.

זמנים:

מאנטאג תצוה

שקיעה5:25 :
צאת הכוכבים6:38 :

ו' אדר א' תשע''ט לפ"ק
ולמספרם Feb. 11 ‘19

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

וועטער
היינט38°-29° :
מארגן33°-33° :
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ר' שמואל הערש שפיטצער הי"ו )זופניק(
החתן :יוסף ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' מרדכי מיטעלמאןהי"ו )גלאנצער(
הכלה :גיטל לאה תחי'  -וומס"ב

ר' אברהם משה לאנדא הי"ו )צימענד(
החתן :יעקב ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' חיים קליין הי"ו )עקשטיין(
הכלה :מלכה בלומא תחי'  -ק"י

ר' יואל שלמה אברהם כהן הי"ו )לאווין(
החתן :מתתי' דוד ני"ו – מאנסי

ëî¬ ñïô

ר' מרדכי ווידער הי"ו )קרויס(
הכלה :רויזא תחי' – טאהש

ëî¬ ñïô

ר' שלמה יודא שטערן הי"ו )לעבאוויטש(
הכלה :עטל לאה תחי'  -וומס"ב

ר' חיים

הערש גאלדבערגער הי"ו )ווערצבערגער(
החתן :אליעזר ני"ו  -ק"י

®ö³ìí ð

®íñ×í ð

a ó−êò³ a

ר' מאיר אויש הי''ו
החתן :וואלף הערש ני"ו ) -אייזנבאך(

ויואל משה

ר' אהרן זאב פריעדמאן הי''ו
הכלה :פעסל מרים תחי' ) -פערלמוטער(

ר' חנני' יו"ט גאלד הי''ו
החתן :שמואל זאנוויל ני"ו ) -זיגעלמאן (

פרדס יואל

ר' יואל הכהן כ"ץ הי''ו
הכלה :תחי'  ) -שטיין (
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ר' דוד דוב הכהן דרעזדנער הי''ו
החתן :אפרים צבי ני"ו ) -פריעדמאן(

אימפעריאל

הכלה :חי' לאה תחי' ) -גאנדל(

ר' שמואל משה ווייס הי''ו
החתן :אהרן ני"ו ) -ענגלענדער(

פרדס פיגא

ר' ישראל יוסף גוטמאן הי''ו
הכלה :רחל לאה תחי' ) -וויינבערגער(

פרדס צבי

הרב דוד הורוויץ הי''ו
הכלה :מלכה תחי' ) -טייטלבוים(

קאנטינענטאל

ר' משה אליעזר לאנדא הי''ו
הכלה :מלכה דרעזיל תחי' ) -שטערן(

עטרת גאלדא

ר' שלום יעקב מערמעלשטיין

הרב שלמה יוסף יאזאפאוויטש

הי''ו

החתן :יואל הילל ני"ו ) -רובין(

ר' אליעזר מאיר נאווי ע"ה
החתן :מרדכי ני"ו ) -גאלדעבערג(

ר' שמואל דוד מאשקאוויטש

הי''ו

החתן :לייב ני"ו ) -בערקאוויטש(

ר' אברהם משה ראטה הי''ו
החתן :יואל אלי' ני"ו ) -שלעזינגער(

ר' שמואל מרדכי הכהן דרעזדנער
החתן :אברהם ני"ו ) -זינגער(

Today
ONLY
213 Lee Ave.

12:00pm - 7:00pm

הי''ו

ב"פ

הכלה :אסתר תחי' ) -העניג(

ווילחאוויץ

ר' שמואל ארי' שווארטץ הי''ו
הכלה :רחל מרים תחי' ) -ראזענבערג(

פאראדייס

ר' יואל גאלדבערגער הי''ו
הכלה :פיגא תחי' ) -פריעדמאן(

מאנסי
הי''ו

ר' רפאל אהרן הכהן קאהן

הי''ו

ק"י

Huge WINTER sALE at Suson V’simcha
Viking
Child
Monday only

Secret
Treasures
Jewelry

Exclusive

E&G
Hats

Linen

Marcy Fruit Market
308 Marcy Ave.
Come and join big

Entire Store

Discount on

25%

)cash and carry only (no deliveries

Lose 14 lbs. in 14 days
concierge weight loss
THE BALLS DIET
in the privacy of your home or office
Call: 516-616-3009

עס איז באקאנט די מעשה וואס
די גמרא דערציילט אז ר' עקיבא
מיט זיינע תלמידים זענען
געגאנגען אין וועג )מיט אן אייזל ,הינדל און א
ליכט( ,ווען זיי האבן געוואלט
נעכטיגן אין א שטאט ,האבן די
איינוואונער זיי בשום אופן נישט
געוואלט אריינלאזן .אינמיטן די
נאכט זענען די אייזל און הינדל
פארצוקט געווארן ,די ליכט
פארלאשן .אויף א יעדע זאך וואס
האט פאסירט האט ר' עקיבא זיך
אנגערופן" :אלעס וואס דער
באשעפער טוט איז גוט".
אינדערפרי ווען זיי האבן געזען
וואס עס האט פאסירט מיט די
גאנצע שטאט ,האט ר' עקיבא זיך
אנגערופן צו זיינע תלמידים" :צו
האב איך ענק דען נישט געזאגט
אז אלעס וואס דער באשעפער
טוט איז גוט?!
שטעלט זיך א פראגע :ר' עקיבא
האט דאך געזאגט אויף א יעדע
זאך בזונדער – בשעת עס האט
פאסירט – גם זו לטובה ,נו אויב
אזוי צו וואס האט אויסגעפעלט
אינדערפרי ער זאל זאגן צו די
תלמידים די ווערטער" :צו האב
איך ענק דען נישט געזאגט אז
אלעס וואס דער באשעפער טוט
איז גוט?! עס זעהט ח''ו אויס ווי

ער וויל ווייזן פאר
זיינע תלמידים אז "עטס
זעהטס איך בין גערעכט געווען"...
צו פאסט דען פאר די הייליגער
תנא אזוי צו רעדן?
איז די הייליגע בן איש חי מסביר:
"ווען עס פאסירט חלילה א צרה,
דאן אויב דער מענטש גלייבט און
זאגט ארויס מיטן מויל "גם זו
לטובה" ,וועט עס ווערן
איבערגעדרייט צו א טובה!
דאס האט ר' עקיבא געוואלט
אויסלערנען פאר זיינע תלמידים
און דעריבער האט ער זיי
געזאגט :עס איז בכלל נישט קיין
זענען
מיר
אז
וואונדער
געראטעוועט געווארן מיט אזא
נס ווייל "צו האב איך דען נישט
געזאגט אז אלעס וואס דער
באשעפער טוט איז גוט?! נו,
אויב א מענטש זאגט דאס ארויס
ווערט ער דאך געראטעוועט פון
אלעם שלעכטס!
)בן יהוידע ,מס' ברכות(

A full time bookkeeping position in a multi girl office, good communication skills a must, call 347-957-2351
Excellent full time position available for an experienced girl in a multi girl Williamsburg office. Call 347-762-2418

White Glove, now hiring top quality graduates in a very Heimishe environment with lots of growth
potential. Will consider p/t till June to become f/t for right candidate. 718-387-8181 ext. 113
Multi girl office looking for a detail oriented and smart girl for a full time position. Great potential. Leave detailed msg 631-861-4023
Office in center of Wmsbg Looking to hire a secretary, email: ppb10950@gmail.com 845-388-1333 l. M.

Kitchen Store/Office looking to hire F/T Bright Motivated girl. Call/txt 917-588-6646
 Wiesner's Dry Good 312 Roebling 718-384-0649א יעדן טאג פון  11:00ביז  7:00היינט מאנטאג וועלן מיר זיין בעזהשי"ת זיין אפן פון  11:00ביז 4:00
Looking for a full time sales girl in a upscale food store in Williamsburg, Please call 646-678-8499
Wmsbg multi-girl office seeking F/T secretary w/ good comm. skills & able to multi task, great potential, email resume: sthr26@gmail.com or 212-933-9471 L.M.
Looking to hire motivated girl in a great office environment. Please call 718-387-1669 L.M.
Real estate firm looking for a FT motivated female for accounting/bookkeeping position 5 years plus experience a must. Call 917-676-4071
Williamsburg Early head start located on Skillman St. looking for a secretary. hours from 8:55 to 4:25 Please call 718-387-8837 ext. 165
Looking for a FT/PT saleslady for children clothing store great pay. Please call/text 347-512-9393
A magnificent Kleinfeld gown size 2 to sell. Call or txt 917-858-3665

FT position available in a multi-girl Real Estate office. Well paid. Please call 718-340-3130, if no response, please leave detailed message.

השבת אבידה  -געטראפן א פינקע פאזי בלענקעט ביי בעדפארד/פלאשינג ,רופט  718-757-8774ל.מ.
געזוכט א בעביסיטער פאר  3מאל א וואך פון  10:30ביז  ,3:00לי/טעילאר געגנט ,רופט 718-387-2709
הערליכע דיינונג רום  Chandeliersיעצט דא צו באקומען פאר גאר ביליגע פרייזן all crystal- brass and crystal ,אלע סייזעס 929-390-2411
א נייע איבערגעבויטע ביהמ"ד צו פארדינגען פאר אינמיטן די וואך פאר פארטיס ,יארצייט סעודות ,וכדו'  $125רופט 347-525-4916
ווען איר פארט אוועק אויף א  tripמאכט זיכער איר קויפט  Travel Medical Insuranceפאר גאר א ביליגע פרייז646-221-8501 .
ווילט איר א ישועה פאר  Stress, ADHD, OCDשוואכקייט  Emotional /און פיזישע פראבלעמען? נאטירליכע טראפן 347-546-2918
וומס"ב  -צו פארדינגען א  4רומיגע דירה אויף דיוויזשאן רופט347-374-1873 / 917-213-0101 :
סוואן לעיק  -א שיינע הויז צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( שיקט א טעקסט צו 347-526-4486
 Surgical Stockingsאון אלע ערליי  supportersאינשורענס ,Free Delivery ,רופט , 718-254-0017 :פעקס718-388-4161 :
מיר פיקסן  hand knittedאון  crochetגארטלעך &  - .make Professional Fringesאויך לערנען מיר אויס וויאזוי צו  .knit & crochetרופט917-414-3281 :

