
ŀ"718-506-1500"ביטע רופט"   נעמט מיט די שכינה חושבי דרייווערס, יודען ווארטען מיטצופארען,  "דרכי נועם  

�����������������    èëàð êàåå    �����������������  

 ä"åî ïåòîù ø"áéøà ìàøùé' é÷öéðìàø é"ð  
ïúç  ä"åîõéùôéì ÷çöé é"ð ,ïòéåå íéàøé úãò äðçîá  

375 Revonah Hill Rd. Liberty NY  

 åúøçîì î"éøáäå úéøçù ì"ðä äðçîá9:00  

 ä"åî ìàøùé ø"á àãåé á÷òéøòëééøèñò é"ð  
ïúç  ä"åîøòðëàá ïåéöðá é"ðî"à úéáá , 134 Ross  

 ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäåì"èé÷ ìåãâä  úéøçù8:10 åãåä  

 ä"åîøòøòéôù ìàåé àãåé êåøáé"ð  
             ø"áä"ò á÷òé íäøáà   

ïúç  ä"åîøòãðàìøòáà ìëéî é"ðá , ìéç úùà - é"÷  
 åúøçîì î"éøáäåá õéðæéåå ìåãâä ã"îäéá - éñðàî  

 ä"åî ïøäà íäøáàá ÷çöé á÷òé áøäøòáåøâ é"ð   ä"åî ç"åî úéááïééèùãìàâ øéàî ìãðòî  é"ð176 Lynch  

�����������������    íéàðú úáéñî    �����������������  
ä"åî אברהם יעקב פריעדמאן é"ð       זלמן לייב é"ð   ä"åî שלום יוסף פריינד é"ð  

 íìåàáìçø úéá -  äòùá8:00     'éçéù åðéãéãéå åðéáåø÷ ìëì úéèøô äðîæä íå÷îá  - íéðúåçîä  

 9:30בשעה  - בביהמ"ד קהלת יעקב פאפא  -שליט"א  אברהם שארר ע"י הרה"ג -  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם -היום  -   אירגון שיעורי תורה

 .Franklin Ave 118 ביהמ"ד קהל מעשי למלך דווייטצען
 בנשיאות הגה"צ האב"ד שליט"א

   8:00בשעה  -בבית מדרשינו  - היום יתקיים אי"ה סעודות הילולא של כ"ק מרן בעל מעשי למלך זי"ע 
 רבנים חשובים נכדי בעל ההילולא ישאו מדברותם

 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

 718-362-8845דרוך הרה"ג ר' שמעון גערטנער שליט"א  מינוט בעיניני שמירת עינים 5מ' קען הערן טעגליך שטארקע שיעורי חיזוק פון בערך 

 347-988-8384, רופט: אין די קאנטרי'טע העלפט זומער 2עקספיריענס מלמד איז עוועיל. פאר 

4 door 347-528-7014 ן א גוטע קאנדישן צו פארקויפן צוליב מופן, גוטע פרייז, רופט:יטשיינע קלאזעט א  

 845-425-1203ע"י חיים בנציון ראזענבערג בתים מהודרים ביותר הנעשים 

 917-765-6756, גרייט צו צאלן, 5:00מיידלעך, צוריק בערך  2פאר  McGuiness Blvdפון וומס"ב קיין  9:00געזוכט א קאר רייד טעגליך בערך 

 917-608-8618, ביטע רופט: 7:00ביז  5:00געזוכט א חברותא פארטאגס פון 
 Community Consulting 517 Flushing 718-522-0200ביי  היינט 8מיין סעקשאן יא יא! איך ערלעדיג 

 718-782-3138צוריק אי"ה מושצ"ק נאכן געזעגענען, רופט *  מברכים חודש אב (חזק)* א באס קיין טאהש אויף שבת קודש 

"×í ïîô³  

¾³"¼ð 
Jul. 23 ’½ôñ 

'14  

#10-257  

 

µêîî¬−ô −¼½ô  

âøåáñîàéìéåå-  :ñìé÷ñèò÷718-384-4190 Fax: 718-384-4631  
            ô"á - øåáéöä çåì         �         éñðàî -        øåáéöä ìå÷�        ìàåé úéø÷  

            718-303-4300                   845-425-1313                845-662-3137      
  



·

 

 −ëþ¼¾îí− ñêþ¾− îí−ñê ë” þðîð  êò¬îš ,š½ò¼þ¾ ð"ëê ñ"®ï šòîþ¬ -  î×ñô ³î¼î¾− ½"ìô -  è"òþ³  

 −ëþíôñ¾ öî¼ô¾ ë” þ−×ðþô ) š−ñêô ñ"®ï êðòêñ (−×ðþô ³ñîðè -  ³îþîê ¼ë¾ ½"ìô - ï"òþ³  

 −ëþë−−ñ ’−þê íôñ¾  ö−−ðþêîîò−−ñš ±"ôîð ñ"®ï ñ¼ðòêô öí×í - ë"½þ³ 

 −ëþ½ìòõ ë” þí¾ô  êò−ñîðô ñ"®ï ìšîþ (ëîþêš) - í"¼þ³  

 −ëþ−ë® ó−−ì  ¬þ¼õ®êþ ð"ëê ñ"®ï þ¼ñšò−îî -  ó−−ì −šì ½"ìô - î"¼þ³  

 −ëþ’−¼¾− ë” þðîð ë−−ñ íðîí−  ö¼®¬−−îî ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾þ¼ëñ−ï - ìô” µñôñ −¾¼ô ½ -  ®"þ³  
 --------  

 −ëþ¾−−õ êèþ¾ ë” þ¼¾îí−  ö¼®¬−−îî ð"ëê ñ"®ï šêññêõ -  −"ë¾³ ½"ìô - ð"¾³  
 èê¬¾þ¼òêð– ïîô³ î"×  

 −ëþþðò½×ñê ë” þ í¾ô ±ò¼ñëêš ð"ëê ñ"®ï öí×í - ð"½³  

 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þ½ìòõ í¾ô  ëîþëê− ð"ëê ñ"®ï [¹−þì] - ï"®³  

 −ëþ−×ðþô ë” þšì®−  öêï¼þë ð"ëê ñ"®ï êšêþšô - š"³  

 −ëþñ×−ô ñê−ì− ë” þ−×ðþô  ö−ôêšñ−ë ð"ëê ñ"®ï ð"ëêë - š"³  
 −ëþñ×−ô  š¼ë½ðòêîî ±"ôîð ñ"®ï èþîëð−þõ - ±¼ ½"ìô  ó−−ì - è"×š³  

 −ëþþ−êô ë” þóíþëê  èò−ð−−þè ð"ëê ñ"®ï ¾’ô−−ì - è"ôš³  
 −ëþíðîí− ëš¼− ë” þþ−êô  èþîë¾¼þõô ñ"®ï ö−þë¾êñ - ¬"¼š³ 

 −ëþþ−êô ë” þóíþëê  èò−þ−−è ð"ëê ñ"®ï [¾’ô−−ì ’þ] -   

 −ëþ¾þ−í −ë® ë” þþ−êô  ëêþ−ì ô"ô ñ"®ï - ê"®š³  

 −ëþìò ë” þñêîô¾  ëîþêš ð"ëê ñ"®ï [š−ð®í] -  öì ëš ½"ìô - î"¬þ³  

 −ëþöôìò ë” þñêþ¾−  ¬−ñêš½ô ñ"®ï (êñêõôê−) - î"×þ³  

 −ëþ−×ðþô óîìò ë” þí¾ô ðîð  ñ"®ï öêôð¼−þõ (îîêš¬þê¾¬) - ñ"þ³  

 −ëþñê−ì− ñ×−ê ë” þëêï ¹ñêîî  ±−ò¾îþõô ñ"®ï êðòêñ (ëîš−þ¬½) - ì"ñþ³  

 −ëþ−×ðþô ë” þñêþ¾− ½ô ñ"®ï êþ−õ¾ îîêì−ëê¬ - í"ôþ³  

 −ëþíôñ¾ ë” þ¹½î−  þêîîèòîê ,±−îîêï¼þë ð"ëê ñ"®ï ð¼−þõ®òêè - ìô” ¼"î¾ þî®−š ½ -  î"ôþ³  
 −ëþöþíê šì®− ë” þ−þîê  ö−¬êíêþô ñ"®ï þ¼èòêñ - ê"òþ³  

 −ëþóîìò ë” þñë−−õ ëñ×  öê¾¬êñõê¬ ð"ëê ñ"®ï þ¼èò−ï¼ñ¾ -  óîìò öîïì ½"ìô - ì"¼þ³  

 −ëþíðîí− šì®− ë” þöëîêþ  êõêõô ñ"®ï öþ¼¬¾ -  ½"³× ð−ôñ³ - î"õþ³  

 −ëþ’−þê ë−−ñ ë” þóíþëê ¹½î−  ëîëñ ð"ëê ñ"®ï êðîþë-  ’−þê íõ®ô ³"î¾ ½"ìô - ì"õþ³  
 ---------  

 −ëþ−ò−½ ë” þµîþë ) ðêþè−ô¾ïô ñ"®ï óê¬¾þëñí (±−ñþêè -  íïîòè íðôì ½"ìô - ê"¾³  

 −ëþšì®− ë”þ þ¼ë îí−¼¾−  −îëþ¼îî ð"ëêþ ñ"®ï ½−−îî -  ëî¬ µþð/þ®î−í ³−ë −òëê ½"ìô - ë"¾³  

 −ëþñêî− þ¼−êô - êïêíñêþ−š ð"ëê ñ"®ï ó−îëñ¬−−¬ - î"ô¾³ 

å øòèòå  µêîî¬−ô è−òîï ∞71-∞89�           èê¬¾þ¼òêð öè¼þ µ−ñè¼ô ∞65-∞82�           èê¬−−þõ è−òîï ∞67-∞83 

 ל.מ. 347-526-5352 ,גנטימאנטענדעיל גע/אינגערמאן געזוכט צו לערנען מיט א בחור אין די נאכמיטאג שעות אין וואדריטש

 845-459-5744, פאר פרטים רופט  5%מיר ערלעדיגן די נדרים ונדבות פאר אייער ביהמ"ד פאר די פרייז 

 347-470-5385 (אויך מעגליך מיט באנגעלאו)נ.מ.  5:00צופרי און  9:00טריפס א טאג,  2היימישע מוסד אין סאוט פאלסבורג זוכט א באס דרייווער 

 CDLמען זוכט קריטיש וויכטיג נאך באס דרייווערס! נעמט א  שוין דעם אלול? JOBווילט איר האבן א 
-877רופט שוין  וואס שרייבן זיך איין. 7ספעשעל פאר די ערשטע קראורס אין אידיש ביי אייך אינדערהיים. 

 FREE BROCHUREא  צו הערן א קורצע איבערבליק און באקומען 718עקס.  236-4235

 2 Days Special - 20% on all cellphone & accs. - M & H Com 160 Lee Ave 718-797-2668 

Big Office, prime location, in Williamsburg, avail for Oct. Aprox. 4000 s.f. 8 private offices, reception area, conference room, 718-534-0726  

ë"½ôîî  -  718-687-0093פיסיגע דאך, מיז גיין צוזאמען)  15ס"פ מיט  500פיסיגע דאך,  7ס"פ מיט  500(ס.פ ווערהויז,  1000צו פארדינגען בערך 

ë"½ôîî  -  646-285-2897בעדרום דירה פאר חתן כלה, ביטע רופט:  2אדער  1געזוכט צו דינגען א 

ë"½ôîî  - 225$ ,פריוואטע אפיס אין געגנט צו פארדינגען, util. & JNET incl.  :347-915-5350רופט 

ë"½ôîî  -  א דירה צו פארקויפן אויףClasson/Park  דעם היימישע בראקער פאר אלע  917-370-3121רופט/טעקסטReal estate needs 

 −−òë"½ôîî -  146הערליכע אפיסעס צו פארדינגען Spencer St.,   :917-642-1401רופט 

−½òêô  -  $718-797-2058, רופט: 2500בעדרום דירה צו פארדינגען,  4ניי ברענד 

−½òêô  -  העלפט זומער, 2בעדרום דירה מיט פארטש, פאר  4צו פארדינגען א גרויסע נייע 'Prestige  ,845-292-3238געיגנט  

−½òêô  - Brand new 5 bdrm apt on Neil Rd. Incl. Kitchen, Dining Rm/Living Rm, playroom, 3 baths, back porch and Pesach kitchen. 845-499-8406  

−"š  -  בעטן, סענטראל  8רומיגע דירה פאר שבתים,  6צו פארדינגען אA/C, 845-774-2601 ,שיינע גראונד 

 347-773-2766, גוט פאר ישיבה אדער גרויסע משפחה, בעדרום'ס) 1-2-3-4(יוניטס  Monticello Vic. - 29 -באנג. קאלעני צו פארקויפן 

½ñ−š½¬¼š -  917-627-8226פרישטיג, מיטאג, נאכטמאל, און שבת'דיגע מאכלים,  סערווירט 'טע העלפט,2א שיינע באנג. נאך עוועיל. פאר 

½ñ−š½¬¼š -  בעדרום'ס, חסידישע קראוד, הערליכע גראונדס,  3און  2באנגעלאוס  3נאך דא צו פארדינגעןheated pool  917-202-8648וכל הקודם זכה 

Lipkowitz -   $917-674-5161, 3000'טע העלפט זומער, מיט וואשער/דרייער, 2בעדרום באנג. צו פארדינגען פאר ½  2א  

 Tri State Sewer  -  וואנעס - סינקס - מיר שטאפען אויף טוילעטס- sewer mains, 1000-783-718 .א.ד.ג 

 718-243-2922אדער פעקסט  chefforcatering@gmail.comאון עקספיריענס קעכער פאר א קעיטערינג אין וומס"ב, אימעיל צו:  professionalגעזוכט א 

 Cards Maven 718-475-1075די בעסטע פוינטס, מיר וועלן אייך העלפן מאכן שיין געלט פון אייער קרעדיט, מיט אנווייזונגען וויאזוי צו בויען קרעדיט, און אפלייען פאר די קארדס מיט 
HASC Center Day Hab in Williamsburg is looking for ambitious Yungerman to supervise the day program.  
Experience/ knowledgeable in the field of Individuals with Disabilities. Minimum High school diploma or 

equivalent required.  F/T Excellent salary + benefits. Call 718 535-1989 or email resume to hr@hasccenter.org 
  ל.מ. 718-907-5190און איר דארפט געלט פאר א קורצע זמן, רופט:  first mortgageאדער א  ,short saleאויב מאכט איר א 

718-213-3005  - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer 

DB Roth is looking for experienced professional buyers to join our team, Salary plus 
commission, all resumes will be confidential, yholtzman@camarketing.com 

Van for sale: 2003 Chavy Venture, 150K miles, excellent condition, $2500, Call: 718-715-2140 

Company in New Jersey is looking for a graphic designer. Call: 718-781-0325 

1107-404-late hours, 718 -Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C  Same day  - Appliances Repair  

 

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 4:32 
íôìí ±ò 5:44 

¾"þš öôï ¹î½ 8:47 
ê"þè 9:23 
íñõ³ öôï ¹î½ 10:12 
ê"þè 10:36 

³î®ì 1:02 
íñîðè íìòô 1:45 
íò¬š íìòô 6:00 

í¼−š¾ 8:20 
³"þ 9:32 

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

/ïéèéâøéæð 

  יב.  ו: יח: כב.  כב:

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  

    אבותינו ö¬−−®þê−     718-640-1470      להצלת בתי חיים באירופה  

 −ëþó−þõê ¾þ−í −ñ³õò ë” þíòî− ¹½î− ëê ñ"®ï” ,š½−þë ð þ−ôðîñ ,ö−ñëîñ - ë"õ¾  

 −ëþ’−×þë öþíê ë” þí¾ô  êò−ðîôô ñ"®ï -  šë− þë¼ô ½"ìô - ¬"®¾  

 −ëþ’−ð¼½ šì®−  −š−òêñê½ô ñ"®ï - è"×³  

 −ëþí¾ô ë [îò−ëþ]” þñðò¼ô óìòô  ëîëñô ñ"®ï µêëþ¼−îê (ó−òšï ³þ¬¼) - î"ò³ 

 −ëþíôñ¾ ë [¹−þì]” þöòìñê  š®îñ½ ð"ëê ñ"®ï (¾¬ê¾¬îë) - î"½³  

 −ëþµîþë ¬−ðò¼ë ë” þë−−ñ  èêþõ ±"ôîð ñ"®ï µ−þô¼ - ë"š³ 

 −ëþíôñ¾ í¾ô ë” þö³ò  þ−ôêšñ−îî ð"ëê ñ"®ï êðòêñ −îñí -  ê"þèí ð−ôñ³ - î"ôš³  

 −ëþí¾ô ë” þþï¼−ñê  þ¼èò¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï ±¬−õ¾ - ï"õš³ 

 −ëþë−−ñ ’−þê ë” þþ¾ê  š½ò−ô ð"ëê ñ"®ï èþ¼ë®ò−è -  ’−þê ³èê¾ ½"ìô - ½š³ (öî−½ í"× ê"−î)í"  

 −ëþí¾ô  ê−îþðô ñ"®ï - ê"õš³  

 −ëþþ−êô ë”þ ñêîô¾  ê¬õê ,±−òëê¬½ ð"ëê ñ"®ï èþ¼ëò¼¬¬êþ −îñí -  ó−ô¾ñ þîê ½"ìô - ï"õš³  

  



T

 

  

  )קאסטוהי"ו ( הערשל הערשקאוויטשר' 
  ק"י –ני"ו  מרדכי יוסףהחתן: 

  )העכטהי"ו ( שמואל דוד פרידריךר' 
  ק"י – שתחי' יוכבד: הכלה

 

  
 

 תפארת 
  בנות

  מעלדן אז מיר עפענען מיט פרייד טוען מיר
  פלעי גרופ.  (legal)נאך קלאסן אין אונזער

  , יאהר אין העכער 2פון   vouchersמיר נעמען
   X 718-599-2900 2101רופט: 

 

  
  ,scrap'nביים  fanפאלט נישט אריין מיט די ביליגע  !!מיר האבן מיטגעמאכט! -לטובת הציבור 

  .Genuine Air Systemהאלט אייך צו 

  outfits ,718-388-3273און ברית  poyaגמ"ח פאר 
  לע"נ הבתולה שרה ע"ה ב"ר אשר יעקב יודא נ"י שווארץ,

  , גוט באצאלט,surgeryגעזוכט א היימישע פרוי ארויסצהעלפן ביי איינעם אינדערהיים וואס איז דורך א 
  347-804-9862רופט: ביטע 

  צופרי א קאר רייד (לעדי דרייווער) פון ליבערטי צו לאק שעלדריק 10געזוכט יעדן טאג 
917-789-0226 ביטע רופט: גוט באצאלט, ,נאכמיטאג 3:30און צוריק   

  ,aid 24/7עס ווערט געזוכט אריינצונעמען א היימישע עלטערע פרוי מיט א  פאר גוט באצאלט!
  845-494-2598ביטע רופט פאר מער פרטים  ,וואכן (פון מארגן דאנערשטאג) 3פאר 

  Health First / Aetnaדורך    Medela nursing pumpsצו באקומען די  
  845-783-6678רופט:   און אנדערע אינשורענס,

First Time Ever - 100% Silk גארטל   Yarn, available in 10 oz. & 16 oz. lab tested, don’t be 

fooled by imitations! We also have excellent גארטל   yarn on spools. No more tangles. 

 Avail. in 8 oz. 10 oz. and double spools, - Try our CROCHET   סוכה שטערן. 

Call: Stings Attached 718-909-0768 - we are also in the mountains (Woodridge & S. Fullsburg) 

  ,אלעס איינגערישטא הערליכע איבערגעבויטע הויז, ברענד ניי קיטשען, צו פארדינגען,  - מאנטיסעלא
  845-239-8731צו קויפן, רופט:  כקייטמעגליא אויך  - , Carefreeלעבן דמשק אליעזר / 

  וואכן, 3-  2ט זומער, אדער לעצטע 'טע העלפ2בעדרום באנג. צו פארדינגען פאר  1א  - מאנטיסעלא
  347-528-2535שוהל, מקוה, גראסערי א.ד.ג. אויפן פלאץ, הערליכע גראונדס, ביטע רופט: 

Green Hills Estate - Vacation In Resort - 1 beautiful huge luxury summer home 
 avail. for 3 1/2 weeks, heated pool, excellent day camp on premises, Call: 347-699-5662 

Looking for a preschool day camp assistant in south Fallsburg 
accommodations provided please call 347-675-5017  

Working on a baby album for  .Find all your scrapbooking needs under one roof ? שבת נחמו

Albums Etc. / H Rosenthal 718-722-1916 

 

646-961-3535 
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Position available in a Williamsburg multi girl office, office experience a must. 

Call: 347-762-2418 

Looking for a full time girl secretary in the Williamsburg area. 
Please call: 917-246-7406 

Yeled V’Yalda Headstart at 12 Franklin Ave. has limited slots available for September 2014 
for girls turning 3 prior to December 31, 2014. Please call 718-302-0905  

Office position full time: Looking for an intelligent, organized, and efficient person. 
Knowledge of Microsoft word, excel, quick books and typing a must. Willing to train, 

Experience a plus, good pay and benefits . Room to grow. call 917-652-4607 

f/t secretarial/purchasing dept., busy office, growth potential, 10 min from wbsg = trans provided 
Call: 718-628-8000x122 or email brenda@bcpkg.com 

Looking to hire immediately a full time young secretary with computer knowledge. 
please call: 718-702-1192 and leave your name and detailed msg  

 

Going on vacation? Leave the cooking to us! 

Order your delicious fish by Wednesday afternoom. Drive thru! We will 
gladly pack it in ice and put it in your car before you leave the city. 

 

  718-384-0987אין בעדפארד גארדענס פארק, אויב געטראפן ביטע רופט:  cameraפארלוירן א  - השבת אבידה

  718-486-7990/  718-388-7244ביי אייך אינדערהיים,  mending & alterationהיימישע פרוי איז גרייט צו טוען 

  718-384-2442טרענס. עוועיל. פרייטאג,  א ווארימע איבערגעגעבענע בעיביסיטער גרייט צו נעמען אייער קינד אויפן וואך אין איחוד קאנטרי,

  718-869-0384רופט  several new plans available, new upgraded phoneאפגעשיקט ביז אייער טיר  "מאושר סעלפאן"

  718-388-8088 ביטע רופט הילףמיר נויטיגן זיך זייער אין  וואלאנטורן צו קאכן נאכטמאל פאר משפחות אין נויט, 

  718-387-3980רופט:  ן,פראדוקט Shaklee$ פרייע 59באקומט ווערט פון  !איינמאליגע געלגענהייט

  347-432-4203זמנים, רופט:  flexibleגעזוכט א סעקרעטערי פאר א חשובע ארגענעזציע, לשם מצוה, 

  347-623-0385רופט:  Refer a friend specialאיז יעצט עוועיל.  crocheting course? א crochetingווילט איר שוין לאנג לערנען 

  347-461-0498רופט: געאגענט פאר כלה / שבת נחמו מתנות, , Vanity Setsפון  Collectionהערליכע 

  917-202-0590/  718-387-5349בעדרום פורנישד דירה פאר אפאר חדשים, [האט ווי צו גיין נאכדעם],  2געזוכט צו דינגען א 

  845-425-0052טעג, פון שבת נחמו,  10בעדרום דירה, מיט גרויסע קאך און דיינונג רום צו פארדינגען אויף  4שיינע גרויסע א  -  מאנסי

  ל.מ. 845-356-1278בעדרום דירה אין צענטער פון מאנסי צו פארדינגען אויף שבתים, שיינע בעקיארד,  3א שיינע רחבות'ידגע  -  מאנסי

  917-474-0574'טע האלב, אלע געשעפטן, מקוה, מנין אויפן פלאץ, 2בעדרום באנגעלא'ס פאר  2 -1פארדינגען געציילטע צו  - מאנטיסעלא

  917-405-2481קינדער  4'טע העלפט מיט עסן, זייער גוטע פרייז, גאייגענט פאר קאפל ביז 2בעדרום צו פארדינגען פאר  2שיינע איבערגעפרישטע  -  וואדרידזש

  C.B. 917-207-2530דיסקאינט.  10%עקספיריענס הענדימען, פארלעסליך און פונקטליך, עלעקטריק, פלאמבינג, קארפענטרי,  ספעשל 

  718-435-2828צו/פון די קאנטרי, רופט מארקאוויטש קאר סערוויס  U-Haulמיר זענען אייך גרייט צו טראגען מיט א ווען און 

"The Tichel Place718-302-4905  10:00ענסטע אויסוואל טיכלעך פאר מחותנס'טעס און כלות ביז " האט די ש  

  פרי דעליווערי Blue Cross (0525-730-732און  AmeriChoice(נאר  דורך אינשורענס nursing pumpצו באקומען א עלעקטריק 

Perms  :718-599-7302פאר יונגלעך דורך פ. שיק ביטע רופט  

  UP TO 35% OFF (Free Delivery  718-705-4504ווייטעמינען פאר די ביליגסטע פרייז (אלע אייערע 

 

Princess Boutique 
175 Hewes St.  -  718-855-8385 

 

 

1 week only 

Warehouse sale below cost prices 

Up to % 70 off  
entire stocks of lady’s and children robes, 

nightgowns, tops and skirts  

 

  
 

 


