
1

דיש-לערנערסִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא
בער 1996ָקטאָּתשרי ּתשנ''ז / א ר 2, נומער 2 (6)ָיא

Publié par
l’Association pour
l’Etude et la Diffusion
de la Culture Yiddish
et la Bibliothèque
Medem

‡Ã tÂ·ÏÈ˜‡Ã̂ÈÚ ÙÿÂÔ „Ú¯

‚ÚÊÚÏ˘‡ÃÙÿË Ùÿ‡Ã̄Ô

 ÈÈœ„È˘≠ÏÓÂ„ ‡ÂÔ ÙÿÂÔ „Ú¯

 ÓÚ„ÚÌ–·È·ÏÈ‡ÀËÚ˜

‡ ÍÈÊ Ë·ÈÈ‰ ËˆÈ‡À‡È ¯ÚËÈÈÂÂˆ ¯Ú„ ÔÀ‡‚¯Ã‚∂ ÌÚÂÿÙ ÈÈœ≠ÌÚË Ô˘È„

ÌÚË‡ÿÙ ¯ÈÓ ÔÂ‡ ÃÔËÚ·¯∑‡ Ã‡ÊÂˆ ¯Ú„ Âˆ ÔÚÓÚÏÃ‡ÚÓÃÆËÚ·¯

‡¯ÿÙ ËÈÓ ÂÂÈ¯· Ú¯ÚÅ‡ Âˆ Ê„Â‡ Ë˜È˘Ã˙ÂÚË ÔÂ‡ ÒÚ‚∏ËÈÓ ¨

‡ÿÙÀÔ‚ÈÈÏ¯π‡ ¨Ã‡ ≠ ¯Ú„ÏÈ· ¨¯Ú„ÈÏ ¨ÔÚÏ˜ÈË¯Ã‡ÂÂ ıÏÀ‡ ¯È‡ ÒÃÔÈÈÏ

‡ÂÂÀ‡ÂÂÚ‚ ËÏÀ‡¯Â˘Ê ÌÚ„ ÔÈ‡ ÔÚÊ ËÏÃÆÏ

1. passé ; 2. ןזַײווסיורַא ךיז  s’avérer ; 3. hatSlokhe réussite ; 4. s'occcuper;
5. nakhes joie, satisfaction ; 6. année de publication ; 7. inviter ;
8. taynes revendications ; 9. suggestions

‡· ËÅÊÃ° Ò¯ÚÚÈÈÏ Ú¯ÚÅË ËÒÈ¯‚

1ז”נשּת ָראי םעַײנ םוצ

‡‰ ¯ÈÓÀ‡ ÔÿÙÃ‡‰ ¯È‡ ÊÀ‡ ËÃ‡ÿÙ ÚÏÃË‚Ú¯·¯±‡ÂÂ ÚËÂ‚ Ã‡˜ÃÔÂ‡ ÒÚÈˆ

‡Ã‡ ËÈÈ¯‚ ËˆÈ‡ ËÅÊ ¯È‡ ÊÀ‡„ Ô·ÈÈ‰ÂˆÀ‡È ÚÅ ÒÀ‡ ¯ÃÆËÚ·¯

‡„ À‡t ÔÈ‡ Ã‡Ë˘ ÔÚÂÂÚ‚ ÈÏÂÈ ÔÈ‡ ¯ÈÓ ÔÚÚÊ ÊÈ¯Ã‡ÿÙ ˜¯ÃÔÚÓÂ¯

ÈÈ ÔËÈÓœ‡ÂÂ ¨Ò¯Â˜¯ÚÓÂÊ≠˘È„À‡‰ ÒÀ‡ ÍÈÊ ËÃÔÊÈÂÂÚ‚ÒÈÂ¯≤‡ ÃÚÒÈÂ¯‚ 

‰ÁÏˆ‰≥‡Ï È„ ÔÈ‡ ÆÀ‡˜Ã‡˘ ËÂËÈËÒÈ‡¡ ÌÚ„ ÔÂÿÙ ÔÏÃÔÂ‡ “ µ Ï¯

Ô˘ËÚÓ ∂≥ ÔÚÓÂ˜Ú‚ÿÙÈÂÂˆ ÍÈÊ ÔÚÚÊ “ ¯ÚËÚˆ≠ÌÚ„ÚÓ¡ ÌÚ„

‡ÿÙ ÔÚˆ ÔÂÿÙÃÂˆ ÂÂÈÒÚËÈ‡ ÍÈÊ ÏÈˆ ÌÚ„ ËÈÓ ¯Ú„ÚÏ ÚÚ„ÈÈ˘¯

‡·ÃÔ˜ÈËÿÙÚ˘¥ÈÈ ËÈÓ œ‡ÂÂ Å¯„ Æ˘È„À‡Ï ÔÎÃ‡‰ ‚À‡ Ô·Ã¯ÚÂÂ˘ ÚÏ

‡Ú‚Ã˙Á ÔÈ‡ ≠ ËÚ·¯µÆ„ÈÈ¯ÿÙ ÔÈ‡ ÔÂ‡ 

םעד 11רָאֿפ ךיז טימ טלעטש ָסאוו ףָארטָסאּפַא ַןא טימ תוא
.ז’’נשּת’ה רָאי עַײנ ָסאד זיא יוַזא .טנזיוטרָאי

! לזמ ןוא טנוזעג טימ רָאי טוגַ א ןַײז סע לָאז

1. tashnaz [l’année 5757] ; 2. TIShRE le mois Tishri ; 3. רָאי סָאד  ;
4. commun ; 5. oysyes sing. תוא  os lettre de l’alphabet ; 6. טסייה סָאד
c’est à dire ; 7. millénaire ; 8. en général ; 9. on obtient ; 10. quand
même; 11. représente

גן פֿון מיטל-עלטערָלאָסטראַדישע אִיי

ָרנהייב שוליאָ גוטן אַלעמען אַמיר ווינטשן א

ס ווייסןָר די וואַר ּתשנ”ז. פֿאָ גוט יאַאון א

רן אויףָזוי מע שרַײבט די יאַנישט ווי א

 קורצע דערקלערונג.ַ אָדיש, גיבן מיר דאִיי

2ירשּת ןטשרע םעד ןביוהעגָנא ךיז ָטאה ָסאוו ָראי עַײנ ָסא

)רעבמעטּפעס ןטנצרֿעפ םעד ןלַֿאפעגסיוא ָסאד זיא 3ָראיַײה(
ָןא ךיז טבייה ָסאוו גנונעכערַ א טיול ,7575 רָאי ָסאד זיא

)עכעלטסירק( 4עניימעגַלא יד .טלעוו רעד ןוֿפ גנוַֿפאַשאב רעד טימ
ָסאד .רעטעּפש רָאי 0673 טימ ןָא ךיז טבייה גנונעכער-טַײצ
זדנוא טיג 0673 סולּפ )7991( ָראי עניימעגלַא ָסאד ַזא ,טסייה
.)7575( רָאי עשיִדיי ָסאד
? 5תויתוא עשידִיי 22 יד טימ 7575 ןעמ טבַײרש יוַזא יוו רעָבא
2=ב ,1=א .טרעוו ןשירעמונַ א ָטאה תוא רעדעי ַזא ,טסייוו ריא
רֿיפ יד ; 09=צ זיב ,03=ל ,02=כ ; 01 זיב רעטַײוו יוַזא ןוא
,001 ןוֿפ ןטנעלַאוויווקע ןענַײז ת ,ש ,ר ,ק - תויתוא עטצעל
.004 ןוא 003 ,002
ןטשרע םעד ןבַײרש וצ קיטיינ טשינ זיא ָראיַ א טבַײרש עמ ןעוו
8ןיימעגלַא ןיא סייוו עמ לַײוו ,7טנזיוטָראי םעד ,6ה’’ד ,רֿעפיצ

.757 רָאנ ןעמ טבַײרש .טדער עמ טנזיוטרָאי ןכלעוו ןוֿפ
.ז”נשּת 9ךיז טמוַקאב : ז=7 ,נ=05 ,)ש(003 + )ת(004=007
ַןא ןעמ טבַײרש ,עַטאד עלֿופ יד ןבעגנָא 01טרָֿאפ ליוו עמ ביוא

ד
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‰Ú¯ ‡ÈÍ ÙÿÂÔ ‡Ã ˘ËÂ· ‡Ã̄ÂÈÒ ∫

≠ ‡ÂÈÙÿ‚Ú‰‡À‚ÚÔ ÊÈ ‡ÈÔ Ó‡Ã̄˜ÆÆÆ

¯ÂÛ ‡ÈÍ ˆÂ „ÚÌ ÙÿÚˆËÚ¯≠‡ÂÈ‚ ∫

≠ ·¯Â„Ú¯ ÓÅÚ¯ „‡ÀÒ ·ÈÔ ‡ÈÍÆ

ËÂË ÊÈÍ ÂÂÚ¯ Ùÿ‡Ã̄ ÓÈ¯ ‡Ã ÈÈ‚ ∫

≠ Ú¯ ÊÂÎË „ÚÌ ÂÂÚ‚ ˆÂ ÊÅÔ Ó˘ÈÁÆÆÆ

‚ÈÈ ‡ÈÍ ÙÿÂÔ „Ú¯ ˘Ë‡ÀË ‡Ã̄ÂÈÒ¨

„Ú¯ Ë‡À‚ ‡ÈÊ ÂÂÈ ‡Ã ÂÂ»„ ˆÚ‚ÏÈË∂Æ

‡ÃÏÚ ÂÂÚ‚Ô ‚ÈÈÚÔ ‡ÂÈÒ

‡ÂÔ ‡ÈÍ ÊÂÍ ÓÅÔ ·¯Â„Ú¯Ò Ë¯ÈËÆ

Ï‡À„Ê˘¨ ∑¥π±

1. yosem orphelin ; 2. ici : quelqu'un ; 3. גיינַ א
ןָאט  s’incliner ; 4. keyver tombe ; 5. ןּפַאלקנָא

frapper (à la porte) ; 6. brûlant

,רעיורט רעד טבַײלב’ס
רעדיל יד ןוא
ריז דעם 18טן יולי 1996.ַרבן אין ּפאָן איז געשטאַלדמאַעט משה וואָדישער ּפאִדער יי

2נס אלמנהַלדמאַ משה ווא1דישן טעם-טעם דריקן אויס זייער מיטגעפֿילִטייליקטע פֿון ייַדי בא

נצער משּפחה.ַכטער רחל ערטעל און דער גאָם, זַײן טאַמנוחה רא

·‡ÃÏ‡Ã„Ú ÙÿÂÔ ‡Ã È˙ÂÌ±
ÙÿÂÔ Ó˘‰ ÂÂ‡ÃÏ„Ó‡ÃÔ

‚ÈÈ ‡ÈÍ ˆÂ ÓÅÔ Ë‡ÃËÒ ‰ÂÈÊ

ËÈ¯ ‡ÂÔ ËÂÈÚ¯ ˆÂ‚Ú˘Ï‡ÀÒÔÆ

‰Ú¯ ‡ÈÍ ÙÿÂÔ ‡Ã ˘ËÂ· ‡Ã¯ÂÈÒ ∫

≠ Ò’‡ÈÊ „ÅÔ Ë‡ÃËÚ ‡ÂÈÍ ‚Ú˘‡ÀÒÔÆÆÆ

¯ÂÛ ‡ÈÍ ˆÂ „ÚÌ ÙÿÚˆËÚ¯≠‡ÂÈ‚ ∫

≠ ÚÙÿÔ Ó‡ÃÓÚ¨ ÚÙÿÔ ‡ÂÈÛÆ

ËÂË ÊÈÍ ÂÂÚ¯≤ Ùÿ‡Ã̄ ÓÈ¯ ‡Ã ÈÈ‚≥ ∫

≠ Ò’‡ÈÊ ‡È¯ ˜·ÿ̄¥ „‡À ‡ÈÔ ‰ÂÈÛÆ

‚ÈÈ ‡ÈÍ ˆÂ ÓÅÔ ÊÈÈ„Ò ‰ÂÈÊ¨

‡ÈÊ „È ËÈ¯ ‡ÂÈÛ ˘Ï‡ÀÒ Ùÿ‡Ã̄Ó‡ÃÎËÆ

‰Ú¯ ‡ÈÍ ÙÿÂÔ ‡Ã ˘ËÂ· ‡Ã¯ÂÈÒ ∫

≠ Ò’‡ÈÊ „ÅÔ ÊÈÈ„Ú ‡ÂÓ‚Ú·¯‡ÃÎËÆ

¯ÂÛ ‡ÈÍ ˆÂ „ÚÌ ÙÿÚˆËÚ¯≠‡ÂÈ‚ ∫

≠ ·‡À·Ú ‰‡ÀÒË ÓÈÍ È˘Ë „Ú¯˜ÚË ø

ËÂË ÊÈÍ ÂÂÚ¯ Ùÿ‡Ã¯ ÓÈ¯ ‡Ã ÈÈ‚ ∫

≠ ÊÈ ‡ÈÊ ÏÚ·Ú„È˜ Ùÿ‡Ã¯·¯ÚËÆÆÆ

‚ÈÈ ‡ÈÍ ˆÂ ÓÅÔ ˘ÂÂÚÒËÚ¯Ò ‰ÂÈÊ¨

˜Ï‡Ãt ‡ÈÍ ‡ÈÔ „Ú ̄ËÈ ̄‡ÀÔµ ˘Ë‡Ã̄˜Æ

ןיא ןרָאוועג ןריובעג זיא ןַאמדַלאוו הש
ָטאה גנוי רעייז .0191 ןיא ווָאקרָאָזא

8391 ןיא ןוא ןבַײרש וצ ןביוהעגָנא רע
,רעדיל ךוב טשרע ןַײז ןבעגעגסיורַא
המחלמ רעד ָךאנ .“סנגרָאמירֿפ עטלקנוטרַֿאפ„
-ןַטאר ןיא טבעלעגרעביא טָאה רע ָסאוו
זירַאּפ ןיא ןעמוקעגָנא רע זיא ,דַנאברַאֿפ
החונמ ןירעלייצרעד יד ,בַײוו ןַײז טימ ןעמַאזוצ
ןַײז ןוא ןבירשעג רעטַײוו רע טָאה ָאד .םַאר
רעשידִיי רעד רַאֿפ טעברַאעג ןבעל ץַנאג

.רוטלוק ןוא ךַארּפש
יקסרָאבינ קחצי ָטאה 3רֿבק םענעָֿפא םַײב 
רימ ןביג םיא ןֿופ ָסאוו ,4דּפסה ַא ןטַלאהעג
.טנעמגַארֿפַ א רעביאָ אד
ַא ןוא רעוט ַא ןעוועג זיא ןַאמדַלאוו השמ „
םענֿופ 5שָארב .ןושל-עַמאמ שידִיי רַֿאפ רענָאמ
יוו ,סערגָנאק-רוטלוק ןוֿפ לייטּפָא רעזירַאּפ
רַאֿפ„ ַלאנרושז םענוֿפ רעבעגסיורַא רעד
ןוֿפ רעגערָנא רעד יוו ,“רעדניק ערעזדנוא

-רוטלוק ןוא סעיצַאקילבוּפ ערעדַנא
עֿטפָא ענַײז תעב ולֿיפַא יצ ,ןעגנומענרעטנוא
עטצעל יד ןיא לארׂשי ןיא ןכוַזאב עגַנאל ןוא

ַטאהעג קידנעטש רע ָטאה ,רעקילדנעצרָאי
יד ןטַלאהָנא : ליצ ןַכאֿפַײרדַ א ןגיוא יד רַֿאפ
רעשיִדיי רעד ןוֿפ גנודניברַֿאפ עכעלטלעווַלא
גנוֿפַאש עשיִדיי יד ןדימשוצ ,החּפשמ-סקָלֿאפ
ןטביַלאב ןַײז ןוֿפ 6הרוסמ רעשיטע רעד וצ
עקיָזאד יד ןבעגרעביא ןוא ,קיווייל .ה טעָאּפ
ןיא .תורוד עקידרעטַײוו יד השורי-רוטלוק
ןקיָזאד םעד ןוֿפ רע זיא ןבעל ךעלנעזרעּפ ןַײז
ןיא םיא ָטאה ןוא ,ןָטארטעגָּפא טשינ ַלאעדיא
.טרֿיפעגכרוד 7שממ לעוּפב ָסאמ רעסיורג ַא
ףיוא טגיילעג ךיז ָטאה ןקָלאוו ַא ביוא ןוא
ָסאד ָטאה ,ןטַײצ עטצעל יד ןיא טימעג ןַײז
רעד וצ תוכייש ַא טַאהעג ךיוא יאדוַוא
ָטאה רע סָאוו ,רוטלוק רעד ןוֿפ גנוַכאוושָּפא

“.טיובעג קידרֿעפייא יוַזא ןרָאי עַלא

1. sympathie ; 2. almone veuve ; 3. sur la
tombe ; 4. hesped éloge funèbre ; 5. bero’sh à
la tête de ; 6. mesoyre tradition ; 7. bepoyel
mamesh véritablement

מ

ן (געצייכנט פֿון מ. מילבערגער)ַלדמאַמשה ווא
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6991 ילוי ןטס03 ןוא ןטס92 םע
ןַא לארׂשי ןיא ןעמוקעגרָֿאפ זיא

ןוֿפ רָֿאפנעמַאזוצ רעלַאָנאיַצאנרעטניא
שיִדיי„ ןעמָאנ ןרעטנוא ,ןטסישיִדיי עגנוי
רעד ןֿופ טריזינַאגרָא ,“גנוי קיבייא
,1רוד ךשמה„ ֿטפַאשלעזעג רעקידלארׂשי
“.שיִדיי ןוֿפ רעָבאהביל
גנוֿפערט רעד ָטא ןוֿפ סעיציבַמא יד
ַא םַארָגארּפ יד ןוא עסיורג ןעוועג ןענעז
ןעוועג זיא ַטאטלוזער רעד רעָבא ,עכַײר
ןענעז סע : 2קידנשיוטַנא לסיב ַא
רקיע רעד ןוא ,ןשטנעמ קינייוו ןעמוקעג
זיא גנוֿפערט יד ַזא יוַזא ,עקידלארׂשי
ַןא יוו עלַאנָאיַצאנַ א רעמ ןעוועג
ךיז ןָבאה רעבירעד .עלַאָנאיַצאנרעטניא
ןעמעלבָארּפטּפיוה יד ןזיוועגסיורַא ָראלק
רעשִיערבעה ַא ןיא שיִדיי ןוֿפ 3םויק ןוֿפ
.4הֿבֿיבס רעשיטסינויצ ןוא
ַךארּפש עשיִדיי יד טייטש לארׂשי ןיא
טַײז ןייא ןוֿפ : 6ֿבצמ 5ןקידתוריּתסַ א ןיא
רעד ןוֿפ לייט„ַ א זיא שיִדיי ַזא ןעמ טלֿיפ
ַא .הנידמ רעשיִדיי רעד ןֿופ “ֿטַפאשדַנאל
ַא ןוא ַךארּפש יד ןענעק 7םֿיבשוּת ךס
יז ןענעק ָסאוו יד ןוֿפ לייט רעסיוועג
יז ןבָאה ייז לַײוו יז ןעייטשרַֿאפ ,טשינ
ֿעפַאק ןיא ,החּפשמ רעד ןיא טרעהעג
ןַא ןוֿפ רעָבא .קרַאמרעּפוס ןיא רעָדא

רעד ןוֿפ 8ןברקַ א שיִדיי זיא טַײז רעדַנא
קַנאדַ א עיגָאלָאעדיא רעשיטסינויצ
טיובעג טנעקעג ָטאה הנידמ יד רעכלעוו
רעייז ךיז ָטאה עיָגאָלאעדיא יד .ןרעוו
ןעגַנאלקּפָא עריא רעָבא ,טכַאוושעגּפָא
ןגָראז ָסאוו יד ןוא .9אצמינב ָךאנ ןענעז
יד טימ ןָאט וצ ןָבאה םויק-שידִיי ןַראֿפ
.תוחוּכ עשירענגעק עקיזָאד
עכעלטלעוו יד ןיא שיִדיי ןוֿפֿ בצמ רעד
,טלעוו רעד ןיא םוטעמוא יוו ,זיא ןזַײרק
ןיא טנרעלעג טרעוו שיִדיי .ךַאווש רעייז
רעבָא סעיַזאנמיג ןוא ןלוש עכעלטע
-גנוִיצרעד ןכרוד טכַארַטאב טרעוו
,ךַארּפשדמערֿפ ַא סַלא םוירעטסינימ
יוו 01הגרדמ רעקיבלעז רעד ףיוא
.שיזעגוטרָאּפ ןוא שיזעניכ
זיא ֿטַפאשלעזעג רעשיסָקאָדאטָרא רעד ןיא
,זיא שיִדיי .שרעדַנא ןצַנאג ןיא עיַצאוטיס יד
31ֿבור םעד ןֿופ 21ַךארּפש-דומיל יד ,11עודיּכ

ןצַנאג ןיא יז טרעוו ןטָראד רעָבא ,תֿובישי
ַא זיולב זיא יז : שיָדאטעמ טנרעלעג טשינ
טכיַראב םעד טיול ,ָראנ .דומיל םענֿופ לטימ
ַא ,ַןאמָסאק הרֿובד ןבעגעגָּפא ָטאה’ס ָסאוו
הלוע זיא ָסאוו ןירעזיַראּפ ענעזעוועג
טבייה ,קירוצ ָראי קילדנעצַ א טימ 41ןעוועג
ַא יוו שיִדיי ןענרעל וצ ָןא ןטָראד  ןעמ
,קיַטאַמארג טימ ,ַךארּפש עטרימָראנ

.ווַ”אא ,עטכישעג ,רוטלוק ,ַראלוַבאָקאוו
ָסאוו טרעוו םילשורי : ךַאז ןייא ךָאנ ןוא
.רעמירֿפ ץלַא רעטַײוו
- גנורעקלֿעַפאב עשיסָקאָדאטָרא יד
תוביס עשֿיפַארגָאמעד עטושּפ בילוצ
- )רעדניק ךס ַא ןָבאה ןִדיי עמוֿרפ(
.לָאצ ןיא ןוא חוּכ ןיא ָגאט ןדעי טסַקאוו
הלוע ךיוא ןענעז ןסָקאָדאטרָא ךסַ א
עּפָארייא ןוֿפ ןוא עקירעַמא ןוֿפ ןעוועג
ןָבאה ןוא ,ןרָאי עטצעל יד ןיא
לקיטש ַא ךיז טימ טכַארבעגטימ
עמוֿרפ “עַײנ„ יד ןיא .טעטינרעָדאמ
יד ןיא ָראנ טשינ ןעמ טבַײלב תוחּפשמ
טימ ןעמַאזוצ ,טכוַזאב ןעמ ָראנ ,תוֿבישי
םעד רעָדא ןשיגָאלָָאאז םעד ,רעדניק יד
ןיא ךיוא טייג ןעמ .ןטָראג ןשינַאָטאב
-יד ןיא ןעמ טעז םוַרא יוַזא .ןַארָאטסער
-תילט טימ רעדניק 51תונחמ רעטרע ָא
,ןליּפש ,ןדער ָסאוו 61תואּפ-ןוא-ןטק
םענייר ףיוא ...ןענייוו ןוא ןעַײרש
.ןושל-עמַאמ

1. hemshekh DOR “Continuité” ; 2. décevant ;
3. KIEM existence ; 4. SVIVE milieu ; 5. stiresdik
contradictoire ; 6. matsev état, situation ;
7. TOYShOVIM sing. ֿבשוּת  toyshEV habitant ;
8. korbn victime ; 9. benimtse אצמינב ןַײז
exister ; 10. madreyge niveau ; 11. KEYEDUE

comme on le sait ; 12. limed-... langue d’étude
13. rov ֿבור סָאד  majorité ; 14. oyle ןַײז הלוע
immigrer en Israël ; 15. MAKhnes groupes,
hordes ; 16. tales kotn un peyes  le vêtement
rituel à franges et les papillotes

רָבן זיך קלאָרגעקומען דעם זומער אין ירושלים האָס איז פֿאָזיום וואָדיש-סימּפאִאויף דעם יי

דיש אין יׂשראל.ִבלעמען פֿון ייָרויסגעוויזן די ּפראַא

דיש אייביק יונגִיי

ד
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ט משה רבנוָר צוריק האָמיט 3000 יא

. זיי1רויסגעפֿירט די בני ישראל פֿון מצריםַא

נדערט ביז זיי זענעןַנג געוואַזוי לאַבן אָהא

ליע. איןַנגעקומען אין מעלבורן, אויסטראָא

נגעהויבןָרטן אָבן זיי דאָרהונדערט הא18ָטן יא

ַכט אַבן געמאָלד. עטלעכע האָזוכן גא

  - ווען זיי3רן גביריםָ און געווא2נטיקָיאַמא

רטן.ָרשּפילט אין קאַלץ פֿאַבן נישט אָהא

ך דער צווייטער וועלט-מלחמה זענען דיָנא

סָפֿן וואָנטלאַטעוועטע פֿון חורבן אַגערא

זוי פֿילַבן אָּפע, ווּו זיי האָווַײטער פֿון איירא

דן לעבן הַײנט איןִ 000 40 יי4ן ערךַגעליטן. א

רטןָר זיי דאַ איז פֿא5מעלבורן און בדרך-ּכלל

זוי שלעכט.ַנישט א

רלַײלַאויפֿן „ּפלעצל“ פֿון מעלבורן אין קא

סטריט קען מען קויפֿן די בעסטע בייגל און

ס הייסט גליקס. אוןָחלות אין דער בעקערַײ ווא

ווען איר ווילט קריגן געפֿילטע

נדערעַדער אָפֿיש א

טעסן וועט איר געפֿינעןַדעליקא

קעגנאיבער אונטער דעם שילד

ם מיטָ קראַלדען טשויס“ אָ„גא

פֿילדָס גוטס. אין קאָל דאַא

דן אוןִוווינען צום מערסטן יי

זונטיק אין דער פֿרי אויף

נד סטריט הערט מען רעדןַקלאָא

דיש ווי ענגליש.ִמער יי

הונדערטער קינדער לערנען זיך

דישע שולן אויף ענגליש, העברעישִאין די יי

דיש.ִאון אפֿילו אויף יי

ָרף מען דאַ דא6בלויז איין טרויעריקע ידיעה

דישע צַײטונג,ִאיבערגעבן : די לעצטע יי

ט אויפֿגעהערט צוָדישע נַײעס“ האִ„יי

ר אין דעצעמבער 1995.ָך 64 יאָדערשַײנען נא

ÁÈÏ˘ ÔÏÚÈˆÚtÒ ¯ÚÊ„Â‡ ÔÂÿÙ∑ÔÈ‡ 
‡¯ËÒÈÂ‡Ã‡¯‚ Ï‡ÂÓ˘ ¨ÚÈÏÀ‡ÓÒÃÔ

1. mitsraim Egypte ; 2. fortune ; 3. gvirim
(sing. gevi’r ריֿבג ) riches ; 4. an erekh
approximativement ; 5. bederekh klal en
général ; 6. yediye nouvelle ; 7. sheliakh
messager, ici : correspondant

‡¯ËÒÈÂ‡ ÔÂÿÙ ÂÂÈ¯·ÃÚÈÏ

Bibliothèque Medem
52, rue René-Boulanger

75010 Paris

AEDCY
Der Yidisher Tamtam

B.P. 3256
75122 Paris CEDEX 03

ס ?ָס איז דאָווא

°°°°° . . . ַס איז אָדא

רישן רעטעניש פֿון נומער 5 :ַענטפֿער אויפֿן ליטערא

שלום עליכם : „דער אוצר“

לטן בית-מדרש,ַרג, הינטערן אַאויף יענער זַײט בא 

ט מען געשמועסט בַײ אונדז אין שטעטל.ָזוי האַן אוצר - אַ געפֿינט זיך א

ן אלף-בית שּפילַא
Voici l’alphabet de א à ת.

Reliez les points dans le bon ordre et vous

découvrirez  un outil précieux pour vos études.


