.

זמנים:

דאנערשטאג ויקרא

שקיעה7:14 :
צאת הכוכבים8:27 :

א' ניסן תש''פ לפ"ק
ולמספרם Mar. `26, ‘20

ראש חודש

אפיס)718) 384-4190 :
פעקס(718) 384-4631 :
אימעילAds@dvaryoim.com :
וואויס-מעיל(646) 961-3535 :

צד החתן

וועטער
היינט55°-45° :
מארגן58°-44° :

 aשידוכים a

צד הכלה

ר' שלום עהרענפעלד הי"ו (דייטש)
החתן :יחיאל ני"ו  -וומס"ב

מזל טוב

ר' יואל ווייס הי"ו (שטערן)
הכלה :מליא תחי'  -וומס"ב

ר' שלמה זלמן יעקב פריעדמאן הי"ו (יאזעפאוויטש)
החתן :אלי' חיים צבי ני"ו  -טאראנטא

מזל טוב

ר' נח קליין הי"ו (הערץ)
הכלה :רבקה תחי'  -ב"פ

Stay inside, stay safe! 5Meals will deliver to your door
healthy and gourmet food, to ease your stress and give
you the energy you deserve! Call or text 212-785-8144

O'S SMOOTHIES-JUICES-SALADS-SOUPS-FISH
Made fresh daily. Order at night & we deliver to your door the next morning.
Phone: 718-388-2202 Text: 917-652-1114 email: orders@osnaturalfood.com

S&W Appliances

Please call for
your private
appointment

to get your new Tichel /
Shirzel , Hat Or Band
for Yom Tov.

נאך אזויפיל טעג
אינדערהיים ,איז צייט
צו  restockenדי
arts & crefts
פרישע סטאק
אנגעקומען
פאר אינג און אלט

718-387-8660

162 Wallabout St.

מיר זענען אפן!!!

845-537-1270

718-858-3723

27 Lynch

מיר וועלן זיין אפן
דאנערשטאג און זונטאג ביז 5
(נישט מיטברענגן קיין קינדער)

שעות :פון  11:00ביז 6:00
פרייטאג פון  11:00ביז 2:00
א כשר'ן פסח

Professional
Haircutting & Styling,
Wallabout area, for great price.
347-693-1731

ווען א איד פלעגט אריינקומען
צום הייליגן קאברינער זצ''ל
שטארק פארביטערט מיט א צרה,
האט דער צדיק געמאכט הויעך א
ברכה "שהכל נהיה בדברו" אזוי אז
דער איד האט דערהערט אז דער
אייבערשטער פירט אלעס ,און
אלעס איז לטובה.
ווען א מענטש איז פאר'דאגה'ט
זאל מען אים געבן ברוינפן צו ווערן
אביסל לוסטיג.
האט די קאברינער געזאגט :ווייסט
עטס פארוואס מען גיט אים
ברוינפן ,כדי ער זאל מאכן די ברכה
"שהכל" ,און אריינטראכטן

אז דער אייבערשטער
פירט ''אלעס'' ,אזוי וועט אים
גרינגער ווערן אויפ'ן הארץ.
איי וועט איהר פרעגן אויב אזוי
קען מען אים דאך געבן אביסל
''וואסער'' צו טרינקען?
האט ער געזאגט ,אויב א איד
ארבעט זיך צו שטארקן אויף זיין
אמונה ובטחון אז אלעס איז
לטובה ,קומט זיך אים דען נישט
אביסל געשמאקע ברוינפן?!...

"קאראנעוויירוס"? פראבירט עס אויס ,עס קען אייך העלפן
 )1אויפשניידן א צוויבל,לייגן נאנט צום נאז און שטארק שמעקן.
 )2טרינקן אסאך ,די וויירוס שטעקט קודם אפאר טעג אין די האלדז ,וואס דאס פאראורזאכט א טרוקענע הוסט ,דערנאך פארט
עס אריין ווייטער צו די לונגען ל"ע.
ווען מ'טרינקט אסאך ,שווענקט מען עס אראפ צו די בויך ,ווי דארט איז גרינגער פאר די סיסטעם עס צו פייטן .אבער נישט קיין
"קאלטע" וואסער ,נאר לוילעך.
 )3חוץ סתם טרינקן אסאך ,זאגן זיי צו טרינקן "הייסע" וואסער ,טיי ,הייסע זופ ,וואס דאס הרג'ט די באקטיריע פון די וויירוס
אפי' ווען ס'שוין דא ,און "אפי' פאר עלטערע מענטשן" פאר וועם ס'קען זיין שעדליך.
 )4נאך א עצה צו טון אויסצוברענען די באקטיריע" ,א הייסע שאוער"
 )5אדער אויפקאכן א הייסע טאפ וואסער און אריינאטאעמען די פארע.
 )6נעמען א מולטי ווייטעמין יעדן טאג ,אזוי אויך אן "אסידאפעלעס" וואס דאס שטארקט דער  gutאז עס זאל קענען פייטן
וויירוסעס.

Beautiful 3 bedroom basement apartment is available to rent in the Riverwood development in Lakewood. Please call: 347-358-6631

צניעות צענטער  - 718-782-8308מיר מאכן פאון ארדערס און דעליוועריס
צו פארקויפן צוליב מופן א  gray 2 seaterקאוטש ,ברענד ניי קאנדישאן ,פאר  .$300רופט929-250-2527/347-831-4559 :
גורל פאר קינדער וועלכע זענען מסיים ספר תהלים במשך חודש ניסן לויטן סדר פון ימי החודש (היינט פון א' ביז י')
פאר א טשארט רופט 718-388-7548
 Best embroideryפריוואטע אפוינטמענטס עוועילעבל ,רופט/טעקסט  347-768-3844פאר אפוינט .אדער קעטעלאג  15% -הנחה פאר בני תורה .with mention of ad
 Hypoallergenic infection free - Jewel On The Goאויעררינגלעך loops, CZ/גאלד/פערל /Studs $15 & up,דעליווערט צו אייער טיר845-290-6815 .
פאר אלע אייערע כשר לפסח  Mary Kay Skin Care & Cosmeticsבהשגחת הרב בלומענקראנץ ,פרי דעליווערי  with min. purchaseרופט 718-852-6907
טייערע כלות נוצט אויס אייער יום החופה צום מאקסימום ,רעזערווירט די "כלה לוסליף"  4וואכן פאר די חתונה .אלט וומס"ב  | 917-842-3923ניי וומס"ב 347-765-6333
 Surgical Stockingsאון אלע ערליי  supportersדורך אינשורענס ,Free Delivery ,רופט , 718-254-0017 :פעקסט718-388-4161 :
סוואן לעיק  -א שיינע  4בעדרום הויז מיט  8בעטן צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר די זומער שיקט א טעקסט צו 347-526-4486

