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  )ראזענבערגהי"ו ( דוד שלמה גרינבערגערר' 

  וומס"ב -ני"ו  זלמן לייבהחתן: 
ëî¬ ñïô  'שפיטצערהי"ו ( יצחק אייזיק זילבער ר( 

  וומס"ב -תחי'  רחלהכלה: 
  )ליסויערהי"ו ( מענדל טעסלערר' 

  ב"פ  -ני"ו  שלמההחתן: 
ëî¬ ñïô  'מעהרלהי"ו ( מענדל ווערצבערגער ר( 

  ב''פ –תחי'  פערלהכלה: 
  )בלום( שליט"א שלום טייטלבויםהרב 

  מאנסי  -ני"ו  שלמה יודאהחתן: 
ëî¬ ñïô   לאנדא( שליט"א צבי גראסהרב( 

  וומס"ב -תחי'  שיינדל הכלה: 
  )ברייערהי"ו (בנציון פריעד ר' 

  מאנסי  -ני"ו   דודהחתן: 
ëî¬ ñïô  'מארקאוויטשהי"ו ( משה מרדכי מאיערס ר( 

  ק"י  -תחי'   פיגאהכלה: 
  )בראנסדארפערהי"ו ( אהרן אונגארר' 

  מאנסי -ני"ו  שלמההחתן: 
ëî¬ ñïô  'גרינוואלדהי"ו ( בנימין ארי' גליק ר( 

  מאנסי -תחי'  חנההכלה: 
  )גענקיןהי"ו (אשר בירזאן ר' 

  מאנסי  -ני"ו  חיים בצלאלהחתן: 
ëî¬ ñïô  'הי"ו  שמעון קלמן טויבער ר  

  מאנסי  - תחי'   חוה פיגאהכלה: 

  

Do you enjoy working on a team and helping children grow? Our preschool needs assistants… We are proud of 
our great salaries and pleasant working atmosphere…  Please call 347-943-6353 to schedule an appointment! 

United academy Early Head start at 177 Harrison is seeking a warm and responsible, full time individual for our 
infant /toddler classroom. Must be over 21. w2 provided. please leave a detailed message 347-364-7770 

Hamaspik is seeking to hire an energetic Girl / Women to join its exciting team. 
 Work in a Heimishe environment with great pay and benefits. For more information email 

Freund@hamaspikkings.org or call 718-431-8400 X 402 leave message

Multi girl property management office in Williamsburg now hiring a graduate. F/T position, starting with 
flexible summer hours. Please call 718-246-3734 ext 188 and leave a clear and detailed message. 

Attention graduates: Heimishe multi-girl office now hiring full time secretary, for June start date. Great starting 
pay and room for growth, for bright, motivated, and hard working girls. Leave message at 917-482-5850 

Heimishe company in Williamsburg seeking a girl to file for 8-10 hours a week. Hours are flexible. Please text only 347-853-1091 

Office in Williamsburg is looking to hire a full time secretary. Basic computer and QuickBooks 
knowledge a must.  Please call 347-662-3242 and leave a message. 

Multi-girl Accounting office in Williamsburg is looking for a secretary to start right after the 
summer, recent graduate preferred. Please leave a message 718-388-0902 Ext 108. 

The Kinderlech Play Group -Registration open now for the summer and September, please call 917-763-2178. 347-581-9657 

Haircuts – special for the summer, $15 a cut, Please call 718-599-3556 

Is your child approved for pendency and seeking a seit provider for the coming year? We can help. Call or text us @ 662-771-1211 

Williamsburg office in the Brooklyn navy yard seeking a full time worker New graduate preferred. 718-219-2477 Lv. detailed msg. 

1 girl office is looking for a full time secretary, excellent phone skills a must. Call 347-834-4494 

Multi-girl Office in the Navy Yard looking for a F/T recent graduate, responsible and energetic secretary for immediate hire. Can start part time. 718-237-8844 

F/T or P/T female in the Wmsbg area. Big potential. Must have strong professional phone sales and English skills. 845-397-0153 L.M. 

 

מיר וועלן זיין אפן ספעציעלע שעות פאר בחורים און יונגלעך מיט אלע אייערע 
 7:30דאנערשטאג ביז   10:00קעמפ און קאנטרי געברויכן! היינט מיטוואך ביז 

 פאלגט נאך מודעות פאר קומענדיגע וואך.

 Flushing Pharmacy 

414  Flushing Ave. Brooklyn NY 11205 
718-260-8999   

~~~~~~~~ 

Open late night Including מוצאי שבת 
To fill your  prescription 

Princess Boutique 
 175 Hewes St. 

Just arrived 100’s of tops with the  
coolest European fabric and style. 

 

Spend $150 get $15 off 
 towards your lingerie purchase! 

 

Group Teacher 
Harrison Daycare 

Must have BA degree 
 with early childhood credits 

 

Email resume: 
shaindygreenfeld@gmail.com 

 



 

 

 

Infinity Estate – White lake for rent a 3 bedroom bungalow 2 bath new condition for the last 4 weeks. 718-781-5011 

Busy Office in Williamsburg looking for a multi-tasking young graduate preferred, great opportunity for right candidate. 718-782-1483 L.M. 

Heimishe company in Williamsburg seeking a girl to fill for 8-10 hours a week. Hours are flexible. Please text 347-853-1091 

Insurance office looking for a F/T young energetic girl, be able to multitask, phone & computer skills a must. call 347-762-3775 / spvoicetext@gmail.com 

Looking for a full time responsible girl for an office in Williamsburg, good phone skills preferred, 347-867-3979 L.M. 

Office in wmsbg looking for a full time secretary, young graduate preferred. 718-812-7325 if no answer leave a message 

Looking for a full time secretary in a Williamsburg office, please call and l. m. 718-599-1919 

Kosher Suites -  Luxurious Private short term Rentals, Hotel Style Call 929-277-8483 or Email Info@koshersuites.com 

Professional office looking to hire bright & motivated girl, excellent room for growth, recent graduates welcome. 917-886-4873 l.m. 

Looking for an experienced bookkeeper to learn a custom program and set up bookkeeping for a young company, 347-486-0262 

Heimish Office in Williamsburg Looking for medical coder- prior experience a MUST p/t ok. leave message 917-426-2234 

Multi girl office in Williamsburg looking for energetic FT secretary, must have good phone skills, young graduate preferred, 718-283-4502 LM 

Office in Williamsburg looking for a full time secretary with email and phone skills. 347-915-1864 

Multi girl office in Williamsburg looking for representative. Quick books a + FULL TIME - . please call 845-517-7502 

Heimishe Multi girl office in NJ Looking for a graduate girl excellent pay ($600 weekly) for the right candidate email jobs0195@gmail.com 

Heimishe office looking for 2 girls near Williamsburg, we provide transportation. 718-387-1938 x 2106 

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

Looking for a F/T young graduate for a busy multi-girl office, excellent phone skills a must. Great pay & benefits. 646-898-0451 L.M. 

Heimishe Williamsburg office  looking for a full time multi task secretary with good phone skills,  347-486-2214 

Best גארטל  yarn, regular & 100% silk, no knots. We do professional fringes. Call Strings Attached 718-909-0768 

 

  631-693-9604בעג מיט קליידער רופט  zoriפארלוירן א  - השבת אבידה 

  718-986-5119פארלוירן א האנט געשטריקטע גארטל, אויב געטראפן רופט  - השבת אבידה 

Excellent experienced cook  718-809-1590גרייט צו קאכן ביי אייך אינדערהיים, מיר קענען זיך אויך צושטעלן צו אייערע רעסעפיס, ח .י. פאלקאוויטש  

  July 6לעצטע טאג אפן דאנערשטאג  , July Augustמיר וועלן אי"ה זיין געשפארט  - ליע  205צניעות צענטער 

  4057-793-347  דערס פאר איר פארט ארויס אין די קאנטרי אר GLUTEN FREE פארגעסט נישט צו באשטעלן אייערע

  ל.מ. 718-782-6266טיטשערס פאר א פרי סקול דעי קעמפ אין וומס"ב, גוט באצאלט,  דגנהייט, געזוכט עקספיריענסעגוטע געל

Upflow increase your milk supply. Safe. Easy. Natural 347-470-6060. גוטע רעזולטאטן, ביטע רופט  

  ל.מ. 609-738-0732געזוכט א טויגליכע מיידל צו ארבעטן אין א אפיס פול טיים. גוט באצאלט רופט/טעקסט: 

  347-564-3205דעי קעמפ אין ליבערטי/סוואן לעיק געגנט זוכט מיידעלך קאונסלערס פאר ערשטע העלפט זומער, טרענס. צוגעשטעלט. 

  צניעות און ב"ה גלייך געזעהן א ישועה, צוגעזאגט מפרסם צו זייןזיך פארגענומען א קבלה אין 

 
  ל. מ. 845-554-3135א מוסד בעדפארד/ראסס געגנט זוכט צו פלאצירן עטליכע בעיביס פאר בעיביסיטינג פאר די קומענדיגע יאר. 

  201-477-8818גרייט ארויסצונעמען צום קאנטרי.  U-Haulפעס. ווען און א  8היימישע אינגערמאן מיט א 

  917-635-3305היימישע באנגעלאו קאלאני אין מאנטיסעלא זוכט מיידלעך קאונסלערס. טרענס. צוגעשטעלט. רופט 

  718-388-5381ברענד נייע עלקטעריק וואשער און דרייער צו פארקויפן פאר די קאנטרי  (ליגט שוין אין קאנטרי) רופט 

  929-276-5066איבערגעגעבענע בעביסיטטער האט יעצט געציילטע סלאטס עיוועל. בעדפארד/פענן געגנט, רופט 

 Ref. avial. 347-666-1989עקספיריענסד איבערגעגעבענע בעיביסיטער  האט עוועיל. עטליכע סלאטס פאר די זומער מארסי/הופער געגנט. 

 new beautiful shipment 917-924-2651גאר א ביליגע פרייז,  רופט:  פאר palm tightsבאשטעלט יעצט פארן זומער 

  347-770-0562מיר נעמען אן צו וואשן וועש אין בחורים קעמפ (דערילענד). רופט: 

  347-871-1127פארגעצויגן, רופט און לאזט קלארע מעס.  דפרי סקול טיטשערס פאר די קומענדיגע יאר, עקספיריענס היימישע מוסד זוכט

  347-907-9616/  718-388-7244ביי אייך אינדערהיים,  mending & alterationהיימישע פרוי איז גרייט צו טוען 

  לאזט מעס. 347-585-7892בעדרום דירה, טרופ/לארימער געגנט, גרייט אריינצומופן.  1צו פארדינגען א שיינע  -וומס"ב 

  347-668-3591שבתים/וואך,  ףמיט  באקוועמליכקייטן צו פארדינגען אוי בעדרום פורנישד דירה, האטעל סטייל 3הערליכע  -ס"ב מוו

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

  )8(מעגליך סעק.  347-525-7384יאר. רופט:  1בעדרום דירה צו פארדינגען פאר בערך  3א  -וומס"ב 

  204עקס.  718-486-0219בעדרום דירה עוועיל. ביי בעדפארד/מורטל. רופט  2ברענד ניי  -וומס''ב 

  347-742-1796בעדרום דירה געאייגנט פאר חתן כלה, געפעינט רופט:  1צו פארדינגען א  -וומס"ב 

  845-783-9711טעג).  10בעדרום דירה צו פארדינגען פון פרייטאג קרח ביז מאנטאג בלק ( 2א  -רג ובלומינגב

  845-397-7311פארבליבן עטליכע באנגעלאוס צו פארדינגען , שיינע גראונדס, מנין, מקוה אויפן פלאץ, רופט/טעקסט   - מאנטיסעלאו 

 347-263-1747זכה, עטליכע באנגעלאוס צו פארדינגען פארן זומער מיט עסן, צוגעגנליכע פרייז, וכל הקודם  -נזר התורה/קעמפ קאלוב  -  ומאנטיסעלא

  718-782-9564עוועיל. פאר וואך/זומער ערשטע/צווייטע האלב, אלעס צוגעשטעלט, נעבן עלפיין/גיבערס.  בעדרום דירה  4א שיינע גרויסע  - פאלסבורג ס. 

  347-876-0855וואכן אין קראלי קאנטרי רופט  3בעדרום באנגעלאו צו פארדינגען פאר די ערשטע  2 - פאלסבורג ס.

  718-782-9564רס.  בעדרום דירה עוועיל. פאר וואך/זומער ערשטע/צווייטע האלב, אלעס צוגעשטעלט, נעבן עלפיין/גיבע 4א שיינע גרויסע  - ס. פאלסבורג 

 Pool   718-384-8253  אן אגרויסע פארטש  פריוואטע פלאץ צו פארדינגען פארן זומער באנגעלאו אין .בעד Lakeview 3  -סוואן לעיק 

 Green Pastures - Supreme   347-263-4112.  בעדרום באנג. פאר גאנץ/האלב זומער אין 2צו פארדינגען א  - סוואן לעיק

  347-687-4522'טע האלב זומער, מיט וואשער דרייער  רופט 2בעדרום באנגעלאו צו פארדינגען פאר  2הערליכע איבערגעבויטע  -  פארסייד

  347-528-4297 טהעלפהאפטיגע עסן פאר די ערשטע רבעדרום באנגעלאו מיט נא 2 לגעווארן עוועי - לסיקעטסק

  347-263-2330'טע וואך פונעם זומער. 4'טע און 3עס ווערט געזוכט א באנג. אין איחוד אדער ברך משה קאנטרי פאר די  -קעטסקילס 

  718-916-3192/  347-760-4740גרופ" -פלעי גרופ, רופט "הויער'ס פלעי popular warm & lovingפאר די בעסטע 

 ל.מ. 347-628-1043רופט  backed by professional coursesעוועיל. נאך סקול/זומער  tutorהעלפט אייער קינד מצליח זיין! עקספיריענסד 

  Community Consulting 517 Flushing 718-522-0200בעז"ה היינט ביי  8יא יא! איך ערלעדיג מיין סעקשאן 

  347-585-9879 + רופט 6פאר  פריי דעליווערי - soy stage multi $28א קען,  25$אדער מער  cans 8), $28(רעג.  stage 1&2 26$מטרנה סעיל 

Planing renovation פארט אוועק רואיג מיר בלייבן אין שטאט פאר אייך ?to schedule   347-582-7016רופט יואל זילבערשטיין  

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


