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SECRETARY - Full Time for multi girl professional office in center of Wmbg. Knowledge of QB, 
 Word & Excel.  Recent Graduates welcome, to begin immediately after Pesach. Call 718-852-9200 ext. 205 

Full time office position available immediately in a Williamsburg office. Great environment and pay. 347-546-6092 

Multi Girl office in Williamsburg looking to hire a qualified graduate must be able to multi task 
 in a fast pace environment. Great pay and Benefits with lots of growth potential. Willing to train. 

 daily 4-5 and Fridays, to start full time in June. 718-387-8181 ext. 113, lv message

Great deal on Shanon precut! Get your new Sheitel with added hair and cut for $160. Call now 347-957-2255 

Looking for a Part-Time Manager that could take care of maintenance, with experience, with a car.  
Email resume to officejob162@gmail.com/ 718-234-5900, # 225

  

שערטס פורני'סאנדער
40 Penn St. - 718-624-3400 

  היינט מאנטאגצוליב די גרויסע פארלאנג וועלן מיר זיין אפען 
  8:00ביז מיר זיין אפען  ןוועל מיטוואךאון  ,9:00ביז שפעטערע שעות 

  

  

Do you want to earn some money while doing a very 
rewarding mitzvah? 

Hamaspik is looking for a girl to work with a young child, Monday thru Thursday 
in the evenings and Shabbos. Flexible hours. Please call 718-408-5401  

 

Princess Boutique 
175 Hewes St. 

10% OFF COUPON 
on your entire purchase 

Do your Pesach shopping now and pay 10% less 
Coupon exp. Friday mar. 24 

This Coupon  must be present  at time of purchase 

 

 

 

  

  

  

 
       11-12mm and 13mm 

        Kallah pearls. 

Treat yourself to beautiful shell pearls 
 (only you will know) 12-14mm 



 

 

 

  

Grand Opening 
Tuesday March 21 

Lee cor. Wallabout 
(next to the new International Silver store) 

  

 

  

  

  

Real Estate multi-girl office looking for a bright and motivated secretary. 718-340-3130, if n/a, lv. Msg. 

Multi girl office in Wmsbg looking for f/t secretary (will consider p/t till June) QB exp. a plus. Pls Call/text (347) 641-9792 

Office in Wmsb looking for FT billing representative. Communication and computer skills, detail oriented. - W2. 718-534-6221 

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

 Knee Scooter   האט איר א - גמ"ח Knee scooter צט נישט? האט א מצוה און זייט מזכה אנדערע וואס ווואס איר נ
  718-534-0726ביטע רופט:   נויטיגן זיך דערין.

BIGGEST IRENE'S WIG SALE lowest prices ever Hosted by JOANNA 170 Lynch 718.388.3921 Sun. Mon. March 19 - 20  from 10:00 - 6:00 

Management office near Williamsburg looking to hire girl for June. Please call: 347-325-4472 

An office in Williamsburg is looking for a full time secretary, graduate preferred. 718-935-9864- leave detailed message 

An online office is seeking to hire. Room for growth. Experience a plus. 718-480-5123 ext. 104 

A 2 bedroom apt. avail. at 816 Myrtle Ave. Serious inquires call 718-222-1691 

Looking for a full time secretary in a Williamsburg office, or part time until June. 845-274-3175  

Special good devoted and reliable home health aid available for a night job from 8:00 pm-8:00 am 917-903-1444 

Magnificent Mother of bride size 4 white and black Oscar De La Rente dress worn once, for sale 347-578-4468 

  

  718-387-4313יאר צוריק ערב פסח" אין מיין 'וויזנער' בעג א בערזל מיט געלט.  2געטראפן " -השבת אבידה 

  718-875-6782פארלוירן א פרויען גאלדענע ברעיסלעט. רופט:  -השבת אבידה 

  רופט:718-488-1731געטראפן א קידושין רינגל מוצש"ק לי/לינטש געגנט.  -השבת אבידה 

  718-783-8198וועש און פרייזעס רופט  סערוויס געטראפן אין א ברוקלין קאר -השבת אבידה 

  ל.מ. 718-599-0261 רופטנט, דריגס געג 9, עטליכע סלאטס  סאוט בעביסיטער האט עוועיל. יעצט פאר פסח דעקספיריענס

  זשולערי,דגאלדבערגער  347-452-4554פרויען זייגער, גוטע פרייז,  רופט  Baume Mercierגוטע דיעל א 

  347-461-1530פלעי גרופ טיטשער רופט:  דענסיעס ווערט געזוכט א ווארימע איבערגעגעבענע עקספיר

Table Pads - Glass Tops - Plastic Slip Covers - Table Extenders.  Empire: 718-475-5621  

  347-631-9280רופט  QuickBooksז קענען ומ 10:30-2:30טאג פון  ןיעד accounts receivableגעזוכט א פארט טיים 

  646-221-8501קלייד צו פארקויפן קליינע סייז , רופט  Kleinfeld gownא הערליכע 

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

  718-384-7335בעדרום דירה. חתן כלה פארגעצויגן.  1צו פארדינגען א גרויסע  - וומס"ב 

 718-596-3208בעדרום דירה מיט דיינונג רום, פורנישד/ נישט פורנישד טרופ/וואלאבאוט, רופט  1צו פארדינגען א  - וומס"ב 

 347-760-1919צענטער פון וומס"ב רופט/טעקסט  ןנישט קיין דיינונג רום אימיט ווינדאוס בעדרום דירה  1סמענט יצו פארדינגען א סעמי בע - וומס"ב 

  718-809-4860. העריסאן/וואלטאן געגנטבעדרום דירה, אן דיינוג רום, גרויסע קאך  2אדער  1צו פארדינגען א הערליכע ברענד ניי   - ס"ב מוו

  917-685-9491בעדרום באנגעלאוס צו פארדינגען. רופט:  2עטליכע  -מאנטיסעלאו 

 לאזט מעס. 718-809-1167בעביסיטער מידעלטאן/העריסאן געגנט.  דנסעיעצט געווארן עוועיל. אפאר סלאטס ביי עקספירי

Cash For Gold -  ייער אלטע אמיר קויפן אפjewelry, נייע אויך פארקויפן מירjewelry  .we do house calls  347-448-0621 

  718-207-7277געזוכט א מיידל אין א גראסערי צו נעמען פאון ארדערס,  רופט: 

  917-414-3281ווארט נישט ביז פסח ביטע רופט , פאר אייער גארטל אויך פארעכטן מיר צוריסענע גארטלעך fringesל אמיר מאכן פראפעשענ

Surgical Stockings   און אלע ערלייsupporters  ,דורך אינשורענסFree Delivery :718-388-4161, פעקס:  718-254-0017, רופט  

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

  פון דא לערנען מיר ארויס:
א מענטש זאל זיך גערעכט 

 -מאכן פאר אנדערע מענטשן 
אפילו ער איז גערעכט ביים 

כדי מען זאל אים  -אייבערשטן 
  (מדרש תנחומא)  נישט חושד זיין.ח''ו 

 האט  ווען משה רבינו    

בויען דעם משכן,  געענדיגט
האט ער אפגעגעבן א 
פונקטליכן חשבון פאר כלל 
ישראל אויף די גאלד און 

וואס ער האט  –זילבער 
  אלס געמאכט דערפון.


