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  וועטער 
  °41- °44 :היינט
  °46- °55 :מארגן

	

   ö³ìí ð®        a    ó−×îð−¾ a         íñ×í ð®
  )ליכטענשטייןהי"ו ( משה חיים גליקר' 

  וומס"ב - ני"ו  אהרן ברוךהחתן: 
ëî¬ ñïô  'ברויןהי"ו (משה קאפיל  ר( 

  מאנסי  -תחי'   חוה פערלהכלה: 
  )יאקאבהי"ו (ץ ''אברהם אשר כר' 

  וומס"ב -ני"ו   יוסף מענדלהחתן: 
ëî¬ ñïô  'ראטבארדהי"ו ( שמשון גליק ר( 

  מאנטשעסטער -תחי'  רחלהכלה: 
  )גאלדקלאנגהי"ו ( משולם פייש פעלבערבויםהרב 

  וומס"ב -ני"ו   זלמן לייבהחתן: 
ëî¬ ñïô   גאטליעבהי"ו ( אהרן אונסדורפערהרב( 

  וומס"ב -תחי'  רחלהכלה: 
  )קישהי"ו (משה אברהם דירעקטאר ר' 

  ב''פ –ני"ו  יחזקאל מנחםהחתן: 
ëî¬ ñïô  'לעפקאוויטשהי"ו ( ישראל ניסן ערפס ר( 

  וומס"ב -תחי'   רייזאהכלה: 
  )כהנאהי"ו ( יצחק אהרן פילאפףהרב 

  אנטווערפן  -ני"ו   משההחתן: 
ëî¬ ñïô   שטייןהי"ו ( האלברשטאםך נתן וברהרה"ג( 

  לאנדאן -תחי'   שרההכלה: 

  

Busy importing company seeking several full time individuals, for customer service office work. 
Strong phone skills and familiarity with Microsoft office software.  

Location is 15 minutes from Williamsburg. Please call 929-282-0656 If no answer please leave a message. 
  גילוי דעת-צדקת רבי מאיר בעל הנס שומרי החומות

מיר ווילן זיך  ,אין אונזער עד פון די ערב שבת אויסגאבע איז אריינגעפאלן בטעות ווערטער וואס אין רוח חכמים נוחה הימנו
  נט נאכט אין ראוז קעסלייגעדענקט! אונזער הייליגע פארטי איז ה. אנטשולדיגן און להבא וועלן מיר זיין מער פארזיכטיג

Very Heimishe office seeking high quality graduate for a exciting position. Candidate can start part time and turn full time 
in June. We offer benefits, extraordinary work environment and growth potential. 718-387-8181 ext. 113 lv. message
Residence in Williamsburg is seeking for female to work with special need girls. Wonderful 

atmosphere, great pay with benefits. Hours:  Mon thru Thursday 2pm to 8pm, Sunday 11am to 8pm. 
Please email: cziment@hamaspikkings.org. or call: 718-387-7088 ext. 201 &  leave a message.

  

  

  

 

 

 

 

 

Rayim is looking for a worker 
 to take a 3 yr old boy 

 to Therapy in Manhattan  
Monday & Wednesday from 4:30-7:30.  

 
Call: 718-946-7700 x310 

 
 
 
 

  

  



 

 

 

  

 

  

Looking for a f/t responsible young graduate for a busy multi-girl office in Willi. excellent phone skills a must. call: 646-898-0451 l.M. 

Multi girl office in Williamsburg looking for a F/T secretary, experience worker preferred. 347-762-1535 l.m 

Williamsburg office looking for a secretary good phone skills require. Call: 718-250-0982 

Looking for a f/t secretary in a store office, partial work can be done from home. 347-645-1005 if no answer please leave message 

Looking for a full time responsible girl for an office in Williamsburg, good phone skills preferred. 347-678-2338 l.m. 

Beautiful sister-of-bride teen gown for skinny girl for rent or sell. 718-388-3046 

Huge 1 bedroom and huge dining room apt. avail. on Harrison/Hewes, 3rd fl. Call: 929-297-2507 

Bookkeeping Office in Williamsburg is looking to hire a full-time secretary. Call 347-986-8053 

Office in Navy Yard, looking to hire a secretary, experience preferred. Full time or part time. 718-643-8005 

Looking for a secretary for a management/construction office. Exp. in Excel a plus. Email: shaindy@qualitylofts.com or call: 718-486-9700 x 108. 

Order your Canvas, Metal Prints, mouse pads, now, in time for Purim, huge Selection of photo gifts - Midtown Camera 185 Lee 

Looking for a full time secretary, huge potentials for the right candidate, experience a plus, 845-237-2866 l.m. 

Existing Amazon business looking for additional buyer, salary + commission. 347-593-8847 L.M. 

Excellent full time position in a multi girl office in Williamsburg, QB knowledge a plus, great potential. 347-957-2351 L.M. 

  

  845-500-1000געטראפן דעם זונטאג א ברוינע קינדער גלעזער אויף די מאנרא באס.  -השבת אבידה 

  917-202-5633ך אין אימפעריאל האלל) יפין (מעגל- פארלוירן פאריגע וואך מאנטאג א דיימאנד -השבת אבידה 

  917-364-9971בעדפארד ראסס. רופט  ,Black ferragamo shoeא  זונטאג פארלוירן – השבת אבידה

  347-853-3155רופט  געזוכט א ווארימע שטוב אריינצונעמען א צוויי און אהאלב יעריג יונגל פאר א שטיק צייט, ביטע

  ל.מ. 347-927-1353געזוכט א פרי סקול טיטשער, ביטע רופט 

  ל.מ. 347-486-4441נט, , ווייט/קליימער געגשעה 2 -  1יעדע נאכט  light house work - געזוכט א מיידל/ווייבל צו בעביסיטן 

  914-299-1740עקספיריענסד בעיביסיטער עוועיל. ביז שפעט ביינאכט. רופט: 

  718-388-8642שעה רופט  5געזוכט א בעביסיטטער ביי מיר אינדערהיים מאנטאג און מיטוואך פאר 

  347-546-7955רופט  ארארמ ןא ךבענקלעך אוי 6פיס מיט  5x3אוועקצוגעבען לשם מצוה א דיינעט סעט א טיש 

Gifts 'n' Geshanken  -  הערליכעwrapping  718-782-8308מתנות.  פוריםפאר אלע אייערע משלוח מנות און  

  347-853-3879טע רופט רסיע$ א שעה פאר אינטער13בעביסיטינג ביי מיר אינדערהיים פאר  האיך  טו

  $347-857-0836 כל הקודם זכה רופט 28צו פארקויפן פאר  2מטורנה פון א"י נומבער 

  718-388-2256יאר רופט  3טע אוועקצוגעבן די "עונג שבת" פון לעצ

  347-644-7724בעדרום דירה אן קיין דיינונג רום, גוטע פרייז,   2צו פארדינגען א  - וומס"ב 

 all cash .347-448-0621דארף קלאוזען די וואך, ס"פ פארטש, פריוואטע הויז, בעדפארד/פארק,  300ביה"כ, +  2 בעד. 3ס"פ דירה,  1400צו פארקויפן א  -וומס"ב 

  ל.מ. 347-941-1820בעדרום דירה צו פארדינגען. ביטע רופט  2א  -וומס"ב 

  718-782-9564, 8דינגען פאר סעקשן צו פארבעדרום דירות עוועיל. פאר וויקענדס/שבתים, אויך עוועיל.  5 - 4צוויי  -ס. פאלסבורג 

  845.538.6219ן עבעטן, נעבן עלפיינס צו פארדינג 15יוואטע דירה מיט בעדרום פר 5שבתים א  - קעטסקילס 

  102עקס.  718-894-0005צוגעשטעלט. רופט  .א מיידל געזוכט אין א היימישע אפיס נעבן וומס"ב גוט באצאלט טראנספ

  347-452-0536רופט:  Weekendפאר ביינאכט שעות און אויך פאר די  Babysittingמיר נעמען אן 

 authorized dealer with extended warranty ,"  917-828-5206פאר גוטע פרייזן " Brand Name Carriagesמיר פארקויפן אלע 

  Community Consulting - 517 Flushing 522-0200צום מאקסימום, אומר ועושה בעז"ה.   Lease Renewal 8סעקשאן 

  C.B. 917-207-2530נט. ודיסקא 10%הענדימען, פארלעסליך און פונקטליך, עלעקטריק, פלאמבינג, קארפענטרי,  ספעשל  דעקספיריענס

  718-782-0604 -לכבוד חודש אדר, ווי אויך סטיקערס פאר משלוח מנות מיט אייער נאמען: רובין  signsהערליכע "משנכנס" 

דער עיקר געבעט פון א פרוי זאל זיין אויף אירע זוהן און 
טעכטער, אז זיי זאלן זיין יראי שמים און מצליח זיין אין 
תורה, ווייל ווען א מאמע קומט אויף יענע וועלט, איז איר 
עיקר זכות דאס וואס אירע קינדער אויף די וועלט פירן זיך 

             אויף מיט יראת שמים און מיט תורה ומצוות. 
  

    (íòî− îò−ëþñ íëî¾³í ³þèê)  
  


