.

זמנים:

דינסטאג תרומה

שקיעה5:18 :
צאת הכוכבים6:31 :

ל' אדר תשע''ט לפ"ק
ולמספרם Feb. 5 ‘19

ראש חודש אדר

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

וועטער
היינט58°-33° :
מארגן43°-39° :
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מנחם מאיר יאקאבאוויטש

®íñ×í ð

ëî¬ ñïô

ר' יעקב ברוך הערצאג הי"ו ) געלב(
הכלה :מרים סערל תחי'  -וומס"ב

ר' שמעון ישראל פריעד הי"ו ) טויב (
החתן :יוסף ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' דוד אלי' פרענקל הי"ו ) פריעדמאן(
הכלה :פיגא תחי'  -וומס"ב

הרה"ג אהרן אויש הי"ו )מייזליש(
החתן :צבי הירש ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

הגה"צ אשר זעליג מיללער הי"ו )ראטה(
הכלה :רחל לאה תחי'  -סטעטן איילנד

הי"ו )כהן(

ëî¬ ñïô

ר' אליעזר יצחק גוטמאן הי"ו )פישביין(
הכלה :גאלדא תחי'  -ב"פ

מאיר פישער הי"ו )פערלשטיין(
החתן :דוד ני"ו  -ב"פ

ëî¬ ñïô

ר' יונתן לעפקאוויטש הי"ו )קאהן(
הכלה :חי' לאה תחי'  -וומס"ב

הגה"צ יושע זיידענפעלד שליט"א )לאנדא(
החתן :חיים זאנוויל ני"ו  -מאנסי

ëî¬ ñïô

הגה"צ שלמה אהרן פאללאק הי"ו )בערקאוויטש(
הכלה :פיגא רבקה תחי'  -וומס"ב

ר' אברהם חיים גראסבארד הי"ו )גאנץ(
החתן :מרדכי מנחם ני"ו – ק''י

ëî¬ ñïô

ר' טובי' זאב שווארטץ הי"ו )לעפקאוויטש(
הכלה :רויזא בלומא תחי' – ב''פ

ëî¬ ñïô

ר' איסר יודא בערגער הי"ו )בראך(
הכלה :חנה יוטא תחי' – ק''י

הי"ו ) שעהר(

החתן :יעקב ני"ו  -וומס"ב

הרב שמעון מנשה וויינגארטן
החתן :יואל ני"ו  -וומס"ב

ר' אברהם

ר' ישראל

איסר מארקאוויטש הי"ו )איצקאוויטש(
החתן :שלמה ני"ו – ק''י

®ö³ìí ð

®íñ×í ð
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ר' אהרן שמואל שרייבערהי''ו
החתן :אלטר שמעון דוד ני"ו ) -וויינבערגער(

אימפעריאל

ר' וואלף פאלאטשעק הי''ו
הכלה :ברכה תחי' ) -הערשקאוויטש(

ר' יחזקאל לאנדא הי''ו
החתן :חיים אהרן ני"ו ) -עסטרייכער(

ויואל משה

ר' אברהם משה פאלקאוויטשהי''ו
הכלה :לאה תחי' ) -טירנויער(

ר' וואלף ברוינער הי''ו
החתן :פתחי' צבי ני"ו ) -מאשקאוויטש(

עדן פעלעס

ר' יקותיאל משה שניצלער הי''ו
הכלה :שרה צארטל תחי' ) -וואלדמאן(

ר' טובי' מאיר האלאנדער הי''ו
החתן :אשר ענזיל ני"ו ) -קרויס(

פרדס פיגא

ר' מרדכי הלוי אפפעל הי''ו
הכלה :פראדל תחי' ) -שווארטץ(

ר' משה יואל שפירא הי''ו
החתן :דוד ני"ו ) -פארקאש(

קאנטינענטאל

®ö³ìí ð

ר' יוסף אברהם פאללאק

הי''ו

הכלה :שרה רבקה תחי' ) -ציג(

®íñ×í ð

a ó−êò³ a

ר' משה אהרן גאנדעל הי''ו
החתן :שמואל מאיר ני"ו ) -שטערן(

פרדס יואל

ר' חיים יושע גליק הי''ו
הכלה :רחל תחי' ) -שמילאוויטש(

ר' נחמן קלאר הי''ו
החתן :חיים יצחק מאיר ני"ו ) -פריעד(

פרדס משה

ר' שמואל משה פריעדמאן הי''ו
הכלה :מרים תחי' ) -זילבערשטיין(
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Totally Chic

774 Bedford
718-855-1707
Huge Hat Sale

All Hats 50%OFF

Check out our clearance bin all hats $20

Breindy’s Wigs

!KiKi Kallah Special
KiKi X $650 - $750
!!ONLY With the purchase of a KiKi wig

Breindy Berkowitz
347-996-4190

Now Accepting Orders For Purim.
Attention Kallahs, Machatanistas and
Corporate Offices: Make a statement with our
!exclusive line to enhance your Mishloach Manos

Deadline: March 1, 2019
BAKERS ART
929-420-1273

!Irene Wigs Sale
Sury Lichtman

)713 Bedford Ave. (bsmt
347-432-3894

Feb.
3-4-5

Hours 10:30 - 4:00

OFF

20%

Entire Store Sale

70%

OFF

Up to

Showroom

Restrictions may apply

Cc will be 2% less

...די גרויסקייט פון שלום
''דאך ''שטיינער-מה
,וואס הערן נישט
,רעדן נישט און קענען נישט זעהן
האט די תורה באפוילן מ'זאל נישט
 צוליב,צורירן קיין שלעכטס דערצו
 איז,דעם וואס זיי ברענגן שלום
''אוודאי און אוודאי א ''מענטש
וואס ברענגט שלום צווישן אידן
וועט אויף אים זיכער נישט קומען
.קיין שלעכטס
( מובא ברש''י סו''פ יתרו,)מכילתא

די תורה האט באפוילן ביים בויען
די מזבח אז מ'זאל זיך נישט
באנוצן מיט קיין שום אייזן
,( )למשל צו שניידן די שטיינער,דערצו
ווייל די מזבח ברענגט שלום
צווישן די אידן און דעם
(באשעפער )עס טוט פארצייען די עבירות
און אייזן איז א זאך וואס
(.ג.ד.א
האק
,)שווערד
,שעדיגט
דעריבער פאסט נישט אז עס זאל
.צורירן צו די מזבח
:זאגט אויף דעם דער מדרש

Looking for a director for a play group, well paid, Please call 347-666-3672
Kitchen Store/Office looking to hire F/T Bright Motivated girl. Call/txt 917-588-6646
Mutli girl office looking to fill a 9-5 office position with great potential for growth. 646-481-5801 lv msg with name and details.
Office in center of Wmsbg Looking to hire a secretary, email: ppb10950@gmail.com 845-388-1333 l. M.

Marcy Fruit Market - 308 Marcy Ave.
Come and join big 25% Discount on entire store - cash and carry only (no deliveries)
Hiring now - Experienced motivated secretary w Social Media knowledge. Hire.ShiraChoir@gmail.com

Heimishe office in Wmsbg looking for bright motivated FT secretary. Will consider PT till June. pls Call 917-636-3010
Heimishe office in Wmsbg looking for experienced or graduate, FT bookkeeper (QuickBooks) for immediate hire. Email: jobs@nphny.com
Looking for mothers helper morning, afternoon or both. Call 347-844-3761
Jewelry repair, remodeling 347-742-1703 / 212-575-1793
Management office looking for EXPERIENCED employee Mon-Thurs 10-4. Phone and communication skills a must. Call 718-387-0400 ext. 206
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 for a FT bright motivated worker phone and writing skills and computer knowledge a must 718-483-0517
Playgroup looking to hire a teacher. Please call 347-460-0874 and leave a message If no answer
Friendly visits to male Holocaust Survivors available free of charge. Please call 718-875-6900 x 150 and leave message.
LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080 מיר רעדן אידיש

718-387-0040  געטראפן א גאלדענע ברעיסלעט און אויך געטראפן א בעג מיט פרויען וועש ביטע רופט- השבת אבידה
347-461-6518 : רופטDark green Velvet top organza bottom 12-14-16 פארקויפן קינדער חתונה קליידער סייז/צו פארדינגען
718-387-8612  ביטע רופט,טורם סאב פאר א פלעי גרופ-געזוכט א לאנג
914-299-1740  רופטJune 17 - 20  צו צווישןFeb 14  אין לאנדאן פוןDr. Alexander געזוכט צו טוישן א אפוינטמענט ביי
929-390-2411  אלע סייזעסall crystal- brass and crystal , יעצט דא צו באקומען פאר גאר ביליגע פרייזןChandeliers הערליכע דיינונג רום
347-525-4916  וכדו' רופט, יארצייט סעודות,א נייע איבערגעבויטע ביהמ"ד צו פארדינגען פאר אינמיטן די וואך פאר מסיבות
718-388-4161 : פעקס, 718-254-0017 : רופט,Free Delivery , אינשורענסsupporters  און אלע ערלייSurgical Stockings
845-500-9948  אדער פאר אנדערע שבתים אין בעסטע געגנט נאנט צו בתי מדרשים מעגליך מיט עסן, א שיינע דירה צו פארדינגען אויף די וואך שבת-  מאנרא/בלומינגראוו
929-466-3162  א שיינע הויז צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( שיקט א טעקסט צו- סוואן לעיק
845-579-2376  סלאט עוועילעבל פאר פרייטאג און זונטאג רופט1  האטp-3 provider / tutor
718-782-0604 -  רובין: ווי אויך סטיקערס פאר משלוח מנות מיט אייער נאמען, לכבוד חודש אדרsigns "הערליכע "משנכנס

