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Looking for a mothers helper from 3 till 7, flexible days for a few weeks, Call/text 917-974-4766/718-388-1565 

Multi girl office in Wmsbg looking to hire a FT secretary, Myrtle/Nostrand area, Call 718-619-2615 

Investment Great Opportunity min. $250K return $1M and more. serious inquires Email: 
To: Saulrose22@Gmail.Com (investment report: the investors from last week earned $60.000) 

Attention high school girls, learn the best tip for hair blowing & hair styling, for a reasonable price, Call for more info 929-214-9321 

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

Alterations! Get all your Alterations done in New Williamsburg area. Night appointments available. Call/text Stern 718-309-2719 

Printing company in Wmsbg looking for a FT experience secretary multi tasking with phone skills a must email resume: hr@echodgraphics.com 

Multi Girl real estate office is currently seeking to hire a full time secretary. Please email resume to rejobs6435@gmail.com 

Looking for Heimishe teachers with New York state certification for play group in Wmsbg. 347-766-3598 

Wmsbg office seeking efficient, goal driven employee. Experience in working in fast paced environment a must. 732-997-6258. L.M. 

Why waste your musical talent? For piano lessons please call and leave a message 347-834-3502 

  

 

 

 
 
 
 

Fur Extravaganza 
Great specials on all fur coats & jackets 
Today Monday @ Susan V’simcha  
213 Lee Ave.         From 12:00-8:00pm 

 

  



 

 

 

  

  

  
 כדי צו קענען ווייטער אנגיין מיט די עבודת הקודש נויטיגן מיר זיך דרינגענד אין אייער שטיצע, 

  718-855-8455איר קענט זיין א גלייכע חלק אין די הייליגע פעולות, רופט אריין 
 Skillman st #4 11205 154אדער שיקט אריין אייער נדבה צו 

  

  

 929-275-4301ט בעג מיט קליידער אפאר וואכן צוריק מעגליך אויף בעדפארד עוו. רופט נפארלוירן א גארמע -השבת אבידה 

  646-640-6059אין וומס"ב. רופט  Nov. 14פארלוירן א בעלט פון א לעידי'ס וואכן קאוט מיטוואך ביינאכט  -השבת אבידה 

 אלע סייזעס! 929-390-2411יעצט דא צו באקומען פאר גאר ביליגע פרייזן, רופט  Chandeliersל דיינונג רום הערליכע קריסט

  347-461-3616רופט  Nov. 25 קומענדיגע זונטאגגעווארן עוועיל. בעדפארד פארדאדייס 

  718-384-4960עלטערע פרוי רופט  ןגעזוכט א היימישע פרוי צו שלאפן מיט א

  646-939-6232שבתים וואך חודש  לי/לארימער  Your Luxury suits is ready for  -וומס"ב/ גאסט דירות 

 718-384-5747/347-678-5425הערליכע פורנישד דירה, טאפ פלאהר, קיעפ (לי/מארסי) רופט: א ן צו פארדינג - וומס"ב

  718-986-6227רופט , הן א שיינע נייע אויפגעפיקסטע פלאץ, וואלק אין פאר חנוכה מסיבות וכדומצו פארדינג - וומס"ב

Handyman פאר אייערע גרויסע און קליינע  .עוועילJOBS  347-831-5658רופט  

Kiddie Center   347-779-7021א. שנעעבאלג  9:50-3:10פלאשינג האט יעצט אפאר סלאטס  583פלעי גרופ no transportation  

  718-287-1515רופט:  - $ 1,000?? איר קענט פארדינען Collection letterהאט איר באקומען א 

  Community Consulting 522-0200מנוחת הנפש!! אינספעקשן ענינים גייען בעז"ה דורכגיין עצהיו"ט,  8סעקשאן 

  917-414-3281 . רופט:knit & crochetאויך לערנען מיר אויס וויאזוי צו  - . make Professional Fringes &ך עגארטל crochetאון  hand knittedמיר פיקסן 

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

עס ווערט געברענגט פון הייליגן ר' 
שלום קאמארנא זי''ע אז דינסטאג 

איז א  פרשת וישלח (מארגן)
גרויסע עת רצון געהאלפן צו ווערן 

ער איז דאס  מיט אסאך גוטס.
מסביר, ווייל דער אייבערשטער 
האט אין די וואכעדיגע סדרה 
געבענטשט יעקב אבינו מיט א 

(היטב אטיב, יום דאפעלטע לשון פון גוטס 

טאג פון 'טע 3(די און דינסטאג שנכפל בו כי טוב) 

קומט אראפ די השפעה פון די וואך) 
  .יעקב אבינו (מדת תפארת)
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Salad: 
6 cups romaine lettuce 
6 oz. sunflower seeds –roasted 
& salted - optional 
6 oz. glazed honey pecans - 
halved 
½ cup pomegranate 
(4 oz.) feta cheese – crumbled 
 
Dressing: 
¼ cup balsamic vinegar 
1 teaspoon brown sugar 
1 garlic clove, minced 

 1/2 teaspoon salt 
 1/2 teaspoon freshly ground 

black pepper 
 3/4 cup olive oil 
 

Green Salad with 
Pomegranate Seeds, 

 Feta and Pecans 


