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צו מיטוואך  
 לפ"ק''פ תש ' ניסןז 

 Apr. `1, ‘20 ולמספרם
 

 

 זמנים:
 7:21שקיעה: 

 8:33צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718(                    

:פעקס 384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com:  אימעיל
 

   961-3535 (646)מעיל:-וואויס

 

 

 וועטער
 °55-°39 :היינט

 °56-°44 מארגן:

 

 

             צד הכלה           a   שידוכים  a           צד החתן 

 ( זילבערמאןהי"ו ) ראובן אלעזר פריעדמאןר' 
 וומס"ב   -ני"ו  שלמההחתן: 

 ( סענדראוויטשהי"ו ) מאנדל יצחק  ר' מזל טוב 
 וומס"ב -תחי'   חנההכלה:  

 ( ווינערהי"ו ) טייטלבוים  'גדליר' 
 וומס"ב  -ני"ו  ברוךהחתן: 

 הי"ו    משה מרדכי מייערס ר' מזל טוב 
 ק"י /מאנסי  - תחי'  ריזל כלה:  ה

 (מאיער הי"ו )   יוסף דוד ווערצבערגערר' 
 ב"פ  -ני"ו   וואלףהחתן: 

 ( קאללמאןהי"ו )  ליפא פייפער ר' מזל טוב 
 וומס"ב   -תחי'  ציפי חי'הכלה:  

 

 

 

 מיט פולע השפעות טובות קומען אראפ מעלהשל  אדי פמלי

 ווי אזוי קען איך זוכה זיין דערצו ?  
 

 הערט פון די אלעמען באקאנטע חשובע 

 מרת ש. ווערצבערגער 
  718-705-6788נאכמיטאג  1:00לייף טעל קאנפערענץ  

 
 

 !ערט מיט שפאנוג א נייע העלדן ?ה

 

 

 

 

 

 

 

The Galleria  
183 Willson           718-387-8902 
We are open by appointment;  

We accept phone orders, delivery 
available. Please call 718-309-2798 

 
 

Beautiful selection for Yom Tov. 
Call 718-963-1654  

Exquisite 
 

Silverline Precut  
 Last Chance before יום טוב!  

for just $250 

Call & leave message 

718-387-2358 

We are open for 

 Private appointment 
and for 

 Phone orders  

Free Delivery  
for orders over $75 

175 Hewes St.  

718-855-8385 

 

COLLECTIONS 



 

 

 

 

 
 

 
Come on to Natures Cure live conference and get answers to your questions 

 from Mrs. S. Rosenbaum tonight 9 pm. Call 712-432-8773 pin# 3025581 

Gold-filled and Silver Jewelry Wholesaler has large selection of Beautiful Jewelry for Wholesale prices 347-623-6376 

FLOORING hardwood - vinyl - installation - refinishing free estimates 718-483-2379  

Selling beautiful 3 pc. "Linen Pasech Set" for $269 a set Please call 347-689-9493 

Term      לייף אינשורענס קען מען יעצט באקומען אן קיין בלוט טעסט 
  7658-697-718רפאל פריינד  ,מען וועט אייך צוריק רופן א מעסעדש און לאזטרופט 

Judaica Silver Wholesaler has stocked up for the season 

 with huge selection of Real Silver & Silver dipped pieces For Wholesale prices 929-269-2593 

LAWYER Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, ESQ. 718.258.8080 מיר רעדן אידיש 

Economical Pantry  -   718-272-2711נ.מ. רופט  5:30דעדליין פאר באשטעלונגען בעפאר יו"ט איז מארגן דאנערשטאג די 

  Hypoallergenic   Jewel On The Go אויעררינגלעך loops, CZ/גאלד/פערל/Studs $15 & up,  .845-290-6815 דעליווערט צו אייער טירemail pictures avail 

מיר זענען אי"ה אפן דינסטאג, מיטוואך און דאנערשטאג.  -  נטערצניעות סע   
 718-387-2947/  718-782-8308ביטע רופט פאר שעות  

Surgical Stockings   און אלע ערלייsupporters  ,דורך אינשורענסFree Delivery :718-388-4161, פעקסט:  718-254-0017, רופט 

 

 718-797-0450 347-668-3591בעדרום דירה אין בעסטע געגנט מיט אלע באקוועמליכקייטן, האטעל סטייל, צו פארדינגען פון יעצט ביז נאך פסח.  3פורנישד הערליכע א   -וומס''ב 

 347-526-4486בעטן צו פארדינגען אין ליזשער לעיק פאר פסח. טעקסט צו  8בעדרום הויז מיט  4א שיינע  -סוואן לעיק 

 718-928-5667שבתים/וואך א פריוואטע בילדינג מיט אלע צוגעהערן )מקוה( צו פארדינגען פאר פאמיליע/מוסדות רופט  - Getawayמאונטענס 

 917-623-0486 -ספעציעל קלאר אן קיין זאץ, וכל הקודם זכה  -ראזענבערג'ס היימישע מאסט 

צוטיילט די אייער, קלאפט אויף די ווייסעכלעך.  
אין אביסל הייס וואסער, לייגט עס   coffeeצולאזט די 

. לייגט צו די געלעכלעך, אויל און mixtureצו צו די  
 צוקער.  

 
אינגרידיענטס. צוטיילט  crumbsמישט צוזאם די  

 . 2עס אויף 
 
, דערנאך די אייז קריעם crumbsטייל  1לייגט אויס  

. crumbs'טע טייל 2איבער דעם. שפריצט ארויף די 
 פרירט.

 

 

 

Ice Cream:Coffee  

 

10 eggs 

4 tsp. coffee 

1 Tbs. oil 

1 cup sugar 

 

: Crumbs 

 

1 ½ cups sugar 

1 ½ cups almonds 

 

 

 

 

 

 

Coffee Ice Cream 
With crumbs 
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