:זמנים

ז' אדר ב' תשע''ט לפ"ק
Mar. 14 ‘19 ולמספרם

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

וועטער
56°-49° :היינט
63°-44° :מארגן
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דאנערשטאג ויקרא

7:01 :שקיעה
8:14 :צאת הכוכבים

a ó−×îð−¾ a

( ר' מרדכי אפעל הי"ו ) שווארטץ
 וומס"ב- ' קריינדל תחי:הכלה
(מענדל לאנדא הי"ו )רובינשטיין
 ק"י- ' בתי'' תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

ר' ברוך

( ר' אהרן הערש פריינד הי"ו ) העללער
 וומס"ב-  וואלף ני"ו:החתן
(קאפל ליכטנשטיין הי"ו )האללענדער
 וומס"ב-  ישראל משה ני"ו:החתן

ר' יעקב

ëî¬ ñïô

( ר' חיים דוד קרויס הי"ו ) שאמועל
 וומס"ב-  ישעי' ני"ו:החתן

(ר' משה כ"ץ הי"ו )זאלדאן
 ק"י- ' לאה תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

(ר' יעקב מרדכי טייטלבוים הי"ו )ערענטאהל
 וומס"ב-  שלמה ברוך ני"ו:החתן

(ר' ישראל טובי' ווייסמאן הי"ו )ראטה
 ק"י- ' רחל פראדל תחי:הכלה
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(הי"ו )גליק

( ר' שמעון לאנדא הי"ו ) בכוירן
 מאנסי- ' גאלדא ריזל תחי:הכלה
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( ר' אברהם לאנגזאם הי"ו ) גאלדקלאנג
 ב"פ-  ישראל אהרן ני"ו:החתן

( ר' שמואל שארפער הי"ו ) גאלדבערג
 מאנסי- ' חנה תחי:הכלה

ëî¬ ñïô

( ר' אלימלך פויגעל הי"ו ) גוטמאן
 מאנטריאל-  ישראל אברהם ני"ו:החתן

(הי"ו )בראווער

אברהם אהרן יאקאבאוויטש

ëî¬ ñïô
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 ק"י- ' פריידא תחי:הכלה
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נפתלי הירצקא וויינבערגער
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ר' הרב מנחם צבי כהנא הי''ו
(  ) בערקאוויטש- ' אסתר לאה תחי:הכלה

אימפעריאל

ר' יואל דייטש הי''ו
(  ) לאנדא- ' שרה טשארנא תחי:הכלה

פרדס פיגא

'ר

 ק"י-  יואל בער ני"ו:החתן
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ר' הרב איתמר מייזליש הי''ו
( )ראזענבערגער-  יואל אלימלך ני"ו:החתן
ר' חיים יוסף נידערמאן הי''ו
(  ) כ"ץ-  יואל בנציון ני"ו:החתן

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

יעדן ער"ש ביי ששון ושמחה
213 Lee Ave
To Avoid the waiting lines pre order

For phone orders please call 347-525-7420

Exquisite Rumpler dress in blush, for mature sister of the bride, or own Tenoyim, size 4-6. Pls call or text 347-610-6077
Multi Girl office seeking a full time secretary. Great pay and environment. 845-640-1266 lv msg
Accounting office looking for a FULL TIME multi-tasking young graduate,
great opportunity for right candidate 718-637-7981 please leave a detailed msg
The Chocolog A rich praline chocolate log that’ll make the perfect משלוח מנות. Call 347-668-4872
Furniture store in Wmsbg seeking f/t female sales rep w/ taste in interior decorating. Pls call 669-271-1249 L.M.
Looking for someone to work with a sweet 4 yr. old girl Mon. and Wed. after school. 718-946-7700 #314
Purim is here - Save those moments! Call to hear our Purim special. Hindy's Photography 347-263-2570
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. Please call 718-340-3130, if no response, please leave detailed message.
Very busy Willi. Office looking for an experienced secretary for full time, very good pay, 917-468-4200 if no answer lv msg.
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 Mishloach Monos needs in Eretz Yisroel call Sweeties 347-778-0845 sweetis1000@gmail.com www.sweeties.co.il
favorabletips@gmail.com געזוכט פאסיגע פרוי וואס פארשטייט גוט צו רייניגן א שטוב זאל שרייבן אן ארטיקל לכבוד פסח אין א היימישע אויסגאבע
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.
Petals & Bows - Gift wrapping with flair. For all your gift wrapping needs. 347-497-2967 Etti Green (Franczoz)
Friendly visits to male Holocaust Survivors available free of charge. Call: 718-875-6900 x 127 and leave message.

confection öîê almonds −ð ¬ðò¼ñë
¬−ô þ¼½¼ë) .food processor ê ö−ê sugar
ê ¬−ô μþîð ½¼ ¬õ−ï (coffee grinder ê
(þ¼îî¾ ñ½−ëê ï−ê ½¼) ñõ−ï ñí¼ô
öê ¬−−þè .450 ¹−îê oven −ð preheat
(disposable ¬¾−ò) cookie sheets 3 - 2
.þ¼õ−¼õ èò−š−¼ë ¬−ô

Cookie:
6 oz. slivered almonds
2 cups confection sugar
3 egg whites – room temperature
1/8 tsp. cream of tarter (Bakers Choice)
3 tbs. sugar
½ tsp. vanilla extract
Pinch of salt
1/8 tsp. almond extract
Coloring – any color
Simple Frosting: (use buttercream
icing,
Chocolate
Genache,
Raspberry jam etc.
4 sticks margarine – softened
3 – 4 cups confection sugar + 1 tbs.
cocoa powder for chocolate filling
¼ tsp. sea salt
1 tbs. vanilla extract
Coloring
2 tbs. coffee creamer

cream of öîê þ¼−−ê −ð ¹−îê ¬õêñš
¬è−−ñ .soft peaks ¬ô¼þêõ ½¼ ï−ë tarter
½¼ ï−ë ñêôê ¹−îê .½ë¬ 1 þ¼šî® î®
.stiff glossy peaks ¬ô¼þêõ
−ð ö−−þê fold rubber spatula ê è−ðò¼®îò
½¬š¼þ¬½š¼ ,coloring ,almond mixture
¬¾−ò öîê μ¼ñ¬−−¬¾) .−−ò¾ −ð ö−ê ±ñêï öîê
(.öñêõò−−ê ¬¾−ò ñêï ½¼ −ð× šþê¬¾ î®
piping ê ö−ê mixture −ð ö−−þê ¬è−−ñ
1” rounds
ê ½−îê ¬ô¼þêõ
.bag
½¼ ¬ïêñ .ö¾−îî®þ¼ðò−ê ±êñõ 2” è−ðò¼ïêñ
.¬îò−ô 20 þêõ room temp. ö−ê
¼ñ¼š¼ë ö−−ê .¬îò−ô 1 þêõ ½¼ ¬šêë
¹−îê oven −ð õêþê ¬−−þð .ñêôê ¹−îê
þ¼¬òîê ¼ñ¼š¼ë ê μêò þ¼¬òîê ¬è−−ñ .375
.¬îò−ô 10 – 8 μþ¼ë þêõ ½¼ ¬šêë .½¼
ñï¼ñè ñ¬þ¼õ ê ¬½−è – ½−îþê ½¼ ¬ô¼ò
¬×êô) .baking paper −ð þ¼¬ò−ê þ¼½êîî
baking −ð ¬è−−ñ (.½êò macarons −ð ¬¾−ò
¬ô¼ò .öñ−š½−îê wire rack ê ¹−îê paper
.metal spatula ê ¬−ô õêþê ½¼
¹−îþê ¬þ−ô¾ ,frosting −ð óêïî® ¬¾−ô
.macarons ö¾−îî® filling −ð öîõ .õ½¬ 1-2

The Chocolog A rich praline chocolate log that’ll make the perfect משלוח מנות. Call 347-668-4872

718-388-4161 : פעקס, 718-254-0017 : רופט,Free Delivery , אינשורענסsupporters  און אלע ערלייSurgical Stockings
718-782-0604 -  רובין: ווי אויך סטיקערס פאר משלוח מנות מיט אייער נאמען, לכבוד חודש אדרsigns "הערליכע "משנכנס
347-585-6671 . ער וועט אראפ קומען צו אייך, נישט געזארגט,איר האט נישט צייט צו גיין צום שערער
347-300-3985 קליימער געגנט זאל ביטע רופן/ווער עס קען איבערגעבן א גויטע פאר אפאר שעה פרייטאג אין די ווייט
718-852-2450  רופטConstipation puree ווער עס האט אוועקצוגעבן לשם מצוה אדער פאר ביליג
347-853-3586 אוועקצוגעבן לשם מצוה א בעדרום סעט אין א גוטע קאנדישאן רופט
ღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღ 718-384-2094 : רופט, טיכלעךconsignment authentic designer silk  מיר נעמען אןღƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒღ
 מיר ספעציאליזירן זיך אין "ספעציעלע" משלוח מנות011-972-583-287-413 ווילט איר שיקן משלוח מנות צו איינעם אין ירושלים? רופט
347-742-5451 צבי כתר ריזל/פסח קעגן פרדס פיגא/איבערנאכט לאנג טערם אויך צווישן פורים/עקספיריענסד בעיביסיטער נעמט אן פאר ביינאכט

 אלטע און נייע, מעשה ביכלעך, מיר בינדן ספרים-  מארסי279 רובינפעלד'ס
(American Red Cross  )דורך347-779-7021  שנעבאלג. א. ספעשל פאר סקולס און גרופס, דורך א היימישע פרוי דא אין וויליאמסבורגCPR Courses
347-463-2388  טאפ פלאר צו פארדינגען גרייט אריינצומופן.Ross St  בעדרום דירה מיט דיינונג רום אויף3  א- וומס"ב
718-797-0450/347-668-3591 . אין בעסטן געגנט, האטעל סטייל, בעדרום פורנישד דירה פאר ביז נאך פורים מיט אלע באקוועמליכקייטן3  א הערליכע- וומס"ב
718-599-6651  רופט. בעדרום דירה מיט א שיינע סייז דיינונג רום1  צו פארדינגען א שיינע לעכטיגע- וומס"ב
646-379-2194 . ניי וומס"ב.'טע פלאר8 .פארטש/ דיינונג רום, בעדרום דירה2  צו פארדינגען א שיינע- וומס"ב
(40+ beds avail for big groups) . לאזט מעס845-377-5499 . נאנט צו ביהמ"ד מקוה,שבת/וואך/ בעטן פאר טאג+ 20 , א שיינע גרויסע הויז צו פארדינגען- סוואן לעיק
347-526-4486  א שיינע הויז צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( שיקט א טעקסט צו- סוואן לעיק

