.

זמנים:

דאנערשטאג מצורע

שקיעה7:30 :
צאת הכוכבים8:43 :

ו' ניסן תשע''ט לפ"ק
ולמספרם April 11 ‘19

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

וועטער
היינט55°-45° :
מארגן59°-56° :
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ר' יואל קעסטענבוים הי"ו )ווערצבערגער(
החתן :משה מאיר ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' יצחק מרדכי בלייך הי"ו )עלענבויגן(
הכלה :חי' מרים תחי'  -מאנסי

הרב פנחס צבי אלימלך כ"ץהי"ו )פאללאק(
החתן :אשר שמואל ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

הרב עזריאל יודא ראטה הי"ו )לעווי(
הכלה :זיסל תחי'  -דזשערסי סיטי

ר' מרדכי הערשקאוויטש הי"ו )גאטליב(
החתן :משה יוסף ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' עזריאל פעקעטע הי"ו )שטערנפעלד(
הכלה :שרה חנה תחי' – ב''פ

הרב אליעזר צבי האראוויץ הי"ו )האראוויץ(
החתן :יודא יחיאל ני"ו – וומס"ב

ëî¬ ñïô

הרב יושע זיידענפעלד הי"ו )לאנדא(
הכלה :ברכה חנה תחי' – מאנסי

ר' בנציון האלפערט הי"ו )גרויזינגער(
החתן :אביגדור ני"ו – ב"פ

ëî¬ ñïô

ר' שלמה

דערבארמדיגער הי"ו )העפטלער(
החתן :אברהם ני"ו – ב"פ

ר' אברהם שמואל גאלדשטיין

הי"ו )ברילוסקי(

הכלה :שינדל תחי' – ב"פ

ëî¬ ñïô

ר' ישראל דוד איצקאוויטש הי"ו )האגער(
הכלה :אסתר תחי' – וומס"ב

הי"ו )לעווין(

ëî¬ ñïô

ר' אברהם קליין הי"ו )גאטעסמאן(
הכלה :יוטא תחי'  -ב"פ

ר' שלמה יודא טאבאק הי"ו )שניצער (
החתן :יצחק יואל ני"ו  -ב"פ/מאנסי

ëî¬ ñïô

ר' שלמה קליין הי"ו )גאלדמאן (
הכלה :חנה רבקה תחי'  -ב"פ

ר' מאיר מענדל ווייס הי"ו )ענגלענדער(
החתן :אהרן ני"ו – ק"י

ëî¬ ñïô

ר' ישעי' יצחק רובין הי"ו )בערקאוויטש(
הכלה :מרים פיגא תחי' – וומס"ב

ר' שלמה מאיר פאשקעס

החתן :יושע ני"ו  -ב"פ
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פרדס יואל

ר' יעקב יצחק קאהן הי''ו
החתן :מיכאל יודא ני"ו ) -דייטש(

®íñ×í ð

ר' ישראל דוב בריעגער הי''ו
הכלה :מרים תחי'  ) -גאלדשטיין (

 125העיווארד

Sensations wigs pre Pesach sale 10 - 15 % OFF 112 Lee 718-388-5178

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

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

Professional
Florist on
premises

For phone orders please call 347-525-7420

Special

Heimishe Preschool seeking

Yom Tov
hours

teachers with 90+ credits
and assistants for 2019- 2020 school year.
Call 718-658-3030
or email resume to:
jobopportunity11211@gmail.com

Open till

9:00 pm

Enhance Your Pesach Chairs with Our

Royal Chair Covers
צו איבערדעקן אייערע חמצ'דיגע בענקלעך
Limited Quantity

call while supplies last

347-452-8980
See Shopper’s Route page 87 for more details

מפני קדושת חול המועד

Our Cosmetic

Department
during Pesach

will be closed

175 Hewes St.
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.½ë¬ 2 õêþê ¬ô¼ò ,vegetable mixture
.veg blintz −ð î® ½¼ ¬è−−ñ öîê öîõþ¼ð
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−ð öîõ ½¬ò¼−ð−þèò−ê ¼ñê óêïî® ¬¾−ô "
.blintzes öîõþ¼ð ¬×êô .veg. blintz

Vegetable Mixture:
1 onion - shredded
2 squash - shredded
2 carrots - shredded
2 parsley roots - shredded
1 kohlrabi – shredded
1 sweet potato – shredded
½ cup oil
1 tbs. salt

Veg. Blintz Crepes:
3 eggs
¼ tsp. salt
3 tbs. potato starch
½ cup water
2 tbs. veg. mixture

 זיך פארגענומען נישט צו רעדן, און גערעדט צום אייבערשטען, געבעטן דעם אייבערשטן,געהאט א גרויסע געלט פראבלעם
 און צוגעזאגט עס מפרסם צו זיין, און געהאלפן געווארן חוץ לדרך הטבע,אין שול ביים דאווענען
Hamaspik in Williamsburg is looking for responsible bright female staff to work in our residence
Monday –Thursday in the afternoon hours 3-7 and Sundays 12-7.
Great pay and benefits for the right candidate. Please call 917-648-3951
347-844-8274  רופט, לעבעדיגע מיידלעך פאר העד קאונסלערס2 עלעמענטרי דעי קעמפ זוכט
Bungalow colony in Monticello is looking to hire a head counselor, without bungalow. Transportation available. Please call 732-963-1916
Insurance office in Williamsburg looking to hire a P/T telemarketer. Great potential for the right candidate. 646-653-2270
Looking for a babysitter to come to my house 9:30-4:30, experience a plus. Pls call 347-309-9661.
Heimishe office in Williamsburg looking for experienced or graduate, full-time Billing Clerk for immediate hire. Please email jobs@nphny.com.
Just in for Pesach beautiful imported lace tablecloths for great price. Call 347-587-9049
FT position available in a multi-girl Real Estate office. Well paid. Please call 718-340-3130, if no response, please leave detailed message.
Lost a Gold Vochen Diamond Earring. If found please call 845-421-5221. -

השבת אבידה

Looking for a secretary for a full-time responsible position in Williamsburg, located in the Spencer suite offices. 646-450-2161
Eis Laasois Is looking to hire full time assistant teachers for 2019-2020 school year. 718-303-9400 x 401 or email resume to TGreen@eislaasois.org
Tiferes Mordechai seeking 1:1 paras for next year. Email resume to office@tiferesmordechai.com or call 718-452-1300
Immediate positions available in Eis Laasois for full time assistant teachers. 718-303-9400 x 401 or email resume to: TGreen@eislaasois.org
F/T position in multi girl office in Williamsburg, GREAT PAY. 718-522-1000 ext. 3406 leave message.

.מ. ל718-797-1020  רופט. געטראפן פענס מיט די נאמען יעקב שלמה מאיער פארגאנגענע בין הזמנים אין מאנטעווידעא ביהמ"ד- השבת אבידה
718-387-0859/347-351-6197  רופט. אין בעדפארד גארדענס, א זייגער און א פרויען העטwristlet  געטראפן נאך שבועות א בעג מיט א- השבת אבידה
845-537-5772  ביטע רופט. פארלוירן א גאלדענע קייטל לעצטע וואך- השבת אבידה
718-599-7067  רופט. דיינונג רום בענקלעך8  אויך,רייזער בעט- אוועקצוגעבן א טאפ פון א היי- לשם מצוה
929-275-4834 $75 טשעיר פאר- קינדער שאנק און אויך צו פארקויפן קיטשן בענקלעך און א היי38” unit אוועקצוגעבן א
347-452-5324 : רופט. יארן עקספיריענס. צו בעיביסיטן אין אייער הויז אדער זיך אפגעבן מיט עלטערע פרויען.א פרוי איז עוועיל
347-452-2713  פון מאנהעטן רופטDR Kellman ווער עס האט סיי וועלכע אינפארמאציע פון
917-589-0658 . פאר האלסעיל פרייזCanada  פוןViledo Oskar brooms עס איז יעצט דא צו באקומען די באוויסטע

718-757-1432 מיר פארקויפן הערליכע טיכלעך ספעשל פרייזן ביז יו"ט פאר א אפוינטמענט רופט
718-675-6722  לייזער. רופט ר,קענט/ ווילסאן5:00  ביז9:00 פריוואטע פלעיגרופ האט א ליידיגע סלאט עוועילעבל פון
perm  פאר א718-599-7302  שיק. פ: רופט,האטס הנאה פון אייער קינדס גע'קראזעלט'ע פאות
718-388-4161 : פעקס, 718-254-0017 : רופט,Free Delivery , אינשורענסsupporters  און אלע ערלייSurgical Stockings
718-302-4936  בעדרום דירה פאר פסח רופט3  און א2  צו פארדינגען א- וומס"ב
718-522-1092  בעדרום דירה צו פארדינגען אויף סקילמאן צווישן מורטל ווילאבי רופט2  נייע איבערגעפיקסטע- וומס"ב
845-316-2100  רופט, בעדרום דירה צו פארדינגען פאר שבת הגדול שיין צוגעשטעלט2  א- בלומינגבורג
(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

