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שמיני א' מאנטאג  
 לפ"ק''פ תש ניסן בי'' 

 Apr. `6, ‘20 ולמספרם
 

 

 זמנים:
 7:26שקיעה: 

 8:39צאת הכוכבים: 

 

:אפיס  384-4190 (718(                    

:פעקס 384-4631 (718)                     

 Ads@dvaryoim.com:  אימעיל
 

   961-3535 (646)מעיל:-וואויס

 

 

 וועטער
 °64-°48 :היינט

 °65-°51 מארגן:

 

 

             צד הכלה           a   שידוכים  a           צד החתן 

 (מענדלאוויטשהי"ו ) אברהם יושע יאקאבאוויטשר' 
 וומס"ב   -ני"ו  שמואלהחתן: 

 ( דייטשהי"ו )זלמן בער שווארטץ  ר' מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'   רבקה רחלהכלה:  

 ( סאמעט הי"ו ) ברוך שפירא ר' 
 וומס"ב   -ני"ו  מרדכי יצחק החתן: 

 ( קינד/בעקהי"ו ) שלום דייטש ר' מזל טוב 
 וומס"ב -תחי'   שרההכלה: 

 ( איידענסאן הי"ו ) אהרן שטערן ר' 
 מאנסי    -ני"ו  יודאהחתן: 

 ( שפיצערהי"ו ) לוי יצחק לינדנער  ר' מזל טוב 
 וומס"ב   -תחי'  אסתרהכלה:  

 ( נאדלער)    ע"ה' אונגאר יעקב אריר' 
 ק''י  – ני"ו  שלום אלי'החתן: 

 ( סוסיהי"ו )  אלי' מאסרי  ר' מזל טוב 
 וומס"ב  -תחי'   מרים אסתרהכלה:  

 

 

 

 פרישע וואסער אינמיטן שטורמישע טעג
9900-613-845הערטס די שמועסן וואס וועט אייך זיכער אויפלעבן אויפן טעל ליין מים חיים   

 

 

 

 

 

 

Last day for delivery 

 



 

 

 

 
 

 
 

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

Biederman Jewelers 111 Lee Ave. - We are ready to serve you by appointment. Call 347-768-4486 

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

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

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

 347-765-6333| ניי וומס"ב   917-842-3923די חתונה. אלט וומס"ב  וואכן פאר    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 

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

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

 917-747-7593בעדרום הויז נאך עוועיל. פאר פסח  טעקסט צו  4צו פארדינגען א    -  עלפיין

 718-782-8308.  5  -  12, מארגן דינסטאג פון  7  -  12מיר זענען אי"ה אפן היינט מאנטאג פון    -צניעות סענטער 

 718-388-7387דיינונג רום בענקלעך אין א גוטע קאנדישאן, מ'דארף עס אויפפיקן פאר יו"ט, רופט    6אוועקצוגעבן  

קלאפט אויף די ווייסעכלעך ביז עס   

לייגט שטייטלעך צו די  , peaksפארעמט 

,  yolksצוקער ביז עס איז שטייף, לייגט צו די 

 potato starchלעמאן, און אויל. לייגט צו די 

 און ניס צום לעצט.
 
 9x13פון די עפל אין א  layerלייגט אויס א  

 איבער דעם.  batterבעקעלע, גיסט ארויף די  

 שעה 1מינוט ביז  45פאר  350באקן: 
 

 

 

 

:Ingredients 

 

8 apples (shredded- to look like 

lukshen) 

 
:Batter 

4 eggs (separated) 

½ cup sugar 

Juice of ½ lemon 

5 tbs. potato starch 

2 tbs. oil 

½ cup ground walnuts 

(optional) 

 

 

 

APPLE LUKSHEN 
KUGEL 

 

עס שטייט אין של''ה הק' אז קליינע   
קינדער אפי' די וואס פארשטייען נאך 
גארנישט, זאלן אויך זיין ביים סדר, 

אראפ א ווייל עס קומט דאן 
געוואלדיגע ליכטיגקייט, וואס אפי' די 
קליינע קינדער קענען זוכה זיין דערצו, 
אזויווי עס איז געווען ביי יציאת 
מצרים, אז די קליינע קינדער האבן 

 געקענט זעהן דעם אייבערשטן.

 

 

 מ'עסט זיך אז  פירן  מיר  כאטש  

 אום פסח, מעג מען    קטניותנישט קיין  
 שטוב   אין  האלטן  אבער עס 

 )רמ''א סי' תנ''ג(                            אום פסח. 

 

די איינציגסטע זאך וואס איז א  
מצוה מן התורה צו עסן היינטיגע 
צייטן, איז דעם כזית מצה פסח 

 ביינאכט.
 

אין זוהר הק' ווערט די מצה  
 אנגערופן: 

''אן און  ''אן עסווארג פון אמונה''
. ווייל די מצה  עסנווארג פון רפואה''

האט א כח אריינצוברענגן אמונה 
אינעם מענטש. און אויסצוהיילן אויף 
 אלעס וואס מען דארף האבן א רפואה. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftoriavey.com%2Ftoris-kitchen%2Fchai-noodle-kugel%2F&psig=AOvVaw1SY7FTm_u2Y6ySWOmTRGG4&ust=1586224855337000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi3qqLa0ugCFQAAAAAdAAAAABAk

