.

זמנים:

דאנערשטאג שופטים

שקיעה7:21 :
צאת הכוכבים8:34 :

ה' אלול תשע''ט לפ"ק
ולמספרם Sep. 5, ‘19

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

®ö³ìí ð

וועטער
היינט75°-65° :
מארגן71°-61° :

a ó−×îð−¾ a

ר' ירחמיאל מרדכי פריעד הי"ו )ליבערמאן(
החתן :אליעזר אבא ני"ו  -וומס"ב

ëî¬ ñïô

ר' נתן יושע שווארטץ הי"ו )גערטנער(
החתן :אברהם יהוסף ני"ו  -ק"י

ëî¬ ñïô

®ö³ìí ð

ר' לוי

®íñ×í ð

משה בירנבוים הי"ו )זילבערשטיין(
הכלה :אסתר תחי'  -וומס"ב

ר' נחום חיים שווארטץ הי"ו )ווייס(
הכלה :חי'' שיינדל תחי'  -וומס"ב

a ó−êò³ a

ר' יודל פאלקאוויטש הי''ו
החתן :אלי' יצחק ני"ו ) -ראזענבערג(

®ö³ìí ð

®íñ×í ð
ר' דוד שטיינבערג הי''ו
הכלה :פערל תחי' ) -קויפמאן(

Le Chateau
710 Myrtle

®íñ×í ð
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ר' צבי אלימלך יאזשעף הי''ו
החתן :ישראל עמרם ני"ו ) -קאללער(

ויואל משה

הכלה :חי' מלכה תחי' ) -פריעדלענדער(

ר' משה מאיר הלוי שאהנוואלד

ר' יוסף שמואל פילאפף הי''ו
החתן :אהרן ני"ו ) -ענגלענדער(

פרדס פיגא

ר' וואלף אלעזר ווייזער הי''ו
הכלה :מרים תחי' ) -ווייסמאן(

ר' יואל משה הלוי שווארץ

ר' אברהם אפרים בערגער הי''ו
הכלה :קלערעל תחי' ) -פיש(
החתן :יוסף ני"ו ) -בלומענפעלד(
אזוי ווי אסאך איינלאדענונגען זענען צוריקגעקומען ביטע אננעמען פערזענליך

פרדס צבי

ר' ליפא ליכטענשטיין הי''ו
החתן :אהרן יוסף ני"ו ) -לאנדא(

קאנטינענטאל

הי''ו

הי''ו

ר' משה נפתלי וואלדמאן הי''ו
הכלה :חי' שרה תחי' ) -לאנדא(

היינט דאנערשטאג פ' שופטים וועט זיין א יום החופה שיעור פאר כלות וואס האבן חתונה אלול – חשון
 8:00אין עטרת יואל לאנטש רום ,ווילסאן סט .אריינגאנג

פאר די ערשטע פון די צען שלום בית שיעורים רופט  718-298-2077פין 990157#

Lose weight and keep it off
with our personalized plan and 1 one 1 guidance
!!You too can be our next success story
10% discount with mention of ad. Specializing in teens and Adults.

Call Shaindy Steinmetz: 347-742-4810

Fresh Flowers

OFF

We offer beautiful Ready Bouquets

All Carriage Bags

!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

פרייליכע נייעס פון

חדר וועלט פלעי גרופ
פרי נורסערי
 8יא! מיר זענען ב"ה אפן אין אונזער חדר וועלט
ווי איר קענט זיך אליין קומען איבערצייגן,
 8מיר נעמען אן אינגלעך פון  20חדשים און העכער,
 8טראנספארטאציע צוגעשטעלט,
 8נארהאפטיגע סנעקס און לאנטשעס סארווירט יעדן טאג,
 8פרשה ,ימים טובים דערציילט ,אויף א קלענערע
פארמאט ווי מיר פראבירן בעז"ה זיך אפצוגעבן מיט
א יעדעס קינד באזונדער,

 8מיר זענען אפן יעדן טאג ,אויך זונטאג,

געציילטע סלאטס עוועיל .וכל הקודם זכה

רופט 917-225-4893

10-60%

Today till Sunday
739 Bedford Ave.
718-797-baby

9/5 to 9/8
excluding organizers/doona

הצלת נפשות פארטי
דער עתיד פון זייערע דורות ליגט אין אונזערע הענט
מיר קענען ,מיר וועלן ,און מיר מוזן זיי ראטעווען!
טייערע שוועסטערס ,קומט אין די מאסן צום גאר
דרינגענדער הצלת נפשות פארטי וואס וועט פארקומען

דעם זונטאג פר' תצא
SEP 8
אין קארלסבורגער זאל  -אויבן
פון  12:00ביז  11:00ביינאכט
די זכות פון דער זעלטענער גרויסע מצוה וועט אייך ביישטיין
צו געבענטשט ווערן מיט א זיס לעכטיג און פרייליך יאר!

ïñéøâàá åö êééà èøàååøò ñò éåå
רעביצין שפרה כ''ץ )קאפיש(
שבי הירש  -חוי קליין  -מרים ברכה שווארץ

Call to inquire about an exciting new program for Expectant Mothers. Limited Availability! Admission on a First Call First Served Basis. 347-296-8912
Desks for rent in a multi-girl office on Park Ave. Please text: 347-620-1627
Williamsburg Store is looking for a cashier lady from now till sukkos. Please call 347-413-4157
Beautiful pearl necklaces for wholesale prices. Call: 347-875-7890
New great playgroup Bedford and Wallabout small class, experience teacher, special  אלול תשריprice, Call teacher Simy 917-789-0350
Certified makeup artist Blimy Tabak - Book till the end of Sep. for any upcoming appts & receive 15% off w/ mention of this ad. 347-452-5084

One bedroom apartment available in Williamsburg, ready to move in with brand new furniture and appliances. call/text 347-385-4588
Looking for a very experienced bookkeeper + accounting office work, in Wmsbg (FT flexible) also reg. office girl Email resume to: officejob204@gmail.com
Williamsburg Store is looking for a cashier lady from now till Sukkos. Please call 347-413-4157
Construction office Looking to hire a motivated young graduate. (929) 390-2150. Lv message
PROJECT REACH - Yeled V`Yalda`s Home based Head Start for children with Illness and delays.
Seeking Teachers afternoons & Sundays, must be willing to travel to neighborhood homes, Great pay, Pre-school
experience and Yiddish speaking a plus, HS diploma required. Email resume to: mhersh@yeled.org YVY is an EOE

All Data: FT challenging position available for highly competent graduate. Call 718.302.1800 ext. 211
Eis Laasois is looking to hire full time assistant teachers for the 2019-2020 school year.
Please call 718-303-9400 ex 401 or email resume to pfreidman@eislaasois.org
Multi girl accounting office located in Williamsburg seeking a full-time female employee. Please call 347-746-2740 and leave a detailed message
Early Head Start at 177 Harrison is seeking a secretary hours 9:00am-4:30pm. Please leave message 718-935-9848 ext 19440.
Management office seeking to hire a full time individual for secretary work.
Efficient, communication and computer skills a must. Send resume to info@cwrpm.net
Williamsburg - Looking for a full-time secretary for management office With Bookkeeping knowledge. 201-834-6704
Looking for a full time secretary for sales in office next to Williamsburg area. Experience a plus, Call 347-305-6749 L.M.
Tiferes Mordechai seeking 1:1 paras for upcoming school year. email resume to office@tiferesmordechai.com or call 718-452-1300
Seeking 1:1 instructors for after school program Monday-Thursday 3-4:30. Please Contact 718-452-1300
Att. 12th graders: Special opportunity! ALL DATA interviewing P/T qualified workers in Heimishe environment. 718.302.1800 x 211
Office in Wmsbg is looking for a secretary. Please call 347-452-7189
Looking for teachers to work with children with special needs in the afternoon. For more info please call 718-302-3333 ext. 5230
Are you seminary girl or 12th grader who has off on Sundays and looking to work with little children with special needs? Please call 718-302-3333 Ext 5230
Seeking com hab worker for high functioning 13-year old boy,
afterschool hours 3-4 times a week and Sundays. 718-387-8400 x 135.

347-489-0734  רופט, געטראפן א דיימאנד ברעיסלעט ביי סקילמאן געגנט- השבת אבידה
 ספעציעלע פרייז פאר קימפעטארינס718-218-8175 פאר א געטרייע בעיביסיטער מיט עקספיריענס רופט
718-522-2831 . קליינע ווארימע גרופ. סקילמאן פארק געגנט, יעריגע3  ביז2 , מאל א וואך3  אפן- טיטשער לאבין פלעי גרופ
A sprinter is leaving every day from B.P. to Wmsbg 4:30-4:40, with room for 10-11 people. After 9:30AM avail. from Wmsbg to B.P. 646-972-3357
347-385-1314/718-260-0828  רופט4:45- 3:45  קינדער פון א באס דינסטאג און דאנערשטאג בערך2 געזוכט א מיידל אראפצונעמען
347-385-1314/718-260-0828 בעדפארד געגנט רופט/ פארק4:30  ביז12:30 געזוכט א אחריות'דיגע בעיביסיטער ביי מיר אינדערהיים דינסטאג און דאנערשטאג פון בערך
718-309-5148  רופט.800$ צו פארקויפן א פרידזש בערך א האלב יאר אלט פאר
 באקומט קעש אויפן פלאץ347-526-9423 גאלד און זילבער איז שוין לאנג נישט געווען אזוי הויעך פארקויפט היינט פאר די בעסטע פרייזן
929-481-1913 מורטל רופט/ בעדפארד פארק- קליינע גרופע.איבערגעגעבענע בעיביסיטער האט אפאר סלאטס עוועיל
718-388-1254 : רופט, לי ראדני.עקספיריענסד בעיביסיטער האט נאך עטליכע סלאטס עוועיל
917-335-5599 : רופטoption till 4:00 ,בעדפארד/ פארק-  פלעי גרופSmiley Tots
.fringes מיר טוען פראפעשענאל.Craftviti & Tip Top  ביי. אויך עוועילString Attached 718-909-0768  ביי. עוועיל, זיידען100%  געהעריגע און,yarn בעסטע גארטל
718-388-4161 : פעקס, 718-254-0017 : רופט,Free Delivery , אינשורענסsupporters  און אלע ערלייSurgical Stockings
917-202-8964  האלסעיל פרייזן-  אלע בתי חיים-  ליכט קעסטלעך-  נוסחאות- פאללאק מציבות
917-523-9715  רופט\טעקסט.מ. נ4:00  בעיסמענט פריוואטע אריינגאנג פאר זונטאג און פאר אינמיטן וואך נאך, פט, סק500  צו פארדינגען אין ניי וומס"ב א- וומס"ב
845-542-2052 / 718-782-7038  ביטע רופט, גרייט אריינצומופן,מארסי/ בעדרם דירה אויף וואלאבאוט צווישן לי2  א שיינע לעכטיגע- וומס"ב
347-765-6333  | ניי וומס"ב917-842-3923  אלט וומס"ב. וואכן פאר די חתונה4 " רעזעווירט די "כלה לוסליף, נוצט אויס אייער יום החופה צום מאקסימום,טייערע כלות
.מ. ל929-382-4960  רופטQB knowledge a must , אפיס אין וויליאמסבורגgirl 1 געזוכט א עקספיריענסד מיידל פאר פול טיים סעקרעטערי פאר א
secretary4lifeinsurance@gmail.com : אימעיל.average  גרייט צו באצאלן שענער ווי,life insurance געזוכט אן עקספיריענסד סעקרעטערי פאר

1203  עקס718-302-7500  רופט. מוז נישט זיין ביידע צוזאמען,עס ווערט געזוכט אן אסיסטענט פאר ערשטע קלאס סיי פאר צופרי און נאכמיטאג שעות

