.

זמנים:

דינסטאג אמור

שקיעה8:04 :
צאת הכוכבים9:17 :

ט' אייר תשע''ט לפ"ק
ולמספרם May 14, ‘19

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

®ö³ìí ð

וועטער
היינט52°-45° :
מארגן67°-54° :

®íñ×í ð

a ó−×îð−¾ a

ר' חנינא פישער הי"ו ) ניישלאס (
החתן :שרגא פייוויל ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' שמואל לוריא הי"ו ) קליין (
הכלה :מרים ראצע תחי'  -מאנסי

ר' שאול גרינפעלד הי"ו )בוכינגער(
החתן :ישי ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' יחזקאל גאלדשטיין הי"ו )יאקאב(
הכלה :מחלא מרים תחי'  -ק"י

ר' שמואל בראך הי"ו )פיש(
החתן :בערל ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' אהרן

דניאל אינזליכט הי"ו )אבערלענדער(
הכלה :חי' שרה תחי'  -וומס"ב

ר' יודא הערץ הי"ו )מאיער(
החתן :אנשיל ני"ו – ב"פ

ëî¬ ñïô

ר' יוסף

אהרן יודא שפיטצער הי"ו )ווייס(
הכלה :יוטל תחי' – ב"פ

ר' משה

שמעון רייכבערג הי"ו )שאלאמאן(
החתן :דוד מרדכי ני"ו – ב"פ

ëî¬ ñïô

ר' הערשל ווייס הי"ו )לאנדא(
החתן :אשר זעליג ני"ו – ב"פ

ר' שלום שכנא סנדר האמערמאן

הי"ו )ענגלמאן(

ר' יוסף ישעי' גראס הי"ו )גליק(
החתן :שלמה אהרן ני"ו  -ק"י
ר' אברהם הערש פריעד הי"ו )ווערצבערגער(
החתן :יואל משולם זושא ני"ו  -מאנטריאל

ëî¬ ñïô

213 Lee Ave.

®íñ×í ð

הרב אלכסנדר חיים אשכנזי

הי''ו

 590בעדפארד

הכלה :רחל פיגא תחי'  ) -רובין (

 125העיווארד

הרב פנחס אליעזר מייזלישהי''ו
הכלה :יכט תחי' ) -שטיין(

פרדס יואל
Le Chateau

הרב ברוך מרדכי כ"ץ הי''ו
החתן :שמעון ני"ו ) -סאקס(

12:00pm - 7:00pm

ר' יואל אלכסנדר שטערן הי"ו )גאטליעב(
הכלה :חנה מלכה תחי'  -ק"י

נזר יהודה

הרב לייבוש טייטלבויםהי''ו
החתן :יואל ני"ו ) -מאסקאוויטש(

&

ר' יודא

בעריש לויפער הי"ו )לאנדא(
הכלה :לאה תחי'  -ק"י

a ó−êò³ a

הרה"ג ברוך אברהם פריעדמאן הי''ו
החתן :יוסף מרדכי ני"ו ) -האלבערשטאם(

Tomorrow

יארעסלאוויטש הי"ו )מאנדעלבוים(
הכלה :חי' פייגל תחי' – ב"פ

ר' יעקב יוסף אשכנזי הי"ו )בידערמאן(
הכלה :שיינדל ליפשא תחי'  -מאנסי

ëî¬ ñïô
ëî¬ ñïô

Today

ר' דוד

ëî¬ ñïô

החתן :אברהם אבא ני"ו  -ב"פ

®ö³ìí ð

ר' אלי' רוזניי הי"ו
הכלה :יהודית תחי' – בית שמש

710 Myrtle

הרב משה לאנדא הי''ו
הכלה :בלומא תחי' ) -פירטה(

Huge sALE at Suson V’simcha
Viking
Child

& Jewlary
Pocketbooks

Wedneday only

by S.H. Eiskowitz

Noble
Knits

Exclusive

Linen

E&G
Hats

וויכטיגע מודעה:
אונזער אפיס וועט זיין פארשלאסן דעם מיטוואך,
 May 15למספרם
צוליב א ספעציעלן פראגראם און אויספלוג פאר מלחמה איבערלעבער
אין וואס אונזער גאנצער סטעף וועט בעז"ה ארויסהעלפן.
בכבוד רב ,ההנהלה

"דינסטאג" נאכטמאל ספעשל:
Family Pack 5 Slice Tilapia

WOW! $12.99 Per Pack

לויתן פיש 718-963-1390
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

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

FT position available in a multi-girl Real Estate office. Well paid. 718-340-3130, if no response, please leave detailed message.
Last day of sale! Tahua Action $19.99 with any other Tahua item. At Sage Health 769 Bedford 718-246-2800
The flowers are blooming and so are your children, cherish these memories. Hindy’s Photography 347-263-2570
FT position available in a multi-girl Real Estate office. Well paid. Please call 718-340-3130, if no response, please leave detailed message.
Looking for 2 full time secretaries in an office in Brooklyn navy yard. Please call: 917-685-6674
Experienced teacher is willing to sub playgroup and preschool. Call 718-486-6619/347-731-3824
Amazon business looking for a secretary experience in online. Call/text 347-546-1414 solomonb1414@gmail.com
Medical Billing office is looking to hire f/t employees. Great potential for growth. Please call 718-872-9254
A multi-girl office looking to hire for a full-time multi-tasking position. Great pay for the right candidate. Call: 347-871-7772
White Glove, now interviewing high quality graduates for June start.
Great salary and benefits with lots of growth potential. Call 718-387-8181 ext 113 lv message
2 designer style pink dresses for sister of bride for sale kids size 10 ladies size 4, 718-384-0616 /917-903-1026
Office looking for a multi-tasking secretary must have experience, Great pay for the right candidate. Call 917-633-6757 Leave Msg
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.
Professional office in Wmsb. looking to hire a high quality worker. With good communication skills' great pay call: 347-618-9040 l.m.
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.
Looking for a young graduate part time worker eventually for full time. Call: 347-232-4041
FT position available in a multi-girl Real Estate office. Well paid. Please call 718-340-3130, if no response, please leave detailed message.
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.
Beautiful private spacious accommodation located in Monsey perfect for getaway Shabosim or weekday. 845-352-2189
LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080 מיר רעדן אידיש
Braun's Lingerie - 186 Penn St. MEGA HUGE SALE ALL SLIPS $5.00 " EDITH LANCES $39.99 " GIRDLES $19.99
Come grab a Bargain

718-855-0264  פארלוירן א בלום ווייס גאלד דיימאנד רינגל די וואך זונטאג אויב געטראפן ביטע רופט- השבת אבידה
 טעג לזכות פאר א שידוך און ב"ה געהאלפן געווארן40 מיר האבן אינאיינעם געלערנט ספר בנות שושנים צניעות ספר פאר
929-214-8911  אין קארהאנקסאן קעמפ גוט באצאלט רופטshadow עס ווערט געזוכט אן אחריות'דיגע מיידל צו זיין א
718-938-2839 / 718-694-0730 , גוט באצאלט,9am  ביז9pm געזוכט א אידישע פרוי צו שלאפן מיט א עלטערע פרוי פון
347-645-9923  רופט. מיט טראנספארטאציע,עס ווערט געזוכט גרויסע מיידלעך פאר פרי סקול קאונסלערס אין א קאנטרי אין סאוט פאלסבורג
.מ. ל718-599-1076  רופט, אין זומער חדשים דא אין שטאטshadow עקספיריענסד ווייבל עוועילעבל צו זיין א
011-972-2628-9151 בליי גיסן דורך די באוואוסטע חשובע פרוי פון א"י רופט דירעקט
Refreshers welcome -  פלאץ איז באגרעניצט718-744-5135  הייבט זיך אן אי"ה בקרוב רופט שוין צו רעגיסטרירן, לייף גארדינג קורסGreat news
.מ. ל917-583-2715  ביטע רופט. גוט באצאלט. צוגעשטעלט. טראנס, לעבעדיגע מיידלעך העד קאונסלערס אין ווייט לעיק2 עס ווערט געזוכט
718-782-3580  רופט.'טע קלאס מיידלעך12 'טע11 פרי סקול דעי קעמפ דא אין שטאט זוכט עקספיריענסד טיטשערס ווי אויך
718-438-3685  רופטTransp. Provided ,עלפיין עיקערס זוכט פרי סקול קאונסלערס און טיטשערס פאר ערשטע העלפט

845-274-5090 : רופט. פאלסבורג זוכט לעבעדיגע קאונסלערס פארן זומער. דעי קעמפ אין סHarmony Hills
 און שפארט אייך אויפן וואסער בילPlumbers Pro - 718-986-8007  רופט שוין, אויב האט איר א פלאמבינג ליעק:אכטונג
.מ. ל917-734-4384 .ראטלידזש/ בעדפארד, שטאק ארויף2 , דירה מיט אפלייענסעס פאר חתן כלה. בעד1  צו פארדינגען א הערליכע אויפגעפיקסטע- וומס"ב
845-288-0031  פאראינטערעסירטע רופט. אין צענטער פון שטאט נעבן אלע היימישע שולן און מעין סטready to move in over 1800 SF brand new condo - מאנסי
845-533-2728  רופט. באקומט א אומזיסטע דירה און א שיינע געהאלט. געזוכט א מיטל יעריגע פרוי ארבעטער פאר צוויי שעה יעדע נאכט מלאכת הקודש- זשערסי סיטי
718-483-5068 טעקסט/ רופט.דרייער/ בעדרום באנגעלאו מיט וואשער3  צו פארדינגען פאר די צווייטע האלב זומער א- מאנטיסעלאו
917-588-7876 טעקסט/ רופט. גוטע פרייז, גוטע געגנט, בעדרום הויז מיט בעקיארד קעגן איבער שול און גראסערי3  צו פארדינגען א- מאנטיסעלא
347-526-4486  שיקט א טעקסט צו, בעטן צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר שבתים )נישט זומער שבתים( אויך פאר שבועות8  א שיינע הויז מיט- סוואן לעיק
718-388-4161 : פעקס, 718-254-0017 : רופט,Free Delivery , אינשורענסsupporters  און אלע ערלייSurgical Stockings

