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:אפיס  384-4190 (718)                    
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 Ads@dvaryoim.com : אימעיל
 

   961-3535 (646)ל:מעי-וואויס
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745 Bedford Ave 
718-599-4541 

Major Warehouse Clearance Sale 

Eden Palace 
Event 

(Entrance from Skillman St.) 
Shop Now! 

48 Hours Only 
Tuesday & Wednesday 

Step 4 & 5.     From 11-9 
 

Many clearance racks $10-$15 
 

 

Attention 12 graders 
Would you enjoy  

to work with special needs children? 
We are looking for Sunday staff 

Wonderful and Heimishe environment. 

Please call: 718-875-6900 # 135 
Or 929-276-5615 

 



 

 

 

 

Full time secretary in a Hemishe 3 girl office must be bright good social and computer skills. potential to grow, Franklin Park  212-929-0524 

   Office in Williamsburg looking for a secretary, after schools hours & Fridays, ideal for 12th graders & up or teachers. 929-388-6725 L.M. 

Looking for a women part time, twice a week for a doctor’s office, please lv mgs with name and maiden name 929-388-6725 

SYNTHETIC GLAMOUR -Now selling precut NORIKO & SHANNON wigs with added hair ready to wear reasonable prices. Call: 718-387-1118 

Preschool seeking teacher  
Good salary, wonderful working conditions and room for growth. 718-658-3030 

Williamsburg Early head start looking for secretary. Please call 718-387-8837 ext. 101 

Heimishe Williamsburg multi girl office looking to hire full time girl secretary. Please call: 718-522-6572 

Looking to hire a secretary for a 1 girl office. Please call: 646-702-3618 

White Glove – Now hiring, young mature 20 hour employee 9-2/10-3, W2 only. Great opportunity for right individual. 718-387-8181 ext 113 lv msg 

Exquisite D. Deutsch lt dusty mauve dress with lots of beading sz 4-6 for rent/sale. For sister of bride, Tenoyim, or young Mechiteniste. Call: 347-678-0931 

Wig Salon is looking for a worker for around 15 - 20 hours a week. Some experience required. Call: 347-675-6556 or wigsbyratza@gmail.com 

A multi girl online office is hiring a graduate. Call 203-360-8004. If no answer lv. Msg. 

White Glove, one additional opening for qualified graduate for immediate start.  
Rewarding position With great potential & benefits. 718-387-8181x113 L.M. 

Early daycare seeking teacher/assistant teacher for immediate hire Call 347-987-4742 or email jbjoboffer@gmail.com 

Group teacher - 90 credits req. - Great benefits! Gitty Weitman 718-387-8837 x 206 Gweitman@unitedacademyny.org 

A Multi Girl Management office looking to hire recent graduate. Please email resume to managementjobresume@gmail.com or call 718-943-0613#0. 

Multi girl Insurance office in Williamsburg looking to hire a Full-Time secretary. Great environment and Great pay. Please call 646-653-2270 

Looking for a fresh graduate for a PT Secretary in an insurance office in Wmsbg. Call: 718-490-1750 

Yeled V’Yalda Expectant Moms’ Program has available slots. To join our program at 99 Heyward. Please call 718-514-8966. 

Early head start is looking to hire a bus teacher, please call 718-694-2550 ext. 101 

Early head start is looking for a teacher minimum 90 credits, immediate hire. Great benefits and pay! Please call 718-694-2550 ext. 101 

Tiferes Mordechai seeking 1:1 paras for next year. email resume to office@tiferesmordechai.com or call 718-452-1300 

Design & Marketing Company looking to for in-house graphic designer/illustrator,  
email resume + portfolio to: hr.tbmedia@gmail.com or call: 929-339-9571 

A multi girl online office is hiring a graduate. Call 203-360-8004. If no answer lv. Msg. 

 

  347-525-3917פאר א גוטע פרייז,  Maytag stackable Washer & Dryer in excellent conditionצו פארקויפן א 

  ל.מ. 718-384-4938אדער  347-228-1846געזוכט צו דינגען א גוטע פרויען זיץ אין קיט"ל ראדני נאר פאר שחרית רופט 

Playland  :917-767-1423פלעי גרופ האט געציילטע סלאטס עוועיל. פאר נאך סוכות. ווייט קאר. העיווארד. רופט  

 914-299-1740עקספיריענסד בעיביסיטער עוועיל. פאר נאכמיטאג שעות ביי אייך אדער ביי מיר אינדערהיים. גוט פאר ענגליש טיטשערס 

  718-963-2723אויך פארן וואך. בעדפארד/ווילסאן.  -ביינאכט  12:00ביז  -ן טאג, 'עקספיריענסד געטרייע בעיביסיטער וויליג צו נעמען אייער קינד דורכ

  כוח"ט - ערב ר"ה זענען מיר פארמאכט  - ג טאביטע רופט אריין מיט אייער ארדער ביז דאנערש - 718-387-3388קויפמאן'ס בלומען 

  347-852-8658רופט  Grade 1 - 4עקספיריענסד ענגליש טוטער איז געווארן עוועיל,  ןא

  347-853-2474מעגליך פון אינמיטן די ווינטער) רופט מאל א וואך (אויך  4געזוכט א בעיביסיטער ביי מיר אינדערהיים 

  917-254-1105רופט  10:00-2:45מאל א וואך פון  2-3געזוכט א בעיביסיטער ביי מיר אינדערהיים 

  450-434-3113געזוכט צו טוישן א דירה אויף ר"ה פון קרית טאהש אויף וומס"ב אין געגנט פון דיוויזשאן/מארסי  -וומס"ב 

  347-963-8754בעדרום דירה פאר ראש השנה אין געגנט פון וויזניץ ביהמ"ד לי/דיוויזשאן  3געזוכט א  -וומס"ב 

  347-512-0530. רופט: util. inclבעדרום דירה,  1צו פארדינגען א שיינע לעכטיגע אויפגעפיקסטע   -וומס"ב 

  ל.מ. 718-384-7335רענד ניי קיטשן און דיינעט, גרייט אריינצומופן. בעדרום דירה מיט דיינונג רום, ב 1צו פארדינגען א גרויסע  -וומס"ב 

  718-986-6196רופט/טעקסט  guaranteed resultsיעצט געווארן עוועילעבל  tutorאיבערגעגעבענע עברי  דעקספיריענס

  646-883-2346  9:00-4:00פון  overtimeשטעלן מיר צו   קינדערלאנד פלעי גרופ מופט צו נייע באקוועמע פלאץ, (גראונד פלאר) בעדפארד/מארטאן. ווי אויך

  845-537-8828ן פון וומס"ב נעמט אן צו פיקסן קליידער רופט יא פראפעשינאל שניידער

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

On-time Messenger  $347-799-7936 א פעקל. רופט/טעקסט: 15 -צווישן מאנסי און ברוקלין  

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

 

עס שטייט פון אר''י הקדוש אז א 
יעדע זאך וואס קומט אראפ פון 

אויף דער וועלט האט א  הימל
פונקטליכן וועג וואס עס דארף 
אדורך גיין ביז עס קומט אן אויף 

  דעם וועלט.
אלע השפעות און גוטס וואס דער 
אייבערשטער שיקט פאר א 
מענטש דארפן אדורך גיין די 
עלטערן פונעם מענטש כדי עס 

 זאל אנקומען צום מענטש. 

וואס מער א מענטש איז מכבד 
זיינע עלטערן, אלץ מער עפענט 
ער אויף די וועג פאר השפעות עס 

  זאל אנקומען צו איהם.
  
  

  (אר''י הקדוש)


