.

זמנים:

מיטוואך ויקרא

שקיעה7:00 :
צאת הכוכבים8:13 :

ו' אדר ב' תשע''ט לפ"ק
ולמספרם Mar. 13 ‘19

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

וועטער
היינט47°-40° :
מארגן54°-48° :

a ó−×îð−¾ a
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ר' משה קאהן הי"ו )נוסענצווייג(
החתן :אברהם יודא ני"ו  -וומס"ב

®íñ×í ð

ëî¬ ñïô

ר' יוסף שרייבער הי"ו ) גראססמאן (
הכלה :ברכה לאה תחי'  -ב"פ

ëî¬ ñïô

ר' אלעזר קליין הי"ו )לייפער(
הכלה :פערל דינא תחי'  -טאהש

הרב איתמר ראטענבערג הי"ו ) ראטענבערג (
החתן :אלימלך מרדכי ני"ו  -מאנסי

ëî¬ ñïô

הרב אברהם מרדכי ראטה הי''ו )פריעדמאן(
הכלה :זיסל תחי'  -מאנסי

ר' שלום אליעזר גראס הי"ו )שטעסל(
החתן :שמעון ני"ו  -ק"י

ëî¬ ñïô

ר' שלמה ראטטער הי"ו )עהרענפעלד(
הכלה :זיסל תחי'  -טאהש

ר' אברהם משה לעפקאוויטש הי"ו )פריעדמאן(
החתן :עקיבא ני"ו  -מאנטריאל

ëî¬ ñïô

ר' אלי' שווארטץ הי"ו )איינהארן(
הכלה :שינדל תחי'  -מאנטריאל

ר' ישראל מאיר מענדלאוויטש

הי"ו )קליין(

החתן :יוחנן ני"ו  -ב"פ

a ³îòî³ì a

®ö³ìí ð

ר' נפתלי צבי מאשקאוויטש הי''ו
החתן :עמרם ני"ו  ) -לאווינסאהן(

ר' אברהם מאיר אלטמאן

אימפעריאל

®íñ×í ð

ר' פנחס חיים קאסירערהי''ו
הכלה :חנה תחי'  ) -לעווי(

ויואל משה

ר' שלום חיים גאלדענבערג

ר' משה גלויבערהי''ו
החתן :יואל נחמן ני"ו ) -ווייזער(

כתר ריזל

ר' ברוך הלל פאלקאוויטש
הכלה :מינדל תחי' ) -אייגער(

ר' יוסף יוחנן לאנדא הי''ו
החתן :שלמה יואל ני"ו ) -פריעד(

פרדס פיגא

ר' שבתי קארפעןהי''ו
הכלה :טילא תחי' ) -שמילאוויטש(

ר' שלמה ווייס הי''ו
החתן :יוסף בנימין ני"ו ) -האלפערט(

פרדס צבי

ר' אברהם יודא סאמעט הי''ו
הכלה :פראדל תחי' ) -ליכטענשטיין(

הי''ו

החתן :דוד ני"ו ) -אלטמאן(

ר' יוסף הערש ברייער הי''ו
החתן :יואל מרדכי ני"ו ) -הירש(

ר' אליעזר מאיר לעפקאוויטש

הכלה :רחל רבקה תחי' ) -קאלער(

קאנטינענטאל

ר' דוד מרדכי איידליס

עטרת חי'

ר' חיים משה שטיינמעץ

הי''ו

החתן :ליפא ני"ו ) -לעבאוויטש(

ב''פ

ר' משה לאנדא הי''ו
החתן :דוד יודא ני"ו ) -פירטה(

עטרת גאלדא
ב"פ

הי''ו

הי''ו

הי''ו

הכלה :גיטל תחי' ) -קאהן(
הי''ו

הכלה :רחל תחי' ) -געלבמאן(
ר' מנשה מאיער הי''ו
הכלה :לאה תחי' ) -יונגרייז(

A store in Williamsburg is looking for a Part time responsible & organized sales lady from 11:30 to 3:00, 347-799-2580 L.M.
FT position available in a multi-girl Real Estate office. Well paid. 718-340-3130, if no response, please leave detailed message.
Purim is here - Save those moments! Call to hear our Purim special. Hindy's Photography 347-263-2570
Very busy Willi. Office looking for an experienced secretary for full time, very good pay, 917-468-4200 if no answer lv msg.
A full time bookkeeping position in a multi girl office, Call 347-957-2351
Busy Medical billing office in Wmsbg seeking a full time office girl, very stimulating position, excellent environment and pay. Pls text 347-546-6092
For all your Misloach Monos needs in Eretz Yisroel call Sweeties 347-778-0845 sweetis1000@gmail.com www.sweeties.co.il
געזוכט פאסיגע פרוי וואס פארשטייט גוט צו רייניגן א שטוב זאל שרייבן אן ארטיקל לכבוד פסח אין א היימישע אויסגאבע favorabletips@gmail.com
Electrolysis: Stay Clear Permanently! Marcy/Middleton area. Call/Text-C. Schwartz 347-853-9774 Promo:10 minute free for new clients
Looking for full time secretary in a busy Jersey City office. Transportation provided from Wmsbg. Please call 347-731-8624
Looking for a secretary for a full-time responsible position in Williamsburg, located in the Spencer suite offices. 646-450-2161
F/T position in multi girl office in Williamsburg, GREAT PAY. 718-522-1000 ext. 3406 leave message.
Rosegold Custom Jewelry for custom prices - 131 Division 1-B. Sunday 12-6 or by appoint. 718-387-4690

)Petals&Bows - Gift wrapping with flair. For all your gift wrapping needs. 347-497-2967 Etti Green (Franczoz

פרויען און מיידלעך ,אן אויפדעקונג פון
אומגלויבליכע פאקטן!!!
הערט און שטוינט!!!

1-515-604-9009
pin 256116# 845#

צו ראטעווען א אידישע נשמה רופט 929-888-6115

Gift Mark-It
185 Lee Ave.
*****

Attention Kallas & Mechitunim
Come check out our beautiful new selection
 boxesמשלוח מנות Glittered and marble Accrylic

& The Tichel Place
Misook designer ladies knitwear

OUTLET SALE

ששון ושמחה Today
at

from 11:00-7:00 pm

Shop
Spring
Now

Pastrami
Croissants

Ingredients:
1 pack Ta’amti Malawach pan
phyllo Bread Dough
6 oz. pastrami
Potato Mixture:
1 onion
3 potatoes – cubed
½ tsp. salt
½ tsp. paprika
Sauce:
1/3 cup hot & spicy duck sauce
1/3 cup mustard
-----

ñ−îê öîê spices ,potatoes öîê ñë−îî® −ð ¬½ò−ð
ñêï ½¼ – þ¼½êîî ö−−þê ¬½−è .¬îò−ô 15 þêõ
¬×êš .potatoes −ð öîõ ¬õñ¼í öš¼ðþ¼ë−ê þêò
¼½ .¬ðò¼ñë .μ¼−−îî ï−ê ½¼ ï−ë
.sauce −ð öîõ ½¬ò¼−ð−þèò−ê ¼ð−−ë óêïî® ¬¾−ô
sauce −ð ¹−îþê ¬þ−ô¾ .öè−−¬ ¼ñê ½−îê ¬è−−ñ
layer pastramiö−−ê ¹−îþê ¬è−−ñ ,ó¼ð þ¼ë−ê
potato −ð öîõ layer ê ¹−îþê ¬þ−ô¾ .ó¼ð þ¼ë−ê
.ó¼ð þ¼ë−ê mixture
®−îî−îïê ö−−ê ½¼ð¼− ¬−−þð ,4 ¹−îê ½¼ ¬ð−−ò¾î
sauce ¼è−þë−ê −ð ¹−îþê ¬þ−ô¾ .¼ñ¼õ−š ê
−−½ ¹−îþê ¬®−þõ¾ .pastry brush ê ¬−ô ¹−îþ¼ð
.topping ¼×ñ¼îî
¬îò−ô 20 - 25 þêõ 350 :öšêë

Toppings:
 Sesame seeds - Poppy Seeds)French fried onion pieces (Haddar

MAKEUP by the renowned Chaya Sury Felsen at the convenience Of Your Home w/out minimum. 347-668-5361

 # 195 Lee Ave.רופט 516-405-6700

נישטא קיין וועיטינג ביי אונז ,אלע אונזערע אפוינטמענט איז אין צייט!!

 yarn, Regular and 100% silk. No knots. We do professional fringes.גארטל Best
Avail @ Craftviti & Tip Top - Strings Attached 718-909-0768

א היימישע חדר זוכט א סעקרעטערי פאר עטליכע וואכן פארט טיים .ביטע רופט 718-213-5243
Empire: 718-475-5621

Table Pads - Glass Tops - Plastic Slip Covers - Table Extenders

עקספיריענסד בעיביסיטער נעמט אן פאר ביינאכט/איבערנאכט לאנג טערם אויך צווישן פורים/פסח קעגן פרדס פיגא/צבי כתר ריזל 347-742-5451
צו פארקויפן סטעקעבל עלעקטריק וואשער/דרייער צוליב מופן ,פאר גאר ביליג .רופט/טעקסט  845-202-2596ל.מ.
פורים! א פריוואטע באס פון וומס"ב קיין ק"י נאכמיטאג און צוריק ביינאכט $20 .איין וועג  718-755-1315טעקסט/ל.מ )(Monroe Bus will NOT have trans.
אריזאנע אויף יו"ט פסח  -עס פארמירט זיך א היימישע קבוצה צו זיין אין בראנער'ס ישוב חודש ניסן מנין מקוה אויפ'ן פלאץ פאראינטערעסירטע רופט/טעקסט  845-662-1001ל.מ.

ש .אייזיקאוויטש  Jewelryוועט זיין היינט אין ששון ושמחה  213לי עוו917-295-9274 .
 CPR Coursesדורך א היימישע פרוי דא אין וויליאמסבורג ,ספעשל פאר סקולס און גרופס .א .שנעבאלג ) 347-779-7021דורך (American Red Cross

חשובע פרויען! ספעציעלע שיעורים אויף מגילת אסתר פון שיעורי שמחת החיים  641-715-3800 -קאוד #218543
אלפיין עיקערס זוכט עלעמענטרי פראגרעם דיירעקטאר-העד קאונסלער'ס )מעגליך מיט קליינע באנגעלאו( 917-474-0014
מיר פיקסן  hand knittedאון  crochetגארטלעך &  - .make Professional Fringesאויך לערנען מיר אויס וויאזוי צו  .knit & crochetרופט917-414-3281 :
פראפעשענאל הענדימאן  -עלעקטריק  -פלאמבינג  Carpentry -רופט718-687-0986 :
הערליכע "משנכנס"  signsלכבוד חודש אדר ,ווי אויך סטיקערס פאר משלוח מנות מיט אייער נאמען :רובין 718-782-0604 -
וומס"ב  -צו פארדינגען א שיינע  2בעדרום דירה ,דיינונג רום/פארטש'8 .טע פלאר .ניי וומס"ב646-379-2194 .
וומס"ב  -צו פארדינגען א  2בעדרום דירה ,מורטל געגנט ,מיט ד.ר .און בעקיארד'1 .טע שטאק ,רופט347-385-8240 :
ק"י  -נעבן די חתונה זאלן ,אויסגערישטע זויבערע דירות ,מיט אלע צוגעהערן ,קורצע /לאנגע טערמינען845-783-7609 .
סוואן לעיק  -א שיינע הויז צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( שיקט א טעקסט צו 347-526-4486
 The Tichel Place 917-405-8239אריינגעקומען הערליכע שיינע נייע טיכלעך פאר מחותנ'סטע און כלות מיר זענען אפן ביז  10:00ביינאכט
 Surgical Stockingsאון אלע ערליי  supportersאינשורענס ,Free Delivery ,רופט , 718-254-0017 :פעקס718-388-4161 :

