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געלער משה

גראבארסקי משה
מילער סאל

רחמיאלי אבנר

און בתישקייט בעל
שטובזאכן

ווערטערבוך) (ראזשישטשער

קאמער איו אדער קעלער אין
איינגע קרויט, איינגעזויערטער מיט פאס א
איינגע  פסח אויף אוגערקעס, שטעלטע
לאדיש איינגעשטעלטע בערעקעס, שטעלטע

פאל. דער אונטער אלץ דאס  קעס
האראדניק, א גראבליע, א האק, א זעג, א
קראמיסל, א קאזלעס. קיןשפענדלעך, האלץ,
א וואשברעטל, א קינדער, פאר שליטל א

באליע. די ריבליק, דער און פראטש
פאד די געפעס, פסחדיק : בוידעם אויפן

וואיניקעס.
געווען נאך איז קינדעריארן אונדזערע אין
א און פוטער אויסשלאגן צו מאסלניצע א
וויגל. א און קי, די מעלקן צו מילךשעפל
פלויט א מיט ארומגעגרויזיעט הויף דער

שטאכעטן. פון

*rקיד
לאפא א קאציבע, א ריבע, די אויוון, דער
דער פריפעטשאק, אויפן אליוועשקע אן טע,

פאמישאף, דער פלעדערוויש, א פעקעלאק,
קאטשעלקע, א קווארט, א מיט העמער א
מיט סלאיקלעך האקמעסער, א ריבאייזן, א
(בוטעל) בוטעל'ס איינגעמאכטס, ווארעניע,

ווישניאק. עפלוויין, מיט
סקאווערדע, א פענדל, א פאן, א טעפלעך,
און פארעווע פליישיק, מילכיק, קאךלעפל, א
למען און, פייערטאפ דעם נישט פארגעס

! סאמאוואר דעם השם,

קניפיקל א שאלן, און גלעזער פרעסל, א
איי מיטן שטייסל דער האקברעטל, און
ריטעלעך), בערעזענע (פון בעזעם דער בערשט,

ראשקע. א זיפ, א מילטערל, א

עסן מאמעס דער
(א פוטער מיט בילקעלע א פרעזשעניצע, א
פיד סמעטענע, ביסל א אייל, מיט פארקע),

קעזזעקל, פון קעז זויערמילך, סמעטאנע,
ברויט, ראזאווע סראוועטקע. די ^ויסגיסן

פלעצל. א מיטאג, אנבייסן, וועטשערע,
קארטאפלעס, מיט קעז, מיט ווארעניקעס
גא טויקמאטש, א קליזען. יאגאדעס, מיט
העמדלעך די אין קארטאפליעס מולקעס,
קני לאטקעס, ווארניטשקעס, הערינג, מיט
קארזשי לעקעך, פאןקוכן, פירעשקעס, שען,

קעס.
אישקע א גענדז, די פון פלוסטער גריוון,
פולקעלעך, מיט פופיקלעך יויך, א (יושקע),
ראסל טשאלענט, לאקשן, פארפל, זראזע. א
פיש, געפילטע מלינצעס, המןטאשן, פלייש,

בארשט, א קניידלעך, צימעס, קולליטש, א
זאדעקל, א פריידיקל, א שלייען, א העכט, א
קאשע, א מילך, מיט רייז מילך, מיט הירזש
קישקע, העלדזל, כריין, קוגעלע, א קוגל, א
ציניצעס, קארשן, וויינשל, אגרעס, וויינפעלעך,
קאווענע א און פאמידארן טרוסקאווקעס,

השנה. ראש אויף

מענל און בגדים
א סיניקעס, מיט בעטן די  אלקער אין
איבער אן בעטגעוואנט, קאמאדע, א שאפע,
שליאפע, א קאפאטע, שבתדיקע די בעט.

לייבצודעקל, א כאלאטל, א קאמיזויל, א
שטיוול, קוטשמע, א בורקע, א יארמולקע, א
פידוואס קאלאשן, האניטשעס, וואלינקעס,

קעס.
דער שלאפראק, א : קליידער מאמעס דער
שאל, די פאטשיילע, א פארטוך, א פיניאר,
חופה די אונטעראק, פאריק, א  שייטל א

טשיפיק. א יופקע, א קלייד,
גארני א באשליק, א : זאכן טאטענס דעם
ציגארןשפיצל. א פושקעלע, טאבאק א טור,
דער פון אראפ הענגט נאפטלאמפ דער

סטעליע.

טישטיך, א גרעט. קויטיק פאר ארט אן
.וו. .א א סערוועטע, א


