
 èê¬¾þ¼òêð š−îíõ’’  

óþõ½ôñî Mar. 23 ‘17 

 זמנים:
 7:11שקיעה: 

 8:24צאת הכוכבים: 

 

                  (718) 384-4190  ½−õê:  

                   (718) 384-4631  :½š¼õ 

ê− :ñ−¼ôAds@dvaryoim.com 
 

êîîî½−-ñ−¼ô:(646) 961-3535  
 

#11-109

  

  וועטער 
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   ö³ìí ð®        a    ó−×îð−¾ a         íñ×í ð®
  )סאקסהי"ו ( ברוך מרדכי כ"ץהרב 

  וומס"ב -ני"ו  ישראלהחתן: 
ëî¬ ñïô   פאנעטהי"ו ( אהרן הערש קליינמאןהרב( 

  ב"פ  -תחי'  אסתר רבקההכלה: 
  )מאיערהי"ו ( יעקב לאנדאר' 

  ב''פ –ני"ו  יצחק משההחתן: 
ëî¬ ñïô  'אינדיגהי"ו ( דוד יושע הירש ר( 

  ב"פ  -תחי'  מריםהכלה: 
  )פייערווערקערהי"ו ( מרדכי אראן ר'

  )קלייןהי"ו ( אברהם יודא בלום ר'  ëî¬ ñïô ב"פ – ני"ו שמואל ברוך: החתן
  וומס"ב –תחי'  חנה רויזאהכלה: 

  )סטראלאוויטשהי"ו ( ליפא ראזענפעלד ר'
  )קלייןהי"ו ( יצחק וויינבערגער ר'  ëî¬ ñïô ק"י – ני"ו יואל אלי': החתן

  וומס"ב –תחי'  יוטא פערלהכלה: 
 )דאסקאל( שליט"א בנימין אלטר פרענקל הרב

)אקער( שליט"א חיים שמשון רובינשטיין הרב  ëî¬ ñïô מאנסי – ני"ו יואל משה: החתן
  טאהש –תחי'  נחמההכלה: 

  

        ö³ìí ð®    a  ³îòî³ì   a          íñ×í ð®
  שליט''א יקותיאל יהודא ראזענבערגערהרה''''ג  

  )גאלדרינג( - ני"ו  יצחקהחתן:   
 אימפעריאל

  הי''ונבערג עיוסף יוזפא ראז ר'
  )ווידער( -תחי'  חנה גיטלהכלה: 

  
  מאמע פון די קינדער איז אראפ פון אידישעקארט פון א טאטע וואס די קומט פאר די11:00י היינט דאנערשטאגוואזוי

  ,צו געווינען גרויסע אויסזיכטןעס איז דא   ,דערנוועג און זי וויל מיטנעמען די קי
  ערליכע קינדערזיין  צו מגדל  זאל מצליח זיין צו געווינען די קעיס אלעזר יוסף בן לאה זאל מען מתפלל פאר 

  

  

 

 

 

Blimi Farkas Wig Salon  
 

additional appointments available 
 for pre Pesach, wash & Set.  
718-722-7138 - 134 Penn St. 

 

 

Princess Boutique 
175 Hewes St. 

10% OFF COUPON 
on your entire purchase 

Do your Pesach shopping now and pay 10% less 
Coupon valid till march 28 ר"ח ניסן  

This Coupon  must be present  at time of purchase 

 

 

  

  

  

  
 

  

 



 

FULL TIME secretary positions available in a professional office environment, must have excellent phone communication 
multi-tasking skills, QB knowledge is a plus. Great Pay for right candidate. Call 347-436-7705 leave message. 

Williamsburg office with comfortable environment is seeking a full time girl. Experience with word and 
excel preferred. Great pay for the right individual. Please leave a clear detailed message 347-504-1899 

Yeled V`Yalda Early Childhood Center (Williamsburg) - Head Start Teacher Position Available, Yiddish Speaking, 
BA, (at least 21 credits in Education), experienced. Email resume to: s.knopfler@yeled.org - YVY is an EOE 

Multi Girl office in Williamsburg looking to hire a qualified graduate must be able to multi task 
 in a fast pace environment. Great pay and Benefits with lots of growth potential. Willing to train. 
 daily 4-5 and Fridays, to start full time in June. 718-387-8181 ext. 113, lv message 

Attention graduates: Heimishe multi-girl office, close by to Williamsburg, now hiring full time 
secretary, for June start date. Transportation provided. Great starting pay and room for growth, 
 for bright, motivated, and hard working girls. Leave message at 917-482-5850. 

SECRETARY - Full Time for multi girl professional office in center of Wmsbg. Knowledge of QB, 
 Word & Excel.  Recent Graduates welcome, to begin immediately after Pesach. Call 718-852-9200 ext. 205 
Do you want to earn some money while doing a very rewarding mitzvah? Hamaspik is looking for a girl to work 
with a young child Monday thru Thursday in the evenings and Shabbos. Flexible hours. Please call 718-408-5401 

347-986-7860סקול ארויסצונעמען קליינע קינדער פון שטוב צו פארגרינגערן ערב פסח הכנות, זה נהנה וזה נהנה,  מיר פארן צוזאם מיידלעך וואס האבן נישט קיין  

 .נפארמאציע און עקספיריענסלאזט א קלארע מעסעדזש מיט אייער אי  347-541-9476אדער רופט  ,jobs11206@gmail.com אפיס אין וומס"ב זוכט א סעקרעטערי, אימעילט פולע אינפארמעישאן צו

Huge 1 bedroom and huge dining room apt. avail. on Harrison/Hewes, 3rd fl. Call: 929-297-2507 

Office in the navy yard looking for 2 girls one for FT & one for PT office work. 917-865-8408 

Preschool/Playgroup is looking for a director. Well paid. Degree required. Email info to 6331212sh@gmail.com 

office in Williamsburg is looking to hire fresh graduate with QuickBooks knowledge. 718-757-0867 

Heimishe Williamsburg office is looking for a full time secretary for accounting & Bookkeeping, Call 718-619-2615 leave msg. 

A Heimishe CPA firm, located in Manhattan, is looking for a bookkeeper for the summer (great opportunity for teachers) Excellent Pay! 212-302-3400 

Position available in a Heimishe multi-girl professional office. Excellent salary. Call 347.762.2418 

A 2 bed. apt. avail. at 816 Myrtle Ave. Serious inquires call 718-222-1691 

2 beautiful sister of the bride dresses size 2-4 8-10 for rent/sale. Call: 718-596-6065 

Heimishe multi girl office in Wmsbg looking to hire Part/Full time girl,  
great starting pay and room for growth, Call and lv msg. 347-906-0155

Multi girl office is looking to hire a qualified graduate, Willing to start part time till June. 718-473-9000 Ext. # 201 

An online office is seeking to hire. Room for growth. Experience a plus. 718-480-5123 ext. 104 

Multi girl office in Williamsburg looking for a full time secretary. Please call (646) 598-3395 

Real Estate multi-girl office looking for a bright and motivated secretary. 718-340-3130, if n/a, lv. Msg. 

Office in Wmsbg looking for FT billing representative. Communication and computer skills, detail oriented. - W2. 718-534-6221 

Looking for a full time responsible girl for an office in Williamsburg, good phone skills preferred, 347-678-2338 L.M. 

Knee Scooter    ט איר אהא -גמ"ח Knee scooter צט נישט? האט א מצוה און זייט מזכה אנדערע וואס ווואס איר נ
  718-534-0726ביטע רופט:   נויטיגן זיך דערין.

Management office near Williamsburg looking to hire girl for June. Please call: 347-325-4472 

Be proactive! Prepare now to be symptom free during rose fever season.  Certified Female Reflexologist. Schedule your appt. today  917-613-0395 

  

      467 Flushing Ave            718-625-3311      קאהן'ס בוטשער
 קענען צופרידענשטעלן עצהיו"ט וויכטיגע מעלדונג פאר אונזערע חשובע קאסטומערס: כדי אייך צו

  מאכט זיכער אריינצוגעבן אייער פסח ארדער נישט שפעטער ווי ר"ח ניסן.
  כל הקודם זכה! מיר קענען נישט גאראנטירן אויף די וואס רופן אריין נאך ר''ח.
שטרענגע השגחה פון אלע אונזערע פליישן, טשיקן, טורקי און בהמה זענען בלויז פון אונזער היימישע שחיטה אונטער די 

  בברכת חג כשר ושמח    אבד"ק סענדשארץ, אלע בהמה פלייש זענען בלויז קעלבער גלאט. הגה"צ רבי עזריאל מאיר קאהן שליט"א

 

  

  347-423-6341און קארדס אינעווייניג, מעגליך וואלאבאוט געגנט,  check bookפארלוירן נעכטן א פרויען בעג מיט קעש און א  - השבת אבידה 

  347-768-1100שטרימפ רופט  אוןפארלוירן א בעג מיט אינגל שיך  - השבת אבידה 

  917-482-5875. רופט: בדוק ומנוסהמאכט א סוף דורך א וואונדערליכע נאטירליכע וועג,  -  heel spurגענוג געליטען פון 

  347-436-5710רופט  1:00ביז  9:00סלאט פון  1רן עוועיל. אבעביסיטער ליע פלאשינג געוו דנסיעעקספירווארימע 

Plumber -   ,מיר נעמען אן אלע  פלאמבינג דזשאבס, אויפשטאפן סינק   s  - Zaitman Plumbing 917-202-3536 We also have water filter  

  718-522-2972/347-633-0102ביטע רופט:  steadyאון  drop inבעביסיטער נעמט יעצט אן פאר  דעקספיריענס ןא

  347-409-9118אין די נעווי יארד, רופט  QB, Order entry, APגעזוכט א מיידל פול טיים פאר 

  ל.מ. 718-599-0261נט, גדריגס גע 9בעביסיטער האט עוועיל. יעצט פאר פסח, עטליכע סלאטס,  סאוט  דעקספיריענס

  347-633-1719ביטע רופט  nursery Assistantפרי סקול אין וויליאמסבורג זוכט א 

  ן אלע גראסעריסיצו באקומען א  safe & effective+ ספרעי כשר לפסח  N.S.R DEGREASERצן די באקאנטע . ומאכט אייך גרינגער דעם ערב פסח ארבעט מיטן נ

cash for gold -  מיר קויפן אפ אייער אלטעjewelry   אויך פארקויפן מיר נייע jewelry - we do house calls  347-448-0621  

  102עקס.  718-894-0005א מיידל געזוכט אין א היימישע אפיס נעבן וומס"ב גוט באצאלט טראנספארטאציע צוגעשטעלט. 

  917-369-0691רופט  .געגנט .סט סבעדרום דירה צו פארדינגן, ראס 1א ליפטיגע  -וומס"ב 

 646-302-3679וויליג צו באצאלן /דריגס 9די געגנט פון ראבלינג/דיוויזשן/סאוט ן אי געזוכטיו"ט  צווייטע טעגפאר דירה  -וומס"ב 

  347-998-1212בעדרום דירה (מיט דיינונג רום, פארטש) צו פארדינגען פאר חתן כלה, פלאשינג,   1פורנישד  -וומס"ב 

  845-414-9197סייד געגנט רופט  טאו'טע טעג פסח  ס1בעדרום דירה פאר  2געזוכט צו דינגען  -וומס"ב 

 347-760-1919צענטער פון וומס"ב רופט/טעקסט  ןנישט קיין דיינונג רום אימיט ווינדאוס בעדרום דירה  1סמענט יצו פארדינגען א סעמי בע -וומס"ב 

 לאזט מעס. 718-809-1167בעביסיטער מידעלטאן/העריסאן געגנט.  דנסעיעצט געווארן עוועיל. אפאר סלאטס ביי עקספירי

  718-207-7277געזוכט א מיידל אין א גראסערי צו נעמען פאון ארדערס,  רופט: 

  917-414-3281ווארט נישט ביז פסח ביטע רופט , פאר אייער גארטל אויך פארעכטן מיר צוריסענע גארטלעך fringesל אמיר מאכן פראפעשענ

Surgical Stockings   און אלע ערלייsupporters  ,דורך אינשורענסFree Delivery :718-388-4161, פעקס:  718-254-0017, רופט  

  permפאר א  718-599-7302ס גע'קראזעלט'ע פאות, רופט: פ. שיק 'האטס הנאה פון אייער קינד


