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�����������������    íéìáà íåçéð    �����������������  
 עד יום ה' בבוקר - Hooper 193 -בבת הרה"ג שמואל שלמה שפיטץ שליט"א שליט"א  מייזלישאשת יבלח"ט הרב יואל יעקב ע"ה  מלכהאצל משפחת האשה החשובה 

 9:30בשעה  - בביהמ"ד קהלת יעקב פאפא  - שליט"א  לייבל וויליגער ע"י הרה"ג -  הל' ברכת המזון -היום  -  אירגון שיעורי תורה

  917-471-1480ואשרי הזוכה לאומרו בימי אלול  ,יצא לאור תיקוני זוהר כיס ח"ח עם אותיות גדולות, ע"י ישיבה מהרח"ו חדש!

 מבני ברק הגיע לעירינו לביקור קצר, הרה"ג רבי שמעון גלאי שליט"אהננו מודיעים בזה שאורחינו הדגול  – מודעה חשובה
  917-754-0011לפצ"ה,  12:00עד  10:00לפרטים ולסידור אפוינטמענטס יכולין להתקשר "רק בין השעות"  

 - 2:00מנחה בשעה  - .Bedford Ave 431האכסניא בבית ידידינו הרה"ח ר' הערשל וועבער הי"ו  

 

   ñãééôéñàì÷ -    ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã 

Shimon’s Pharmacy -  718-384-0234לי עוו.  115אויף  לפון אונזער לאקא וומס"במיר סערווירן ניי און אלט 

 347-228-4915צו טראנירן,  א פאנדרעיזער געזוכט פאר א גאר חשוב'ן און באקאנטן מוסד, מיר זענען גרייט

 718-782-3138* צוריק אי"ה מוצש"ק נאכן געזעגענען,  לס' יאריך ימים על ממלכתוא באס קיין טאהש אויף שב"ק * 

 845-248-2335ראדני, רופט: קיט"ל צו פארקויפן א זיץ אין ביהמ"ד הגדול 

  917-846-1728אין א נישט ריכטיגע קאר אויף דיווזשאן/בעדרפארד  vacuum cleanerא (דינסטאג) בטעות אריינגעלייגט נעכטן אווענט 

Electrician -  :347-742-1215מיר נעמען אן אלע ערליי עלעקטריק ארבייט, רופט אייזיק זעלצער  

 845-662-1416פעס. ווען איז גרייט אייך צוריקצוברענגן פון קאנטרי, רופט:  15היימישע דרייווער מיט א 

P&R CAR TRADE IN: Are you looking to give over your lease? If yes just give us a call we`ll help you iy”h. 929-214-3713 

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

  718-764-2273זיין א באס רבי, פעקס:  היימישע מוסד אין וומס"ב זוכט א העלפער פאר קינדערגארטן און

  917-370-2672מאשין,  Embroidery אגעזוכט אינגערמאן "מיט עקספיעריעס" צו ארבייטען מיט 

ë"½ôîî  -  ל.מ. 347-743-8781וואכן, בעדפארד גארדנס פארגעצויגן,  3קינדער זוכט צו דינגען א פורנישד דירה פאר קומענדיגע  3א משפחה מיט 

ñîñê ’ê  

¾³"¼ð 
Aug. 27’½ôñ 

'14  
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 ¬−−ï ¼þ¼ðòê −ð ¬í¼ï ’³îòî³ì’ öîê ’ó−×îð−¾’ þêõ– −ð −−ë èòîñ−−¬õê ’ñ−ì ³¾ê’  

µêîî¬−ô ó−¬õî¾  

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

            718-303-4300                   845-425-1313                845-662-3137      
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 −ëþðîð  þ"ë¹½î−  èþîë¾¼þõô ñ"®ï ½ñþ×¾ - ê"¼š³  

 −ëþ¾îë−−ñ  þ"ë±þ−í −ñ³õò  ¾−îî−þš ð"ëê ñ"®ï êðîþë - î"¼š³  

 −ëþ¼¾îí− þ"ë  ¾þ−í −ë® ëîñêš¾ô ñ"®ï ö−ñ¬−−® -  ’−þê ³èê¾/ê"þèí ð−ôñ³ -  ³î¾ðì ³îíèí ½"ìô -  ë"õš³  

 −ëþñêšïì− þ×¾¾−  íþêþ−õ ±"ôîð ñ"®ï î−−è−þ - ï"®š³  
 −ëþö³òî− öôñï óñî¾ô ë” þ¾îë−−ñ ’−þê ñè−þëô ñ"®ï ±¬−¾õ−ñ (ê®−ò¾−îî)  - î"¬þ³  

 −ëþñêîô¾ óíþëê ë” þíðîí− þ¼š¾−¾−−ê  ö−−½êþ ð"ëê ñ"®ï -  ¾ê −ðîô¼ ½"ìô - ¬"×þ³  

−ëþ ¹ñêîî ëêï ë”þ −ë®  êþðò¼½ ,¬¼ñõþ¼îî ð"ëê ñ"®ï ó−îëò¼ò¼¬ - þíòí ³îëîìþ ½"ìô - è"ñþ³  

 −ëþ¹½î− ½ìòõ ë” þ¾−þ¼ë ëîð þ×¾−  ëî½êšô ñ"®ï êþ−õ¾ (ëîñ½êï) - ð"ñþ³  
 −ëþóíþëê µîþë ë” þñ−ë−−õ êèþ¾  ±−îîê¾−òêí ð"ëê ñ"®ï þ¼è−ðò−ë - í"ñþ³  
 −ëþöî¼ô¾ ë” þñêîô¾  ¼š¾¬−ë ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− −îñí - ë"ôþ³  
 −ëþëîð µ−ò¼í µîòì ë” þñêîô¾  š½¼ñê ð"ëê ñ"®ï þ¼−êô-  ìô¾ ëñ ½"ìô - ð"ôþ³  
−ëþ ½ìòõ ë” þ−¾− óþô¼  ¾¬ò¼þ¼½ ð"ëê ñ"®ï þ¼®−ññ−ë ñ"è½ -  ½ìòõ ³¼ëè ½"ìô -  è"¼þ³  
 −ëþðîð óîñ¾ ë” þšì®− ëš¼−  êòëêï ð"ëê ñ"®ï þêèòîê -  óîñ¾ ð− ³"î¾ ½"ìô - è"õþ³  

 −ëþñðò¼ô óìòô ë” þí¾ô  ëîš¾îþõô ñ"®ï - ð"®þ³  

 −ëþñðò¼ô óìòô ë” þöþíê  ±−ëîðîñ½ô ñ"®ï êðòêñ - ì"®þ³  

 èê¬¾þ¼òêð– ñîñê ’ë  
 −ëþšì®−  þë³¾¾  ñ"®ï-  ¾"ë−þ ³"î¾ ½"ìô - ì"½š  

 −ëþ½îô−òîñš ë” þ−×ðþô  ö−ñëîñô ñ"®ï íõ− (êòêðþîí) - ¬"ò¾  

 −ëþóîìò þ−êô  ñ"®ï ê−−ñ−½−½ - ë"¼³  

 −ëþì½õ ë” þ−ë®  êòñ−îî ±"ôîð ñ"®ï - ê"òš³  

 −ëþš−ï−−ê šì®−  ëî¾¬ò¼ñô ñ"®ï - ì"®š³  

 −ëþóîñ¾ ë” þëêï öôìò  ëîò¼¾šô ñ"®ï µêëþ¼−îê (±−þ¬½−òêô) - þ³è"¼  
 −ëþþ−êô ó−−ì ë” þëš¼−  ðêòê ð"ëê ñ"®ï š−¾ - ê"®þ³  
 −ëþëš¼− ñêþ¾− ë” þ¾îë−−ñ ö−þõñêí - ¾¬êšòîôô ñ"®ï ¬þ¼õñêí - í"®þ³  

 −ëþµñô−ñê þ¾ê ë” þí¾ô ñê−ôìþ−  ±−òïêšô ñ"®ï ö−−¬¾õîí - î"®þ³   
 −ëþí¾ô óíþëê  þ"ëóòîë íìô¾  ±−òñêõô ñ"®ï ¾−ñêš (š®êîî¬îê) - ì"®þ³  

 ----------------  
 −ëþëš¼− óíþëê ë” þšì®− öê−êëô ñ"®ï öêôð¼−þõ - èþ¼ëô¼ñ -  ëš¼− ³ñìò ½"ìô- ê"¾³  

 −ëþþï¼ñê  þ"ëðîð óîñ¾ êòëêïô ñ"®ï þêèòîê - êòþê¬ - è"¾³  

 −ëþþï¼−ñê ë” þñêþ¾−  ±−òï−îîô ñ"®ï þ¼èêí -  þï¼−ñê š¾ôð ½"ìô - î"¾³ 

å øòèòå  µêîî¬−ô è−òîï ∞67-∞90�            èê¬¾þ¼òêð è−òîï ∞63-∞83�            èê¬−−þõ è−òîï ∞65-∞79 

ë"½ôîî  - 4 bedroom apt available for rent Middleton corner Throop (2 years only) Artex Mngmnt 347-436-7576 

 −−òë"½ôîî  -   ל.מ. 718-243-2335בעדרום דירה מיט א סוכה צו פארדינגען פאר גאנץ חודש תשרי,  1א  

−½òêô  -  בעדרומ'ס,  5פלאהר'ס + בעיסמענט,  2צו פארדינגען נייע גראונד פל. דירהParkview/Maple :347-450-2147, רופט 

−½òêô  - 845-422-2019רופט:  ,צו פארדינגען א שיינע גרויסע דירה אויף שבת שופטים 

−"š  -   רומיגע דירה מיט א אינקאם צו פארקויפן/פארדינגען  7אup & down ,347-470-6774גנט, יהעיס גע/פריוואטע אריינגאנג, סאטמאר 

½ññ−í ö−þè - š−¼ñ öêîî½ - 347-699-5662 ,הערליכע, ריזיגע, לוקזוריעזע הייזער פאר קומענדיגן שבת כי תצא אויך קומענדיגע שבתים .עוועיל 

½ñ−š½¬¼š - A colony for sale, 22 units + house, good condition, call 347-452-1995 

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

Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800, Call For Free Consultation 800-209-8530 

 845-521-5377רופט/טעקסט  Citi Thank You Pointsגעזוכט צו קויפן 

 917-586-1194 :א סטאר אין ווס"ב זוכט א פארט טיים רעזשעסטער, רופט

  ל.מ. 718-907-5190און איר דארפט געלט פאר א קורצע זמן, רופט:  first mortgage, אדער א short saleאויב מאכט איר א 

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

Williamsburg deli looking for a good cook, full time. Flexible hours, great pay, 814-876-5430 leave detailed mess. 
 ,שגיח אינעם בית השחיטהא בית השחיטה אין די מידוועסט זוכט א פאסיגע פערזאן צו דינען אלץ מ

 845 694 7315 :פטוגוט באצאלט. ביטע ר -ענגערע זמן עס פארלאנגט זיך צו וויילן דארט פאר א ל

 845-304-6273אין א רעסטוראנט אין וומס"ב,  cashierעס ווערט געזוכט א טויגליכע יונגערמאן פאר א פול טיים 

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

Heimishe office located in Navy Yard seeking responsible and passionate יונגערמאן   to support our growing 

business. Must be computer literate and be very well organized. Send resume to jobukusa@gmail.com 

A large Heimishe Company in NJ is looking for an assistant buyer, please Email resume: jackpe24@gmail.com 

Looking for an ambitious yungerman for Day Hab Supervisor  Williamsburg. Experience/knowledgeable 
in the field of intellectual disabilities. Minimum High school diploma or equivalent required.  

F/T Excellent salary + benefits. Call 718 535-1989 or email resume to hr@hasccenter.org 

Replenishment Analyst needed for fast paced e-Commerce company in Brooklyn. 
Must have excellent verbal and written communication skills as well as analytical skills. 

Please email resume to hr@alliancetime.com or call 718 484-1379 

  לויס צו פארקויפן גוטע קאנדישען.בעדרום באנגע 5, און 4, 3, 2 - באנגעלויס צו פארקויפן
 ביהמ"ד, Day camp, Poolפלאץ., חדר אויפן  מייל פון "איחוד" 2ווייניגער פון 

Starting @ $37K for 2 BR’s. Very low maintenance. Groups welcome. Call 347-563-4519 

 

  Green Hills Estatesסוכות אין 
ס.פ.  2600פראוועט דעם סוכות הבעל"ט אין הערליכע ריזיגע לוקסעריזע הייזער אין סוואן לעיק, 

דופלקעס הייזער, מיט שיינע גרויסע סוכה, הערליכע גראונדס, פלעי גראונדס, הערליכע גרויסע ביהמ"ד 
 347-699-5662 :רופט       .linen, towels, hotplate/blech incl   .און מקוה אויפן פלאץ

  ~  טאג מעכטיגע ספעשעל 2~  
 Garmin GPS מיר האבן אריינבאקומען ברענד ניי

 85$פרייזן אנגעהויבן פון בלויז  lifetime maps & traffic מיט

íéðîæ  
þì¾í ³îñ¼ 5:06 
íôìí ±ò 6:18 

¾"þš öôï ¹î½ 9:01 
ê"þè 9:37 
íñõ³ öôï ¹î½ 10:19 
ê"þè 10:43 

³î®ì 12:57 
íñîðè íìòô 1:37 
íò¬š íìòô 5:32 

í¼−š¾ 7:36 
³"þ 8:49 

 ìàøùé úøåáç àúééøåàå  

/ïéèéâøéæð 

  כו:  כא. לג. לו:  לז.

 מפעל החק לימוד
  חק לישראל

212-444-9955  
  חברת מספקי מזון

  718-907-1950  

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

 −ëþðîð  þ"ë [ð−èòí] óíþëê ñ"®ï (ó"ëôþí îò−ëþ öë) [ð−½ìí] -  ðîð ¾þðô ½"ìô-  ’íê"½  

 −ëþëš¼−  ñ"®ï î®ò−õ - ñ"¾  

 −ëþ íêîî−ñ íðîí− þ"ëëš¼−  ñ"®ï ö−−¬¾õ¼ ñ"è½ëîëñ ð"ëêþ - ê"®¾  

 −ëþ ¹ñêîî ëêï þ"ëè−ñ¼ï öëîêþ  ñ"®ïëîëñ ±"ôîð  ï"î¬í ®"ð−ëë - í"×³  

 −ëþ ñêîô¾ þ"ëóíþëê  ê®−ò−îî ð"ëê ñ"®ï ëíîëê-  ñêîô¾ þëð ³"î¾ ½"ìô-  ð"ò³  
 −ëþêšñ¼ô¾ ñêîô¾ þ"ë ¼¾îí−  ñ"®ï ±−îîþîí −îñí [µîþêí] êòþê¬ ,ëî¾−ðò¼¾ ð"ëê-  −ëê ö−¬š−¬ ó"þíô- î"ò³  

 −ëþíôñ¾  þ"ëö−ô−òë  ñ"®ï −îñí -  íôñ¾ ëñ ³"î¾ ½"ìô - î"ò³  

 −ëþ−îñ  þ"ë šì®−[öî¾þè]  þêîî¾¼ô¼¬ ,ðêþèñ¼ë ð"ëê ñ"®ï −ôñ¾îþ− -  −îñí ³îëê öë ½"ìô - ë"−š³  

 −ëþó−−ì óíþëê  þ"ë¾−îî−−õ ñêîô¾  ñ"®ï ±"×-  ó−−ìí ±þê ½"ìô- î"×š³  

 −ëþñîê¾  þ"ëó−−ì  ö−ñëîñô ñ"®ï -  ó−ë−³ò þ−êô ½"ìô ö³îì - ì"×š³  

 −ëþš−ï−−ê šì®−  ëî¬þ−îî¼ñ ð"ëê ñ"®ï êðòêñ -  þ¼èîñš ¾"þíô ñ¾ îò−šï - ð"òš³  
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  )לעפקאוויטשהי"ו ( דוד שווימערר' 
  וומס"ב –ני"ו  מנשההחתן: 

  )פרידמאןהי"ו ( הערשל ווייסר' 
  וומס"ב – שתחי' אסתר מלכה: הכלה

  )לאנדאהי"ו ( אברהם שמואל בראךר' 
  ק"י –ני"ו  יו"ט ליפא 'חנניהחתן: 

  )אפעלהי"ו ( יצחק יקותיאל ביקעלר' 
  ק"י – שתחי' זלאטא: הכלה

 

  הי"ו יוסף מאיר טייטלבויםר' 
  )נח( –ני"ו  מנחם מענדלהחתן: 

  הי"ו יצחק זאב ווייכמאןר' 
  )ראזענבערג( – שתחי' יעל: הכלה

  הי"ו גליקמשה חיים ר' 
  )מזרחי( –ני"ו  יוסף יצחקהחתן: 

  הי"ו דוד גאלדשטייןר' 
  )קריספין( – שתחי' חנה: הכלה

 

  
 

  
Experience shadow is available for the upcoming school year, 

Please call: 917-474-8236  

Grand Opening    -   Flowers לכבוד שב"ק       -    Lee cor. Wallabout 
high quality, low prices,  Free vases for the first 20 customers. 

White Glove, the finest heimishe employer in Williamsburg has an exciting challenging fulltime 

position for highly qualified graduate candidate to begin immediately 718-387-8181 ext 113 lv message. 

Secretary position - Full Time - Williamsburg. Computer & Writing skills required. 
Graduate Preferred. Excellent benefits. Please call 718-522-5620 ex.307 

Williamsburg- Seeking a talented lady w/experience in Chocolate & Light baking recipes to 
expand our fancy line of chocolate products, part time, flexible hours. call 917-650-0114 

  עס ווערט געזוכט אן אחריות'דיגע, אויסגעצייכנטע, טאלאנטפולע מיידל פאר א טיטשער פאר א
  ,2:00און  11:30צווישן  .Keap St 274קומט פערזענדליך היינט צו   -  , W-2קינדערגארטן קלאס, מיט 

Looking for an intelligent multi-tasking young graduate to do general office work, which includes bookkeeping order 
processing, Microsoft word , excel and QuickBooks preferred. Please call 347-563-2372 or fax a resume to : 718-475-1818  

Heimishe office located in Navy Yard seeking girls for office work. Must be computer literate 
and possess good phone etiquette and typing skills. Please call us at 718-330-1800 Ex.303 

Seeking Special Ed early intervention morning teacher. *NYS License in Special Ed. Req  *Early Childhood 

Experience *Knowledge of Child Development *Developmentally Based Early Intervention Class *Heimishe Olam, Yiddish a 

Plus *Priority Given to Bilingual Extension *Competitive Salary, Call: 718-303-9400 Fax Resume: 718-303-9494 

Multi girl Heimishe office in Williamsburg is looking for a full time employee, 
(optional to start part time) graduate preferred, please call: 347-618-8749 leave message  

HASC CENTER : Looking for girls to be counselors in Sunday Program in Williamsburg. Experience 
working with special needs population. Please call 718 535-1937 or email hr@hasccenter.org 

Com Hab trainer -  looking for enthusiastic and dedicated person to do Com-Hab with a well-behaved 
10 year old boy in Williamsburg (Division/Keap St. area) Please contact Florence 718 535 1907 

  

646-961-3535 
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  האט זיך אייער
 metal eyeglasses ?צובראכן  

  פאר וואס זאלט איר קויפן נייע?
  לאזט עס פאר רעכטן סאדעערן מיט

  laser technology  15.00$פאר בלוז         

Rinegold 
147 Lee Ave.  

 

Today 
Last Day 

ששון 
ושמחה 

Hours 11:00 - 7:00

Beautiful new winter collections at discounted prices 

 

  

  ל.מ. 718-387-8080, העריסאן געיגנט, Aug. 26יאר, אנגעהויבן דינסטאג  6 - 3פאר  fun- Schoolעקספיריענס טיטשער מאכט נאכאמאל 

  6678-783-845און אנדערע אינשורענס, רופט:    HEALTH PLUS -HEALTH FIRSTדורך    Medela nursing pumpsצו באקומען די  

  זיך פארגענומען א קבלה אין צניעות און ב"ה געזעהן א ישועה

  718-789-4938/  845-434-8037יו"ט, לאוויטש צו נוצן אויף א חתונה נאך אקלייד פון סטר 14וער עס האט גענומען א סייז ו

  347-415-5171א היימישער יונגערמאן מיט א מיניווען איז עוועליבעל אייך אהיים צוברענגן פון די קאנטרי, רופט 

  929-271-1612פאר א קינדער קליידער געשעפט פאר נאכמיטאג שעות,  salesladyטויגליכע  energeticגעזוכט אן 

  347-461-0498, געאייגנט פאר כלה מתנות, רופט: Vanity Setsפון  Collectionהערליכע 

  ל.מ. 718-388-5952רופט  Lee/Heywardיאר מיט וואוטשערס,  2איינצעלענע סלאטס פארבליבן פאר קינדער העכער  -אוצרות  פלעי גרופ 

  לאזט מעסידש 718-858-1719רופט:  ,געזוכט א בעביסיטער פאר די קומענדיגע יאר וואס נעמט וואוטשער'ס

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

  718-782-3547, רופט: alterationsאון  hemsאלע סארט פאר 

  347-300-0883נעמט יעצט אן פאר קומענדיגע יאר, רופט:  tutorעקספיריענס קריאה און יודיש ליינען 

  718-809-1590פון לאנדאן ביטע רופט:  Dr. Alexanderווער עס ווייסט אדער האט איבערצוגעבן א אפוינט. ביי 

  whole body vibration  therapy  און דורך א לייסענס פרוי  Cranial  chiropractor, 718-300-7349 :רופט  

  718-633-1408פעקס רעזמעי   718-807-8767רופט:  ,טשערדווערט געזוכט א ערשטע קלאס ענגליש טו עס

  ל.מ. 347-563-5197שעה צופרי  אויך לייכטע הויז ארבעט  3געזוכט א בעביסטער ביי מיר אינדערהיים מאנטאג ביז דאנערשטאג 

  347-457-9384 רופט: ,free deliveryגוטע קאנדישאן, גוטע פרייז,  צוליב מופן, inch Frigidaire front loader washer dryer 27צו פארקויפן א 

  718-599-1892סקול טיטשער, - , גוט פאר יודיש / פרי5:00ביז  3:00מאל א וואך פון  4געזוכט א בעביסיטער אינדערהיים פאר 

  718-669-0575צו פארקויפן צוליב מופן, גאר גוטע פרייז, רופט:  Door china closet 4א הערליכע 

  Empire:  718-475-5621רופט   -  Table Pads - Glass Tops - Plastic Slip Coversבאשוצט אייער פורניטשער: 

  347-236-4101 :רופט ,school setting babysittingן א יגעזוכט א טויגליכע מיידל צו ארבטען א

  845-783-0558צו פארדינגען פאר טאג/וואך/שבת אדער לענגערע צייט צוגענגליכע פרייזן, -  hotel-motel  -קרית יואל

  845-783-3270(געאייגענט פאר א קאפל) פאר די וויקענד   Hayes Ctשיינע דירה עוועיליבעל אויף  - ק"י

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

  ל.מ. 845-425-3605רופט  $225פאר שבת פ' שופטים פאר viewהערליכע  Bluefield Gardensדירה אין  walk inבעדרום  2צו פארדינגען א  -  מאנסי

  ל.מ. 845-445-8050א הערליכע פריוואטע הויז צו פארדינגען אויף שבתים אדער גאנצע וואכן, אוועילעבעל פאר סוכות, מיט לינען.  - וואודריזש

Reflexology  :347-799-2063פאר פרויען אין וומס"ב מיט גאר גוטע רעזולטאטן, רופט  

Makeup artist    C.S. Felsen (Rosenthal)     175 Hewes St.    347-668-5361 

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

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

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

"The Tichel Place 718-302-4905  10:00" האט די שענסטע אויסוואל טיכלעך פאר מחותנס'טעס און כלות ביז  

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

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

  
 

 


