:זמנים

מאנטאג אמור

8:03 :שקיעה
9:16 :צאת הכוכבים

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

וועטער
51°-45° :היינט
51°-46° :מארגן
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ח' אייר תשע''ט לפ"ק
May 13, ‘19 ולמספרם
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(יחזקי' שווארטץ הי"ו )שימאנאוויטש
 וומס"ב- ' אדל הענא תחי:הכלה
(עמרם מארקאוויטש הי"ו )איצקאוויטש
 ק''י- ' שיינדל תחי:הכלה
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ר' יצחק
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ר' אברהם
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( ר' אברהם שמואל גוטמאן הי"ו ) ווייס
 שלמה זלמן ני"ו – ק''י:החתן
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(ר' אשר ווייס הי"ו )פריעדמאן
 ק"י-  אלכסנדר יצחק ני"ו:החתן

(ר' וואלף גרובער הי"ו )לאנדא
 ק"י- ' ניחא תחי:הכלה

(שרגא טייטלבוים הי"ו )ערענטאהל
 וומס"ב-  משה ני"ו:החתן

ר' יחזקאל

929-275-4476 טעקסט/ רופט,וואלאבאוט געגנט/ בעדפארד, בעדרום דירה צו פארדינגען1  א נייע לעכטיגע פורנישד- וומס"ב
Willing to sell a magnificent wedding dress suitable for high school girl, size 2, Call 347-585-3011
Experience bookkeeper with knowledge in QB available to run the complete bookkeeping & payroll of your business. 347-461-1992
Professional office looking to hire a bright, motivated, and responsible girl for a position with great potential. Immediate F/T position. 917-886-4873 if no answer, please l.m.
A multi girl office looking to hire for a full time multi tasking position. Call 845-397-7095 and lv detailed msg
Professional office in Wmsb. looking to hire a high quality worker. With good communication skills' great pay call: 347-618-9040 l.m.
Fitness Blast - Women's Group Fitness Toning, fat burning, strengthening, all at the same time! Using, aerobics
and yoga-based methods with professional trainer, yoga teacher and dancer Jess! $15/ Class **CASH ONLY**
Mondays Wednesdays and Fridays: 9:30 AM -10:30 AM Jess Reidy 631-332-8026 Rehab Assoc 165 Division Ave
Looking for a part time worker in a wig salon, some experience required. 718-483-5426 txt only
An experience teacher is available to tutor your child in the Catskills. Call 718-309-1661 please leave mes.
Office looking for a multi-tasking secretary, must have experience, Great pay for the right candidate. Call 917-781-2939 L.M.
Great offer: Looking for the right candidates to be counselors for the first half in a established day came in the Liberty area. Call 347-668-1135

Great opportunity!
We are currently seeking

The Kinderlech
Play Group

Qualified Teachers

Summer registration open now!

90 Credits required. Great benefits.
Call: 347-450-7023

To register in 1 of our locations
please call:
347-581-9657/917-763-2178

to join our wonderful Early Head Start staff.

Call now
SYNTHETIC GLAMOUR
718-387-1118
for your
ready to wear NORIKO & SHANNON wigs

with added hair
(night appointments available)

GREAT OPPORTUNITY
IN WILLIAMSBURG
Teacher (90 credits) and assistant jobs available
Great pay, insurance coverage, free transportation
Happy teachers -Happy children

Room to grow.

Please email
goodlearningny@gmail.com

:"דינסטאג" נאכטמאל ספעשל
Family Pack 5 Slice Tilapia

WOW! $12.99 Per Pack

718-963-1390 לויתן פיש
Heimishe Pre-school seeking
teachers with 90+ credits
and assistants for 2019- 2020 school year.
Call 718-658-3030
or email resume to:
jobopportunity11211@gmail.com

סגולות פון חודש אייר

עס איז באקאנט אינעם חכמת
רפואה אז חודש אייר איז בדוק
ומנוסה צו זיין מסוגל פאר רפואה.
פארוואס פונקט דער חודש?

ווייל רוב קרענק ר''ל קומען פון
נישט-געזונט עסן ,און אזוי ווי חודש
אייר האט אנגעפאנגען צו פאלן די
מן אין מדבר ,וואס פון דעם –
הימל'ישן מאכל – איז נישט
געקומען קיין שום מחלה .יעדער איז
געזונט געווארן .דעריבער איז
געבליבן אין די טבע אז דער חודש
איז מסוגל אויסצוהיילן א יעדער
וואס דארף א רפואה.

דער הייליגער
בני יששכר זי''ע שרייבט:
''די טעג פון חודש אייר איז
ספעציעל מסוגל צו עררייכן
קלוגשאפט.
אזוי אויך איז עס מסוגל צו ווערן
אויסגעהיילט פון אלע שווערע
מחשבות און זארג וואס פייניגן
דעם מענטש .און צו האבן א
געזונטן מוח''.
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Silverline Precuts......at $249.99..... 39 Lorimer.... Call 387-2358
A daycare is looking for a full time secretary/family worker, starting mid-summer. Call 718-596-3632 Ext 106.
Heimisha daycare looking for teachers and assistants for summer and September hire. Optional BA study plan. 718-596-3632 Ext 106.
Great Opportunity! Heimish daycare looking for candidates willing to work on a study plan. Call 718-596-3632 Ext 106.
Willi Office seeking an individual with professional phone skills & ability to multi task for a FT position. Great pay. Call 914-510-7584 LM
Looking for a young graduate part time worker eventually for full time. Call: 347-232-4041

Gown size 2-4, Please call: 718-974-1456

Beautiful embroidered Kleinfeld

)Great news! Experience babysitter has limited slots available FT/PT babysitting, prime location, walk-in, Lee/Wallabout area. 718-486-3811 (Drop in welcome
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.
All Data: FT position, with great potential, for highly-capable graduate. Schedule an interview at 718.302.1800 ext. 211

FT position available in a multi-girl Real Estate office. Well paid. Please call 718-340-3130, if no response, please leave detailed message.
Beautiful private spacious accommodation located in Monsey perfect for getaway Shabosim or weekday. 845-352-2189
& Expediting office looking for a full-time secretary (experience preferred). Basic computer
QuickBooks knowledge a must. Please contact: 347-662-3242 and leave a message.

 Shannon w/added hairשייטל פאר  free cut/ $195רעג . $225 .טעקסט ,Also selling Noriko for great price 646-856-2755
פרי סקול דעי קעמפ דא אין שטאט זוכט עקספיריענסד טיטשערס ווי אויך '11טע '12טע קלאס מיידלעך .רופט 718-782-3580
עלפיין עיקערס זוכט פרי סקול קאונסלערס און טיטשערס פאר ערשטע העלפט Transp. Provided ,רופט 718-438-3685
א קאלאלני אין וואודבורן זיכט געטרייע קאונסלערס פאר ערשטע העלפט ,אויך א לייוו-גארד מעגליך ביידע ,טראנספארטאציע צוגעשטעלט רופט 347-957-2297/347-546-9265
ווילט איר א ישועה פאר  Stress, ADHD, OCDשוואכקייט  Emotional /און פיזישע פראבלעמען נאטירליכע טראפן 347-546-2918
א קעמפ אפיס זוכט א צייטווייליגער ארבעטער .רופט  718-682-2619לאזט א מעסעדזש
מיר פיקסן  hand knittedאון  crochetגארטלעך &  - .make Professional Fringesאויך לערנען מיר אויס וויאזוי צו  .knit & crochetרופט917-414-3281 :
 Surgical Stockingsאון אלע ערליי  supportersאינשורענס ,Free Delivery ,רופט , 718-254-0017 :פעקס718-388-4161 :

 Harmony Hillsדעי קעמפ אין ס .פאלסבורג זוכט לעבעדיגע קאונסלערס פארן זומער .רופט845-274-5090 :
אכטונג :אויב האט איר א פלאמבינג ליעק ,רופט שוין  Plumbers Pro - 718-986-8007און שפארט אייך אויפן וואסער ביל
א ברענד נייע ספרינטער מאכט טריפס צו די נעווי יארד יעדע צופרי .פאר מער אינפא רופט 646-972-3357
צו פארקויפן א כמעט ברענד ניי  showcaseמיט  70 - lightingאינטש ביי  20אינטש .ביטע 'טעקסט' 718-644-0274
געזוכט א פריוואטע בעיביסיטער פאר א  Newbornסאוט סייד געגנט ,רופט 718-570-9694
געזוכט א פול טיים סעקרעטערי אין וומס"ב אפיס .good phone skills and computer knowledge a must ,רופט  347-291-1121לאזט א דיטעילד מעס.
מאנטיסעלא  -צו פארדינגען א  3בעדרום הויז מיט בעקיארד קעגן איבער שול און גראסערי ,גוטע געגנט ,גוטע פרייז .רופט/טעקסט 917-588-7876
זשערסי סיטי  -געזוכט א מיטל יעריגע פרוי ארבעטער פאר צוויי שעה יעדע נאכט מלאכת הקודש .באקומט א אומזיסטע דירה און א שיינע געהאלט .רופט 845-533-2728
גרין היללס  -הערליכע איינגערישטע פריוואטע הויז צו פארדינגען פאר שבתים אין סוואן לעיק ,פריש געפעינט און געסקרעפט 917-727-5168
סוואן לעיק  -א שיינע הויז מיט  8בעטן צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( אויך פאר שבועות ,שיקט א טעקסט צו 347-526-4486
קעטסקילס  -א שיינע גרויסע צוויי בעדרום באנגעלאו מיט וואשער דרייער פאר די ערשטע  2-3וואכן אדער פאר די לעצטע  2-3וואכן .רופט 347-423-3599

