.

זמנים:

דאנערשטאג תרומה

שקיעה5:20 :
צאת הכוכבים6:33 :

ב' אדר א' תשע''ט לפ"ק
ולמספרם Feb. 7 ‘19

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

®ö³ìí ð

וועטער
היינט48°-43° :
מארגן55°-25° :

a ó−×îð−¾ a

ר' יואל מאלאח הי"ו )דאנא(
החתן :קלמן אליעזר ני"ו  -וומס"ב

ר' חיים

יוסף ראזענצווייג הי"ו )ווידער(
החתן :יצחק ני"ו  -וומס"ב

®íñ×í ð

ëî¬ ñïô

ר' ראובן יוסף לעווי הי"ו )כאירה(
הכלה :מלכה בלומא תחי'  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' שמואל ברילל הי"ו )קעלנער(
הכלה :אסתר לאה תחי'  -ב"פ

ר' אהרן ברוין הי"ו )יאקאב(
החתן :יעקב יוסף ני"ו – ב''פ

ëî¬ ñïô

ר' משה ווייס הי"ו )קארצאג(
החתן :אליעזר זוסיא ני"ו  -ק"י

ëî¬ ñïô

ר' חיים צבי נאווי הי"ו )וועבער(
הכלה :שרה תחי'  -ק"י

ר' קלמן יעקב ווייס הי"ו )ניישטאדט(
החתן :מאיר דוד ני"ו – ק''י

ëî¬ ñïô

ר' יואל שווארטץ הי"ו )גאלדבערגער(
הכלה :חי' אסתר תחי' – ק''י

®ö³ìí ð

ר' יחיאל

מיכל קארנבלי הי"ו )שטיינמעץ(
הכלה :פערל תחי' – ק''י

a ³îòî³ì a

ר' אברהם שמחה פריעדמאן

הי''ו

החתן :יצחק ני"ו ) -עקשטיין(

®íñ×í ð

אימפעריאל

הרב יודא בער טעללערהי''ו
הכלה :מרים תחי' ) -פריעדמאן(

פרדס פיגא

ר' נפתלי זאב שטיין הי''ו
הכלה :שיינדל תחי' ) -הויער(

פרדס צבי

ר' יצחק אייזיק עפשטיין הי''ו
הכלה :שרה גיטל תחי' ) -ווייזער(

ר' אלימלך גליק הי''ו
החתן :דוד יוסף יודא ני"ו ) -גרינוואלד(
ר' אשר זעליג פעקעטע הי''ו
החתן :יצחק ני"ו ) -סטרולאוויטש(

Say Good Bye to dieting.
Get empowered.
See ad in ‘The Link’ page 284
about upcoming Health Workshop.

Kangoo & Dancing Classes
New Groups Forming Now

Fresh Flowers
We offer beautiful Ready Bouquets
!as well as a full variety of loose flowers

יעדן ער"ש ביי ששון ושמחה

Professional
Florist on
premises

213 Lee Ave

866-936-6646

To Register Call:

Marcy Fruit Market
308 Marcy Ave.
Come and join big

Entire Store

Discount on

25%

)cash and carry only (no deliveries

Breindy’s Wigs

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

Breindy Berkowitz
347-996-4190

To Avoid the waiting lines pre order

For phone orders please call 347-525-7420

Moving Sale

!!All our gowns on sale now
)(mother of the bride and sister of the bride

100 Cedarhurst Ave.
Cedarhurst NY 11516
516-791-2020
Text 917-880-2854

Clearing
Our
Racks

מגיד

דער אויבערשטער שיקט
אראפ א נשמה אויף דער
,וועלט – אינגאנצן אומפארטיג
מיט א פונקטליכן פלאן וויאזוי
דאס אויפצובויען צו זיין ריכטיגן
תכלית עס זאל אויפוואקסן א
.הערליכע פאלאץ
מיטאמאל הייבט אן דער מענטש
צו שפירן וואו עס שניידט
שטיקער פון דא עס האקט פון
דארט און פארשטייט נישט וואס
גייט דא פאר? דער מלך רחום
 וואו,וחנון וואס עולם חסד יבנה
קען דאס זיין??? ער פארשטייט
נישט אז עס בויעט זיך יעצט א
!!!...הערליכע פאלאץ

דער הייליגער דובנער
:ערקלערט מיט א משל
–  נישט צו קלוג- אן ארימאן
.האט געוואונען א גרויסע שטח
ער האט דערויף געוואלט בויען א
 געזאגט און.גרויסע פאלאץ
 די האלץ און ציגל זענען,געטוהן
 די ארבייטער האבן,אנגעקומען
אנגעהויבן צו שניידן ציגל און
זעגן די האלץ עס זאל זיין גרייט
די ריכטיגע מאס צו קענען
.אהערשטעלן א הערליכן בנין
געווארענער עושר קוקט-דער ניי
: און הייבט אן צו שרייען,דאס צו
"וואס טוט עטס! עס איז
אנגעקומען גאנצע שיינע האלץ
 ענק צושניידן עס אויף,און ציגל
שטיקער? עטס מאכטס דאך
!!!..."אלעס קאליע

Multi-girl bookkeeping office has a FT position available, excellent phone skills a must potential for the right candidate. 347-232-4538
Established company looking for FT bookkeeper with extensive experience. Great pay. Must know QuickBooks,
and formulas on Excel as well as creating reports to analyze profits and losses. Please call 718-501-9134
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
Kitchen Cabinet Company seeking F/T employee for plan take-offs/quoting/order processing. Must have good
communications skills, experience is a plus. Email resume to: info@kentco.com or leave message @ 929-283-0679
Office in center of Wmsbg Looking to hire a secretary, email: ppb10950@gmail.com 845-388-1333 l. M.

Get your Tenoim/Chasuna album professionally done in time for Purim!! Call or text 347-409-6206. Samples available.
Looking for a FT/PT saleslady for children clothing store great pay. Please call/text 347-512-9393
Eis Laasois - FT position avail. for young graduate, with option of PT until June in our Billing/Payroll Dept. 718-303-9400 x 467
A magnificent Kleinfeld gown size 2 to sell. Call or txt 917-858-3665

Kitchen Store/Office looking to hire F/T Bright Motivated girl. Call/txt 917-588-6646
Heimishe office in Wmsbg looking for experienced or graduate, FT bookkeeper (QuickBooks) for immediate hire. Email: jobs@nphny.com
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.
Friendly visits to male Holocaust Survivors available free of charge. Please call 718-875-6900 x 150 and leave message.
FT position available in a multi-girl Real Estate office. Well paid. Please call 718-340-3130, if no response, please leave detailed message.

718-599-2728 ( פארלוירן זונטאג נאכט א דיימאנד ברעיסלעט צווישן בראדוועי און אולמי נזר )שמח תשמח- השבת אבידה
347-645-8442  משה בינעטה, ביליגע פרייזן3:30  פון נאךSt. Island /פלעטבוש/ב"פ/ צווישן וומס"ב, סערוויסMessenger מיר נעמן אן
718-963-0225  אין לאנדאן רופטDr. Alexander געזוכט מיטצושיקן א גלעזער פרעים ווער עס פארט צו
347-451-1602 : רופט.א היימישע פיאנא טיטשער עוועיל
917-789-3769 (flexible )די טעג זענען, פון מאנטאג צופרי ביז פרייטאג נאכמיטאגhome attendant געווארן עוועילעבל א גוטע אונגארישע גויטע
718-938-5431  אפוינטמענט1  אין לאנדאן פאר א פריעדיגע דעיט אדער צו טוישן נארDr. Alexander  בייMar 26 געזוכט צו טוישן צוויי אפוינטמענטס
718-782-0604 -  רובין: ווי אויך סטיקערס פאר משלוח מנות מיט אייער נאמען, לכבוד חודש אדרsigns "הערליכע "משנכנס
718-797-9338  רופט. און טישטוכער פאר אלע אייערע שמחותCenterpieces Props  הערליכעSweet Table Party Rental
(Catering optional)

646-939-6232 לארימער/ לי, שבתים וואך חודשYour Luxury suites is ready for -  גאסט דירות/וומס"ב

347-526-4486  א שיינע הויז צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( שיקט א טעקסט צו- סוואן לעיק
718-388-4161 : פעקס, 718-254-0017 : רופט,Free Delivery , אינשורענסsupporters  ואן אלע ערלייSurgical Stockings
347-461-6518 : רופטDark green Velvet top organza bottom 12-14-16 פארקויפן קינדער חתונה קליידער סייז/צו פארדינגען

