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 יתרו מאנטאג
 לפ"ק''פ תש שבט ט''ו

 Feb. `10, ‘20 ולמספרם

 חמשה עשר בשבט
 

 זמנים:
 5:24שקיעה: 

 6:36צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718(                    

:פעקס 384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com:  אימעיל
 

   961-3535 (646)מעיל:-וואויס

 

 

 וועטער
 °47-°42 :היינט

 °49-°35 מארגן:

 

 

             צד הכלה           a   שידוכים  a           צד החתן 

 ( מאסקאוויטשהי"ו ) פנחס שלום ראטענבערגהרב 
 וומס"ב  - ני"ו  יצחק יחיאל מיכלהחתן: 

 ( שדרוביצקיהי"ו ) אהרן טווערסקיהרב  מזל טוב 
 ב''פ   –תחי'  פיגא חי'הכלה:  

 (הערשקאוויטשהי"ו ) הערשל ווייסר' 
 וומס"ב  -ני"ו  משה החתן: 

 ( שאהנפעלדהי"ו )יושע לייב שטיין  ר' מזל טוב 
 ק''י  –תחי'  אסתר פיגאהכלה:  

 ( הירשהי"ו ) ' פאזען יחיאל אליר' 
 וומס"ב  -ני"ו  משה החתן: 

 (ץ'' כהי"ו )דוד אהרן יאקאבאוויטש  ר' מזל טוב 
 וומס"ב   -תחי' יענטא  הכלה:  

 ( יאקאבאוויטש הי"ו ) יחיאל מיכל קלייןהרב  
 ק''י   –ני"ו    ישעי'החתן: 

 ( קאהן הי"ו ) ברוך יקותיאל טייטלבויםהרב   מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'   שרה מריםהכלה: 

 

             צד הכלה           a   תנאים  a           צד החתן 
 הי''ו  פיקסלעראהרן  ר'
 הי''ו  אלי' עזריאל אייזענבאך ר'   אולם פרענקל  ( גרינוואלד) -ני"ו    בנציוןהחתן:   

 ( קאמינסקי) -תחי'  אסתר שרההכלה:  

 

             צד הכלה           a   חתונות  a           צד החתן 
 הי''ו  יצחק יודא ראזענבערגער  ר'

 אימפעריאל  ( ראזענפעלד) -ני"ו  זאב החתן:   
 הי''ו  משה קאהן ר'

 ( מאטיאש) -תחי'   פעסלהכלה:  

 הי''ו  דוד יצחק פאלקאוויטש ר'
 פרדס פיגא  ( וויטריאל) - ני"ו   יונההחתן:   

 הי''ו יואל ראזענפעלד  ר'
 (גאלדבערגער) - תחי'  רחל הכלה:  

 הי''ו   יחזקאל שרגא טייטלבוים ר'
   פרדס צבי ( עהרענטאהל)  -ני"ו  משההחתן:   

 הי''ו   יצחק יחזקי' שווארטץהרב 
 (שימאנאוויטש) - תחי'  אדל הענאהכלה:  

 הי''ו  לייבוש מייזליש בנציון ארי'  הרב
 קאנטינענטאל  ( ערענסטער) -ני"ו  שבתיהחתן:   

 הי''ו יחיאל ברוך געלער   הרב
 ( שפיטץ)  -תחי'  רחל שרההכלה:  

 

Today 
 

213 Lee Ave. 
 

11:30am - 7:00pm 

huge  SALE at Suson V’simcha   חמשה עשר
 

 

 

 

 
  
 

 

 

Extended Sale   50% OFF 
all velvet and suede shoes and all fashion boots -  Other shoes 40% off  

 

 
 

Wish Comes True! 
Pain-Free Feet & Clear Young Skin!  

 

 
 

 

 
 פירותיך מתוקים... אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך... יהי כמותך 

דעמאלט פארוואס פראווען מיר נישט דעם טאג ארום שטייט אין די ספרים:  ט"ו בשבט איז ראש השנה פאר די ביימער 
ביימער? נאר דער בוים איז שוין פארטיג ער איז שוין ערוואקסן ער גיבט שוין ארויס פרוכט ב"ה, איז וואס איז שייך צו טון מיט 

נאכנישט אנטוויקלט,  אים? יעצט איז די צייט מתפלל צו זיין אויף די פרוכט וואס זיי זענען נאכנישט באשאפן אדער זענען זיי
מען קען נאך אויסבעטן גוטע פירות. דאס זעלבע איז מיט די קינדער ווילאנג זיי זענען נאך יונג, זיי זענען נאכנישט פולקאם 

 אנטוויקלט, יעצט איז די צייט אריינצולייגן כוחות אין זיי און צו מתפלל זיין.
רן פאר פרויען מיטן ציל צו באפעסטיגן היימישע חסידישע משפחות, דער חינוך און התנהגות, געברענגט דורך "ביתי": "ביתי" איז געגרינדעט געווא

 5455-321-718אלעמאל מיט א פאזיטיווקייט, אריינצוברענגען גוטע באציאונגען, אהבה און שמחה אין אידישע שטובער בדרך התורה והמסורה. 

 

 
 

 

 

 

E&G 
Hats 

 

 

 

Secret 
Treasures 
Jewelry 

 

 

Viking  
Child 

 

 

Monday Only 
 
 

Midwood 
Designer  
Clothing 

 
  

 

 

Silk  
& Slair 
 טיכלעך

 



 

 

 

 

 

 

Hair  
Courses 

Due to popular demand 
 another class is forming now  

Ages 8'th & 9'th grade 

Call to sign up 929-466-3533  

 

מיט דיין מאן, קינדער און ארומיגע קשרבוי א נאנטע    
אזייגער 12האלט מיט היינט מאנטאג     

Live Question & answers  Conference 
 אלעס וועגן די 'קשר' פראגראם 

 וואס הייבט זיך אן אי"ה דעם מיטוואך הבעל"ט 
425-436-6326 pin#429960  

Play back 425-436-6309 same pin 
0172-506-718פראגראם רופט  פאר אינפא איבער דעם    

 

 
 

 

 

Princess Boutique 
 175 Hewes St. 

Sale Continues 

Up to 60% OFF 

 

Enjoy working with children? 
 United academy is looking to hire 

 full time teachers and floaters 
 for our EHS program. 

 

Please leave a detailed msg. 

 347-450-7023 

  

 
 

  

 

   

 

 
 א כמעט נייע Marble Way 10 צו פארקויפן אויף  -איינמאליגע געלעגנהייט    -לעיקוואוד /סאטמאר 

    free solar system  + ס.פ. הערליך פריש געפעינט מיט א פארטיגע בעיסמענט  2600הויז   unit + בעדרום  5
1109-867-347פאר מער פרטים רופט אייער היימישע  אגענט אברהם י. שטערן    $510Kפאר בלויז  

Professional Chasuna styling, blowing & hair cutting for reasonable prices! Call Berkowitz 929-214-9321 

Final sale going out of business HERMES טיכלעך גמ"ח   \2131-388-718  

$435 credit at Frontier airline to sell for $350 expire Feb 16 call 347-526-9168 

TU' B’SHVAT TREAT!! Silverline precut 4 sale $249-..39 Lorimer. Call 718-387-2358 

For the wig/hair stylist no offer refused beautiful custom 37 inch work station for sale and oven pls call  from 10-3 917-675-0652 LM 

New Weigh Diet - A healthy diet without depriving yourself of the foods you love. Bring a friend and both get 2 free weeks. C Green 917-930-1947 

LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080 מיר רעדן אידיש 

Looking for an office secretary 12th grade graduate P/T going in to F/T. Call 347-232-4041 

Busy multi girl office looking for FT secretary for immediate hire. Please call 718-246-4762 ext. 187 and leave a message 

Furniture Store looking for PART TIME Sales Lady 2 - 3 Days a week Sunday a MUST, Interior Decorating Skills Important. Call/Text 929-274-5805 E: Furniture.JobOffer@gmail.com 

Looking for respite worker early morning from about 8 am – 10 am for a little girl in Williamsburg. 

Please call 718-387-8400 Ext. 136 or email STessler@hamaspikkings.org 

A multi girl office is looking for a responsible girl for FT exciting and challenging AR position. W-2 required. 718-852-8222 X 110 

Jacket Spot will be coming to Susson V’simcha 213 Lee Ave. Tue. & Wed. Feb. 11 & 12. Form 12:00 - 7:30 - Everything drastically reduced 

Seeking energetic confident receptionist/admin assistant for a designers office in east Williamsburg 9-5 pls email candidates@yossig.com or call 347-585-7541  

Looking for a full time secretary in a real estate management office. Call 347-291-1121 L.M. 

Looking for an experienced PT secretary in P&C insurance to work remotely, Please call 646-470-8505 

Looking to hire a girl in a multi girl office great salary email resume hr@labq.com 

Looking for secretary in a Williamsburg office.  
Needs to be highly organized, responsible and good computer & phone skills. 

Email brooklynoffice11205@gmail.com. Or call 347-627-7459 

A multi girl office is looking for a full time secretary with Design & Marketing experience, Great pay. Please call 718-384-6305. 

Bookkeeping company looking for a full time payroll admin, payroll experience preferred. Call 347-232-4538 

 

 
Goldberger’s Watches 197 Lee  -    347-452-4554.  6ביז   5היינט מאנטאג וועלן מיר זיין פארשפארט פון 

 718-522-6375, רופט  small group, happy referencesאינס. -פלעי גרופ בעדפארד/לינטש האט נאך עוועילעבל געציילטע סלאטס, נעמט יעצט אן דראפ

 718-858-5669רופט:    Happy referencesמארסי/היוז.    4:00ביז   10:00א בעיביסיטער איז עוועילעבל פון  

 844-537-4233. צו רעגיסטרירן רופט: 7:30מיטוואך פ' משפטים  networking event לשדךזענט איר געלאדנט צום  שידוכים?רעדט איר 

 347-765-6333| ניי וומס"ב   917-842-3923וואכן פאר די חתונה. אלט וומס"ב    4טייערע כלות נוצט אויס אייער יום החופה צום מאקסימום, רעזערווירט די "כלה לוסליף"  

 917-414-3281אויך פאררעכטן מיר אלטע ירושה גארטלעך. רופט:  -. make Professional Fringes -גארטלעך  crochetאון  hand knittedמיר פיקסן 

Surgical Stockings   און אלע ערלייsupporters  ,דורך אינשורענסFree Delivery :718-388-4161, פעקסט:  718-254-0017, רופט 

 646-939-6232רופט/טעקסט  שבתים וואך חודש לי/לארימער   Your Luxury family suites is ready for  -וומס"ב גאסט דירות 

 איבערלאזן חתן כלה פאמיליע נאמעןזט  ואיר מ  347-661-2510ראוד חתן כלה דירה. רופט  -בעדרום רעיל  2צו פארדינגען א    -וומס"ב 

 929-466-3162בעטן צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים. שיקט א טעקסט צו  8בעדרום הויז מיט  4א שיינע   -סוואן לעיק 

    347-731-2327, רופט: poolהיימישע בילדונג,   (Indian creek) געווארן עוועיל.  בעדרום דירה  2א  -מיאמי 

Winter Clearance 

All Hats 

 50% OFF! 
 

Check out our beautiful new 

selection of Spring hats  

 


