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 זונטאג האזינו

 Sep. 16 ‘18 ולמספרם

 זמנים:
 7:03שקיעה: 

 8:15צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718)                    

:פעקס  384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com : אימעיל
 

   961-3535 (646)ל:מעי-וואויס
 

  

  וועטער
  °80-  68 היינט

  °78- °72 מארגן:

	

   ö³ìí ð®        a    ó−×îð−¾ a         íñ×í ð®
  )מאסריהי"ו ( משה דאנאר' 

  וומס"ב -ני"ו  קלמן אליעזרהחתן: 
ëî¬ ñïô  'מאלאחהי"ו ( רחמים אברהם דאנא ר( 

  ק"י -תחי'  רחל מזלהכלה: 
  )קאפלהי"ו (אהרן זופניק ר' 

  וומס"ב -ני"ו  משה ארי'החתן: 
ëî¬ ñïô  'קאסירערהי"ו ( ברוך יודא שווארטץ ר( 

  וומס"ב - תחי'  רחל זיסלהכלה: 
  )מייזעלסהי"ו ( הערש לייב פאלאקהרב 

  וומס"ב -ני"ו  יעקב יחזקאלהחתן: 
ëî¬ ñïô   קויפמאןהי"ו ( פישל אילאוויטשהרב( 

  וומס"ב -תחי'  שרה יכטהכלה: 
  )קויפמאןהי"ו ( משה אביעזר ווייסר' 

  וומס"ב -ני"ו  אלי' לייבהחתן: 
ëî¬ ñïô  'יאקאבאוויטשהי"ו ( יוסף פנחס ראזנטאהל ר(

  ב''פ –תחי'  פערלהכלה: 
  )קלארהי"ו ( יואל הערש פויגעלר' 

  וומס"ב -ני"ו  משה אלי'החתן: 
ëî¬ ñïô  'צוויבלהי"ו ( נערזאייישעי' יודא ברוך  ר( 

  טאהש -תחי'  ראצא פיגאהכלה: 
  ) לעפקאוויטש הי"ו ( סענדר גרינהוטר' 

  ב''פ  -ני"ו  שמואלהחתן: 
ëî¬ ñïô  'בריסק הי"ו (מנחם פריעדמאן   ר ( 

  מאנטריאל  -תחי'  ריצא הכלה: 
  )ברייערהי"ו ( יוסף שלמה פריעדמאןר' 

  ב''פ –ני"ו  הערשלהחתן: 
ëî¬ ñïô  'גליקהי"ו ( בערל האך ר( 

  וומס"ב - תחי'  מלכההכלה: 
  )וואקסמאןהי"ו ( חנוך העניך לערנערר' 

  מאנסי  -ני"ו  אברהם חייםהחתן: 
ëî¬ ñïô  'שפרייהי"ו ( אלכסנדר זושא קורץ ר( 

  ב"פ -תחי'  יוכבדהכלה: 
  )ווייסהי"ו ( פהחס מרדכי ציגר' 

  מאנסי -ני"ו  אלי'החתן: 
ëî¬ ñïô  'רובינשטייןהי"ו (ישעי' מעהרינג  ר( 

  וומס"ב -תחי'  הינדאהכלה: 
  )וואלדמאןהי"ו (פנחס יעקב מאראווקא ר' 

  מאנטריאל -ני"ו  הערשלהחתן: 
ëî¬ ñïô  'טרעביטשהי"ו ( בנציון לעבאוויטש ר( 

  בעיסוואטער - תחי'  גאלדאהכלה: 
  )עלפערהי"ו ( ישכר דוב קריצלערר' 

  לאנדאן  -ני"ו  אברהם יצחקהחתן: 
ëî¬ ñïô  'בויערהי"ו ( צבי פרץ באדאנסקי ר( 

  מאנסי -תחי'  ריזלהכלה: 

  

  

  

  

 
                                 
 

                 Special 
                            Yom Tov hours  

                          Open till 9pm 
 

Will be open Motzah Shabbos from 10pm till 12am 

 

 
   שוין דא צו באקומען

  פון די דרשת התעוררות MP3 די
  נאכט צום גדלי' פארגאנגענע מיטוואך 

   צין קלוגהויפטיבעדורך מרת ב. זיידענפעלד און ר
   .אין אלע ספרים געשעפטן 

  גרעסערע באשטעלונגען  אדער אויב ווילט איר זיין אפאר 
 מזכה את הרבים און עס פארקויפן אין אייער בילדינג אדער געגנט 

 718-782-9212רופט  

 

  קומט אלע צו די

Emergency Party  
  יתומים 4צו ראטווען 

 בעדפארד 609אין קארלסבורגער זאל  
  

  חי' רחל בערקאוויטש -פערי גליק
  -אדי ווידער -שרהכע פריעדמאן  - 

 מרים רחי ווערצבערגער -אסתר פריעדמאן  

 
Couture from then fashion for now 

Sample Sale 1 more Day  
Sunday Sep. 16      12:00 – 5:00 

 

S. Friedman 
78 Beaver St.        646-565-8021 

 

  נתיב חיים
 וויאזוי קען איך בארואיגן טענות?

 קען איך נאך אמאל ווערן פארשטאנען?
איר קענט זיין א געהאלפענער בעז"ה,  

#   2רופט פאר אפוינטמענט  
718.838.1811 

  

175 Hewes St. 



 

 

 

  

 

 

*SUPERB GIFTING*- Avoid the hustle and let us do the work. For all your Yom Tov wrappings call or text 917-968-0950. 

Multi girl office seeking a full time secretary for a sec/ bookkeeping exciting position. 646-481-5801 lv msg with name and yr/schl graduated. 

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 

Multi-girl office is looking to hire bright FT secretary for the bookkeeping department must be detailed oriented. Please call 856-818-4020 

Pupa preschool is setting up a sub list. If interested please call 718-387-6880 

Group Teacher position in Williamsburg Head Start now available. BA required. Please fax resume to 347-689-0484 

Professional office in Wmsb. looking to hire a secretary. Very well paid. potential to grow, Call: 347-618-9040 

COCOON MATERNITY, beautiful robes for Yom Tov just came in!  A: 223 Lee Ave P: 347-599-0005 

Office in Williamsburg looking to hire a worker must have experience in bookkeeping. Call/text 917-765-2573 L.M. 

Graphic Design 'Home' Course by Baily Biederman. Call now for introductory pricing: 917-382-5194 

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 

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 

Tired of searching for your reading glasses all the time? FINAL SOLUTION @ The Right Contact!718-624-6911 

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

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

  

 
  

 

  

 

 

  347-790-2170לעט מעגליך אויף לי סרי שווארצעפארלוירן דאנערשטאג נצבים א  -השבת אבידה 

  347-786-3154 ,חדשים צוריק 2עכטע דיימאנד רינג ביי די מאנרא באס סטאפ ביי די הייוועי פאר  ןגעטראפן א -השבת אבידה 

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

  טענדערס, מיר האבן נאך הערליכע דעזיינס אנטיק המפורש מחזוריםשהאבן אריינבאקומען נייע מיני  דיסקאונט, מיר 10%הערליכע קיטלעך  -מארסי   279רובינפעלד'ס 

  718-388-4739/347-486-1414רופט  graduated or a middle ageפאר א פלעי גרופ, קען זיין א  asistגעזוכט א טיטשער אדער  -גוטע געלעגנהייט 

  718-384-2330ביטע רופט:  לערערין אין פאפא פרי סקול.עס ווערט געזוכט א ווארעמע, ליבליכע 

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

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

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

  917-246-0239בעדרום דירה פאר חתן כלה טרופ/לארימער אויך עוועיל. א פורנישד דירה.  2און א  1צו פארדינגען א  - וומס"ב 

  718-387-5586בעדרום דירה מיט אפלייענסעס ערשטע שטאק געאייגנט פאר חתן כלה  1צו פארדינגען א נייע פורנישד  - וומס"ב 

  929-302-6190בעיסמענט דירה מיט ליווינג רום און קיטשן, (אן דיינונג רום) מארסי/וואלאבאוט געגנט. בעדרום  2צו פארדינגען א  - וומס"ב 

  347-578-4086אקעי.  8ביהכ"ס, גרייט אריינצומופן, סעק.  3בעדרום דירה,  5צו פארדינגען א  - לעיקוואד/סאטמאר 

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

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

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

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  

דינען דעם אזוי שטארק כ'וויל 
  אבער... ,אייבערשטן

  
דער הייליגער בעל התניא 
שרייבט: "אפילו א מענטש האלט 
אין איין פרובירן צו דינען דעם 
אייבערשטן און ער טוט כסדר 
נאכאמאל און נאכאמאל 
דורכפאלן, זאל ער נישט שפירן 
געפאלן ביי זיך און עס זאל אים 
נישט וויי טוהן אין הארץ, ווייל 
אפשר איז ער צוליב דעם באשאפן 

דאס איז זיין גאנצע  געווארן און
 –עבודה אויף דער וועלט 

  פרובירן!".
און אזוי האט דער הייליגער גאון 
געענטפערט פאר א איד וואס 

 איבער  זיין  האט  זיך   באקלאגט
מוטשעניש אין עבודת ה' אז עס 
גייט עפעס נישט: "ווי מיר ווייסן 

 זוכה  מדבר  אין  אידן די   האבן

  
  געווען צו באקומען 

די מן  אין זכות וואס שרה אמנו 
 3האט אנגעגרייט ברויט פאר די 

מלאכים, אבער למעשה איז די 
קיינמאל  –צוליב א סיבה  - ברויט 

נישט אנגעקומען צום טיש פון די 
  מאלכים... 

דער אייבערשטער דארף נאר 
מ'זאל טוהן וואס מ'קען, אבער 
וואס עס קומט ארויס צום סוף... 
דאס האט שוין נישט מיט'ן  
מענטש און עס איז בכלל  נישט 

  אין זיין האנט". 
  

  ), הגאון מרוגטשובתניא חלק א כז(


