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וילך דאנערשטאג

 Sep. 13 ‘18 ולמספרם

 

 זמנים:
 7:08שקיעה: 

 8:21צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718(                    

:פעקס  384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com : אימעיל
 

   961-3535 (646)ל:מעי-וואויס

 

 

 וועטער
 °77- 68 היינט

 °75-°66 מארגן:

 

 צד הכלה                   a שידוכים    a        צד החתן   

 ( גאלדבערגערהי"ו ) יוסף פישער ר' 
 וומס"ב -ני"ו   יצחק מרדכי החתן: 

 ( גאלורטפאהי"ו ) יעקב משה דרעזנער  ר' מזל טוב

 וומס"ב -תחי'   רבקה חי' הכלה: 

 ( ערליךהי"ו ) עקיבא פישערר' 
 ב''פ –ני"ו  יונתןהחתן: 

 ( ווייסהי"ו ) אליקים גרינפעלד ר' מזל טוב
 ב''פ  -תחי'   הינדא הכלה: 

 (גאלדבערגערהי"ו )דוד קאהן ר' 

 סטראליעוא -ני"ו  שלמה אברהםהחתן: 
 (וויינבערגערהי"ו ) מיכאל בער בערקאוויטש ר' מזל טוב

 וומס"ב -תחי'    שינדל  הכלה: 
 ( שפיטצערהי"ו ) ישראל פריעדמאן ר' 

 מאנטריאל  –ני"ו  יודלהחתן: 
 ( שטעסלהי"ו ) ישראל יעקב ווייס ר'  מזל טוב

 ק"י  -תחי'  רבקה בילאהכלה: 
 

 
Looking for girls to work with children with downs syndrome on Sundays. If interested please call 718-408-5120 

Special opportunity for 12th graders; All Data, Now interviewing for afternoon jobs.718-302-1800X211 

Real estate management office is looking for a PT secretary must have experienced in leasehold & rent manager program. Call/text 347-986-9000 

Professional office looking to hire a bright, motivated, and responsible girl for a position with great potential. Immediate F/T position. 718-930-8948 L.M. 

Yeled V’Yalda Expectant Moms’ Program has available slots. To join our program at 99 Heyward. Please call 718-514-8966. 

Great preschool needs wonderful teachers after Yom tov. Great work environment & pay. Call 718-658-3030 

Williamsburg Early head start looking for secretary. Please call 718-387-8837 ext. 101 

Wig Salon is looking for a worker for around 15 - 20 hours a week. Some experience required. Call: 347-675-6556 or wigsbyratza@gmail.com 

A multi girl online office is hiring a graduate. Call 203-360-8004. If no answer lv. Msg. 

Early daycare seeking teacher/assistant teacher for immediate hire Call 347-987-4742 or email jbjoboffer@gmail.com 

Group teacher - 90 credits req. - Great benefits! Gitty Weitman 718-387-8837 x 206 Gweitman@unitedacademyny.org 

Multi girl office in Williamsburg is seeking FT responsible girl for immediate hire.  

Exciting position, Great environment! Please leave a detailed message. 347-689-0261 

Immediate positions available - Eis Laasois Is looking to hire full time assistant teachers and long term 

substitute teacher. Please call 718-303-9400 Ext 401 or email resume to TGreen@eislaasois.org 

Graphic Design 'Home' Course by Baily Biederman. Call now for introductory pricing:  

917-382-5194 

  

 
 

 

 
 

 
 
 

Sunday Sep. 16      12:00 – 5:00 

78 Beaver St.        646-565-8021 

 

Tired of searching  
for your reading glasses all the time?  

FINAL SOLUTION 
 @ The Right Contact!  

 
718-624-6911 

 
 

“Bandeaux” 
Come see our beautiful new selection of 

ready-to-wear women’s bands!!! 

Special discount for kallahs. 
 For appt call: 

Raizy Friedman - Hendy Goldstein 
  917-613-3599 

 

CIrelle Jewelry  
High end, designer, Italian sterling 

jewelry! 
 Exclusive styles. Best prices.  

 

By appointment only.  
Please call 718-388-4679 

 
 

 

 

 
 
 

available for after hours program 

2:30 – 5:00 (flexible) 
Warm compassionate Graduates preferred 

Dial 718-687-4810 ext 2442 and leave a clear 

message. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 347-585-8417פארלוירן א דיימאנד אויעררינגל ערשטע נאכט ראש השנה  -השבת אבידה 

 917-921-9976אויב געטראפן ביטע רופט:  musical iPodארויסגעפאלן פון א בעג א שיך מיט א  -השבת אבידה 

 917-623-0486אינטערגעשריבן פון די באבע לאווי פארנט פון סאוט סייד גראסערי א' סליחות  טפ מיט געלאוענוועל ןגעטראפן א - השבת אבידה

 78-384-4105געטראפן ר"ה א גאלדענע פרויען דיימאנד זייגער דיוויזשאן וויזניץ געגנט רופט  - השבת אבידה

 929-390-2411יעצט דא צו באקומען פאר גאר ביליגע פרייזן, רופט  Chandeliersהערליכע קריסטל דיינונג רום 

 ל.מ. 347-699-2033א נייע בעביסיטינג מיט א ווארימע איבערגעגעבענע און רעספאנסיבעל בעביסיטער, דיוויזשאן געגנט, רופט 

 646-883-2346  9:00-4:00פון  overtimeנייע באקוועמע פלאץ, )גראונד פלאר( בעדפארד/מארטאן. ווי אויך שטעלן מיר צו  קינדערלאנד פלעי גרופ מופט צו 

 914-299-1740עקספיריענסד בעיביסיטער עוועיל. פאר נאכמיטאג שעות ביי אייך אדער ביי מיר אינדערהיים. גוט פאר ענגליש טיטשערס 

 347-779-7021טיטשער פאר א פלעיגרופ פלאשינג געגנט. רופט:  Full timeגעזוכט א ווארעמע 

 718-387-9811די שענסטע מתנה פאר אייער מאן: האנט געשטריקטע גארטל שווארץ/ווייס ביטע רופט 

 718-938-8205רופט:  Dec. 14געווארן עוועילעבל אולם פרענקל שבת ויגש 

 718-757-0639פאר א תנאים  Sep 16געווארן עוועיל. רויעל מענאר זונטאג 

Misook Outlet Sale  פאר יו"ט ספעשלsize x-small - 3-x    718-782-0026 

 We Deliver 718-387-3980פארן פאסטן בעטעג  3, פאר בעסטע רעזולטאטן הייבט אן צו טרינקן Shaklee Performanceפאסט אן קאפ וויי און שוואכקייט מיט 

 ל.מ. 347-988-8948יאר גוטע געגנט רופט  1בעדרום פורנישד דירה פאר  2צו פארדינגען א  - וומס"ב

 347-668-3591/ 718-797-0450ר ובעדרום פורנישד דירה מידלטאון/לי, צו פארדינגען אויף יום כיפ 3א הערליכע  -וומס"ב 

 845-537-1815צו פארדינגען א הערליכע קליינע פורנישד דירה אויך פאר שבתים אדער אינדערוואכן, רופט  -ק"י 

 718-612-2673 ,פארטשעס. אויך עוועיל. פאר סוכות 2ביהכ"ס  3בעדרום הויז נייע קאך  5צו פארדינגען א  -בלומינגראוו 

 718-249-3811/347-470-7782ן, רופט מענדל פעלדמאן 'אייך ברענגן די כפרה און שלאגן צו אייך אין שטוב, און מיר וועלן עס טראגן שחטכפרות סערוויס! שלעפט אייך מער נישט.. מיר וועלן 

Surgical Stockings    און אלע ערליי supporters   ,דורך אינשורענס Free Delivery  :718-388-4161, פעקס:  718-254-0017, רופט  

On-time Messenger  $347-799-7936 א פעקל. רופט/טעקסט: 15 -צווישן מאנסי און ברוקלין 


