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צו דאנערשטאג  
 לפ"ק''פ תש ' ניסןח 

 Apr. `2, ‘20 ולמספרם
 

 

 זמנים:
 7:22שקיעה: 

 8:35צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718(                    

:פעקס 384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com:  אימעיל
 

   961-3535 (646)מעיל:-וואויס

 

 

 וועטער
 °56-°44 :היינט

 °53-°46 מארגן:

 

 

             צד הכלה           a   שידוכים  a           צד החתן 

 ( וועבערהי"ו )  יודא זינגערר' 
 וומס"ב - ני"ו   יעקבהחתן: 

 ( גרינוואלדהי"ו ) חנני' קאהן ר' מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'   רילאהכלה:  

 (ווייסהי"ו )   אייזיק שווארטץר' 
 וומס"ב -ני"ו    ליפאהחתן: 

 ( יאקאבאוויטשהי"ו )  אלעזר גרובער ר' מזל טוב 
 וומס"ב   -תחי'  פרומטהכלה:  

 ( שנעבאלגהי"ו )  משה ווידער  הרב
 ב"פ  -ני"ו    חייםהחתן: 

 (בערגערהי"ו ) חיים אשכנזי סענדרהרב  מזל טוב 
 ב"פ  -תחי'   מלכההכלה:  

 

נעמען ר"ח אדר צו דערמאנען ביי  2ישועת ה' כהרף עין נאכן אריינגעבן איך וויל מיך באדאנקען פאר 
'טע  30טעג איז די ערשטע בחור א חתן געווארן און די  15טעג פאר א שידוך און נאך  40שיר השירים 

 ה.ב.ש.  929-419-4900'טע בחור א חתן געווארן זיך איינצושרייבן רופט 2טאג ר"ח ניסן איז די 

 

 ע"הישראל זילבערשטיין אצל משפחת הרה"ח ר' ניחום אבלים 
 718-875-3807ר  עד יום ג' שמיני א' בבוק     Heyward St 131בבית 

 אשת ר' אלכסנדר משה ווייס  -ר' צבי אלימלך   -ר' ישעי'  -ר' שלמה אליעזר  -ר' יואל  -בניו ר' אברהם  -יושבים אשתו אלמנה  
 אשת ר' חיים יודא קרויס-אשת ר' יהוסף סימאן  -זלמן לייב היללער    אשת ר'  -אשת ר' שמואל משה פריעדמאן  -  

 אשת ר' הירצקא ליבערמאן    -אשת ר' לוי יצחק גאלד   -  אשת ר' משה יואל כץ  -אשת ר' יואל שווארטץ  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

Professorial 
 hair cutting / hair styling, 

flexible Erev Pesach hours,  
 

Great price. 845-662-4335 
 

 
 

 
Judaica Silver Wholesaler has stocked up for the season with huge selection of Real Silver & Silver dipped pieces For Wholesale prices 929-269-2593 

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 און לאזט א מעסעדשרופט 

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  

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

 347-598-3418נאכמיטאג     6 -  2צופרי און    12  - 10פרייטאג פון  7:00  - 4:00שינוי מקום אין די יעצטיגע צייטן, אין ביהמ"ד חרדים היינט פון  -שערער מיט עקספיריענס 

 718-757-1432הערליכע טיכלעך, ספעציעלע פרייזן )ביז יו"ט( רופט    -  Silk Blissמאכט איר דעם טויש? דאן קומט אריבער צו 

 347-765-6333מס"ב  | ניי וו 917-842-3923וואכן פאר די חתונה. אלט וומס"ב    4טייערע כלות נוצט אויס אייער יום החופה צום מאקסימום, רעזערווירט די "כלה לוסליף"  

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

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

 718-782-0246ס"פ בעיסמענט ווערהאוז. רופט:  approx. 1300אויך א  -בעדרום סטודיא אפט. כמעט ניי  1צו פארדינגען א   -וומס''ב 

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

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

 

 

  .מישט צוזאם אלע אינגרידיענטס "

דערמיט. )נוצענדיג  pattiesפארעמט אויס  "
אדער   grilled( מ'קען עס סיי באקן,  scoopא  

fried . 
 

3.75 lbs. Ground chicken breast 

2 carrots - shredded 

2 sweet potatoes - shredded 

1 knob celery - shredded 

1 onion - shredded 

4 squash - shredded 

6 eggs  

1 - 1 ½ cups seltzer 

1 tbs. salt 

2/3 cup oil 
 

 

Veg. chicken 
patties 

We are open for 

 Private appointment 
and for 

 Phone orders  

Free Delivery  
for orders over $75 

175 Hewes St.  

718-855-8385 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2lsDH7Lmw-0&psig=AOvVaw2cNdAlUvKzULsx3906cAJU&ust=1585878313680000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODJnqjPyOgCFQAAAAAdAAAAABAE

