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26 003854726 סידור חנוך תפלה : באותיות גדולות מאוד : כולל התפלות לכל השנה : כסדר בלי דלוג. עם פרקי אבות ותקוני שבת, קידוש לבנה, זמירות לשבת ולמוצאי שבת, הושענות, הגדה, ספירת העומר. ועוד הוספות 'שלשים מעלות'. כמנהג אשכנז.

40 003854532 סידור שפה ברורה החדש : באותיות גדולות מאירות עינים. כמנהג אשכנז עם פירוש עברי טייטש ועם דרך החיים בשלמות.
190 003892958 ספר אור חדש : בחקר אלוה, על דרך ובאור הכלל הגדול: "דברה תורה כלשון בני אדם" : לפי דת תורת משה אמת, וגם לפי דעת חכמי עולם הקדמונים, וחכמי זמן הזה /

469 003952060
סליחות מכל השנה כמנהג פולין גדול ופולין קטן : באותיות גדולות ובנייר יפה, גם סליחות לשובבים וסליחות של כ' בסיון שאומרים בכל שנה במדינות פולין, גם סליחות שאומרים בשעת עצירת גשמים ... גם סליחות לתחלואי ילדים ... כאשר נדפס 

בשנת תקי"ט : והוספנו על זה הפסוקים המלוקטים שאומרי' בין סליחה לסליחה ...
492 003952072 סדר תפלה מכל השנה : מסודר בתכלית היופי. ונוסף עליו הוספות רבות.
631 003940241 סדר התפלה : עם הדינים ודברים הנצרכי' שעדיין בדפוס לא עלה ... /
753 003941543 חמשה חומשי תורה : עם מגילת אסתר : מוגה בהשקפה גדולה ובעיון נמרץ מפי סופרים ומפי ספרים עם הקרי וכתיב וחסרות ויתרות ועם סיומה הפרשיות מכל השנה וכמה מעלות טובות /
754 003943136 סידור שירי זמרה השלם : כמנהג ספרד : עם כל המעלות והוספות שנמצאים בהסידורים הקודמים. וכעת הוספנו מחדש שיר של יום עם נקודות וגם תפלות של שבת על מקומם.
870 003957954 Életforrás, vagyis, Mózesi vallástan tanitoképezdék és középtanodák felsőbb osztályai számára /

1619 003901318 Siddur Kôl Jakob : Gebete Israels, für den Schulgebrauch neu geordnet und sorgfältig durchgesehen von dem Israelitischen Religionslehrer-Verein "Esra" in Wien.
2014 003950446 סדר סליחות מכל השנה : עם דייטש : כמנהג פיהם פולין מעהרן אונגארן ושלעזיען בסדר ובערך שנדפסו מימי קדם ... ונוסף עליהם סליחות /

2150 003950473, 001365605 ספר גדולת יוסף : על ווייבר דייטש : אין דיזן ליבליכן ספר ווי דפיל היסטאריוס פר ציילט, וויא יוסף האט מיט זייני ברידער גרויסי ויכוחים גיהאט ... אונ אויך גרויס מוסר פון אמונת הבורא יתברך ... /

2437 001292460 ספר תקפו כהן : והוא כלל דיני דספיקו ופלוגתא דרבוותא ... וטענת קים לי ... /
2706 003451990 מחזור : ... כמנהג פולין, פיהם, מעהרין ...

3137 003959814 סדר קינות לתשעה באב : קינה היא וקוננוה עם ישורון, וכל בית ישראל יבכו את שרפת בית מקדשנו ... מיר האבן גישטעלט דינים פון ערב תשעה באב אונ פון תשעה באב אויף עברי טייטש כדי יעדער מענטש זאל וויסען דיא הנהגות.

3138 Unmatched
3157 003960084 תפלות ישראל : כולל התפלות לכל ימות השנה : מסודר בשלימות הסדור הכל נכון על מקומו ... מיט איינער דייטשען איבערזעטצונג /
3198 003960090 ספר תפלת החדש : כמנהג קהל קדוש ספרדים ... ועם תוספת ... הדינים הנוהגים פעולת ... הרב חיד"א ספרו ... קשר גודל ... אגרת השבת להרב"ע ונוסף ... קונטריס שלמות הלב ...
3490 003960203 מחזור : מן ראש השנה ויום הכפורים ושלש רגלים : כמנהג פולין פיהם ומעהרין ליטא ורייסין : עם כל המעלות טובות שהיו בקודמים, וסדר התחלפות הפיוטים בראש השנה לשבת ולחול הצגנו במקומם ...

3884 003963687, 001790818 סליחות מכל השנה : כמנהג פולין גדול ופולין קטן : באותיות גדולות וניר יפה גם סליחות לתחלואי ילדים ... והוספנו על זה הפסוקים המלוקטים שאומרים בין סליחה לסליחה ... שתהיה שוות לכל נפש אפילו לנשים וקטנים.

3970 003927217 Hebrejska Početnica = מקרא לשון עברי : za skolu i za samouke /
4311 002094778 חמשה חמשי תורה : ... עם העתקה הונגרית /
4319 Unmatched
4463 002093960 חמשה חומשי תורה : וחמש מגילות והפטרות (נביאים, כתובים) עם פירוש רש"י ... נדפס שנית].
4713 004048415 דיא פראממע ציאנסטאכטער : אנדאכטסבוך פיר איזראעל'ס פרויען אונד מאדכען ... /
5020 Unmatched
5535 002094473 חמשה חומשי תורה : ... מוכתר ... בפירוש ... רש"י ... שפתי חכמים בשלימות ותרגום אונקלוס ... ועוד הוספנו בעל הטורים בשלימות.
6251 000043729 מבוא שערים : עם הגהות רבות שאינן נמצאות בדפוסים, ביחוד מר' נתן שפירא ומחכם החותם בר"ת הרי"ם.
6428 004053549 מחזור : כולל תפילות ופיוטים ... כמנהג פולין פיהם מערהרי' : באותיות חדשות ויפות, מסודר על דרך הישר. ויטב מאוד לעיני הקונים תבנית קטן כזה, למען יוכל כל איש לשאתו בחיקו בלכתו בדרך.
6480 003970681 Die Stufenlieder / : [translated by Martin Salomonski].
6486 004053588 איז יום כפור מכפר? : א משל /
6488 004053592 כל בו : רוב המחירים מוזלים. כל קונה וקונה מקבל בלי הגרלות פרס גדול חנם.
6493 004053597 סדר הגדה על פסח : זכרון יציאת מצרים.
6504 004053605 די אויסגאבעס פון יידישן וויסנשאפטלעכן אינסטיטוט.
6505 004053610 ספרי למוד : קטלוג עד 1 לינואר 1934 /
6740 Unmatched
6782 004065068 סדר הגדה של פסח : זכרון ליציאת מצרים, מיט אללען דינים אונד מנהגים אין דייטשער שפראכע.


