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HAIR	ABOUT	US ‐	CHANUKA	SPECIALS  
MANIKIN WITH CLAMP: $42.99  

-BABYLISS NANO TITANIUM BLOW DRYER:  
REGULAR $99.00 AS LOW AS $ 59.95 

-BABYLISS CERAMIC TOOLS CURLING IRON: 
 AS LOW AS $19.95 

-NANO TITIANIUM BABYLISS CURLING IRON: REGULAR $45.00 AS LOW 
AS $34.99 

-BIO IONIC BRUSHES: 1 for $24.00  2 for $40.00 

718-302-4300 

 

  

 

 

 

  פרייליכע נייעס
  עס עפנט זיך גלייך נאך חנוכה א 

  קינדער 5גרופ מיט בלויז -פלעי
זיך צו קענען אפגעבן מיט יעדע קינד באזונדער מיט די  

ריכטיגע ליבשאפט, אויפמערקזאמקייט און אחריות. 
  . 5:00ביז  9:00ווילסאן/קענט געגנט. עוועיל. שעות פון 

 718-675-6722רופט:  - ר. לייזער

  

Head Start is seeking someone responsible 
to serve as a health coordinator. 

Must work well with parents and staff 
to ensure physicals 

 and immunizations are up to date. 
Call: 718-935-9848 Ext 19440 

 

Massive Closeout Sale! 
Designer fabrics, mohair, leather hides, 

at 70-90% off! 
Also some furniture pieces 

 Tomorrow Monday till 4:00  
544 Park Ave. 5th floor 

Cash & carry only 

  

  

 

  



 

 

 

 
  

  

  

  347-786-1921ריאל רופט ענט פון אימפיט פאריגעטראפן נעכטן מוצש"ק א פרויען ה - השבת אבידה 

Multi-girl bookkeeping office has a position available, excellent phone skills a must, 
great potential for the right candidate. 347-232-4538

Looking for a babysitter twice a week Monday and Wednesday 9:30-3:00, Call: 347-622-0118 

Why waste your musical talent? For piano lessons please call and leave a message 347-834-3502  

 718-782-9212צו דינגן רופט:  , אפיקי מים על titanic slide presentation די בעסטע הנאה פאר אייער חנוכה פארברענג די הערלכע

Multi girl office in Wmsbg looking to hire a FT secretary, Myrtle/Nostrand area, Call 718-619-2615 

Professional office looking to hire a bright, motivated, and responsible girl for a position with great potential. Immediate F/T position. 718-930-8948 if no answer, please L.M. 

Very busy Willi. Office looking for an experienced secretary or graduate for full time, very good pay, 718-812-7325 if no answer lv msg. 

Looking for someone to take care of a 3 year old boy. Sun. to Fri. early morning hours 6:00-8:30 AM great pay. Call: 929-393-9494 

Best גארטל yarn, Regular and 100% silk. No knots.  We do professional fringes. 
Avail @ Craftviti & Tip Top - Strings Attached 718-909-0768

  

  

  

  

  347-383-7475ביטע רופט  ,פאר ביינאכט שעות נעבן כתר צבי/רייזל יל.עבעיביסיטער עוו

  $347-626-9885 99חנוכה ספעשל, פאר בלויז  sewing machineברענד ניי  Singer$ דעליווערי) 10(

  347-356-4598/ 718-576-3454לעצטע געלעגנהייט מאטי קנאפלערס פלעי גרופ האט יעצט אפאר סלאטס עוועילעבל ביז פורים, 

  347-585-2761פרייזן. רופט/טעקסט  discount) פאר silver bowlצו פארקויפן (מיט די  Bosch Machines -חנוכה ספעשל 

  929-466-3162שיקט א טעקסט צו (נישט זומער שבתים) ן אין ליזשער לעיק פאר שבתים עא שיינע הויז צו פארדינג -סוואן לעיק 

 The Tichel Place   718-302-4905ביינאכט 10:00מיר זענען אפן ביז  טיכלעך פאר מחותנ'סטע און כלות אריינגעקומען  הערליכע שיינע נייע 

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

  זאת חנוכה
  

עס ווערט געברענגט אין ספה''ק 
אז הושענא רבה שיקט מען ארויס 
אלעס וואס מען האט אנגעשריבן 
ראש השנה און יום כיפור, אבער 
עס ווערט נישט אויסגעפירט ביז 

  זאת חנוכה.
די גמר החתימה ציהט זיך ביז זאת 
חנוכה, און ביז זאת חנוכה איז 
אויסגעשפרייט א האנט אויפן 
הימל, גרייט מקבל צו זיין יעדער 

  וואס טוט תשובה.   
  (עי' זרע קודש צמח דויד ועו')

  
עס שטייט אין הייליגן ספר אמרי 

זאת חנוכה איז א גרויסע  נועם:
אויסצופועלן א גוטע עת רצון 

  ה.פרנס

  דער הייליגער 
  ינער זצ''ל האט שזיר

  אמאל געזאגט:
   קענען  ''וואס צדיקים

  אויספועלן ראש השנה, 
  וטע קען א יעדע פש

 חנוכה''.איד אויספועלן אום זאת 
  

ר' משה דער הייליגער 
  ראזוואדאווער  האט געזאגט:

ראש השנה איז מען דן דעם 
מענטש לויט זיינע מעשים, אבער 

גמר הדין, קוקט מען  -זאת חנוכה 
 –נישט צו דער  מענטש איז ראוי 
לן נאר יעדער קען זיך אויספוע

  אלעס וואס מען דארף. 
 (עי' מנחת יהודא, סטיטשין מביאו בכמה אנפין)

  óêïî® ¬¾−ô2 ½   öîõ ½õêš  
 ö−ê þ¼šî® ¼½−−îî −ð öîê μñ−ô −ð  
ï−ê ½¼ ï−ë þêò ½¼ ¬×êš .õê¬ ê  

steaming.óêñõ −ð ½−îê ¬¾¼ñ .  
 

  −ð óêïî® ¬îè þ¼¬½š¼ ¬¾−ô ,ñ−−îîþ¼ð ï−ë
 ,þ¼šî® ¼ò−îþëcorn starch öîê ,cinnamon  ê ö−ê

 −ð ö−−þê ¬¾−ô .ñ½−¾egg yolks ¼è−þë−ê −ð ,½  
 .±ñêï öîê μñ−ô õêš  

 
  μñ−ô ¼½−−í −ð öîõ ñ½−ëê ö−−þê ¬¾−ômixture ,

 −−ê −ð î®mixture .(þ¼−−ê −ð ö¼ô¼þêîîî®òê) ,
 þ¼−−ê ¼®òêè −ð ö−−þê ¬½−è μêòþ¼ðmixture  −ð ö−ê

 ê ¹−îê ½¼ ¬×êš .õê¬med. – low  óêñõ
 μþ¼ë ,¬×¼ð¼è ñ½−ëê ¬þ¼îî ½¼ ï−ë þð½× è−ðò¼¾−ô

20  .¬îò−ô  
  
  öîê þ¼¬îõ −ð î® ¬è−−ñ .óêñõ −ð ½−îê ¬¾¼ñ

ï−ê ½¼ ï−ë ¬¾−ô ,¼ñ−òêîîsmooth.  

:Ingredients 
3 cups milk - divided 
½ cup sugar 
½ cup dark brown sugar 
3 tbs. corn starch 
¼ tsp. ground cinnamon 
3 egg yolks 
¼ tsp. salt 
2 tbs. butter – cut into pieces 
2 tsp. vanilla extract 

  

Butterscotch
Pudding 


