.

זמנים:

מיטוואך בא

שקיעה4:46 :
צאת הכוכבים5:59 :

ג' שבט תשע''ט לפ"ק
ולמספרם Jan. 9 ‘19

אפיס(718) 384-4190 :
פעקס(718) 384-4631 :
אימעילAds@dvaryoim.com :
וואויס-מעיל(646) 961-3535 :

וועטער
היינט44°-33° :
מארגן36°-23° :
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ר' גרשון ישראל ברייער הי"ו ) ליכטער (
החתן :יעקב דוד ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' יהודה איסלער הי"ו ) בראנער (
הכלה :שולמית תחי'  -מאנטשעסטער

ר' ישעי' מאיר ניימאן הי"ו ) ניימאן (
החתן :מנחם מענדל ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' בנימין אליעזר שטיינמעץ הי"ו ) בערגער (
הכלה :פייגא עטי' תחי'  -לאנדאן

הרב אברהם שטיינמעטץ הי"ו )ליעבערמאן(
החתן :יעקב יוסף ני"ו – ב״פ

ëî¬ ñïô

הרב נחמן לייפער הי"ו )עהרענרייך(
הכלה :צביה תחי' – וומס"ב

ר' משה יושע גאטליעב הי"ו ) ענגלענדער (
החתן :חיים יעקב ני"ו – ב''פ

ëî¬ ñïô

ר' חיים אלישע אייזען הי"ו ) ווייס (
הכלה :חנה גאלדא תחי'  -ב''פ

ר' נתנאל פריעד הי"ו ) מארקאוויטש (
החתן :יצחק ני"ו – ב''פ

ëî¬ ñïô

ר' חיים אלי' ברוין הי"ו ) ריכארד (
הכלה :העניא תחי'  -לעיקוואד

ר' מנחם מענדל בראך הי"ו ) פריעדמאן (
החתן :יואל הלל ני"ו  -מאנסי

ëî¬ ñïô

ר' נתנאל מאיר הערשקאוויטש הי"ו ) פיש (
הכלה :הענטשא תחי'  -טאהש

ëî¬ ñïô

ר' מרדכי וואלף בראווער הי"ו ) בראווער (
הכלה :רחל לאה תחי' – ק''י

ר'

יעקב

אלי' ראטענבערג הי"ו ) היימאן (
החתן :שמואל ני"ו – ק''י

כ"ק אדמו"ר מטאהש שליט"א ) לאבין (
החתן :יעקב ני"ו  -טאהש

ר' יצחק

מנחם פריעדמאן הי"ו ) שרייבער (
החתן :אלימלך ני"ו  -לאנדאן

ר' יעקב שרייבער הי"ו ) פערל (
הכלה :תחי'  -לאנדאן

ëî¬ ñïô

ר' פנחס ברוין הי"ו ) ברייער (
החתן :מאיר ני"ו  -לאנדאן

ëî¬ ñïô

ר' יואל יונגער הי"ו ) ליכטענשטיין (
החתן :יעקב הילל ני"ו  -אנטווערפן

ëî¬ ñïô

®ö³ìí ð

הגה"צ לוי

ëî¬ ñïô

יצחק גרינוואלד שליט"א )אייכנשטיין(
הכלה :עטיא תחי' – ב''פ

ר' שמאול

יעקב ישראל שנעק הי"ו )זילבערגער(
הכלה :מלכה תחי'  -לאנדאן

ר' מאיר קליין הי"ו ) מערמעלשטיין (
הכלה :רבקה מרים תחי' – ק''י

a ³îòî³ì a

ר' נפתלי ראכליץ הי''ו
החתן :חיים ני"ו ) -בערקאוויטש(

הרב אהרן יעקב כהנא

ר' משה טובי' שווארטץ

אימפעריאל

שליט"א

הרב יעקב הורוויץ

שליט"א

בן אדמו"ר ממעליץ שליט"א
חתן הרה"ח שלום שכנא פרענקל שליט"א מירושלים

החתן :ארי' מרדכי ני"ו ) -וואגשאהל(

הכלה :שרה טאבל תחי' ) -פרענקל(

הרב ישעי' גאטטעסמאן הי''ו
החתן :יודא אשר ני"ו ) -ראטה(

כתר ריזל
פרדס פיגא

ר' אליעזר חיים זינגער הי''ו
הכלה :חנה רחל תחי' ) -ציגעלהיים(

פרדס צבי

ר' דוד ווייס הי''ו
הכלה :פיגלא תחי'  ) -היימליך (

קאנטינענטאל

ר' בנימין ווייזער הי''ו
הכלה :מרים תחי' ) -פירטה(

ר' וואלף יעקב גליק הי''ו
החתן :יוסף ני"ו  ) -קרויס(
ר' אהרן בורגער הי''ו
החתן :אברהם מרדכי ני"ו ) -קרויס(

הרב משה שניאור זלמן פערלמוטער
הכלה :מלכה תחי' ) -סאקס(

ר' אלעזר הוס הי''ו
החתן :יוסף מנחם ני"ו ) -יאקאבאוויטש(

®ö³ìí ð

הי''ו

הכלה :מרים תחי' ) -נאה(

ויואל משה

בן הגה"צ אלימלך זצ"ל מספינקא ב"ב
חתן הרה"ג יחיאל וואגשאהל אב"ד תפארת משה

®íñ×í ð

a ó−êò³ a

נזר יהודה

ר' יואל הכהן לאנדא הי''ו
החתן :שמעון ני"ו  ) -קלאר (

®íñ×í ð

ר' דוד שמילאוויטש הי''ו
הכלה :לאה רחל תחי'  ) -בראדער (

 590בעדפארד

Do you like the advantage of a licensed center,
?still want the coziness & warmth of a private playgroup

ניסי מאיער

)שפיטצער(
אונזער נאמען רעדט פאר זיך אליין ב''ה

& 2 devoted
experienced
!teachers

יא!

מיר נעמען אן

HRA / ACS Vouchers

פרעגט אייך נאך ביי
אונזערע צופרידענע מאמעס ב''ה

------------------------------ 1סלאט עוועיל .פאר חודש אדר
-------------------------------

Breakfast
Lunch
Snack

)(vouchers pref.

“Group Family” Day Care

We are now taking Summer Reg.

20 Months – 3 Years

”childeren only

“12

)(if you live or work in our area

!M‘n’M is for you

עס שטעלט זיך צוזאם א parenting and self awareness group
פאר אינטרעסירטע רופט  848-480-3053אין די שעה'ן 9:00-10:00pm

Mid-winter

OFF

SALE
50%
up to

175 Hewes St.

!you can’t afford to miss

הרה"צ ברוך האגער שליט"א
פון ירושלים עיה"ק

וואס שפרעכט אפ עין הרע
וועט זיין אין וומס"ב
קומענדיגע וואך פר' בשלח

פאר אפוינט .רופט 718-831-2224
""KANGOO and FITNESS classes
New SEMESTER starting
for our SUNDAYS and EVENING
Kangoo gymnastics classes.
Limited slots available
Fitness by Ruchy

347-731-8507

Located on Division Ave.
347-587-0474

)(Wilson /Taylor

Clean & cozy
atmosphere

הי''ו

Small groups
for individual
attention

Magnificent Kleinfeld gown size 2 worn once to rent or sell. Please call 917-246-9539
Last time this winter! JUNIOR BAKERS will teach you how to bake in an exciting atmosphere 3-6 Call 718-963-0318 L.M. limited slots left
Dear Kallahs, Get your exclusive designed Tenoyim album done to perfection. Guaranteed to satisfy your taste & budget. 347-687-0091
E-commerce businesses in Wmsbg is looking to hire a girl for a responsible position. Selling experience is a must. 845-288-2643, 2882643@gmail.com
A Hiemishe Williamsburg office is seeking for an experience secretary to fulfill a multitask position leave detailed msg or txt 347-977-7071
Williamsburg office seeking a full time secretary for a multi task position, leave detailed msg. 347-314-0272
Firm looking to hire for a F/T position, great pay and potential. Please call 516-274-7593
Williamsburg Early head start is looking for a secretary. Hours are from 8:55 to 4:25. Please call 718-387-8837 ext. 165
Multi girl office in new Williamsburg looking for talented girl join our team. 347-661-1753
Looking for a secretary in Wmsbg. If interested. Please email: job2pp@gmail.com
Insurance office in Willi looking for a F/T assistant. (Hrs negotiable) Call 718-302-8676 or Fax 347-412-7963
The Kinderlech play group is looking for FT Teachers/Assistants hours 9:30-3:00 / 9:30-4:00 please call 347-581-9657/917-763-2178
Williamsburg multi girl office is looking to hire a full time secretary in the accounting department. Email: jacoboffice11206@gmail.com
Law Office in Williamsburg hiring F/T Receptionist – excellent phone skills and basic computer skills a must. Email resume to lawoffice481@gmail.com
Multi girl Insurance office in Williamsburg looking to hire a F/T telemarketer. Please call 646-653-2270 L.M.
Mngmt office looking for employee Mon-Thurs 9-4. Good phone skills a must. Call 718-387-0400 x 206 lv. msg. great opportunity for right individual.
M H VACUUM & SEWING d/b/a Williamsburg Sewing & Vacuum this week STORE HOURS 10:30 -- 5:15
Multi Girl real estate office seeking to hire a FT secretary, will consider PT till June. 718-408-8745 x 102, if no response please leave a detailed message.
Head Start is seeking someone responsible to serve as a family coordinator. Hours 9:30-4. 718-935-9848 Ext 19440
Petals & Bows gift wrapping with flair. For all your gift wrapping needs. 347-497-2967 Etti Green (Franczoz)
Best  גארטלyarn, Regular and 100% silk. No knots. We do professional fringes.
Avail @ Craftviti & Tip Top - Strings Attached 718-909-0768

 אויב איר האט בטעות אויפגעטוישט ביי די חתונה פון גרינהוט מאנטאג איןFur coat ביטע קוקט איבער אייער
347-385-3253 " רופט718-387-6134  ס'האט א קליינע לעבל אינסייד "לערנער,קאנטינענטאל
 קנעפל מישט צו די נעקסטע מעשה#  די,845-951-1100 "וואונדערליכע היינטיגע מעשיות פונעם הייליגן ריבניצער רבי זי"ע אויף "קול ריבניץ
718-290-5544 droop in  עקספיריענסד בעיביסיטער נעמט אן זונטאגס סטעדי און- זונטאג בעביסיטונג
מ. ל347-668-9708 העריסאן רופט ווי שנעלער/געווארן עוועילעבל א סלאט ביי די בעיביסיטינג ביי פענן
limited qty. From brass chandeliers! 929-390-2411 , פרייזןwholesale  פארchandeliers הערליכע אויסוואל פון קריסטעל
718-483-0622 :פלעטבוש רופט/ב"פ/ צווישן וומס"בmessenger service דארפט איר שיקן א פעקל? פאר אלע אייערע
718-596-6904 , סקילמאן געגנט, פאר איבערנאכט.עקספיריענסד בעיביסיטער נעמט יעצט אן נאך קינדער אויך עוועיל
no transportation347-779-7021  שנעעבאלג. א, פלאשינג האט יעצט אפאר סלאטס עוועיליבעל583  פלעי גרופKiddie Center
646-801-2124  רופט6:45  ביז6:15 געזוכט א אינגערמאן מיט עקספיריענס צו לערנען מיט א ספעשל בחור פון
718-757-0867/718-782-1173  רופטJan 14 (געווארן עוועילעבל בעדפארד פאראדייס )גרויסע זאל
347-383-7475  ביטע רופט,רייזל/ פאר ביינאכט שעות נעבן כתר צבי.בעיביסיטער עוועיל
917-474-0080  ווייס. ג. ווי אזוי צו מאכן אייער שייטל זיך האלטן פריש ווי נייSynthetic wig course !כאפט אריין לעצטע געלעגנהייט
718-388-3136 צבי נעמט אן פאר ביינאכט רופט/בעיביסיטער קעגן איבער פרדס פיגא
917-414-3281 : רופט.knit & crochet  אויך לערנען מיר אויס וויאזוי צו- .make Professional Fringes &  גארטלעךcrochet  אוןhand knitted מיר פיקסן
.מ. ל718-300-1883 . ראטלידזש. דירה מיט שיינע בעקיארד פאר חתן כלה בעד. בעד1  צו פארדינגען א הערליכע אויפגעפיקסטע- וומס"ב
718-449-1186 , עסן און אלעס צוגעשטעלט, איר קענט נאך האבן א רואיגע שבת דעם שבת געציילטע שטיבער פארבליבן- געיט-מנוחת הנפש ד'סי
845-783-7609 שבת נעבן די חתונה זאלן רופט/ וואך/ פאר טאג. עוועילMotel האט איר א שמחה אין ק"י? קרית יואל
732-903-4047  רופט. שיינע דירה צו פארדינגען אויף שבתים- סאטמאר/לעיקוואד
845-538-5246 . אקעי8 . סעק, היימישע געגנט, נאנט צו געשעפטן, פרייוועט פראפערטי,+  בעדרום הויז3-4  צו פארדינגען א שיין רחבות'דיג- מאנטיסעלא
929-466-3162  א שיינע הויז צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( שיקט א טעקסט צו- סוואן לעיק
718-928-5667 מוסדות רופט/וואך א פריוואטע בילדינג מיט אלע צוגעהערן )מקוה( צו פארדינגען פאר פאמיליע/ שבתים- Getaway מאונטענס
718-388-4161 : פעקס, 718-254-0017 : רופט,Free Delivery , אינשורענסsupporters  און אלע ערלייSurgical Stockings
 ביינאכט10:00  אריינגעקומען הערליכע שיינע נייע טיכלעך פאר מחותנ'סטע און כלות מיר זענען אפן ביזThe Tichel Place 718-302-4905

