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Introduction 
 

This Finding Aid was created during the summer of 2016 by Elena Hoffenberg, as her Junior Fellows project for the Hebraic 
Section, African and Middle Eastern Division. She began this task by sorting over 2500 items into alphabetical order by their 
Yiddish titles. The immediate net result was greater accessibility to this large collection. By mounting this Finding Aid on the 
Hebraic Section website we are taking a further step in calling the public’s attention to this varied and interesting collection. 

In a spreadsheet format the Finding Aid presents the items in this collection in alphabetical order by Yiddish title. 
Each entry includes the following bibliographic details: author, title, place of publication, date, and notes. Most of the 
information presented is given in Yiddish. In most cases the place of publication is given on the piece in Latin letters and so it 
is given in that alphabet in the Finding Aid. If the author’s name or the publisher’s name are presented in Latin letters this 
information is included in both languages. The “notes” column includes an English language characterization of the item’s 
genre, such as: drama, poetry, Zionism, Communism, Socialism, religious texts, educational materials, health, humor, folk 
songs, and world literature translated into Yiddish – to name a few, as well as other pertinent details such as the inclusion of 
photos or an inscription, or an identifying stamp. 

Observant researchers may notice that the Finding Aid begins with box 13. The reason for this is that during the summer of 
2017, Junior Fellow Leah Cover fully cataloged the first 12 boxes of items in this collection, approximately 210 pieces. Those 
items can be found by searching the Library’s online catalog in the regular manner. Leah’s work also included appropriately 
housing the most fragile of these items in boxes or envelopes in order to further protect them. Future researchers will 
undoubtedly bless her for this effort. 

The collection includes material published from early 19th century through the 1980s in 
Yiddish–speaking communities of North America and Europe. Also included are books published in the smaller Yiddish-speaking 
population centers in Latin America, the Middle East, and Africa. Of particular note are numerous publications from the Soviet Union 
created during the interwar period and books of use to new immigrants to the US, for example: instructions on how to write business or 
complaint letters, skills training that might lead one to better employment opportunities, or information on how to help one’s relatives 
who are trying to leave Europe. 

Many Yiddish books came to the Library via Ephraim Deinard, a bookseller and bibliographer whose collections were 
purchased through the generosity of Jacob H. Schiff in 1912 and 1914. LC purchased two additional Deinard collections in 
1916 and 1920. Some Yiddish books came to LC through the PL-480 program, and after World War II, 140 Yiddish books 
came to the Library from Jewish Cultural Reconstruction. Books in this collection that show a stamp indicating how it came 
to the Library are noted on the Finding Aid. Unfortunately, the routes whereby many of these books got to the Hebraic 
Section are not known. What is known is that this collection provides a treasure house of resources for the patient researcher 
who can read Yiddish. 
 

 

Reuben Fink. The American Citizen: Compiled 
According to the Latest Naturalization Laws. 
Handwritten dedication to President Woodrow 
Wilson. New York, 1916. 

  אידישע סטענאגראפיע : א לערנבוך פאר יעדן 
[A Stenography Manual in Yiddish]. 
Berlin, 1925. 
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. יארויסגעגעבען פון  אידישע סאציאליסטען און ארץ ישראלד דר' ב. ליבער ד. נאצ

 ארב. פערבאנד פון אמעריקא

New York 1918 SOCIALIST PARTY; ERETZ YISRAEL 

 DRAMA; MISSING TITLE PAGE AND COVER    אין ערווארטונג 

צווייטע : מלחמה -מעמוארן פון דער וועלט: אין פייער און ּבלוט  היישריק. ח. ק

 אויסגעּבעסערטע און פארגרעסערטע אויפלאגע

 WARSAW 1930 MEMOIRS; FIRST WORLD WAR פארלאג קָאלעקטיוו

. ע)קָאציּוּבינסקי . מ

 (פינינּבערג

 KIEV 1926 LITERATURE; TRANSLATION FROM קניהאספילקא דערציילונג( FATA MORGANA)אין פינפטן יאר 

UKRAINIAN 

. ס, ליטווינָאוו. פ

 רַאכמַאנין

פארלאג -צענטרַאלער פעלקער אין פעלד און ווַאלד

 .ר.ס.ס.פון פ

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 BOTANY; ILLUSTRATED 

נַאציָאנַאלער ַארבעטער -אידישע אין קַאמף פַאר א אידישער מלוכה צייטין. אַ 

 JEWISH= פַארבַאנד 

NATIONAL WORKERS' 

ALLIANCE 

NEW YORK 1943 LABOR MOVEMENT 

ַארּבעט פון -ַא יָאר סָאציַאלע הילף)אין קַאמף פַאר ּברויט און ּכבוד  אריה טארטאקָאווער

 (קָאנגרעס-יידישן וועלט

צענטרַאלער ביורָא פון יידישן 

 קָאנגרעס-וועלט

NEW YORK 1940 RELIEF WORK; JEWISH WORLD CONGRESS 

. ּב. ָארגאנ פונ צ! זיי גרייט -אינ קאמפ פאר לענינס געבאטנ  [ED]רוזינ . מ

ּבאוועגונג ּבאמ צ ק ל ק יו פ או אונ פָאלקָאמּבילד פונ -קָאמקינדער

-ּבאראטונג וועגנ קינדער-צו דער אלוקראינישער ּפארטיי: אוקראינע 

 ליטערַאטור

   HOLOCAUST ASSET; CHILDREN’S 

LITERATURE 

-ציוניסטישער ַארבעטער

בַאוועגונג פַאר דער 

ַאמעריקַאנער אידישער 

 ַאסעמבלי

די ַאסעמבלי און די ציוניסטישע )אין קַאמף פַאר פרייהייט און רעכט 

 (ַארבעטערשַאפט

 NEW YORK  ZIONISM; AMERICAN JEWISH ASSEMBLY 

פארלאג -צענטראלער פעלקער פעליעטָאנען עטיודן און: אין קאמף פארן ּפרָאמפינּפלאן  יידסעקציע בעלאּפּפ

ווייסרוסישע . ר. ס. ס. פון פ

 ָאּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1931 HOLOCAUST ASSET 

ַא בליק אין דער אידישער : אין קַאמּפף פַאר אידישע רעכט  [ED]ּבָאראוכָאוו . ּב

רעכטלָאזיגקייט און אין דער געשיכטע פון דער אידישער 

 עמַאנציּפַאציָאנס בעוועגונג

ַארבייטער פערבַאנד . אידיש נַאצ

 פון ַאמעריקאַ 

NEW YORK AUGU

ST 

1916 

JEWISH EMANCIPATION MOVEMENT 

 MOSCOW 1939 CHILDREN’S LITERATURE; ILLUSTRATED פארלאג דער עמעס-מעלוכע קָאלָאניע-אינ קינדער כָארָאל. ד

. מ)ַאנַאטָאל פרַאנס   WARSAW 1928 LITERATURE; TRANSLATION פַארלַאג שלמה גָאלדפארּב (ּפלַאץ-דער אּולעם פון מַארק)אין שאטן פון דער קירך 



 (הָאלצבלַאט

  ;KHARKOV 1918 POETRY פערלאג אידיש (לידער)אין שטורם  גאלוב. א

 WARSAW 1928 SOCIALISM; MEMOIR/HISTORY פארלאג ּבזשאזא (סָאציַאליזםצווישן קָאּפיַאליזם און )אין שטּורעם פון דער צייט  שטיינּבערג. נ. י

 NEW YORK 1936 INDUSTRIAL UNIONISM פארלאג אידביוראָ  אינדוסטריעלער יוניָאניזם פָאסטער. וויליַאם ז

פארלאג -צענטראלער פאלקער לויט פארשיידענע קוועלן: אינדיע  .(א. ב)

ווייסרוסישע . ר.ס.ס.פון פ

 ָאּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1931 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 

BOOKPLATE; ILLUSTRATED COVER 

איין : דער אינדיאנער מיליאנער אדער דאס פערשימעלטע געלד  ב''שז

דיא געשיכטע איז צו בעקומען אין : העכסט אינטערעסאנטער ראמען 

 ווארשע אין אלע סקלאדעס פון ספרים

א ''תרס WARSAW בוימריטטער .א

1901 

LITERATURE 

 WARSAW  COMMUNIST INTERNATIONAL פַארלַאג ּבַאפרייונג (געשיכטע און קַאמף, זיין ַאנטשטייונג)דער אינטערנאציאנאל  (קָאן. נ)ּבריגעל . פ

פַאלק )פרידריך שילער 

 (ביילּפערין

 ,VILNA קלעצקין. ּב ַאקטן 5ַא ּבירגערלעכע דרַאמע אין : אינטריגע און ליּבע 

WARSAW 

1929 SERIES שריפטן פון פרידריך שילער; DRAMA 

ּבּוך פון ּפרינצעסין -דאס טאג: די אינטריגעס פון קעניגליכען הויף  .(ז. י)

 לּואיזע פון זאקסען

ח ''תרס WARSAW פערלאג יבנה

1908 

TRANSLATION; DIARY OF PRINCESS; SERIES 
ּביּבליָאטעקראמאן   

ו ''תרס WARSAW פערלאג די וועלט די אינטערעסען פון היינטיגע קלאסען קַאּוטסקי. ק

1906 

LITERATURE; TRANSLATION FROM 

GERMAN; BOUND TOGETHER WITH OTHER 
ITEMS 

 -די אנארכיסטישע פילאזאפיע  -קראפאטקין . פ ●
 LONDON -פערלאג ארבייטער פריינד 

סינדיקאליזם און  -( רָאקער. ר)פיערא . מ ●
 -פערלאג ארבייטער פריינד  -רעוואלוציאן 

LONDON - 1909 
-די סאציאליסטען און די טרייד -ראּבערט האנטער  ●

 -אידישע ַארּבייטער וועלט  -יוניאנס 
CHICAGO 

קָאמיסאריאט -פַאלקס

פאר ּבילדונג פון 

פארוואלטונג ., ר.ר.ס.או

 אופקלער-פון ּפָאליט

ווי אזוי דורכצוארּבעטן די פרילינגדיקע : אינסטרוקטיווער ּבריוו 

קַאמּפַאניע און די קָאלעקטיוויזַאציע אין די ליקּפונקטן און דין -פארזיי

 טער שטופע-1שולן פון דער -אופקלער-ּפאליט

 ,KHARKOV קניגָאסּפילקע

KIEV 

 INSTRUCTIONS FOR POLITICAL EDUCATION 

WORKMEN’S 

CIRCLE 

אינסטרוקציאנען פאר די פינאנס סעקרעטערע פון ַארבייטער רינג 

: בוך -מיט פָאטָאגרַאפישע סעמּפעלס פון לעדזשער און קעש

בעַארבייטעט פון אודיטינג דעּפַארטמענט אונטער דער אויפזיכט פון 

 דער גריווענס קָאמיטע

 NEW YORK  INSTRUCTIONS FOR FINANCIAL 

SECRETARIES OF WORKMEN’S CIRCLE 
BRANCHES 

-אינסטרוקציע וועגנ די וואלנ אינ די ראטנ אונ אפ די ראטנ   KHARKOV, 1934 ELECTION INSTRUCTIONS; JEWISH אוקרמעלוכענַאצמינדפארלאג



 KIEV CULTURAL RECONSTRUCTION BOOKPLATE ר''צוזאמענפָארנ פונ אוסר

מנחם , הַאלּפערן. ל. מ

[ED] 

א מתנה צו די אידישע  NEW YORK 1916 LITERATURE; STAMP ליטערארישער פערלאג זאמעלבוּך: איסט ּברָאדוויי 

סאלדאטען אין דער אמעריקאנער ארמעע פון הערי גודאך 
טאג‘’ן ’דורכ ’’ ; STAMP ‘PROPERTY OF THE 

UNITED STATES ARMY’, BOOKPLATE FROM 
ARMY WAR COLLEGE 

 COLLECTION OF ILLUSTRATIONS OF א''תרפ VIENNA ל פארלאגקוואַ  ַאלּבּום  אּוריאל בירנבוים

CLASSIC YIDDISH WRITERS AND SCENES 
FROM THEIR FAMOUS STORIES; INCLUDES 

Y. L. PERETZ, MENDELE MOCHER SFORIM, 
SHOLEM ALEICHEM, AND S. S. PRUG 

 KHARKOV  JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION צענטרפארלאג אלגעּברע לעּבעדיעצעוו. ּפ. ק
BOOKPLATE; EDUCATIONAL MATERIAL; 

ALGEBRA 
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טער אונ -6לערנּבוכ פאר דער מיטלשול ערשטער טייל : אלגעּברע  קיסעלעוו . א
באשטעטיקט פונ דער קָאלעגיע פונ פָאלקָאמבילד : טער לערניָאר -7

 פונ רוסיש. ר.ס.פ.ס.ר

פארלאג פונ -מעלוכע
 ווייסרוסלאנד נאצסעקטער

MINSK 1933 EDUCATIONAL MATERIAL; ALGEBRA; 
TRANSLATED FROM RUSSIAN 

. ד)ווָאדָאווָאזָאוו . וו

 (דרוק

ה ''תרס WARSAW אלע-פאר-פערלאג ּביכער דאס ַאלגעמיינע ווַאהלרעכט אין מערב איירָאּפא

1905 

NO 16-17 FROM PUBLISHER; VOTING RIGHTS 

IN EASTERN EUROPE 

= אליהו שולמַאן 

ELIAS 

SCHULMAN 

ַא קריטיק און : בַאנד ג , יידן: ָאּפטייל : די ַאגעמיינע ענציקלָאּפעדיע 

 A CRITICAL ANALYSIS OF THE= ָאּפשַאצונג 

YIDDISH ENCYCLOPEDIA, DIVISION JEWISH, 

VOL. III 

  NEW YORK 1942 פַארלַאג אונדזער עּפָאכע

 NO 1שּולע )ּפראטאקאלן : אלגעמיינער שמּועס אין פאלקסשּול  

 (26לַאנגע , ווַארשע'', פַאראיין-און ּבילדונגס-שּול,,פון 

 WARSAW 1921 STAMP FROM YIVO IN NEW YORK; JEWISH פארלאג קולטורליגע

CULTURAL RECONSTRUCTION BOOKPLATE; 
SCHOOLS IN WARSAW 

רעפעראט געהאלטן אויף '' )העובד הציוני,,אלגעמיינער ציוניזם און  יעקב כהנא

 (אין מינכען'' העובד הציוני,,דער מועצה פון 

העובד הציוני אין , הנוער הציוני

 דייטשלאנד

MUNICH 1949 ZIONISM 

. ד)סמירנַאוו . א

 (מארשאק

דער אלוועלטלעכער עקָאנָאמישער קריזיס אונ די קינדער פונ די 

 ארּבעטנדיקע

פארלאג פונ -מעלוכע

 ווייסרוסלאנד נאצסעקטער

MINSK 1933 ECONOMIC CRISIS AND CHILDREN OF 

WORKERS; TRANSLATION; ILLUSTRATED 

. ּפ)טיכָאן טיָאמושקין 

 (קאץ

 BUENOS פַארלַאג היימלַאנד רָאמַאן: אליטעט גייט אוועק אין די ּבערג 

AIRES 

1955 LITERATURE; TRANSLATION 

אפטיילונג ביים קרן -די יוגענד אליעזר יפה און דער מושב העובדים 

 היסוד

JERUSALEM ז''תש SERIES מאנאגראפיעס; INCLUDES PHOTOGRAPH 

OF כפר יחזקאל; MIMEOGRAPHED 



אלגעמיינער אידישער 

, ארבייטערבונד אין ליטא

 פוילען און רוססלאנד

 LONDON JULY  (נַא רָאזיניע NO 3פון )אלכסנדר דימיטריעוויטש מיכאלאוו 

1902 

SERIES ביאגראפיען פון רעוואלוציאנערען VOL III; 
BIOGRAPHY; TRANSLATION; BUND 

PEACOCK BRAND  אייניגע אינטערעסאנטע פאקטען וועגען מילך : אללעס וועגען מילך

'' LANCET'' ,,לענסעט,,דער  :עס איז גוט ווערטה איבערצולעזען 

'' פיקאק ברענד,,די : טען אקטאבער פון דיעזעם יאהר זאגט-24פון 

פינקטליך אזוי וויא עס ווירד ערקלעהרט ( אהנע גערימערייא)איז 

 ''וועגען דעם

 INFORMATIONAL BOOKLET ABOUT   קָאפעלָאוויטץ דרוקערייא

BENEFITS OF MILK PUBLISHED BY MILK 
COMPANY; HEALTH; ADVERTISEMENT 

פ ''תר NEW YORK פארלאג אידיש ליעדער: ערשטער ּבַאנד : אלע ווערק  ּפרץ. ל. י

1920 

SERIES TITLE צוועלף , די ווערק פון יצחק לייבוש ּפרץ

צוזאמענגעשטעלט אונטער דער רעדַאקציָאן פון דוד . בענד
 POETRY; LITERARY CRITICISM ;ּפינסקי

 THE WORKS OF J. L. PERETZ= חסידיש :  אלע ווערק ּפרץ. ל. י

VOL V 

אינטערנאציאנאלע ּביּבליאטהעק 

 קאמּפ

NEW YORK  COLLECTED WORKS OF PERETZ 

= מענדעלע מוכר ספרים 

 ַאּברַאמָאוויץ. י. ש

המעשה אין -א סּפור: יודעל : ַאלע ווערק פון מענדעלע מוכער ספרים 

מיין קרַאנקער , יודעל מיין קרַאנקער, ַאך: מ תנועות ''מ י''שירים ע

 אין צוויי טהייל: דיין לעּבען איז זעהר ַא טרויעריג ליעדעל , יודעל

 WARSAW 1928 COLLECTED WORKS OF MENDELE MOCHER פערלאג מענדעלע

SFORIM; VOLUME 7; NEW AND IMPROVED 
EDITION 

 ;VILNA 1929 INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR; POETRY קלעצקין. ּב און לידער ּפָאעמען: אלע ווערק פון משה קולבאק  משה קולבאק
COLLECTED WORKS 

ST דער פריינד צווייטער טהייל: פרוג . אלע ווערק פון ש פרּוג. ש . 

PETERSBURG 

ד ''תרס

1904 

COLLECTED WORKS 

ָאּפגעדרוקט ביכערווייס : אלע כתבים פון מענדעלי מוכר ספרים  מענדעלי מוכר ספרים

פישקע דער : דָאס ערשטע ּבוך : ּכסדר איינס נאך דאס אנדערע 

 קרּומער

 ODESSA 1888 STAMP FROM LIBRARY OF BALTIMORE ווארשאווער. א

HEBREW COLLEGE AND TEACHERS 
TRAINING SCHOOL; COLLECTED WORKS 

דער )אנדערסען . ח

 (נסתר

 TRANSLATION; JEWISH CULTURAL ט''תרע KIEV פארלאגקיעווער  איע-לוק-אלע
RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

= אלּכסנדר הארקאווי 

ALEXANDER 

HARKAVY 

זיך גרינדליך אויסצולערנען די ענגלישע : ס מעטהאדע 'ָאלענדארפ

 OLLENDORFF'S METHOD : TO= שּפראך אהן א לעהרער 

ACQUIRE A THOROUGH KNOWLEDGE OF THE 

ENGLISH LANGUAGE WITHOUT THE AID OF A 

TEACHER 

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK 1910 EDUCATIONAL MATERIAL; LANGUAGE 

INSTRUCTION 

O N SHELF - 

BO UND 

VO LUMES  

     

. ז)לעּבעדינצעוו . ּפ. ק

 (ווייסמַאן

פארלאג -צענטראלער פעלקער דריטע אויסגעּבעסערטע אופלַאגע: אלגעּברעישער אופגאּבער 

 . ר. ס. ס. פון פ

MOSCOW, 

KHARKOV, 

1930 EDUCATIONAL MATERIAL; ALGEBRA; 

STAMP FROM ALL-UKRAINIAN 
ASSOCIATION FOR CULTURAL RELATIONS 



MINSK WITH FOREIGN COUNTRIES BOOKS 
EXCHANGE 

 ;KHARKOV  EDUCATIONAL MATERIAL; ALGEBRA צענטרפַארלַאג אלגעּברע לעּבעדינצעוו. פ. ק

STAMP FROM ALL-UKRAINIAN 
ASSOCIATION FOR CULTURAL RELATIONS 

WITH FOREIGN COUNTRIES BOOKS 
EXCHANGE 

 NB: THIS IS THE TITLE]אלע ווערק פון דוד בערגעלסָאן  דוד בערגעלסָאן

PRINTED ON THE SPINE. TITLE PRINTED ON 

TITLE PAGE IS ענע ווערקגעקליב] 

 - VILNA 1929 קלעצקין. ּב

1930 

COLLECTED WORKS; COPPER RELIEF OF 

AUTHOR’S PORTRAIT ON EACH COVER; 8 
ITEMS 

ַארום ווָאקזַאל און ַאנדערע  - 1באנד  ●
 )1929(דערציילונגען 

אין ַא פַארגרעּבטער שטָאט און ַאנדערע  - 3באנד  ●
 (1929)דערציילונגען 

 (1930)ָאּפגַאנג  - 4באנד  ●
 (1930)שטורעמטעג  - 5באנד  ●

 (1930)איין -אויס וועלט-וועלט - 6 בַאנד ●
 (1929)הדין -מידת - 7באנד  ●

דראמע אין ( )דער טויּבער)מיל -די ּברויט - 8באנד  ●
 (1930( )דריי ַאקטן

 (1930( )דערציילונגען)צוגווינטן  - 9בַאנד  ●

 ,WARSAW פערלאג לילי פרישמאן ַאלע ווערק פון דוד פרישמאן דוד פרישמאן

NEW YORK 

1932-

1939 

COLLECTED WORK; ILLUSTRATED; 5 ITEMS; 

MIX OF FIRST, SECOND, AND THIRD EDITION 
: ערצעהלונגען  -(  1932)ערשטער ּבַאנד  ●

ם 'ערשטער טייל מיט דער אויטָאּביָאגרַאפיע פּונ
-לעּבענסמחּבר אּון ּבילדער פּון זיינע פערשיעדענע 

 ּפעריָאדען
ערצעהלונגען דריטער  -( 1937)דריטער ּבַאנד  ●

 טייל
 געשטאלטען -( 1938)פיערטער ּבַאנד  ●

: ּבריעף פּון רּוסלַאנד  -( 1939)פינפטטער ּבַאנד  ●
 ערשטער טייל

: ּבריעף פּון רּוסלאנד  -(  1938)זעקסטער ּבַאנד  ●
 צווייטער טייל

 NEW YORK 1917 INCLUDES PORTRAIT OF SHOLEM עליכם פָאלקספָאנד-שלום עליכם-ַאלע ווערק פון שלום שלום עליכם

ALEICHEM; COLLECTED WORKS 
פון כתרילעווקע  -דריטע אויפלאגע , באנד א ●

(1917) 
אידישע רָאמַאנען  -דריטע אויפלאגע , באנד יא ●

(1919) 
 TWO(, 1918)לעבען -זומער -באנד יב  ●

COPIES 
 (1919)רילעווקע כת-ניי-ַאלט -באנד יג  ●

-מנחם, גַאנץ טביה דער מילכיגער - 1-2באנד  ●
 (1925)מענדעל 

-מנחם, גַאנץ טביה דער מילכיגער - 1-2באנד  ●
 (1927)מענדעל 



 (1925)דרַאמַאטישע שריפטען  - 5-6באנד  ●
: מעשיות פַאר אידישע קינדער  - 7-8באנד  ●

 (1925)ערשטעס בוך 

ערשטעס בוך : ָארעמע און פרייליכע  - 9-10באנד  ●
(1925) 

ערשטער : ס 'מָאטעל ּפייסי דעם חזנ - 13-14באנד  ●
 (1925)פון דער היים קיין ַאמעריקע : טייל 

ם יַאריד לעבענסבַאשרייבונגען 'פונ - 15-16באנד  ●
(1925) 

 (1925)טוב -לכבוד יום - 17-18באנד  ●
פון צוויי וועלטען , פון כתרילעווקע - 19-20באנד  ●

(1925) 
יוסילע , אידישע רָאמַאנען - 21-22באנד  ●

 (1925)א אידישער רָאמַאן : סָאלָאוויי 
א : אין שטורם , רָאמאנען-יוגענד - 23-24באנד  ●

 (1925)רָאמַאן אין צוויי טייל 
מעשיות און , פון ּפסח ביז ּפסח - 27-28באנד  ●

 (1925)פאנטאזיעס 

מָאנָאלָאגען - 25באנד  ;NEW YORK 1937 COLLECTED WORK פרייהייט-מָארגן עליכם-ַאלע ווערק פון שלום שלום עליכם ; 

INSCRIPTION - א פרעזענט פון מאקס 

עלים )הַאנס עווערס 

 (ּבָארנשטיין

 ;WARSAW 1925 TRANSLATION FROM GERMAN יאטשקאווסקי. פארלאג ש ַאלרוינע
LITERATURE 

BO X 15      

. א, קערזשענצעוו. ּפ

 לעָאנטיעוו

שולן און פאר -הילפּבוך פאר ּפארטיי: אלעפּבייז פון לענינזם 

טע אינגאנצן איּבערגעארּבעטע -3: צווייטער טייל : זעלּבסטּבילדונג 

 יידישע אופלאגע

פארלאג -צענטראלער פעלקער

 .ר.ס.ס.פון פ

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1931 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 

BOOKPLATE; ILLUSTRATED COVER 

צענטראלע יידישע 

. נ. ּביּבליָאטעק א-מעלוכע

 פונ מָאריס ווינטשעווסקי

אלעקסאנדער סערגייעוויטש ּפושקינ צום הונדערטסטנ יָארטָאג פונ 

 זיינ טויט

מעלוכע פארלאג פאר די 

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 אוססר

KIEV 1937 PUSHKIN; LITERARY CRITICISM; INCLUDES 
IMAGE OF PUSHKIN ON COVER; 

BIOGRAPHY; INCLUDES BIBLIOGRAPHY OF 
YIDDISH MATERIALS ON PUSHKIN; STAMP 

FROM UKRAINIAN ASSOCIATION FOR 
RELATIONS WITH FOREIGN COUNTRIES 

BOOKS EXCHANGE 

. ר)זשארזש איווטא 

 (ראקער

 PARIS 1911 SYNDICALISM; TRANSLATION ַארבייטער פריינד דער אלף בית פון סינדיקאליזם

צענטרַאל קָאמיטעט פון דער  ּבית פון פועלי ציוניזם-דער אלף יצחק זַאר

סָאציַאליסטישער -אידיש

ַארבייטער ּפַארטיי ּפועלי ציון 
 ַאמעריקאַ 

  LABOR ZIONISM 

 LODZ  INCLUDES IMAGE OF DREYFUS פרידענזאן. וו אלפרעד דרייפוס או זיין פראצעס 



  WARSAW 1932 ּביּבליָאטעק-פארלאג גרָאשן דער עסטרייכישער ַאזעף: ַאלפרעד רעדל  רָאּבערט שמיט

. ד)יאנקא מאור 

 (מארשאק

טיילנ פון דער צייט פונעמ אופשטאנד אפ יאּודע  2רָאמאנ אינ : אמָאק 

 1926אינ יָאר 

פארלאג פונ -מעלוכע

 נאצסעקטער, ווייסרוסלאנד

MINSK 1935 TRANSLATION; ILLUSTRATED 

= מענדעלע מוכר ספרים 

. ש, ַאּברַאמָאוויטש. י. ש

 [ED]ּבַאסטָאמסקי 

ארויסגעשניטן '' טַאקסע,,סצענעס פון דער : טובות -ַאמָאליקע ּבעלי

 ּבַאסטָאמסקי. פָארשטעלונג דורך ש-און צוגעּפַאסט פַאר ַא שול

 CHILDREN’S ;ּביּבליָאטעק גרינינקע ּביימעלעך VILNA 1928 SERIES פארלאג נייע יידישע פָאלקסשול
LITERATURE; ADAPTATION OF MENDELE 

STORY FOR SCHOOL PERFORMANCE 

. ז)הערמאן הייערנאמם 

 (זילּבערצווייג

 WARSAW  DRAMA; TRANSLATION פארלאג יידיש אקט 1דראמאטישער עּפילָאג אין : אמנעסטיע 

די אידישע רעליעיאן און : ערשטע ליעפערונג : אמונת ישראל  יצחק וויערניקָאווסקי

איהרער מאראלישען בעדייטונג ּפָאּפוליער וויססענשַאפטליך 

 דַארגעשטעלט

‘ NEW YORK 1905 AUTHOR IS פערלאג עמונת ישארל רַאּבינער פון דער קאנגרעגיישען אמונת 
 RELIGIOUS WORK ;’ישארל

סטאניסלאוו 

נאטהאן )ּפשיּבישעווסקי 

 (קאּפלאן

 ;NEW YORK 1919 NO 2 FROM PUBLISHER, LITERATURE פערלאג ליטערארישע ּפערל אמעטיסטען
TRANSLATION; ILLUSTRATED COVER 

ד ''תרע WARSAW פערלאג ּפראגרעס אמעטיסטען און אנדערע ערצייהלונגען ּפשיּבישעווסקי. סט

1914 

LITERATURE; DRAMA 

בילדער אויס דעם : אמעריקא אדער דער אונגליקליכע דן  (מענדיל ריפפעל. ה)

 AMERIKA ODER DER= שקלאווערנלעבען 

UNGLUKLICHE DON : BILDER AUS DEM 
SKLAVENLEBEN 

 ELIAS= אלישע היילפערן 

HEILPERN 

CHERNOWITZ  LITERATURE ABOUT LIFE IN AMERICA 

נאציאנאלע פערלאג  זעמעלבוך: אמעריקא  [ED]ווארטסמאנן . י

 ביבליאטהעק

NEW YORK 1909 SECOND EDITION; LITERATURE; EDITED 

COLLECTION; ADVERTISEMENTS IN BACK 

דער : ַאמעריקַאנער אידן און די רָאל פון דער אידישער ּפרעסע  נָאוויק. ּפ

די בַאדייטונג  -משּפט און דער קַאמף געגן ַאנטיסעמיטיזם -אייכמַאן

 וועגן ציוניזם און ַאסימילַאציע -פון אידישער אייניגקייט 

 NEW YORK 1962 PRINTED ON VERSO OF COVER - JEWS IN מארגן פרייהייט
THE USA AND THE JEWISH PRESS : REPORT 

DELIVERED BY PAUL NOVICK, EDITOR OF 
THE MORNING FREIHEIT AT THE NATIONAL 

MORNING FREIHEIT CONVENTION, 
FEBRUARY 9, 10, 11, 1962, SHERATON-

ATLANTIC HOTEL, NEW YORK 

= ראובן פינק 

REUBEN FINK 

ווי אזוי צו ווערען א סיטיזען פון דיא : דער ַאמעריקַאנער ּבירגער 

פעראייניגטע שטַאַאטען פָאלקָאמען און לייכט ערקלערט נָאך די 

 : THE AMERICAN CITIZEN= נייעסטע געזעצע פון לַאנד 

COMPILED IN ACCORDANCE WITH THE LATEST 

NATURALIZATION LAWS 

 NEW YORK 1916 GUIDE TO BECOMING A CITIZEN; INSCRIBED מייזעל. מַאקס נ

TO WOODROW WILSON 

ענטהאלט : אייזען -שער ריב'דיא אמעריקאנער ּפרקים אדער דער קהל .A= הורוויטש . א  NEW YORK  HUMOR; MAGAZINE; CRITICISM; INCLUDES 
ADVERTISEMENTS; TWO COPIES 



HURWISCH בילדער פון דעם אמעריקאנער לעבען . הומאר אונד וויטץ, קריטיק =

THE GRATER 

ווָאס זיא איז און , וויא זיא איז געווארען: די ַאמעריקַאנער רעגיערונג  האלצמאן. ב

 וועמען זיא דיענט

סָאציַאליסטישע אידישע 

ן 'ַאגיטַאציָאנס ביורָא דורכ

 פָארווערטס

NEW YORK 1912 INFORMATION ON AMERICAN 

GOVERNMENT 

אינטערנַאציָאנַאלער 

 ָארדן-ַארבעטער

ערשטער טייל פון דער בַאוועגלַאכער כרעסטָאמַאטיע : אמעריקע 

לט צוזַאמענגעשטע: יָאר פון עלעמענטַארע שולן -ן פערטן לערן'פַאר
 קָאציסיע-פון ַא לערער

 NEW YORK OCTO

BER 
1930 

EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED 

 .N= נפתלי הירץ רובין 

H. RUBIN 

די ּפַאסירונגען אין דער . 1ענטהַאלט פָאלגענדע ענינים : אמרי שפר 

דָאס . 3די יעצטיגע ּפַאסירונגען אין ארץ ישראל . 2צייט פון תלמוד 

 JEWISH= ביזנעס אין אמעריקא . 4פַאמיליע לעבען אין אמעריקא 

EVENTS : CONTENTS 1. HISTORY OF THE JEWS 

IN THE TIME OF THE TALMUD 2. THE LATEST 

EVENTS IN PALESTINE 3. THE FAMILY LIFE IN 

THE UNITED STATES 4. BUSINESS IN AMERICA 

 NEW YORK 1930 INCLUDES PORTRAIT OF RABBI; RELIGIOUS 

WORK ON TALMUD AND CONTEMPORARY 
CONCERNS; TEXT IN ENGLISH AND YIDDISH  

ריכטיגע ּבעשרייּבּונג פון די דריי , גענויע: דער אמת איז ארוס גראדזינסקי. מ

עסטערהאזי אונ פון דעם וועלטּבעריהמטען , ּפראצעססען דרייפּוס

פון אנפאנג ּביז , בעשריּבען לויט די פאקטען. שרייּבער עמיל זאלא

קאוועניאקס דעמיסיע אונ די רעוויזיע פון דרייפוסעס , האנריס טוידט

 פראצעס

ח ''תרנ WARSAW הַאלטער. י. מ

1898 

PORTRAIT OF DREYFUS ON COVER 

 DRAMA 1927 פשעמישל פערלאג שמחה פריינד ַא דראמא אין פיער אקטען( : די וואהרהייט)דער אמת  יעקב גארדין

. י)לעוו טרָאצקי 

 (רַאּפָאּפָארט

פארלאג יַאטשקָאווסקיס  דער אמת וועגן רַאטנרּוסלַאנד

 ּביּבליָאטעק

WARSAW, 

NEW YORK 

1929 INSCRIBED TO KALMAN MARMOR FROM 
THE EDITOR; TRANSLATION; PORTRAIT OF 

TROTSKY ON COVER  

דאקטאר פיליפזאהן 

 (ד''אפ)

א זעהר שאנער אונ אינטערעסאנטער : דיא אמתע מענשעליעּבע 

 ראמאן

 LITERATURE; TRANSLATION ד''תרנ VILNA יצחק פונק

ּפסח )קאראלענקא . וו

 (קאּפלאן

-אויסגעגעבן לויטן אויפטראג פון דער צענטראלער שול: ָאן ַא לשון 

 ליטע און וויסרוסלַאנד, ָארגַאניזַאציע פאר ּפוילן

 BIALYSTOCK 1921 NO 23 FROM PUBLISHER; LITERATURE דָאס ּבוךפארלאג 

זעקסטע ? : ָאן ווָאס הָאט דער אורַאלטער מענש געגלויּבט הערשּבערג. ש

דער ָאנהייּב פון דער מענשליכער ,,ּבעשרייּבונג פון דער סעריע 

 ''קולטור

 PETROGRAD 1919 HOLOCAUST ASSET חברת מפיצי השכלה בישראל

BO X 16      

פארלאג פאר די -מעלוכע ( ראמאנ אינ אכט טיילנ)אנא קארענינא  (סלוצקי. ּב)טאלסטוי . ל

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 אוססר

KIEV 1939 TRANSLATION; LITERATURE; STAMP FROM 

EXCHANGE GIFT OF THE UKRAINIAN 
SOCIETY FOR CULTURAL RELATIONS WITH 



FOREIGN COUNTRIES 

. א. י)ּפאול עלטצּבאכער 

 (מעריסָאן

אינטערנַאציָאנַאלע ביבליָאטהעק  דער אנארכיזם

 פערלאג

NEW YORK 1909 ANARCHISM 

-און בילדונגס -פארלאג קולטור רּוסלַאנד-ן'די ַאנַארכיסטן און די רַאט רַאדעק. ק

ָאּפטיילונג ּביים קָאמיסַאריַאט 

 פַאר אידישע ענינים

PETERSBURG 1918 SERIES סָאציַאליסטישע ּביּבליָאטעק-אידיש  NO 20; 

ANARCHISM; PHOTOCOPY OF PAMPHLET 

דזשאהן הענרי מאקאי 

 (פרּומקין. אַ )

 ,LONDON 1908 ַארבייטער פריינד טען יָארהונדערט-19קולטור בילדער פון : די אנארכיסטען 

1910 

ANARCHISM; TRANSLATION; PORTRAIT OF 
AUTHOR IN PART ONE; TWO ITEMS - PART 1 

(1908) AND PART 2 (1910) 

. א)דזשארדז עטיעוואן 

 (פרּומקין

 ;אנארכיסטיש קאמּוניסטישע ביבליאטהעק LONDON 1897 SERIES ארבייטער פריינד א רעדע: אנארכיע פַאר געריכט 

ANARCHISM; TRANSLATION 

רעפעראט : קלאס -אויפגאבן פון ַארבעטעראנגריף פון פאשיזם און די  געָארגי דימיטרָאוו

 טן קָאנגרעס פון קָאמינטערן-7פון כאווער געָארגי דימיטרָאוו באם 

נאציָאנאלער אידישער ביורָא 

קָאמוניסטישע פארטיי פון 

 קאנאדע

CANADA  COMMUNISM; SPEECH TO COMMUNIST 
INTERNATIONAL 

פָארטראג אפנ : דעמ ָאנדענק פונעמ גרויסנ ּפרָאלעטארישע שרייּבער  ּפָאּפָאוו. נ. נ

 .י 1936יונ  19ּפלענומ פונ קִיעווער שטָאטראט דעמ -טרויער

פארלאג פאר די -מעלוכע

נאציָאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 אוסרר

KHARKOV, 

KIEV 

1936 SPEECH MADE TO KIEV STATE COUNCIL; 

STAMP FROM UKRAINIAN ASSOCIATION 
FOR CULTURAL RELATIONS WITH FOREIGN 

COUNTRIES BOOKS EXCHANGE; INCLUDES 
PHOTOGRAPH OF POPOV 

 NIHILISM  .ליעדז יהי אור פּובלישינג אסאסיעשיאן צוועק פון א ניהיליסט-אנדריי קאזשּוכאוו ָאדער דער לעבענס סערגיי סטעפניאק

-KIEV 1930 ILLUSTRATED COVER; STAMP FROM ALL ליגע-קולטור ָאנערישן צונויפליָאנזָאג פונעם ּפיִ  (שאּפיראָ . מ)

UKRAINIAN ASSOCIATION FOR CULTURAL 
RELATIONS WITH FOREIGN COUNTRIES 

BOOKS EXCHANGE 

BO X 17      

רָאבערט , טָאמַאס. א. וו

. מַארעט. ב. ר, לָאאוי. ה

. דזשיימס ה, פראנץ בָאַאז
. א. א; ראבינסָאן

[ ED]גָאלדענווייזער 

 (יהודה יַאפע)

 NEW YORK 1920 ANTHROPOLOGY פארלאג די היים אנטראּפאלאגיע

הסתדרות ציונית אחידה 

של שארית הפליטה 

 בגרמניה

באשלוסן פון , דעקלאראציע, פלאטפארם, סטאטוס, אנטשטייאונג

 לאנדסבערגער קאנפערענץ און פראנקפורטער מועצה

 MUNICH JANU

ARY 

1946 

CONFERENCE REPORT 

פארלאג פון -מעלוכע די ַאנטשטייונג און ַאנטוויקלונג פונם לעּבן אף דער ערד .(מ. ה)גרעמיַאצקי . מ MINSK 1926 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 



 BOOKPLATE; ILLUSTRATED ווייסרוסלאנד

ס תחנה פיר און אכציג פערשידענע נייטגע תחנות פיר ''אנייע ש 

אגאנץ יאהר פון גרויסע גאונים און פון נשים צדקניות און יעדע 

פרויא קאן זיך אלע איהרע ּבקשות פון דיא תחנות ארויס נעמען מיט 

 גרויסע ווערטער און אלעס ּכסדר

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK  PENITENTIAL PRAYERS; TWO COPIES 

פערשידענע נייטגע תחנות פיר ס תחנה פיר און אכציג ''אנייע ש 

אגאנץ יאהר פון גרויסע גאונים און פון נשים צדקניות און יעדע 
פרויא קאן זיך אלע איהרע ּבקשות פון דיא תחנות ארויס נעמען מיט 

 גרויסע ווערטער און אלעס ּכסדר

 VILNA  PENITENTIAL PRAYERS 

. מ. ד)לעא טאלסטאי 

 (הערמַאלין

, עַאליסטישע שילדערונג איּבער ליעּבעַא ר: אננא קארענינא 

 אייפערזוכט אונד זעלּבסטמָארד, ליידענשַאפט

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK  TRANSLATION; LITERATURE 

ּביּבליָאטעק-גרָאשן WARSAW 1931 SERIES ּביּבליָאטעק-פארלאג גרָאשן דער ָאנפַאל ּביי רָאגָאוו שימכָאוויטש. ק. י  NO 42; 1905 
REVOLUTION 

וועלכע זענען נור צום : סצענעס אונד שטוקעס : אנקעדאטען  

 פערגניגען אונד זיך פרייליך צו מאכען

O. JUST NEW YORK 1906 HUMOR 

צווייא הונדערט זיּבעציג שיינע וויטצען זייער : אנעקדאטען ּבוך  קוקילשטיין. מ

 פינפטע אויפלַאגע: סאטיריש צום לאכען 

ס ''תר VILNA יצחק פונק

1900 

HUMOR 

MINSK 1  (לויט שָאלעם ַאש)ּבילדער  14 -ַאקטן  3פיעסע אין : ָאנקל מָאזעס  פַאפָאק. ה, מלינעק. י

9

2

9 

DRAMATIZATION OF SHOLEM ASCH STORY 
‘UNCLE MOSES’, INCLUDES SET DESIGNS  

קַאטעדרע פאר יידישער 

קולטור ּבַא דער 

אוקרַאינישער 

וויסנשאפטלעכער 

פילָאלָאגישע , ַאקַאדעמיע

 סעקציע

 ,KIEV 1928 TITLE PAGE IN YIDDISH, GERMAN  אנקעטע וועגן גרַאמַאטישן מין פון זַאכווערטער

RUSSIAN/UKRAINIAN; GRAMMAR; TWO 
COPIES  

די  לערע וועגן מיקראּבן און אימוניטעט  I: אנטעקנדיקע קראנקהייטן  רובינטשיק. י

-אנשטעקנדיקע הויט IIIןן אינטערלעכע אנשטעקנדיקע קרַאנקהייטן 
פאפולערע ּבַאהַאנדלונג מיט צען : און ווענערישע קרַאנקהייטן 

 ּבילדער

פארלאג פון -מלוכע

 ווייסרוסלאנד

MINSK 1925 HEALTH; MEDICINE; ILLUSTRATED 

איינע פָאווע אין פיער : ר דיא בעלָאהנטע טוגענד אסתר ָאדע יוסף הערץ

ַאבשניטטען געבוט אייניגען נָאך ניכט געדרוקקטען געדיכטען אין 

 ZWEITE VERMEHRTE: דייטשער אונדארט -יידיש

AUFLAGE 

G/ B/ OUSDORFER FURTH 1854 DRAMA; PRINTED IN RASHI SCRIPT 



. אַ )ַאראּור פירסט 

 (ּבּולקין

וויסנשאפטלעכע -פאפולער: נַאטור און קולטור  WARSAW 1929 SERIES ליגע-פארלאג קולטור מיט צייכענינגען אין טעקסט ַאערָאּפלַאן
 ;NO 6; TECHNOLOGY; SCIENCE ביבליאטעק
ILLUSTRATED 

 KIEV 1922 POETRY; ILLUSTRATED; CHILDREN’S ליגע-קולטור אף איין פיסעלע לוריע. נ
LITERATURE 

פארלאג פאר די -מעלוכע פארצייכענינגענ פונ מארק גייזעל: אפ דער גרענעצ  

נאציָאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 אוססר

KIEV 1937 SERIES ּביּבליָאטעק זיי גרייט NO 22; ILLUSTRATED; 

CHILDREN’S LITERATURE 

. פ)פרידמאנ . וו

 (כָארָאוועצער

ַאינישע צענטרפארלאג אלוקר אפ ווָאס האלט זיח די ערד

 ָאּפטיילונג

KHARKOV, 

KIEV 

1931 SERIES וויסנשאפטלעכע ּביכער-ּפאּפולער ; 

ILLUSTRATED; SCIENCE 

TEL AVIV JANU מפלגת פועלי ארץ ישראל אן אפאזיציע אן א פלאן יונה גַאלדבערג

ARY 
1949 

LABOR ZIONISM 

 ;NO 9; AFGHANISTAN אונדזערע שכיינים MINSK 1929 SERIES פארלאג-ווייסרוסישער מעלוכע קוועלן. א. ַאפגַאניסטַאן לויט וועיט א (מַארשַאק. ד)

INCLUDES MAP 

. י)וויטאלי ּביאנקי 

 (קיּפניס

-דערלויּבט פונעם מעלוכישן וויסנשאפטלעך: וועג -אפן גרויסן יאם

צו ּבַאנוצן . ר. ר. ס. מעטָאדָאלָאגישן קָאמיטעט פון פָאלקָאמּבילד או

טן -6פונעם  NO 92דערלויּבעניש . די קינדערשע ּביּבליָאטעקןאין 

 1929דעקאּבער 

און  -שול KIEV 1930 CHILDREN’S LITERATURE; SERIES ליגע-קולטור
ּביּבליָאטעק-ּפיָאנערן  NO 55; 

צוהילפ דעמ דראמקרייזביבליאטעק  RIGA 1940 SERIES פארלאג קאמפ איינאקטער… אפנ דריטנ טאג (אולטימ. ז)גריגארי ראמ   NO 1; 

DRAMA 

 DRAMA ;פאר דער זעלבסטעטיקער בינע MOSCOW 1938 SERIES פארלאג עמעס אפנ ווּולקאנ איסידָאר שטָאק

 RIGA 1921 DRAMA לעווין' אלי אקטן 5א דראמע אין : אפן טייך  קאזיניץ. י. ש

 KHARKOV 1929 LITERATURE; TRANSLATION צענטרפארלאג פרָאנט איז רואיק-ַאפן מַאירעוו ראמַארק. ע

 KHARKOV 1928 CHILDREN’S LITERATURE; DRAMA צענטרפַארלַאג ּפיעסע אין דריי ַאקטן-קינדער: אפן נייעם וועג  שעכטמַאן. נ

ווָאס הָאט ּבאשטימט דער )אפן שוועל פון דריטן יָאר פונעם פינפיָאר  כאווין. פ. א

XVI וועגן דער אינדוסטריע.( ב. )ּפ. ק. צוזאמענפָאר פון אל) 

פארלאג -צענטראלער פעלקער

 .ר. ס. ס. פון פ

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 REPORT ABOUT THIRD YEAR OF FIVE YEAR 
PLAN; SOVIET 

BO X 18      

מּכס עמנואל 

פסח )מאנדעלשטַאמם 

 (קפלן

ה ''תרס VILNA והאחים ראםהאלמנה  ָאפענער ּבריעף צו די רּוסישע ציוניסטען'ַאנ

1905 

ZIONISM; TRANSLATION 



 .J. M= שערמאן . מ. י

SHERMAN 

 DIE AFRIKAANSE= די אריקאאנס שפראך און ליטעראטור 

TAAL EN LETTERKUNDE 

= יידישער קולטור פאראיין 

JOODSE KULTUUR 

VEREENIGING 

JOHANNESBU

RG 

1936 LITERARY CRITICISM;  AFRIKAANS 

געזעלשאפט -אּפרעכענונג פון דער טאלינער יידישער וווילטעטיקייטס גדולהצדקה 

 יאר 1937גדולה פארן -צדקה

 TALLIN 1937 FINANCIAL REPORT; TWO COPIES 

. כ)סטאנטשינסקי . א

 (קאהאן

פארלאג -צענטראלער פעלקער קָאנפערענץ-די אפרעל

ווייסרוסישע . ר.ס.ס.פון פ
 ָאּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 
MINSK 

1931 SERIES אין צוזאמענפָארן.( ּב. )פ. ק. די געשיכטע פון אל ; 
HISTORY OF COMMUNIST PARTY IN 

CONFERENCES 

ּפרַאקטישע מעטהָאדע צו לערנען די : אידישער לעהרער -ַארַאביש זעליקאוויץ. ג

ס שּפרַאך ווי מען רעדט אין ארץ ישארל און 'ַארַאבישע פָאלק

ן געברויך פון אידישע לעגיָאנערען אין דָאס בייליגע 'פַאר: מצרים 

 לַאנד

 ;NEW YORK 1918 LANGUAGE INSTRUCTION; ARABIC אידיש טאגעּבלאט

INSCRIPTION BY AUTHOR IN HEBREW -  מנחת
זליקובץ. שי לידודי האפר הילען דר ישארל שצירו המחבר ג  

זַאמלונג פון לידער ווָאס זענען ערשטַאנען אין : ארּבייט און פרייהייט  [ED]שמואל לעהמַאן 

אין צַארישען '' ּבַאוועגונג-פרייהייטס,,פָאלק אין דער צייט פון דער 

 רוסלַאנד

 WARSAW 1921 SONGS; LYRICS AND MUSIC פָאלקלָאר ּביּבליָאטעק

אלגעמיינער אידישער 

ארבייטער בונד אין 

 רוססלאנד און פוילין

APRI   צווייטע אויפלאגע: דער ארבייטסטאג 

L 1898 

INCLUDES LIST OF BUND PUBLICATIONS ON 

BACK 

איהר נויטווענדיגקייט און : די ארבייטער באנק אין ארץ ישראל  קַאצענעלסָאן. ב

 איהרע אויפגַאבען

ַאמעריקַאנער ַארבייטער 

-קָאמיטעט פַאר שער ַארבייטער

= ישראל -בַאנק אין ארץ

AMERICAN WORKERS 

COMMITTEE FOR 
WORKERS BANK IN 

PALESTINE 

NEW YORK  ZIONISM 

נודניק . א

[PSEUDONYM] 

זעהר שעהנע : קאמישע זאכען נור צום לאכען : ארּבייטער וויטצען 

 וויטצען און אנעקדאטען מיט איללוסטראציאנען

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK  HUMOR; ILLUSTRATED 

 NO 10; POETRY COLLECTION; JEWISH    ערשטע העפט: ַארּבייטער לידער  
CULTURAL RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

ּפוילישע סָאציַאליסטישע 

 ּפַארטיי

= די ארבייטער סאלידאריטעט און דער קאמפף צום דאזיין 

SOLIDARNOSC ROBOTNICZA 

 LONDON 1904 POLISH SOCIALIST PARTY 

 Workman’s Circle  New York  ANNUAL REPORT; ILLUSTRATED ארבייטער רינגדער  

      

פוילישע סָאציַאליסטישע   REWOLUCYA  LONDON 1902 POLISH SOCIALIST PARTY)רעוואלוציאן -דיא ארבייטער



פערבאנד -פון פוילישען איבערזעצט פון הילפס( ROBOTNICZA פַארטיי

 דער פוילישער סאציאליסטישער פארטיי אין ניוָארק

 WARSAW 1921 NO 16; EDUCATION; TWO COPIES פראגען-פערלאג לעּבענס שול-די ארּבייט לונאטשארסקי. א

 MEMOIR ;ּבלעטער זכרונות WARSAW  SERIES פַארלַאג ַאחיספר צווייטער ּבַאנד: ַארּבעט און לעּבן  ּפיסיּוק. מ

כרעסטָאמַאטיע פַארן דריטן און בַאוועגלעכע : ַארּבעט און קַאמף  

צוזַאמענגעשטעלט פון ַא : יָאר פון עלעמענטַארע שולן -פערטן לערן

 קָאמיסיע-לערער

אינטערנַאציָאנַאלער ַארבעטער 

 ָארדן

NEW YORK JANU

ARY 

1932 

EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED 

פאר יידישער אינסטיטוט  ארּבעט מיט ָאפשטייענדיקע שילער שניידערמאנ. ע

ּפרָאלעטארישער קולטור פונ 

דער אלוקראינישער 

, וויסנשאפטלעכער אקאדעמיע

-מעלוכע;  ּפעדאגָאגישע סעקציע

פאראלג פאר נאציאנאלע 

 ר''מינדערהייטנ אינ אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1934 SERIES ּפראקטיק העפט-פראגעס פונ שול  1; 

PEDAGOGY; EDUCATIONAL MATERIALS; 
THREE COPIES 

פארלאג פונ -מעלוכע טנ שוליָאר-4ּבוכ אפ געָאגראפיע פארנ -ארּבעט סּפיוואק. ע, ראווינ. ש

 ווייסרוסלאנד יידסעקטער

MINSK 1932 EDUCATIONAL MATERIAL; HOLOCAUST 

ASSET; ILLUSTRATED; MAPS 

, קוליק, טשעּפיגא

 [ED]מָאיסעיעווא 

יָאר פונ -צווייטנר לערנארּבעטּבוכ אפ מאטעמאטיק פארנ ערשטנ אונ 

 דער שטָאטישער שול

צענטראלער פארלאג פאר די 

., ר. ר. ס. פעלקער פון פ

 אלוקריינישע ָאּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 EDUCATIONAL MATERIAL; MATHEMATICS; 
SERIES ר. ר. ס. פָאלקסקָאמיסאריאט פאר ּבילדונג פונ אּו . 

טנ לערניָאר פונ דער דָאפרישער -1ק פארנ ארּבעטּבוכ אפ מאטעמאטי 

 ארּבעטשול

צענטראלער פארלאג פאר די 

., ר. ר. ס. פעלקער פון פ

 אלוקריינישע ָאּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 EDUCATIONAL MATERIAL; MATHEMATICS; 
SERIES ר. ר. ס. פָאלקסקָאמיסאריאט פאר ּבילדונג פונ אּו . 

, גָאסטעוו. י, בערקוט. וו

ּפָאּפערעק . ג, האפנער. א

 .(ג. י)

פארלאג -צענטראלער פעלקער טער טייל-2ארּבעטּבוכ אפ מאטעמאטיק 

ווייסרוסישע , ר.ס.ס.פון פ

 ָאּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1931 EDUCATIONAL MATERIAL; HOLOCAUST 

ASSET 

, דזיוּבענקאָ . ס, גָארדָאנ. נ

 [ED]יאנָאווסקא . ז

 ,KHARKOV צענטרפארלאג טנ לערניָאר צווייטער העפט-7ארּבעטּבוכ אפ מאטעמאטיק פארנ 

KIEV 

1931 SERIES ר. ר. ס. פָאלקסקָאמיסַאריאט פאר ּבילדונג פונ או . ; 
EDUCATIONAL MATERIAL; MATHEMATICS 

BO X 19      

. א, זשורֹביצקאיא. יא

 [ED]ֹבעליאנָאווסקאיא 

אלּוקראינישע , צענטרפארלאג טנ לערניָאר-2ארּבעטּביכל אפ מאטעמאטיק פארנ 

 ָאּפטיילונג

KHARKOV, 

KIEV 

1931 SERIES ר. ר. ס. פָאלקסקָאמיסַאריאט פאר ּבילדונג פונ או . ; 
EDUCATIONAL MATERIAL; MATHEMATICS; 

ILLUSTRATED 

-מארקס MOSCOW 1934 TRANSLATION; COMMUNISM; SERIES פארלאג עמעס פארבעסערטע אויפלאגע צווייטע: ּפרייז אונ רעוועכ , ארבעטלוינ קארל מארקס

ב)אינסטיטוט באם צק אלקפ-לענינ-ענגעלס ) 



LEMBERG/LV פארלאג ארבעט רעדן און ארטיקלען: ישראל -דָאס ארבעטנדע ארץ רַאמזיי מַאקדָאנַאלד

OV 

1923 ZIONISM; LABOR ZIONISM 

 TEL AVIV  ZIONISM; INCLUDES IMAGE OF AUTHOR החלוץ הצעיר-דרור ארבעטער אחדות כצנלסון. ב

אידישע ָאּפטיילונג פון  -הויּפטּפָאליטּבילד  MOSCOW 1926 SERIES פארלאג שול און ּבוך (ָארגַאניזַאציע און מעטָאדיק)קלוּב -דער ַארּבעטער מַאקס אייזנשטַאדט
ר.ס.פ.ס.פָאלקָאמבילד ר .; MANUAL FOR WORKERS 

CLUBS; SOVIET 

.( ס. צ)פועלי ציון 

 התאחדות בגרמניה

ההסתדרות הכללית של הפועלים  באוועגונג אין ארץ ישראל-די ארבעטערינס

העברים בארץ ישראל מועצת 

 הפועלות

MUNIC ז''תש ILLUSTRATED; ZIONISM; WOMEN’S 

MOVEMENT; 

. וו= טשעקין . א
 .(געָארגי פ)יַארָאצקי 

ראט פון די -צענטראל די ארּבעטערן און די פרָאפעסיָאנעלע פַאריינען
 פראפאריינען אין ווייסרוסלאנד

MINSK 1925 WOMEN; PROFESSIONAL UNIONS; 
TRANSLATION 

ST פערלאג דער אוואנגארד די ארגאניזאציאן פון אינטערנאציאנאל באקונין. מ . 

PETERSBURG 

1906 ANARCHISM 

וועגן ַא , שטיף. נ: די ָארגַאניזַאציע פון דער יידישער וויסנשאפט  ּביג''וויל ק און''צּב

ווילנער טעזיסן וועגן יידישן . יידישן ַאקַאדעמישן אינסטיטוט

 רעזָאלוציע פון צווייטן שולצוזַאמענפָאר. וויסנשַאפטלעכן אינסטיטוט

 VILNA 1925 YIVO;  

 MINSK 1933 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION פארלאג-ּפארטיי ּפרינציּפן פון ּבָאלשעוויזם-די ָארגאניזיר יארָאסלאווסקי. יעמ

BOOKPLATE 

. ל. יא, ווערכָאווסקי. נ. וו

. מ. ל, גָאלדפארּב

 סמָארגָאנסקי

: טנ קלאס פונ דער מיטלשול -9לערנּבוכ פארנ : ָארגאנישע כעמיע 

ּבאשטעטיקט פונ , ר''ּבאשטעטיקט פונ פָאלקָאמּבילד רספר

 ר''פָאלקָאמּבילד אוסר

פארלאג פאר די -מעלוכע

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KIEV, 

KHARKOV 

1936 EDUCATIONAL MATERIAL; JEWISH 

CULTURAL RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

 MINSK 1929 SOCIALIST THEORY; SOVIET; TWO COPIES פארלאג-מעלוכע ווייסרוסישער ָארדנטלעכע פרַאגן פון דער סָאציַאליסטישער ּבויּונג סטרָאקָאווסקי. וו

. ס. פ. ס. צענטראטנאצמינד בַאם פָאלקָאמבילד פון ר MOSCOW 1928 SERIES פארלאג שול און ּבוך (בילדער 2ּפיעסע אין -אגראָ )ארום א ביידל  דָאברושין. י

 DRAMA ABOUT AGRICULTURE ; .ר

צענטראלער פעלקער פארלאג  ַארום דער וועלט אין צוועלף שאָ  (ן--ר)אילין . מ

 פון פססר

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1931 TRANSLATION; ILLUSTRATED; TWO COPIES; 

JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 
BOOKPLATE 

 MOSCOW 1940 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION פארלאג דער עמעס-מעלוכע יָאר 1923ארטיקלענ פון  לענינ. אי. ווי
BOOKPLATE 

איינע שיינע הומארישטישע ערצעהלונג : דיא אריסטאקראטקע  מרדכי יודעלסאהן

 נאוועללע

 LITERATURE; HUMOR ז''תרפ VILNA ראזנקראץ ושריפטזעצער

ּברּוצָאלן דריטער  1000ּביז  1אריטמעטישער רעכנּבּוך צָאלן פון  גילינסקי. ש  WARSAW 1922 EDUCATIONAL MATERIAL; MATHEMATICS פארלאג שול און לעבן



 צווייטער טייל פַאר שילערלערניָאר 

 ,KAUNAS ניימַאן. ש דער וועג פון לעבן און גליק פאר עלטערן און קינדער: אריכת ימים  נטע הלוי ליּפשיץ

VILIJAMPOLE 

1940 RELIGIOUS; PARENTS AND CHILDREN; 

ILLUSTRATED COVER 

טנ קלאסנ פונ דער -6טנ אונ -5אריפמעטיק לערנּבוכ פארנ  ּפָאּפָאוו. אי

 פערטע אויסגעּבעסערטע אופלאגע: מיטלשול 

פארלאג פאר די נאציָאנאלע 

 ר''מינדערהייטנ אינ אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1936 EDUCATIONAL MATERIAL; MATHEMATICS; 
TWO COPIES; HOLOCAUST ASSET 

. מ, קּוּפער. ש

 קאלינָאווקער

 KIEV 1927 EDUCATIONAL MATERIAL; MATHEMATICS ליגע-קולטור אריפמעטישער אּופגאּבער פַארן צווייטן לערניָאר

. ל. ש, ּבָאגדאנָאוו. מ. אי

. יע. א, קאנטָאר

 קָארָאלקָאוו

פונ דער : אריפמעטישער אופגעּבער פאר שולנ פונ גראמָאטע 

ּבאשטעטיקט דורכנ פָאלקָאמּבילד פונ פערטער רוסישער אויסגאּבע 

 ר''אוסר

פארלאג די נאציָאנַאלע -מעלוכע

 ר''מינדערהייטנ אינ אוסר

KIEV, 

KHARKOV 

1936 EDUCATIONAL MATERIAL; HOLOCAUST 

ASSET 

. וו, הָאלּוּבענקאָ . מ
 פעסענקאָ 

 KIEV 1928 EDUCATIONAL MATERIAL; MATHEMATICS ליגע-קולטור טן לערניָאר-1אריפמעטישער רעכנּבוך פארן 

, אויס דעם לעבען פון אידישע אימיגראנטען: ָארע די ּבָארד רָאמַאן  לעָאן קָאברין

 וואס הָאבען אויפגעבויט ַא נייע שטָאדט אין ַאמעריקאַ 

 NEW YORK 1918 LITERATURE; JEWISH LIFE IN AMERICA פארווערטס

= חיים יעקב וילה 

EUGENIO VILLA 

 BUENOS  פראגע-ַא בייטראג צו דער לייזונג פון דער אידן: ארץ יהודה 

AIRES 

1939 ZIONISM; AUTHOR IS THE COMISSIONER OF 
THE JEWISH AGENCY IN SOUTH AMERICA 

-א ווארט צו אונזער ערציהונגס: ישראל און דָאס יודישע קינד -ארץ יעקב פיכמאן

 פראגע

מחלקת הנוער של הקרן הקימת 

 לישראל

JERUSALEM )

BUT PRINTED 

IN WARSAW 

 ZIONISM; CHILDREN; ILLUSTRATED; TWO ץ''תר

COPIES; HOLOCAUST ASSET 

צום סוף )מיט אויספיהרליכע ערקלערונגען : ארץ ישראל אין בילד  

 (ם אלבום'פונ

 WARSAW 1920 ZIONISM; ILLUSTRATED פערלאג אלטניילאנד

פאקטען פון דעם דארטיגען אידישען )ארץ ישראל אין מלחמה צייט  שיינקין. מ

 (לעּבען

ציוניסטישער פעדעריישאן אין 

 FEDERATION= אמעריקא 
OF AMERICAN 

ZIONIST 

NEW YORK ז''תרע ZIONISM 

 WARSAW  LITERATURE קַאנטַארָאוויטש. פ איינע לוסטיגע ערצעהלונג: ַאשפיצעל פון אשדכן  . ר. מ. ש

 KIEV 1939 TWO COPIES; PORTRAIT OF SCHARTZMAN אוקרמעלוכענאצמינדפארלאג טנ יָארטָאג פונ זיינ העלדישנ אומקומ-20צומ : ָאשער שווארצמאנ  פָאלקָאמּבילד אוססר
ON COVER; HOLOCAUST ASSETS 

BO X 20      

עּפשטיין און -האחים לעווין דער ּבָאּבעס אוצר מרים אּולינָאווער

 שותפים

WARSAW ב''תרפ LITERATURE; WRITTEN IN RHYMING VERSE; 

TWO COPIES; HOLOCAUST ASSET 



ַא פָאלקס מעשה איבערדערציילט אין : די ּבאבעצע מיט די אייניקלעך  איטע וויינמאן

 גרַאמען

 CHILDREN’S LITERATURE; ILLUSTRATED ו''תש MONTREAL פַארלַא יידישע שול
BY  שיינבלוםיחיאל ; 

דיא לעזערס ווירדען היער : דיא ּבאהיססען ָאדער דיא זעע רייּבער  

פינדען פערשידענע מענטשין וועלכע זייא זענען אּונ גרויס געפערין 

. גיוועזין דורך גרויסע ראמאנען אויך דיא זעטין פון דיא ים רייּבער

. עןאויך דיא אפריקאנעשען יאכטען אללעם זייער ניצלעך צוא וויסס

וויר הָאפפען דאס דיא לעזערס ווירדען זייער צוא פרידען זיין אונד 

 פיעל פערגעניגען געניסען פון דיא געשיכטע

מ ''תר WARSAW משה פערנעבאק

1880 

LITERATURE 

די נייע ,,אויסצוג פון דאס בוך )ַא ּבַאזוך אין ַא מָאדערנער שולע  עלסלַאנדער. פ. י

 ''(שולע

ראציאנאליסטישע אידישע 

 געזעלשאפט

BUENOS 

AIRES 

1921 MODERN SECULAR SCHOOL; GIFT OF B. 

HIRCS, INSCRIPTION ON TITLE PAGE 

צווייטע ( מיט בילדער)ּבָאטַאניק ָאדער דָאס לעּבען פון פלאנצען  זַאקס. ש. א

 אויפלַאגע

עדיוקיישָאנַאל קָאמיטע פון 

 ארבייטער רינג

NEW YORK 1917 SERIES ארבייטער רינג ּביּבליָאטעק NO 1; BOTANY; 

ILLUSTRATED; EDUCATIONAL MATERIAL 

. ל)סָאקָאלָאווסקי . א

 (שטשוּפַאק. י, פרּוסמַאן

צענטרַאלער פַארלַאג פַאר די  האנטּביכל פארן צווייטן קאנצענטר פון ארּבעטשּול: ּבָאטאניק 

 פעלקער פון פסרר

KIEV 1928 BOTANY; ILLUSTRATED; EDUCATIONAL 
MATERIAL 

טנ קלאסנ פונ דער ניטפולער -6טנ אונ -5לערנּבוכ פארנ : ּבָאטאניק  ווסעסוויאטסקי. וו. ּב

טער -7איּבערזעצט פפונ דער רוסישער :  מוטלשול אונ מיטלשול

 אויסגעּבעסערטער אופלאגע

פארלאג פאר די -מעלוכע

נאציָאנַאלע מינדערהייטנ אינ 

 אוססר

KIEV 1938 EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED; 

HOLOCAUST ASSET 

זעקס און זיבעציג פרַאגען : דיא ּבָאלשעוויקעס און דיא סָאוויעטען  ַאלבערט רהיס וויליַאמס

 און ַאנטווָארטען וועגען דער ַארבייטער רעגירונג פון רוסלַאנד

DER KAMF = דער קאמף NEW YORK  BOLSHEVISM; SOVIET 

 MOSCOW 1932 LITERATURE; STAMP FROM KALMON פערלאג עמעס ערשטער ּבאנד: ּבאם דניעּפער  דָאוויד ּבערגעלסָאן
MARMOR; HOLOCAUST ASSET 

 MOSCOW 1936 LITERATURE; TWO ITEMS - ONE IS פארלאג עמעס (דריטע אויפלאגע)ערשטער באנד : באמ דניעּפער  דָאוויד בערגעלסָאנ

PHOTOCOPY THROUGH PAGE 187 

 LITERATURE; PRINTED IN OTTOMAN 1912 יפו פרענקל. ב דער באנדיט אין ירושלים אדער דער מאכער פון ווארשעווער כולל קייזער-כהן. מ

PALESTINE 

 LITERATURE ;ּבַאוועגלעכע כרעסטָאמַאטיע VILNA 1935 SERIES פארלאג נייע יידישע פָאלקסשול אויּב נישט נָאך העכער, דער ּבַאס ּפרץ. ל. י

צבי הירש הכהן )קרילאוו 

 (רייכערסאהן

אין ניין ( משלים)ָאדער קרילאווס פאּבעלן : קרילאוו -ּבאסני

 ָאּבטהיילונגען איּבער זעצט פון רּוסיש אין יודיש דייטש

ט ''תרל VILNA יהודה ליב בן אליעזר ליפמאן

1879 

TRANSLATION FROM RUSSIAN; FABLES; 

PARTS ONE AND TWO 

 ב''תרס ODESSA האחים בלעטניצקע א העכסט אינטערעסאנטער ראמען: דער ּבאראן אונ דיא מארקיזה  ר''שמ

1902 

LITERATURE 

 DRAMA; MISSING TITLE PAGE AND COVER    דער בארבער 

טנ -Vראט פונעמ -באריכט וועגנ דער ארבעט פונ אומאניער שטאט ראט-אומאניער שטָאט  UMAN 1930 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 



 BOOKPLATE יאר 1930אונ  1929צונויפריפ פארנ 

אידישע קָאלָאניזַאציע 

 געזעלשַאפט

ראט פארן -דירעקציע צו דעם פארוואלטונגס-באריכט פון דער הויפט

טן -27פארזאמלונג פונם -פארגעלייגט דער גענעראל 1929יאר 

 1930סעפטעמבער 

 PARIS 1931 REPORT FROM CONFERENCE; STAMP FROM 

Zosa Szajkowski  
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קאאּפעראטיוון פאר -ּבאריכט פון די ווילנער ארּבעטער ּפראדּוציר [ED]ָאקּון . י

 1920יולי  1ביז דעם  1919יוני  15דעם ערשטן יאר פון 

 VILNA 1920 REPORT FROM PRODUCTION קאאפעראטיוון-ווילנע פראדוציר

COOPERATIVES 

ּבַאריכט פון דער טעטיקייט פון צענטרַאלן פַאריין פון ַארּבעטער אין  

שע אינדּוסטריען אין ּפוילן 'אינדּוסטרי און קרובה-דער לעדער

טן ַאּפריל -1פַאר דער קאדענץ פון  19ווַארשע לעשנָא  Iָאּפטיילּונג 

 1939טן ַאּפריל -1 - 1936

   REPORT ON LEATHER WORKERS AND 

RELATED INDUSTRIES 

ַאלפַארּבַאנדישע 

געזעלשַאפט פַאר 

איינָארדענען 

ַארּבעטנדיקע יידן ַאף 

 געזערד -ערד 

פַאר די יָארן '' געזערד,,פַארווַאלטונג פון -ּבַאריכט פון מינסקער קרייז

1927-1928 

 ;MINSK 1928 GEZERD ACTIVITY REPORT IN MINSK געזערד-מינסקער קרייז
JEWISH AGRICULTURAL SETTLEMENT; 

SOVIET 

באריכט פון דער נַאציָאנַאלער יוגענט קָאמיטע צו דער ַארבייטער רינג  

 קָאנווענשָאן

  MAY 

1935 

INCLUDES PHOTOGRAPH STATISTICAL 
TABLES; YOUTH COMMITTEE; WORKMEN’S 

CIRCLE 

-ַארּבעטעראידישער 

-ַארּבעטער, קָאמיטעט

 דיוויזיע-רינג

ּבַאריכט פון ניו יָארקער ַארבעטער רינג דיוויזיע ביים אידישן 

. נ, צו דער קָאנפערענץ אין מַאנהעטן סענטער: ַארבעטער קָאמיטעט 

 REPORT OF THE NEW YORK WORKMEN'S. = י

CIRCLE DIVISION, JEWISH LABOR COMMITTEE 

AT THE CONFERENCE MANHATTAN CENTER, N. 

Y. SUNDAY NOVEMBER 16 1941  

 NEW YORK 1941 COVER HAS TITLE העלפט די -דערשטיקט די שלַאנג

קעמפער-פרייהייטס !; ANTI-NAZI; ILLUSTRATED 
COVER 

ָאּפגעהַאלטן : קָאנפערענץ -יָארקער קולטור-בַאריכט פון דער ניו 
 119'', הָאל-וועבסטער,,אין  1947טן ָאקטָאבער -26זונטיק דעם 

קָאמיטעט פַארן -טע גַאס גערופן דורכן ָארגַאניזיר-11איסט 

 קָאנגרעס-ַאלוועלטלעכן יידישן קולטור

 NEW YORK FEBR
UARY 

1948 

REPORT OF CULTURE CONGRESS 

-בַאריכט פון דער פינפטער קאנווענשאן פון דער ּפיּפעלס רעליף 

-2דעם . ּפא, פילַאדעלפיא, ן הָאטען לָארייןגעהַאלטען אי: קאמיטע 

 REPORT OF=  1922, טען סעּפטעמבער-4טען און -3, טען

THE FIFTH CONVENTION OF THE JEWISH 

PEOPLES RELIEF COMMITTEE HELD 

SEPTEMBER 2ND, 3RD, 4TH, 1922 LORRAIN 

HOTEL, PHILADELPHIA, PA 

   CONVENTION REPORT 



דער קָאנפערענץ פון דער ציוניסטישער ָאּפָאזיציע אין ּבאריכט פון  

 ווַאשינגטאן

   ADDITIONAL INFORMATION ON COVER - 
טען ַאּפריל29, זונטאג  1928; SPEECHES AND 

RESOLUTIONS; ZIONISM; TWO COPIES 

קאנפערענץ פון התאחדות ציונים -טער לאנדעס4באריכט פון דער  

-X 8 -ח ''ה תשרי תש'כ-ד'כ -ץ וועגשייד לינ -כלליים אין עסטרייך 

9 1947 

   CONFERENCE REPORT; ZIONISM; TWO 
COPIES 

מַאי -אּפריל: ליגע -סעצקיע קולטור-אויסשטעלונג פון קונטס-ּבאריכט 

1922 

 KIEV 1922 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION ליגע-קולטור

BOOKPLATE 

צוזאמענפָאר וועגנ דער -ּפארטיי XVIIIפָארטרָאג אפנ -באריכט סטאלינ. י

 (ב)ארבעט פונעמ צק אלקּפ

 MOSCOW 1939 HOLOCAUST ASSET; INCLUDES PORTRAIT פארלאג דער עמעס-מעלוכע
OF STALIN 

 ;NEW YORK 1925 OPERETTA; INCLUDES MUSIC AND LYRICS פארלאג מתנות ָאּפערעטע אין איין ַאקט: דער באפרייטער  וויינּפער. ז
INCLUDES PORTRAIT OF 

AUTHOR/COMPOSER 

 NEW YORK 1940 COMMUNIST CONDEMNATION OF  ''פָארווערטס,,ַאקט געגן -דער ּבַאשולדיגונגס נָאוויק. ּפ
SOCIALIST NEWSPAPER FORVERTS 

. ַא ּבריף פון דר: די ּבַאשולדיגונגען פון דער אונטערזוכונגס קָאמיסיע  ישראל גָאלדבערג

ניו ,,איבערגעדרוקט פון : אוסישקין . ווייצמאן און אינטערוויו מיט מר

 1921, טען1יוני '', מעקקעביען

 NEW YORK  ZIONISM ניו מַאקַאביען 

-יידישער ַארבעטער

 JEWISH= קָאמיטעט 

LABOR 

COMMITTEE 

קָאנווענשָאן ָאּפגעהַאלטן אין -יָאריקער יובל-30בָאשלוסן פון דער 

=  1965 - 24, 23, 22ָאקטָאבער , ווַאשינגטָאן

RESOLUTIONS, 30TH ANNIVERSARY 

CONVENTION, OCTOBER 1965  

   JEWISH LABOR COMMITTEE CONVENTION 

 RIGA 1940 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION פארלאג קאמפ ראט פון פססר-ּבאשטימונג וועגן די וואלן אינעם אויּבער 
BOOKPLATE 

פארלאג פונ -מעלוכע טיפוס אונ דער קאמפ קעגנ אימ-ּבויכ איוואשענצָאוו. א. ג

 ווייסרוסלאנד נאצסעקטער

MINSK 1934 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 

BOOKPLATE; HEALTH; MEDICINE; TWO 
COPIES 

זאמעלבוך רקדאגירט דורך א קאלעגיום : דאס בוך און דער לעזער  
 שריפטשטעלער

 ILLUSTRATED COVER; HOLOCAUST ASSET א''תרע WARAW גיטלין. אפערלאג 

 LITERATURE; TRANSLATION; INCLUDES ט''תרס WARSAW ּביּבליָאטעק-פערלאג וועלט דאס ּבּוך פון דער וויסטע (לעָאן)רודוארד קיּפלינג 

PORTRAIT OF AUTHOR 

 BERLIN 1923 פַארלַאג-ּכלל דער ּבוך פונם געטליכן געזעץ (זעליגמַאן. ר)לַאָאטסע 

 ג''תרפ

TRANSLATION 

וויטווע עט , פערלאג קאמפף אלס אנפיהרער פון יודישען פראלעטאריאט, ס''בונד און ס . פ. א. ס. י VILNA 1906 BUND; SOCIALISM 



 געּברידער רָאם

 WARSAW 1918 NO 5 FROM PUBLISHER; BUND; ZIONISM פראגען-לעּבענספערלאג  מעדעם. מיט א פָארווָארט פון וו: אּון ציוניזם '' ּבּונד,, מערעזשין. א

, בילדונגס דעּפארטמענט ווַאשינגטָאן. בוקער ט פָאגעלמַאן. ל

 ארבייטער רינג

NEW YORK  SERIES ארבייטער רינג קינדער ביבליאטעק VOL II NO 2; 
CHILDREN’S LITERATURE; ILLUSTRATED 

אידישע רַאציָאנַאליסטישע  און פרייהייטליכע ערציהונגּבורזשוַאזע  זשאן גראוו

 געזעלשאפט

BUENOS 

AIRES 

 GIFT OF B. HIRS; EDUCATION; PEDAGOGY 

 ;MOSCOW 1940 BIOGRAPHY; PORTRAIT OF LENIN פארלאג דער עמעס-מעלוכע לענינ. אי. ּביָאגראפיע פונ וו יארָאסלאווסקי. יעמ

HOLOCAUST ASSET 

ּביולעטען פון דער קַאטעדרע פַאר יידישער קולטור ּבַא דער  

 NO 1ַאלּוקרַאינישער וויסנשַאפטלעכער ַאקַאדעמיע 

  DECE

MBER 

1 1928 

HOLOCAUST ASSET 

ַא העכסט : דער ביזנעס שלחן ערוך אדער דער וועג צו ערפָאלג  אלכסנדר שייקעוויטש

לייטע און צוקונפטיגע -נוטצליכעס ווערק פיר אללע קלַאסעם ביזנעס

 ביזנעס לייטע

   AUTHOR IS THE EDITOR OF THE JOURNAL 

 BUSINESS; ADVERTISEMENTS ;דער גרָאסערי מַאן

ליטוועשען פילָאזָאף 

[PSEUDONYM] 

ַא העכסט : דיא ּביטערע נקיבה ָאדער דיא פירסטין אלגא אגינסקי 

 אינטערעסַאנטער רָאמַאן

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK  LITERATURE; INCLUDES LIST OF TITLES 
FROM PUBLISHER AND PRICES 

ג ''תרפ WARSAW פערלאג ּפנחס גראּוּבארד זאמעלּבּוך פאר פאלקלאר און פילאלאגיע: ּביי אונז יודען  [ED]וואנווילד . מ
1923 

FOLKLORE; PHILOLOGY; PHOTOGRAPHS; 
MUSIC 

 VILNA 1930 LITERATURE קלעצקין. ּב ּביי ָאּפגרונטן פַאלק היילּפערין
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 KHARKOV 1917 POETRY; ILLUSTRATED COVER פערלאג אידיש  ערשטעס ּביכעל: א ליעדער זאמלונג : ּביי די ּברעגעס פון ניעמאן  זינגמאן. ק

לארד ראסעל אף 

 (גיטל מייזיל)ליווערפול 

-קורצע געשיכטע פון די נאצישע קריגס: די בייטש פון הַאקנקרייץ 

-אילוסטרַאציע 16מלחמה מיט -פַארברעכנס אין דער צווייטער וועלט

 זייטן

 TEL AVIV 1956 WORLD WAR II; ILLUSTRATED פארלאג גלויות

 ,WARSAW פערלַאג ּפראגרעס ַא דרַאמע אין דריי ַאקטען: ם ּברעג 'ּביי ּפרץ הירשּביין

NEW YORK 

א ''תרע

1911 

DRAMA 

רייזען , ּבאסטאמסקי. ש

[EDS] 

, גלייכווערטלאך, ווערטלאך, יידישע שּפריכווערטער: ּביים קוואל 

, הרמות, קללות, ווינטשענישן, פארגלייכענישןף ּברכות, רעדנסארטן

פון דער פָאלקלָארישער . : א. א, זאּבאּבאנעס, סגולות, סימנים

 רַאפישער געזעלשַאפטעטנָאג-סעקציע פון דער ווילנער היסטָאריש

פַארלַאג די נייע יידישע 

 פאלקסשול

VILNA 1920 FOLKLORE; ETHNOGRAPHY 

עליכם ּביּבליָאטעק פַאר גרויס און קליין-שלום NEW YORK 1918 SERIES פָאנד-עליכם פָאלקס-שלום ּביים קעניג אחשורוש שלום עליכם  NO 



10; ILLUSTRATED COVER; PURIM 

 WARSAW  PORTRAIT OF AUTHOR ON COVER; ONE קינדער פריינד ּביים שוועל הָארָאנטשיק. ש
ITEM IS PAGES 49-96; SECOND ITEM IS 

PAGES 145-192; HOLOCAUST ASSETS 

. י)קאראלענקא . וו

 (וויינשטאט

 ;BIALYSTOCK 1921 NO 27 FROM PUBLISHER; TRANSLATION פארלאג דָאס ּבּוך ּביינאכט
LITERATURE 

. ּב)פייערּבערג . ז. מ
 (סלוצקי

-רעדאגירט דורך דער ליטעראריש: ּביּבליאטעק -שול KIEV  SERIES קיעווער פארלאג ּביינאכט
-דעמאקראטישן לערער-פעדאגאגישער קאמיסיע ּביים יידיש

 ;יוסף טשייקָאוו NO 4; ILLUSTRATED BY פאראיין
HOLOCAUST ASSET; LITERATURE; 

TRANSLATION FROM HEBREW; CHILDREN’S 
LITERATURE 

, מענדעלע מוכר ספרים

 ּבאסטָאמסקי. ש

טעַאטער זַאמלונג פון ּפיעדן פַאר קינדער-שול VILNA 1936 SERIES פארלאג גרינינקע ּביימעלעך ''מסעות ּבנימין השלישי,,ּבילדער פון  ; 

DRAMATIZATION OF NOVEL BY MENDELE; 
CHILDREN’S LITERATURE 

= שייקעוויטש . מ. נ
 ר''שמ

, קאמעדיען, חאראקטעריסטישע ערצעהלונגען: ם לעבען 'ּבילדער פונ
גראססע העכסט אינטערעסאנטע , אנעקדאטען, פאלקסליעדער

 ראממאנען אפיגראממען

 ,ODESSA 1883 שולצע
1884 

TWO ITEMS PART 3 (1883) AND PART 4 (1884); 
LITERATURE; FOLKLORE; POETRY; HUMOR 

 ILLUSTRATED; SUPPLEMENT TO    בילדער צום טעקסט 

UNIDENTIFIED PUBLISHED WORK 
SEPARATED FROM THE TEXT; HOLOCAUST 

ASSET 

 CHICAGO 1895 POETRY פערלאג פָאן יעקב ליצקין פָאלקסגעדיכטע: א בינטעל ּבלומען  יצחק ריינגָאלד

א מתנה צו פארלאג : א שפיל אין צוויי סצענעס : דער בינשטָאק  פָאזי. א
 מתנות באם שלום עליכם פאלק אינסטיטוט

 CHICAGO 1927 DRAMA ABOUT BEES שטיין. מ. פארלאג ל

= איליַא ערענּבּורג 

ILIA ERENBURG 

די נעמען און ערטער זיינען : קריג אין עסטרייך -דער ּבירגער

כדי קיינעם נישט אויסצושטעלן אויף א , טיילווייז געענדערט געווָארן

 LA GUERRA CIVIL EN AUSTRIA= געפאר  

 BUENOS ּביּבליָאטעק-פארלאג פָאלקס

AIRES 

JUNE 

1934 

BOOKPLATE FROM IWO IN BUENOS AIRES; 

CIVIL WAR IN AUSTRIA; PHOTOGRAPHS ON 
COVER 

 WARSAW  CIVIL WAR IN AUSTRIA; PHOTOGRAPHS ON יבליאטעקגרָאשן ב קריג אין עסטרייך-דער ּבירגער איליַא ערענּבּורג
COVER; NO 160 IN SERIES גראשן ביבליאטעק 

-ליגע פַארן ַארּבעטנדן ארץ צווייע אויפלאגע: ציוניזם -ּבירגערלעכער ציוניזם און ארּבעטער גוריון-ּבן. ד

 ישראל אין ּפוילן

WARSAW 1933 ZIONISM; LABOR ZIONISM 

. א)קַארל מַארקס 

 (רָאזענטַאל

צענטרַאלער פַארלַאג פַאר די  קריג אין פראנקרייך-דער בירגער

 .ר. ס. ס. פעלקער פון פ

MOSCOW 1926 TRANSLATION; CIVIL WAR IN FRANCE; 

THREE COPIES; ONE HAS STAMP FROM 
KALMON MARMOR 



 4היסטארישע ָאּפערעטטע אין ( ס'דער שטאמם דאוויד)ּבית דוד  הָארָאוויטץ. מ

 אקטען

פערלאג פאן , דייטשער. ל. ש

 בנימין מונק

ּפערלמוטטער. א OPERETTA; MUSIC BY ד''תרס פאדגורזע  

 4היסטארישע ָאּפערעטטע אין ( ס'דער שטאמם דאוויד)ּבית דוד  הָארָאוויטץ. מ

 אקטען

פארלאג פאן דוד , יוסף פישער

 ראטה

KRAKOW ו''תרס OPERETTA; MUSIC BY ּפערלמוטטער. א  

JACOB KOPPEL 

KRAUS 

ערקלערונגען אונד ערלייטערונגען : ענטהעלט: ספר בית יעקב 

ך אונד מדרש בעגלייטעט פָאן ''מעהרערער שטעללען אים תנ

ענשפרעכענד פיר דען הייטיגען צייטפונקט , ניטצליכען דברי מוסר
ד אין דען זיננרייכען ווָארטען אונ, אום דיא רעליגיָאן צו בעפעסטיגען

 אונד לעהרען של חכמינו ורבותינו הקדושים איינצודרינגען

 PETERSBURG ט''תרל RELIGIOUS 

מָארַאלשריפטען פיר דַאס : ספר בית ישארל דַאס הויז ישראלס  ה''יא

 ערסטער ּבאנד: יידישע הויז 

ס ''תר WARSAW האלטער. מ י

1900 

MORAL WRITINGS FOR JEWISH HOME 

RELIGIOUS; PRINTED IN RASHI SCRIPT ד''תפ AMSTERDAM שלמה יוסף פרופס ... ספר בית ישראל ובית הבחירה   

שניאור ' דער ַאלטער רּבי ר( ר הזקן''האמו)ּבית רּבי תולדות הרב  

 א''ע זיע''זלמן פון לאדי נ

ד ''תרס VILNA שרעבערק. ש. ז

1904 

RELIGIOUS; CHASIDISM 

In Folio Box  

אמט אין לאגער -קולטור

 ערענוואלד

SEPT   פערענוועלדער אלמאנאך: ּבמדּבר 

EMBE

R 

1947 

DISPLACED PERSONS CAMP PUBLICATION; 

INCLUDES ILLUSTATIONS AND 
PHOTOGRAPHS 

BO X 23      

לעמיל )טשָאקע  

 (שיינענזאהן

איבער זעטצט פון דעם בעריהמטען : דער בלאנדין פון נאמור 

דייטשען שריפטשטעלער טשָאקע איינע ווַאהרע געשיכטע ווָאס הָאט 

 קאניג פון פראנקרייך 14געטרָאפען אין דער צייט פון לודוויג דעם 

 ;WARSAW 1897 TRANSLATION FROM GERMAN דובערוש טורש

LITERATURE 

 WARSAW 1922 LITERATURE ליגע-פארלאג קולטור צווייטער טייל נע ונד: א ראמאן אין צוויי טייל : ּבלאנזענדע שטערן  שלום עליכם

אונד איין עטוואס פון דער : דיא בלוט האכצייט פון ּפאריז  

ן אין טייצלַאנד ָ ׂ  רעפָארמַאציא

ל ''תר VILNA יוסף ראובן בר מנחם מן ראם

1870 

LITERATURE 

. מ. ד) עמיל זאלא

 (הערמאלין

ַא : דיא בלוטיגע חתונה ָאדער דיא שלאכט ביי דער מיהל 

פרַאנצויזישען -היסטָארישעס שוידערהַאפטעס בילד פון דעם דייטש

 קריעג

 NEW YORK  LITERATURE; TRANSLATION FROM FRENCH מאיר חינסקי

אלוועלטלעכער יודישער 

סָאציַאליסטישער 

ם פָאגרָאם נומער 'ַא איבערזעצונג פונ: די ּבלּוטיגע טעג אין יפו 

פאראייניגונג אין -.ארב. סָאצ-.קּונטרס ארגאן פון דער ציונ

יעקב יהודה  VIENNA 1921 LABOR ZIONISM; INSCRIBED BY אדריא
א’’סרנה תרפ  



פארבאנד -ארבעטער

 ציון-ּפועלי

 ''העבודה-אחדות,,י ''א

-א העכסט: דיא ּבלּוטיגע נקמה ָאדער יאקאוו טיראדא  (ליניעצקי. י. י)

אינטערעסאנטער היסטארישער ראמאן פון דער צווייטע אינקוויזיאן 

 געשעהן אין דער צייט פון פיהליפ מלך שפאניען

ג ''תרמ WARSAW דוב בער שוכמאן

1883 

LITERATURE; TRANSLATION 

אקטען און  3א טראגעדיע אין ( הינקעמאן)דער בלוטיקער געלעכטער  (ליליּפוט)ערנסט טאלער 

 סצענעס 7

 NEW YORK 1924 DRAMA; TWO COPIES פרייהייט

: דאס צווייטע ּבוך : ציוניסטישע זאמעלּביכער : ווייס -ּבלוי [ED]אוגער . י

 ּבוך -טשלענאוו

ח ''תרע LODZ פערלאג ּבית עם

1918 

ZIONISM; INSCRIPTION ON FRONT COVER; 

INCLUDES PORTRAIT OF HERZL 

ָאּפּפערעטע ( עלילת דם)ּבליהמעלע אדער דיא ּפערלע פאן ווארשע  לאטיינער

 DIE PERLE VON WARSCHAU ODER= ַאקטען  5אין 

DIE BLUTBESCHULDIGUNG 

ג ''תרס PODGORZE אהרן פויסט

1903 

OPERETTA; MUSIC BY אּבראמאוויטש 

 WARSAW 1912 LITERATURE פערלאג פראגרעסס דער ּבלינדער מוזיקאנט קָארָאלענקאָ . וו

 VILNA 1935 POETRY; ILLUSTRATED COVER ווילנע-יונג ּפָאעמע: ַא ּבלעטל אין ווינט  ווָאגלער. א

: אקטן  3א פארשטעלונג פאר יוגנט אין : דאס בלעטל פון פאלענדאר  שרה שנער

 געטאָ טן יָארטָאג פון אויפשטַאנד אין ווַארשעווער -4צום 

קָאמיטעט פון יידן אין -צענטרַאל

ָאּפטיילונג פַאר קולטור , ּפוילן

 און ּפרָאּפַאגַאנדע

  SERIES מַאטעריַאלן פַאר דרַאמַאטישע קרייזן; DRAMA; 
CHILDREN’S LITERATURE; WARSAW 

GHETTO UPRISING 

BO X 24      

מוזיק פון : אקטען  4היסטארישע ָאּפערעטא אין : ּבן הדור  הָארָאוויטץ. י

 פערעלמוטער עט ווַאהל

 OPERETTA ז''תרס פיעטרקוב פערלאג די יודישע ביהנע

 .J= יעקב טוגענדהאלד 

TUGENDHOLDA 

אונד , איבער גלויבענס וואהרהייטען( דער געליבטע זאהן)בן יקיר 

אין פראגען אונד , זיטטענלעהרען פיר דיא איזראעל יוגענד

פאלנישען איבערזעצונג פאן יעקב אנטווארטען מיט איינער 
טוגענדהאלד מיט גליד אונד סעקרעטער דער צענזור קאמיטעט דער 

( = נייאע פערבעסערטע אויסגאבע)בערעישען ביכער אונד שריפטען 
BEN JAKIR CZYLI SYN ULUBIONY O PRAWDACH 

RELIGIYNYCH I NAUCE OBYCZAIOW DLA 
MLODZIEZY JZRAELSKIEY PRZEZ ZAPYTANIA I 

ODPOWIEDZI Z TLUMACZENIEM POLSKIEM PRZEZ J. 
TUGENDHOLDA CZLONKA SEKRETARZA KOMITETU 

CENZURY DO KSIAG I PISM HEBRAYSKICH (EDYCYA 

NOWA POPRAWNA  ׂ 

 WARSAW 1834 TEXT IN YIDDISH AND POLISH; QUESTIONS 
AND ANSWERS ABOUT JUDAISM 

= הערמאן עמגלענדער 

HERMANN 

ENGLANDER 

שריפט פיר -אונד אונטערהאלטונגס -איינע בילדונגס: ּבנות ציון 

איזראעלס זעהנע אונד טעכטער צור נאכאהמונג דעם גוטען אונד צור 

 BENOTH ZION EINE= דארשטעללונג דעם ניטצליכען 

 ;TEXT PRINTED IN RASHI SCRIPT 1847 אפען 

EDUCATIONAL MATERIAL FOR JEWISH 
YOUTH 



BILDUNGS- UND UNTERHALTUNGS-SCHRIFT 

FUR ISRAELS SOHNE UND TOCHTER 

= יצחק גרשטנקורן 

ISAAC 

GERSTENKORN 

בילדער און : געגענווַארט און צוקונפט , ענטשטעהונג: ּבני ברק 

 BNE BRAK ITS= מיינונגען פון ּפרָאמינענטע אידישע ּפערזָאנען 

FOUNDATION PRESENT AND FUTURE : 

PICTURES AND OPINIONS OF PROMINENT 

LEADERS 

BANK OF 

AGRICULTURE AND 

INDUSTRY BNE BRAK 

NEW YORK ו''תרפ TEXT IN ENGLISH AND YIDDISH; INCLUDES 

PHOTOGRAPHS 

ST ישראל לעווי ושותפו צווייטער טהייל''( רייזע-וועלט,,פָארטזעצונג דער )די בעסטע יָאהרען  שלום עליכם . 

PETERSBURG 

ו ''תרמ

1887 

LITERATURE 

, דוד רויכל)ּפושקין . ס. א

 (דוד הָאפשטיין

 WARSAW 1937 TRANSLATION; LITERATURE; ILLUSTRATED פארלאג ליטערארישע ּבלעטער ּבעלקינס דערציילונגען

COVER 

 WARSAW 1923 DRAMA; TWO COPIES פַארלַאג ווַאנדערער דרַאמע אין דריי ַאקטן: ּבעניע קענדזשער  אלּכנדר פַארּבא

ליטווישען 

PSEUDON[פילאזאף 

YM[ 

 .G= זעליקָאוויץ . ג

SELIKOVITSCH 

ַא '' איך ווייס ניט אויּב איך ּבין איך,,דער בערויבטער קבר אדער 

מיט א ביילאגע : ווַאהרע ערצעהלונג פון אידישען לעבען אין נויָארק 

= זעליקָאוויץ . ג. ּפרָאפ פון געקליבענע ליטערארישע בריעפע פון

GRAVE ROBBERS OF NEW YORK 

 NEW YORK  LITERATURE; JEWISH LIFE IN AMERICA יהודא קאצענעלענבאגען

ּבערטהאלד שריפטגיסעריי און מעסינגליניע פאּבריקן  

, שטוטגארט, לייּפציג, גאס-אליאנס-בערלין בעל: אקציענגעזעלשאפט 

 וויען און ריגא

 BERLIN 1924 CATALOG FOR PRINTING COMPANY 

 WARSAW 1923 CHILDREN’S LITERATURE; PORTRAIT OF ליגע-פארלאג קולטור ּבערל ּפראגער אין לאנד פון ריינקייט דוד איגנאטאוו

AUTHOR; SERIES ּביּבליאטעק-שול  NO 25 

BOX 25 

מּוסטערן : ּבריעפענשטעלער -ס'ס נייער יודישער פאלק'ּבערנשטיינ 

פיר ַאלע , פּון ּבריעף פַאר ָאנפַאנגער און גרויסע פון ַאלע קלַאסען

מיט א ּביילַאגע דער יּודישער : אינטערעסען פון ַאלטעגליכען לעּבען 

קַאליגראפישער ּבריעפענשטעלער זעהר וויכטיג פיר יונגערע און 

 עלטערע קינדער אויסצוּבעסערין שלעכטע הַאנדשריפטען

 WARSAW  ILLUSTRATED COVER; LETTER WRITING שימין. ב

GUIDE; HANDWRITING IMPROVEMENT; TWO 
COPIES; HOLOCAUST ASSET 

ַא רייהע : ענטהאלט : לעהרער -ס נייער יּודישער ּבריעפ'ּבערנשטיינ 

, בריעף-ליעבעס, בריעף-פריינדשאפט, ּבריעף-מוסטערן פון פַאמיליען
(, יודישער אינטעליגענטער יוגענדספעציעל פאר דער )בריעף -יוגענד

, פערשיעדענע ּבריעף, ּבריעף-געשעפטס, קלאסישע מוסטערן

עּפיגרַאמען און נָאך , מָאסטען, אויפשריפטען-ַאלּבָאם, גרַאטולַאציעס

אויספיהרליכער איינלייטונג און ַא קורצער 'מיט ַאנ. פיעל ַאנדערעס

 יודישער גרַאמַאטיק

 WARSAW  LETTER WRITING GUIDE; SAMPLE LETTERS; 
GRAMMAR; ILLUSTRATED COVER 



מאור. ז NEW YORK 1918 ILLUSTRATED BY פערלאג אידיש ּבערעל ּפראגער דוד איגנאטָאוו ; CHILDREN’S 
LITERATURE; SERIES פאר אייך און אייערע קינדער 
NO 3 

משה דוד בן חיים יעקב 

 שוב

בעשרייבונג פאן דיא קאלאניעס אין ארץ ישראל זייער געשיכטע אונד 

 שטאנד 

ה ''תרנ KRAKOW יוסף פישער

1895 

AUTHOR IS FOUNDER OF COLONY ראש פנה 
AND משמר הירדן; DESCRIPTION OF OTTOMAN 

PALESTINE 

. ז)יאראסלאוו האשעק 

 (קאלמאנאוויטש

צווייטער : מלחמה -לטדער ּבראווער סאלדאט שווייק אין דער ווע

 טייל

 RIGA 1928 TRANSLATION; WORLD WAR I ּביכער פאר אלעמען

. ז)טָאלסטָאי . א
 (טעלעסינ

פארלאג באם -מעלוכע ברויט
 ראפָאלקָאמ פונ ווססר

MINSK 1940 HOLOCAUST ASSET 

. מ)קראפאטקין . פ

 (פרומקין. א, קאטץ

 LONDON 1906 TWO COPIES; ANARCHISM פערלאג ארבייטער פריינד ברויט און פרייהייט

וועגנ דער אונטערצינדונג פונעמ רייכסטאג אונ : דער ברוינער בוכ  

 וועגנ היטלערישנ טערָאר

 MOSCOW 1933 BURNING OF THE REICHSTAG; HITLER’S מָאּפר פססר. ק. פארלאג צ
TERROR; THREE COPIES;  

ILLUSTRATED COVER; INCLUDES 
PHOTOGRAPHS; ONE HAS STAMP  א מתנה דער

מארגן פרייהייט,,ניו יארקער שטאט ביבליאטעק פון דער  ’’; 
ONE IS HOLOCAUST ASSET 

קָאמיטעט קעגן -פָאלקס
ַאנטיסעמיטיזם און 

 COMITE= פַאשיזם 

POPULAR 

CONTRA EL 

FASCISMO Y 

ANTISEMITISMO 

וועגן דער אונטערצינדונג פונעם רייכסטאג און : דער ּברוינער ּבוך 
 LIBRO PARDO SOBRE EL= וועגן היטלערישן טערָאר 

INCENDIO DEL REICHSTAG Y EL TERROR 

HITLERIANO 

 BUENOS 
AIRES 

1934 BURNING OF THE REICHSTAG; HITLER’S 
TERROR; ILLUSTRATED COVER; INCLUDES 

PHOTOGRAPHS;  

BOX 26 

 WARSAW 1934 DRAMA  (ּבילדער 9)ַאקטען  3ּברּוך שּולמַאן דרַאמַאטישער רעּפָארטַאזש אין  זילּבערשטייןּבייניש 

 ;WARSAW 1935 BIOGRAPHY; SPINOZA; ILLUSTRATED ּביּבליָאטעק-פארלאג גרָאשן (מיט צוויי ּבילדער)ּברוך שּפינָאזַא דער גקניַאלער אּפיקורס  ּבערגמַאן. ש
SERIES ּביּבליָאטעק-גרָאשן  NO 44 

שטאטסלעהרע און , קריטיק-ּביּבעל, זיין פילאזאפיע: ּברוך שּפינָאזַא  סטוּפניצקי. י. ש

 זיין ּבערייטונג אין דער ענטוויקלונג פון מענשליכען דענקען

 SPINOZA; HOLOCAUST ASSET ו''תרע WARSA פערלאג יודיש

פארלאג פונ -מעלוכע צווייטער טייל: ּברוסקי  (ג--נ)פאנפיָארָאוו . פ

 ווייסרוסלאנד נאצסעקטער

MINSK 1933 TRANSLATION FROM RUSSIAN; 
LITERATURE 

. א)קארל ליבקנעכט   ;BERLIN 1921 INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR; LETTERS פארלאג-וועלט דין-בריוו פון פראנט און פון תפיסה פאר און נאך דעם פסק



 TRANSLATION (ווילענטשוק

. א)ראזא לוקסעמּבורג 

 (ווילענטשוק

 ;BERLIN 1922 INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR; LETTERS פארלאג-יידישער קולטור 1916-1918בריוו פון דער ּתפיסה 

TRANSLATION 

 MOSCOW 1940 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION ''דער עמעס,,פארלאג -מעלוכע סטאלינ' איוואנאוו אונ דער ענטפער פונעמ כ' א ּבריוו פונעמ כ 
BOOKPLATE; LETTER 

. ה)קרוּפסקאיא . ק. נ

 (ּבלָאשטיינ

ּבריוו צו די ּפיָאנערנ מיט א פָארווָארט פונעמ אווטער סּפעציעל פאר 

 ּביּבליָאטעק'' זיי גרייט,,דער 

זיי גרייט,,ּביּבליָאטעק  SERIES   אורמעלוכענאצמינדפארלאג ’’ NO 14-15 (35-36); 
TRANSLATION; LETTER; JEWISH CULTURAL 

RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

עלים )ַאייּפטאן סינקלער 

 (ּבָארנשטיין

 ,WARSAW יַאטשקָאווסקיס ּביּבליָאטעק ּבריוו צום ארּבעטער

NEW YORK 

1931 LETTERS; TRANSLATION 

שרות תרבות של צבא 

 הגנה לישראל 

 ;LETTER TO IMMIGRANTS TO ISRAEL ט''תש TEL AVIV שלומי. י (לעולהמכתב )א בריוו צום עולה 

ZIONISM 

ַא ּבריוועלע פון די זיסע מאמע שּבת מלּכתא צו איהרע זיהן און  יודל רָאזענּבערג

-ַא דיינו וועגען די אידישע שבת( 2טעכטער פון אידישען פָאלק 

 קערעדזשעס-ַא עצה וועגען די בייבי( 3בעקערס 

CITY PRINTING CO MONTREAL ד''תרפ SHABBAT; RELIGIOUS 

 VILNA  LITERATURE  ּבריינדעלע אדער שלעכט סּפעקולירט ערצעהלונג .ר. מ. ש

פאראייניגטע בריסקער 

 רעליף

 NEW YORK 1948 COMMEMORATIVE JOURNAL; ILLUSTRATED  1948 1915יָאריגער געבורט -33צו דעם : בריסקער בָאל זשורנַאל 

אלערלייא לשון הקדש אין דייטשי בריף : שבט סופר : בריף שטעלער  

פון גשעפטן האנדל פריינדשאפט שדוכים תנאים כתובה שטר חצי זכר 

כח הרשאה שליש צעטל פסק דין כתב סירוב שטר מכירה פראכט 

בריף טראטן קאנטראקטן קאמפראמיסן צייגנישן שולד שיינן צוואות 

ן אלע גזעצע וואס מען דארף דר צו אדרעסן קוויטונגן ביטטעס רעקורז

טיטלן צו עמטר אלע שטעמפל פארשריפטן ערקלעהרונג פון אלע 
פרעמדע ווערטר וואס קומין פאר אין בעשיידן אין אנדרע זייער 

 נוצליכי זאכן

CHAME GROSMAN VIENNA 1848 LETTER WRITING GUIDE 

 NEW YORK  CIRCUMCISION  ּברית מילה ראזענצווייג. ל

דער ּבעריהמטער זשארגאן לשון קודש רודדישער ּבריעף  קרעסין. ב

קארעסּפאנדענטער אונ זשארגאהן רוססישע כריסטאמאטיע צו 

זאממען מיט דיא צוויי זעלטענע ּבריעף פון ּברדיטשובר צירק  אונ 

 וויענער טעהאטער אין זיבען טהייל

 BERDITCHEV  LETTER WRITING GUIDE; INCLUDES יוסף בערמאן
LANGUAGE INSTRUCTION 

. ש)קנוט הַאמסון 

 (שניידער

 WARSAW 1925 LITERATURE; TRANSLATION; PARTS 1 AND 2 ליגע-קולטור די ּברכה פון דער ערד



ט ''תרס WARSAW רעזניק. פערלאג ז אקטען 4ּבילד אין -לעּבענס: דָאס ּברענענדע הויז  ווָאהלמַאן. ל. י

1909 

DRAMA 

. י)דעניעל דע ליָאן 

 *שלָאסבערג

ַא רעדע געהַאלטען ַאם : די ּברענענדע פרַאגע פון טרייד יוניָאניזמוס 

 .דזש. נ, נוַארק, אין ניו אוידיטָאריום הָאלל 1904, טען ַאּפריל21

ּפרעס קָאמיטע אידישע 

סָאציַאליסטישע ארבייטער 

 PRESS= פעדערַאציָאן 

COMMITTEE JEWISH 

SOCIALIST  LABOR 

FEDERATION S. L. P . 

NEW YORK 1916 TRADE UNIONISM; SOCIALISM 

אין דעם וואּונדערליכען סּפור : ּבת יפתח דער אונשולדיגער קרּבן  יהושע מזח

ווערט ערציילט מערקווירדיגע איבערנאטרליכע גבורה פון יפתח 

ליב אונ פון זיין פרומע טאכטער וואס צו , הגלעדי דער יודישער שופט

, איהם האט זיא איינגעוויליגט צו זיין איין אונשולדיגער קרּבן

 געזאמעלט פון הייליגע ספרים

 VILNA  RETELLING OF STORY OF YIFTACH 

BO X 27      

. י)כַאוויער דע וויַאנַא 
 (ַאקסענצָאוו

 BUENOS  געווילטע דערציילונגען און ּבילדער: גַאוטשָאס 
AIRES 

1925 ILLUSTRATED COVER; TRANSLATION 

 .B= פייגענבוים . ב

FEIGENBAUM 

ַא ? דיא גאולה ָאדער ווָאס איז דיא מכה און ווָאס איז דיא רפואה

 OUR REMEDY= ביכעל פיר אידען פין דיא אלטע וועלט -לערן

 .I= ָארטמאן און פייגענבוים . א

ORTMAN AND B. 

FEIGENBAUM 

NEW YORK 1893 HOLOCAUST ASSET 

-פערלאג ציוניסטישע קאפיקע (ישראל-וועגען ערדקויפען אין ארץ)גאולה תתנו לארץ  ליב ליליענבלום משה

 ּביּבליאטעק

ODESSA ט''תרס NO 15 FROM PUBLISHER; ZIONISM 

פון רבנו הגאון הגדול ( געשיכטע-לעבענס)די תולדה : גאון יצחק  יעקב הלוי ליפשיץ

ה ''ר יצחק אלחנן זצללה''מוהר ת''ג החסיד והענו כקש''האמתי רשכבה

די צווייטע אויפלאגע איּבערזעצט פון ( ק קרוונא''ד דק''האב)

צוזאמען ( ספורים אמתיים)מיט פיעלע חוספות '' תולדות יצחק,,ספר 

מיט די תמונה של רבינו הגאון הצדיק אויך זיין אייגענע הייליגע 

 האנדשריפט

 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION ב''תרע VILNA שאול ציונסזאהן

BOOKPLATE; YIVO IN NEW YORK STAMP 

 WARSAW 1932 BIOGRAPHY; GOETHE; INCLUDES PORTRAIT ּביּבליָאטעק-פארלאג גרָאשן מיט א ּבילד( געטע)דער גאון פון וויימַאר  פריידקין. ּב. א
OF GOETHE; SERIES ּביּבליָאטעק-גרָאשן  NO 80 

 NO 6; JEWISH ּפָאּפולערע ּביּבליָאטעק KIEV 1925 SERIES ליגע-קולטור דינאמאָ -גאט אועלס. ה
CULTURAL RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

ַא זאמלונג : אדער דער אוצר פון געדאנקען , מענש און וועלט, גאט (זבאראווסקי. ע)

, פון מיינינגען געדאנקען און אנשויאונגען איבער וועלט און מענשען

דיכטער און פהילאזאפען וועלכע האבען , גרעסטע דענקר פון די

 געווירקט אין דער וועלט ליטעראטור

LONDON HEBREW 

PUBLISHING 

COMPANY, MAZIN 

AND COMPANY 

LONDON 1910 EDITED VOLUME OF WRITINGS ON GOD, 

MAN, AND THE WORLD 



LEEDS 

ANARCHIST 

PRESS 

COMMITTEE 

אייניגקייט ווָאס קלעבט -אדער ַא דריי:  רעליגיאן און מאראל, גאט

 זיך ווי ַארבעס צו ַא ווַאנד

 LEEDS  ANARCHISM 

 NEW YORK 1925 CHILDREN’S LITERATURE; INCLUDES פארלאג צווייגן (לעגענדעס)גָאטס הַארץ  שלמה יודסָאן
IMAGE OF AUTHOR 

  KIEV 1928 ליגע-קולטור (קלייקוידעש)גָאטס סטראּפטשעס  נָאווַאקָאווסקי. י

פריי נַאך : עפעקטפולע נָאוועלע , ַא מערקווירדיגע: ס קאסירער 'גאט (דאמעראצקי. א)טשָאקע 

 טשָאקע

ב ''תרע WARSAW אוניווערסַאל

1912 

LITERATURE; TRANSLATION 

. אַ )בָאריד ּפָאלעווָאי 

 (לעווין

 BUENOS פַארלַאג היימלַאנד גָאלד

AIRES 

1953 LITERATURE; TRANSLATION; ILLUSTRATED 

TITLE PAGE; VOLUMES 1 AND 2 

 VILNA  LITERATURE  איינע וואהער ערצעהלונג: גאלד פאר שטיינער  .ר. מ. ש 

פארלאג די נייע יידישע  (ַאקטן 3ַא קינדערשּפיל אין )דָאס גָאלדענע קייקעלע  טַאּבַאטשניק. מ

 פָאלקסשול

VILNA 1931 CHILDREN’S LITERATURE; DRAMA; SERIES 

ּביּבליָאטעק גרינינקע ּביימעלעך  NO 2 

אידישע שריפטזעצער 

-און-נומער דריי, יוניָאן

ַאכציג אינטערנעשָאנַאל 

 טיּפָאגרַאפיקַאל יוניָאן

 1938, 26נָאוועמבער , גָאלדענער יוּבילעי שּבת

 ניו יָארק, הָאטעל ַאסטָאר

 NEW YORK 1938 TYPESETTERS UNION; COMMEMORATIVE 
BOOKLET; TWO COPIES 

גאנץ נייע אונ שיינע לידער פון איין קרימען מארשעליק מיט איין  

 LIEDER… = בלינד אויג 

J. D. SUSS ET J. M. 

NICK 

LEMBERG 1891 POETRY 

 RELIGIOUS ג''תרמ WARSAW  ...גדולת משה ונשיקות משה  

ה שאמר לו ''מדבר בגדולת משה רבינו ע: גדולת משה ונשיקות משה  

 ...ה לך והוצא את בני ישראל ממצרים והעלהו לשבעה רקיעים ''הקב

 LUBLIN א ''תרנ

1890 

RELIGIOUS 

. יע. מ= שטשעדרינ . נ

 (ליפשיצ. מ)סאלטיקָאוו 

פארלאג פונ -מעלוכע גובערניעלע פארצייהענונגענ

 ווייסרוסלאנד

MINSK 1939 TRANSLATION; INCLUDES PORTRAIT OF 

AUTHOR 

דריטטעס )פריינד -אדער אערנסט ווארט איּבער דעם הויז! גוואלד שמואל יעקב יאצקאן

 (ד''תרנ, בוך

 VILNA ד''תרנ  

BO X 28      

. מ)גוסטַאוו מעירינק 

 (זילּבורג

 ;VILNA 1925 BOOKPLATE FROM IWO IN BUENOS AIRES קלעצקין. ּב דער גולם

LITERATURE; TRANSLATION 

פרייע ,,ַאן ָאּפדרוק פון : דער גורל פון אנדזערע יידישיסטישע שולן  שלמה סיימָאן טָארטשינער ווָאלינער יָאנג מענס  NEW YORK ז ''תשט EDUCATION; LANGUAGE INSTRUCTION 



ך חברה ביי ''תנ, ַאסָאסיאיישָאן ''ַארבעטער שטימע

דער שלום עליכם פָאלקס שול 

 פופצן' נו

1956 

ווייסענּבערג ּבַאנד. מ. געקליּבענע ווערק פין י WARSAW 1931 SERIES פערלַאג ווייסענּבערג וואס לַאכן, גורלות ווייסענּבערג. מ. י  VI; 

COLLECTED WORK; STAMP FROM NAZI 
INST. D. NSDAB Z. ERFORSCHUNG D/ 

JUDENFRAGE ABT. OSTJUDENTUM. 
LITZMANNSTADT 

 POLISH HISTORY ו''תרצ WARSAW ליּבעסקינד (די מלחמה פון ּפוילען מיט כמיעלניצקי)ט ''ח וּת''גזירות ּת 

 NO 3; CHILDREN’S ּבַאלַאדען און ליעדער NEW YORK  SERIES פערלאג אינזעל די נויט, גזלנים מאני לייּב
LITERATURE; ILLUSTRATED BY מאור. ז  

עדוַארד שטילגעבַאוער 

 (גַארניצקי. י)

 ;NEW YORK 1918 TRANSLATION FROM GERMAN פערלאג נייע וועלט INFERNO= דער גיהנם 
LITERATURE 

( : ווייזער אין לעּבן-א ליכט און וועג)דער גייסטיגער ּפראזשעקטאר  נטע הלוי ליּפשיץ

געּבויט און געשַאפן פון מאמרי חכמי התלמודף : פירטער טייל 

חכמים , ווערטערף געדַאנקען און אפָאריזמען פון גדולים וטובים

וסופרים וועלכע זיינען אינטערעסַאנט און ּבַאלערנדיק פַאר יונג און 

 ַאלט

 KEDAINIAI 1939 INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR; 

RELIGIOUS 

 NEW YORK JUNE פערלאג יעקב סאפירשטיין פריי נאך דעם פרַאנצויזישען: דאס גייסטער הויז  טַאנענבוים. א

7 1892 

VOL 1 NO 6 OF PERIODICAL אוניווערזאל-
 LITERATURE ;ביבליאטהעק

נתן דוד בן ישראל 

 NATHAN= רעדליך 

DAVID REDLICH 

 NORTH  גימטריאות לחכמת אדם

BRADDOCK, 

PA 

 GEMATRIA 

ספארט -פראגראם פון פארטיידיקונגס: גימנאסטיק פאר אנהייבערס  

 (ודו'ג)

   MANUAL TO LEARN JUDO 

פארלאג פאר די -מעלוכע גיסעריי יעוואנגולָאוו. ג. מ
נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 
KIEV 

1933 FLUID MECHANICS; EDUCATIONAL 
MATERIAL; ILLUSTRATED; JEWISH 

CULTURAL RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

. י)ָאסקַאר וויילד 

 (איסַאקסָאן

 ;LITERATURE ;ּבַאוועגלעכע כרעסטָאמַאטיע VILNA 1933 SERIES פארלאג נייע יידישע פָאלקסשול דער גליקלעכער ּפרינץ

TRANSLATION; BOUND TOGETHER WITH 
OTHER ITEMS FROM SERIES 

; העקטָאר -( ּבַאסטָאמסקי. ש)יעלּפַאטיעווסקי . ס ●
אין דער  -( ּבַאסטָאמסקי. ש)ווילדענּברוך . ע

 (1929)פרעמד 
 -נעלָא און ּפַאטרַאש ( ּבַאסטָאמסקי. ש)אויד  ●

SERIES (1925)ּביּבליָאטעק חבר -יוגנט 
יַאנקָא  -( ּבַאסטָאמסקי. ש)הענריק סענקעוויטש  ●

 (1929( )דערציילונג)דער שּפילער 



 (1930)רויך  -( ּפרץ. ל. י)מַאריַא קָאנָאּפניצקַא  ●
פון דעם לעּבן פון די :קָאטּוקָא  -קיּפלינג . ר ●

 (1924)עסקימָאסן 

 שונאים ַא מעשה מיט מורַאשקעס -ּפרץ הירשּביין  ●
(1930) 

פינישער )קָאלעווַאלַא  -( הערש רָאזענפעלד) ●
 (1929)טע רונע -15( עּפָאס

-פערלאג ציוניסטישע קאפיקע דער גלות משה קליינמאן

 ּביּבליאטעק

ODESSA ט''תרס SERIES NO 18; ZIONISM; HOLOCAUST ASSET  

 .M= מרדכי ַאלּפערסָאן 

ALPERSOHN 

 EL CAUTIVERIO DRAMA= גלות דראמע אין דריי ַאקטן 

EN 3 ACTOS 

 BUENOS קַאּפלַאנסקי. ג

AIRES 

1929 DRAMA 

ּבילדער און ּבַאלַאדען פון , א זאמלונג פון ליעדער: ליעדער -גלות שארקאנסקי. מ. א

 1905ּביז  1889יָאהר 

 NEW YORK  POETRY; INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR 

. ז)פשיבישעווסקי . סט
 (ראזעס

 LONDON 1908 DRAMA; TRANSLATION; ILLUSTRATED פערלאג קונסט דאס גליק א דראמא אין דריי ַאקטען
COVER; TWO COPIES 

שּפיל אין איין ַאקט לויט ָאסקַאר -ַא קינדער: דער גליקלאכער ּפרינץ  מענדל עלקין

צום ערשטן מָאל אויפגעפירט אונטערן פרייען הימל אין יָאר : וויילד 

 150מיט דער בַאטייליקונג פון , אין ארבייטער רינג קעמּפ 1925

 קינדער

, בילדונגס דעּפַארטמענט

 ארבייטער רינג

NEW YORK 1929 SERIES ארבייטער רינג קינדער ּביּבליאטעק NO 15; 

CHILDREN’S LITERATURE; DRAMA; MUSIC 
AND LYRICS 

. י)אסקאר אואיילד 

 (וויינבערג

ּביּבליאטעק-די פאלקס WARSAW 1911 SERIES פערלאג פראגרעס דער גליקליכער פרינץ  NO 3; ILLUSTRATED 
COVER; TRANSLATION FROM ENGLISH; 

LITERATURE 

נתן דוד ּבן ישראל 

 רעדליך

 PITTSBURGH 1929 GEMATRIA  גמטריאות לחכמה

 NO 7; CHILDREN’S אנדערסענס מעשהלעך WARSAW 1921 SERIES ליגע-פארלאג קולטור עדן-דער גן (דער נסּתר)אנדערסענ 
LITERATURE; TRANSLATION 

אראמאן אונ ּבילדער פון : דער גנב אדער איין חתן פון צווייא ּכלות  לעוונער. ח. ג

 יודישען לעּבען

 VILNA ח ''תרנ

1897 

LITERATURE 

 ,KHARKOV צעהטרפארלאג טנ לערניָאר -VIלערנבוכ פארנ : געָאגראפיע  אניסימָאוו. ּפ

KIEV 

1931 SERIES רר’’פָאלקסָאמיסאריאט פאר ּבילדונג פונ אוס ; 
EDUCATIONAL MATERIAL; GEOGRAPH; 

ILLUSTRATED 

. ג. וו, טערעכָאווא. ג. ל

 ערדעלי

: ערשטער טייל : שול -לערנבוכ פאר דער ָאנפאנג: געָאגרעפיע 

 צווייטע אופלאגע: גריטער לערניָאר 

 ;MOSCOW 1934 EDUCATIONAL MATERIAL; GEOGRAPHY פארלאג עמעס

ILLUSTRATED; JEWISH CULTURAL 
RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

. ג. וו, טערעכָאווא. ג. ל

 ערדעלי

לערנבוכ פארנ פערטנ קלאס פונ דער : צווייטער טייל : געָאגרעפיע 

שול באשטעטיקט פונ פָאלקָאמבילד רספסר זעקסטע -ָאנפאנג

 ;MOSCOW 1938 EDUCATIONAL MATERIAL; GEOGRAPHY פארלאג עמעס-מעלוכע

ILLUSTRATED; JEWISH CULTURAL 



 RECONSTRUCTION BOOKPLATE אופלאגע
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 8לערנבוכ פאר דער מיטלשול צווייטער טייל : געָאגראפיע פונ פססר  ברארנסקי. נ. נ

 לערניָאר

 ;MOSCOW 1933 EDUCATIONAL MATERIAL; GEOGRAPHY פארלאג עמעס
ILLUSTRATED; JEWISH CULTURAL 

RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

רעדעף : געאייניקט אין קַאמף פאר שלום און קעגן ַאנטיסעמיטיזם  ווילנער. מ

רַאט -אויף דעם נַאציָאנַאל 1949טן ַאּפריל -3געהַאלטן דעם 

 ''אוניָאן,,פון 

פַארבַאנד פַאר ווידערשטַאנד און 

 ןאוניאָ '' קעגנזייטיקער הילף

PARIS 1949 FIGHT AGAINST ANTI-SEMITISM AND FOR 

PEACE 

ּביּבליָאטעק-גרָאשן WARSAW 1933 SERIES ּביּבליָאטעק-פארלאג גרָאשן (מיט בילדער( )זיין קעמפעריש לעּבן)געָארגי דימיטרָאוו  לעער. מ  NO 143; PHOTOGRAPH 
OF DIMITROV ON COVER; BIOGRAPHY 

נייע ציוניסטישע 

ָארגַאניזַאציע אין אמעריק 

 =NEW ZIONIST 

OF AMERICA 

רעדעס פון זאב זשאבָאטינסקי און … )דאס געּבָאט פון דער שעה

 .(פ. מ, יאשיהו וועדזשוואוד

 NEW YORK  JABOTINSKY; ZIONISM 

 WARSAW 1914 DRAMA; HOLOCAUST ASSET  אקטען 4דראמא אין : די געבראכענע הערצער  ליבין. ז

מעדיצינישע עצות און מיטלען ווי צו : געגען שוואנגערשאפט  נץ ניסע. ר
 פערהיטען פון שווַאנגער ווערען און קינדער הָאּבען

 PREGNANCY PREVENTION; צווייטע אויפלאגע ח''תרס WARSAW פערלאג היגיענא
METHODS; HEALTH; MEDICINE 

פארלאג פאר די -מעלוכע קאמפאניע-ּביכל צו דער פארזיי-געדענק 

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 .ר.ר.ס.או

KHARKOV, 

KIEV 

1932 SOVIET CAMPAIGN; 

קאמּפאניע קעגנ -צו דער ּפרָאטעסט! געדענק וועגנ סקָאטסּבָאראָ  .ר.ס.ס.מָאּפר אינ וו. ק. צ

ווָאס די אמעריקאנער בורזשּואזיע הָאט , אּורטייל-טויט

 נעגערס-אכט יונגע ארּבעטערארויסגעטרָאגנ 

פארלאג פונ -מעלוכע

 יידסעקטער, ווייסרוסלאנד

MINSK 1932 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 
BOOKPLATE; SCOTTSBORO PROTESTS; 

ILLUSTRATED COVER 

איין איטאליענישע ערצעהלונג איּבער : דיא געהיימניסע פאן ווענעדיג  (זכור)

 זעצט פאן פראנצעזישען

 ;WARSAW 1883 ITALIAN STORY; LITERATURE ף לעבענזאהןיוס

TRANSLATION FROM FRENCH 

 HEBREW PUBLISHING געהיימניסע פון ּפַאריז (ּפַאליי. י)אייזשען סיו 

COMPANY 

NEW YORK 1913 LITERATURE; TRANSLATION; PARTS 1 AND 2 

איין העכסט : דיא געהיימניססע פון קאנסטאנטינאּפאלער הויף  (קראשקין. ו)קססענא 
 אינטערעססאנטער היסטארישער ראמאן אין פיער טהיילען

 VILNA ו ''תרנ
1895 

LITERATURE; TRANSLATION; PARTS 1-4 
BOUND TOGETHER 
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 NEW YORK  LITERATURE; TRANSLATION FROM סילעצקי. פערלאג א איין אינטערעסאנטער ראמאן: דיא געהיימניספאלע ירושה  (טאנענבוים. א)
FRENCH; PARTS ONE AND 2 



 .A= הָאכמַאן . א

HOCHMAN 

דיא געהיימע קרַאפט אדער דער שליסעל צו דער נבואה וואס עס 

-שלָאף, נַאכט ווַאנדלער, ווערט ערקלעהרט וועגען ּפרָאפעטען

, חכמת הּפרצוף, חכמת היד, פיזיָאגנָאמיע, וועגען חלומות, רעדנער

 און וויא ַאזוי מען זָאל זיך גורל ווַארפען און דיא חלומות ּבעשיידען

 NEW YORK 1909 FORTUNE TELLING; PALMISTRY; 
PHRENOLOGY 

ס מופת ַא העכסט 'ָאדער דעם רּבי: דער געהיימער מארד  (יעקב טער)

 אינטערעסַאנטער רָאמַאן פון אידישען לעבען

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK  LITERATURE 

= אליעזר קוּפערמַאן 
ELIEZER 

KUPERMAN 

( ַאמעשה שחיה אינם פָאלקסטימלעכן נוסח)תורות -געוואונען דריי דין
 =GEVUNEN DREI DIN TOIRES (WINNING THREE 

TRIALS OR THRICE A VICTOR) A TALE TOLD IN 

FOLK SPIRIT 

 NEW YORK 1964 FOLK STORY 

פארלאג -צענטראלער פעלקער געווינט דָאס קינד צו ריינקייט זאלקינד. א

 .ר.ס.ס.פון פ

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 MANUAL FOR CHILDREN’S HYGIENE 

אליע )שייאנ . א

 (שעכטמאנ

פארלאג פאר די -מעלוכע געוויטער

נאציאנאלע מינדערהייטנ אין 
 אוססר

KIEV 1939 LITERATURE; TRANSLATION 

פיגורן אין  166צווייטע איּבערגעַארּבעטע אויפלַאגע מיט : געוויקסן  (גָאלָאמּב. א)ּבָאטש . ג

 טעקסט

 ,WARSAW 1922 BOTANY; ILLUSTRATED; INCLUDES COVER ליגע-קולטור

TITLE PAGE, PP. 87-162; GLOSSARY 

. ד)אטטא שמייל 

 (האכּבערג

וויסנשאפט פון -די יסודות פון נאטור( : ניקבָאטא)געוויקסן 

 ּביאלאגישן שטאנדפונקט

אידישער אּפטיילונג ביים 

-צענטראלן בילדונגס

 קאמיסאריאט

MOSCOW 1920 BOTANY; ILLUSTRATED; GLOSSARY; TWO 
COPIES; HOLOCAUST ASSET 
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ּפאליקושקא ( 2צוויי דורות ( 1: צווייטער ּבאנד : געוועהלטע ווערק  לעא טאלסטאי

 ַאננַא קַארענינאַ ( 3

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK 1923 LITERATURE; TRANSLATION 

. ש)מַאקסים גָארקי 

 (זַאקס

 WARSAW 1929 LITERATURE; TRANSLATION; SERIES גָאלדפַארּב. פארלאג ש געוועזענע מענטשן
 געקליּבענע ווערק

איין אינטערעסאנטער : דער געוועזענער ציגיינער אדער גר צדק  שלום לעדערער

 טהייל 4ראמאן פון פאלנישען און אמעריקאנישען יודישען לעּבען אין 

א ''תרס VILNA פירָאזשניקָאוו. י

1900 

LITERATURE; PARTS 1-4 BOUND TOGETHER 

 .A= קָארַאלניק . א

CORALNIK 

צווייטער : ן ווידערשּפרּוכן ווידערקלאנגען או: געזאמעלטע ווערק 

 טייל

 WARSAW 1928 LITERATURE; COLLECTED WORK פַארלַאג אחיספר

מַארק )גוסטאוו פלאּבער 
 (רַאקָאווסקי

-WARSAW 1927 ּביּבליָאטעק מארק רַאקָאווסקי געזאמעלטע ווערק פון גוסטַאוו פלאּבער
1929 

LITERATURE; COLLECTED WORK; 
TRANSLATION FROM FRENCH 

 (1928)רָאמַאן : מַאדַאם ּבָאווַארי =  1 ●
 (1927)רָאמַאן : סַאלַאמּבָא =  2 ●



  (1929)דריי דערציילּונגען =  3 ●

 .H= רויזענבלאט . ה

REISENBLATT 

 SONGS AND POEMS= געזאמעלטע געדיכטע און ליעדער 

(1905-1915( 

MAX N. MAISEL NEW YORK 1915 POETRY 
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--ק. ּב)ארטור שניצלער 

 (י

 ;PHOTOGRAPH OF AUTHOR; TRANSLATION ט''תרס WARSAW ּבילּבליָאטעק-פערלאג וועלט געזַאמעלטע שריפטען

COLLECTED WORK; TWO COPIES OF 
VOLUME 1; ONE COPY OF VOLUME 2 

( ע’’תר, שטארּבען נאוועללע ) 

. ה)פעטער קרַאּפָאטקין 

 (רָאזענפעלד

אידעַאלען און ווירקליכקייןט אין דער :  שריפטעןגעזַאמעלטע 

 רוסישער ליטערַאטור 

קראּפאטקין ליטערַאטור 

 געזעלשאפט

NEW YORK 1922-

1923 

LITERARY CRITICISM; TRANSLATION; 
COLLECTED WORK; PARTS 1 (1922) AND 2 

(1923) 

. י)ּפעטער קרַאּפָאטקין 

 (קיסין

קרַאּפָאטקין ליטעראטור  רוסישע און פרַאנצויזישע טורמעסאין : געזַאמעלטע שריפטען 

 געזעלשאפט

NEW YORK 1922 MEMOIR; TRANSLATION; COLLECTED 

WORK 

 BERLIN 1926 HEALTH; JEWISH CULTURAL ָאזע געזונטע ציין  (ָאלגרַאווידאַ . א)רעזע . ק
RECONSTRUCTION BOOKPLATE; HEALTHY 

TEETH; ILLUSTRATED 

אין ַא געזונטן קערּפער ַא : קאלאניע -געזעלשאפט יידישע קינדער 

 ASSOCIATION LA COLONIE= געזונטע נשמה 

SCOLAIRE MENS SANA IN CORPORE SANO 

 PARIS 1933 CHILDREN’S CAMP; LIST OF 
CONTRIBUTORS; ANNUAL REPORT; STAMP 

FROM Zosa Szajkowski 

לעכע דערנערונג אונ דער אופזיכט אפ די קינדער אינ די געזעלשאפט זאהניטקאָ . ּפ. א

 ארבעט-דער צייט פונ די פרילינג

מעלוכישער נאצמינדפארלאג 

 ּבאמ ּפרעזידיומ פונ ווּוציק

KHARKOV, 

KIEV 

1932 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 

BOOKPLATE; CHILDREN AND SPRINGTIME 
WORK 

. ל, כַאנּוטין. ז, רּוּבין. י

. ה, הָאלמשטָאק

. י, ַאלעקסַאנדרָאוו
 דַארדַאק

-ווייסרוסלענדישער מעלוכע לערניָאר ערשטער טייל Vּבוך פַארן -ארּבעט: געזעלשאפטקענטעניש 

 פארלאג

MINSK 1928 EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED; 
INCLUDES MAPS; BOUND TOGETHER WITH 

OTHER ITEMS 
 -כינטשינ . י, א יודיצקי, גָארָאכָאוו. ג, אּבטשוק. א ●

לערניָאר  Vגעזעלשאפטקענטעניש פארנ 
, קולטור ליגע -( היסטָארישער טייל)

. ר. ר. ס. פָאלקסקָאמיסאריאט פאר ּבילדונג אינ או
- KIEV - 1930 

. א, לעוויטאנ. ּב, ָאווסיאניקָאווא. מ ●
 -אושאקָאוו . ס, אלעקסאנדרָאוו

 -דער ָאנפאנגלערנּבוכ פאר : געזעלשאפטקנטעניש 
-מעלוכע -טייל דריטער לערניָאר  1אונ מיטלשול 

פארלאג פאר די נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 
 KHARKOV, KIEV - 1933 -ר ''אוסר

 -כינטשין . י, יודיצקי. א, גָארָאכָאוו. ג, אּבטשוק. א ●
 Vּבוך פאר געזעלשאפטקענטעניש -ארּבעט

 KIEV - 1929 -ליגע -קולטור -לערניָאר 
. ד, גָאלּבערט. ק, גָארָאדעצקע. אָ , העכטמאנ. אי ●



לערנּבוכ אפ  -סקוראטָאווסקי . ד, ּפָאכילעוויטש
טער -VIגעשיכטע : געזעלשאפטקענטעניש 

פאלקסקאמיסאריאט פאר בילדונג אינ  -לערניָאר 

 ,KHARKOVצענטרפארלאג ., ר. ר. ס. או
KIEV 1931  

. ל, כַאנוטין. ז, רוּבין. י

. ה, הָאלמשטָאק

. י, ַאלעקסַאנדרָאוו
 דַארדַאק

ערשטער : לערניָאר  Vּבוך פַארן -ַארּבעט: געזעלשאפטקענטעניש 

 טע דערגענצטע אויסגַאּבע-2טייל 

-ווייסרוסלענדישער מעלוכע

 פארלאג

MINSK 1928 EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED 

. ג, אּבטשוק. א

. י, יודיצקי. א, גָארָאכָאוו

 כינטשינ

( היסטָארישער טייל)לערניָאר  Vגעזעלשאפטקנטעניש פארנ 

צונויפגעשטעלט פונ א קָאלעקטיוו לערע אונטער דער רעדאקציע פון 

 סקוראטָאווסקי. ד

.; ר. ר. ס. פָאלקסקָאמיסאריאט פאר ּבילדונג אינ או KIEV 1930 ליגע-קולטור

EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED 

B. FEIGENBAUM עץ דער ענטוויקלונג אדער דער נאטירליכער סוד פון מעשה דאס געז

מיט אלעס , וויססענשאפטליכע ערקלערונג וויא דיא וועלט: בראשית 

 DAS GESETZ= געווארן '' באשאפען,,איז , וואס אין איהר איז

DER ENTWICKELUNG, ODER DAS 
NATUERLICHE SCHEOPFUNGS-GEHEIMNISS 

WORKER’S FRIEND LONDON 1890 SERIES THE PEOPLE’S LIBRARY, PUBLISHED 
BY KNIGHTS OF LIBERTY IN ENGLAND AND 

AMERICA; TWO COPIES; MODERN SCIENCE 

-שרות התרבות של צבא

 הגנה לישראל

געזעץ וועגן די אויסצאלונגען פאר די משפחות פון חיילים 

פארעפנטלעכט דורך רעסָארט פאר דער משפחה פון חייל ביים )

 (זיכערהייטס מיניסטעריום

 TEL AVIV תשייט FAMILIES OF ISRAELI SOLDIERS 

. ס. פָאלקָאמיוסט פון או

 .ר. ר

היירַאט און וועגן ַאקטן , ַאּפָאטרָאּפסעס, קָאדעס וועגן פַאמיליע-געזעץ

 פון ּבירגעלעכן צושטַאנד

 KHARKOV  SOVIET LAW CODE צענטרפַארלַאג 

אהרן )ַאנַאטָאל פרַאנס 

 (איינהארן

 WARSAW 1917 LITERATURE; TRANSLATION גיטלין. פערלאג א געטער זענען דורשטיג
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 ;NO 2 פאר אייך און אייערע קינדער NEW YORK 1918 SERIES פערלאג אידיש (פון פרַאנצויזישען)דער געטרייער אמת  פאניא גלאנץ
CHILDREN’S LITERATURE; TRANSLATION 

FROM FRENCH ; ILLUSTRATED BY מאור. ז  

BENJAMIN 

FEIGENBAUM 

אין ]פראגע -פון דיא געלד' ב' גאלד און זילבערץ דער א, געלד

 פייגענבוים. פאפולער רעקלערט פון ב[ … אמעריקא

KANTOROWITZ & 

KATZENELENBOGEN 

NEW YORK 1896 INFORMATION FROM COPY OF CATALOG 
CARD; POLITICAL; MONEY QUESTION IN 

AMERICA; MISSING COVER AND TITLE PAGE 

 VILNA 1906 POLITICAL; INCLUDES CATALOG FOR רָאם, פערלאג די וועלט (שטריכען)געקעמּפפט -געלעּבט אלגין

OTHER BOOKS FROM PUBLISHER 

. י)ּפרָאסּפער מערימע 

 (שחור

FRANKFURT פארלאג אונטערוועגס געסל פון מַאדַאם לוקרעציע דָאס  1948 TWO COPIES; LITERATURE; TRANSLATION 



= פישּבערג . מ

MAURICE 

FISHBERG 

דיא געפאהר פון דיא אידישע נַאציָאנַאליסטישע בעוועגונג אין איהרע 

, ציון ציוניזם, פערשיעדענע פָארמען וויא דיא רַאסענפרַאגע

-קולטורעלע-נַאציָאנַאל, קולטוריזם-העם-אחר, טעריטָאריאליזם

 THE PERILS OF THE JEWISH= אויטָאנָאמיע 

NATIONALIST MOVEMENT : WITH SPECIAL 

REFERENCE TO THE RACE QUESTION, ZIONISM, 

TERRITORIALISM JEWISH CULTURE, JEWISH 

AUTONOMY, ETC 

MAX N. MAISEL NEW YORK  POLITICAL 

 JANE= דזשעין ראוז 

ROSE 

 CHILDREN’S LITERATURE; DRAMA 1918   א קינדער שּפיעל: דאס געפינס 

= רָאמַאן קים 

ROMAN KIM (ּפ .

 (קַאץ

= דָאקומענטירטע דערציילונג : דער געפונענער העפט אין סונטשָאן 

EL CUADERNO DE SUNCHON : NOVELA 

DOCUMENTAL 

 BUENOS פארלאג היימלאנד

AIRES 

OCTO

BER 

1952 

LITERATURE; TRANSLATION 

 ;VILNA 1924 INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR קלעצקין. ּב געקליּבענע דערציילונגען (רויכל. ד)קוּפרין . א
COLLECTED WORK; LITERATURE; 

TRANSLATION 

. ד)לעסיא אוקראינקא 

 (הָאפשטיינ

פארלאג פאר די -מעלוכע געקליבענע ווערק

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 אוססר

KIEV 1838 

[SIC - 

SHOU

LD BE 

1938] 

INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR; 

LITERATURE; TRANSLATION; COLLECTED 
WORK 

 VILNA 1925 LITERATURE; COLLECTED WORK; POETRY קלעצקין. ּב לידער: הינטערן שלָאס : לייוויק . געקליּבענע ווערק פון ה לייוויק. ה

-אבו= משה סטאווסקי 

 נעמן

 VILNA 1933 COLLECTED WORK; LITERATURE קלעצקין. ּב ...אראּבער דערציילן: דריטער באנד : געקליּבענע ווערק 

ווָאל. י ;KIEV 1930 COLLECTED WORK ליגע-קולטור געקליּבענע ווערק ּפינסקי. ד  ON TITLE PAGE;  

. ּב)קרילָאוו . א. אי
 (גוטאנסקי

פארלאג פאר די -מעלוכע געקליּבענע מעשָאלימ
נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KIEV, 
KHARKOV 

1936 INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR; 
LITERATURE; ILLUSTRATED; TRANSLATION 

 ;LONDON 1908 INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR פרייע ארבייטער וועלט לעך'געקליּבענע מעשה (גאלוב. א)טולאטולי 

LITERATURE; TRANSLATION 

. מ)לעָאניד ַאנדרעעוו 

 (קַאטץ

 HEBREW PUBLISHING געקליּבענע שריפטען

COMPANY 

NEW YORK 1926 COLLECTED WORK; TRANSLATION 

ּפרץ )טאלסטאי . ל

 (הירשּביין

 VILNA  LITERATURE; TRANSLATION; COLLECTED פערלאג שלמה שרעּבערק ערשטער ּבאנד: געקליּבענע שריפטען 
WORKS 
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 RIGA 1937 TRANSLATION; LITERATURE ביליקע ביכער ּפושקין. ס. געקליּבענע שריפטן פון א (עדות. ּת)ּפושקין . ס. א

געקליבענע שריפטען איבער די לעהרע פון דער מענשליכע  הערבערט ספענסער

 געזעללשאפטס ָארדנונג

LONDON HEBREW 

PUBLISHING 

COMPANY 

LONDON 1908 COLLECTED WORKS 

שלמה , מַאקס ּפערלָאוו

 דַאווידמַאן

 NEW YORK 1928 LITERATURE; SHORT STORIES קלוב-ער ַארבעטער'טַאונ-דַאון (דערציילונגען)געקניּפטע ריטלַאך 

היסטארישע ַא זעהר אינטערעסאנטע : דאס גערויּבטע קינד  אליעזר שענקעל

 ו לאלף החמישי''ערצעהלונג אין דער צייט פון נזרת תתנ

 PODGORZE דייטשער' שאול חנני

BEI KRAKOW 

ד ''תרס

1904 

LITERATURE  

רָאּבינדראנאטה טַאגָאר 

 (אסקאר דוּבין)

PHILADELPHI .אזער ּברָאס דער גערטנער

A 

1915 LITERATURE; TRANSLATION 

ראּבינדרַאנַאט טַאגָאר 

 (ליּבע ּבורשטין)

 BIALYSTOCK 1921 LITERATURE; TRANSLATION ַאלּבעק. פארלאג א דער גערטנער

געזַאמלטע ַארטיקלען וועגן : געשטַאלטן און ּפערזענלעכקייטן  מיכַאלעוויטש. ּב

 ּבַאוועגונג-דענקער און טוער פון דער ַארּבעטער

 WARSAW 1928 ARTICLES ABOUT THINKERS AND LEADERS 
OF THE WORKERS MOVEMENT; LABOR; 

ILLUSTRATED COVER 

 .A= קאסּפע . א

CASPE 

 ;NEW YORK 1929 INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR פארלאג יוניָאן סקווער די געשיכטלאכע ַאנטוויקלונג פון קלאסן געזעלשאפט

DEVELOPMENT OF CLASS SOCIETY 

 ;VILNA 1921 HISTORY OF THE ALPHABET; ILLUSTRATED גרינינקע ּביימעלעך צווייטע אויפלַאגע: די געשיכטע פון אלף בית  ידידָאוויטש. ש
EDUCATIONAL MATERIAL 

וויסנשאפטלעכע ּביּבליָאטעק-ּפָאּפולער KIEV 1927 SERIES ליגע-קולטור געשיכטע פון ַאערָאּפלַאן .(ּב. ט)רּוּבַאקין . נ  NO 11; 
TECHNOLOGY; AIRPLANES; ILLUSTRATED 

זיכרוינעס פונ אנ אונטערערדישער : די געשיכטע פונ אנ ארבטערענ  מארקָאווסקאיא. ס

 טוערנ

 MOSCOW 1934 MEMOIRS; TWO COPIES; WOMAN WORKER פארלאג עמעס

= פיליּפ קרַאנץ 

PHILIP KRANTZ 

עווָאלוציָאן נאך די דיא געשיכטע פון דיא גרויסע פראנצויזישע ר

 THE= ּבעסטע און נייעסטע ווערק און נאכפָארשונגען 

HISTORY OF THE GREAT FRENCH REVOLUTION 

INTERNATIONAL 

LIBRARY PUBLISHING 

NEW YORK 1903 SERIES THE INTERNATIONAL LIBRARY, VOL 
4, NO 3, JULY 1902 

פאלק )קָאגַאן . ּפ

 (היילּפערין

 ;VILNA 1927 LITERARY HISTORY; GREEK LITERATURE פארלאג טָאמָאר פון דער גריכישער ליטעראטורדי געשיכטע 

TRANSLATION; ILLUSTRATED 

 WARSAW 1925 HISTORY OF YIDDISH; JEWISH CULTURAL ליגע-קולטור צווייטער ּבאנד: קונסט און דראמע -געשיכטע פון יידישער טעאטער יצחק שיּפער

RECONSTRUCTION BOOKPLATE 



פארלאג פאר די -מעלוכע געשיכטע פונ א לאגער (קיּפניס. אי)ּפעטרָאוו . וו

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1932 SERIES ּביּבליָאטעק-אונ ּפיָאנערנ -שול  NO 91; 
ILLUSTRATED; CHILDREN’S LITERATURE 

. א. י)פַארַאדיי . מ

 (לעפשין

 ;VILNA 1922 TECHNOLOGY; HISTORY OF LIGHT קלעצקין. ּב די געשיכטע פון ַא ליכט

SCIENCE; ILLUSTRATED 
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. מ, ּפָאכיילעוויטש. ד

 [ED]אלּפערָאוויטש 

פארלאג פאר די -מעלוכע טנ לערניָאר-Vגעשיכטע לערנּבוכ פארנ 

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1932 EDUCATIONAL MATERIAL; HOLOCAUST 

ASSET; SERIES ר פָאלקסקָאמיסאריאט פאר ’’אוסר
 ּבילדונג

ּבַאנד מיט פיל  I: איירָאּפעאישע ליטערַאטורן -געשיכטע פון די מעריב (היילּפערין. פ)קָאגַאן . ּפ

 ּפָארטרעטן אויף ּבַאזונדערע ּבלעטער

 VILNA 1924 HISTORY OF EASTERN EUROPEAN קלעצקין. א. ּב
LITERATURE; ILLUSTRATED; FOUR COPIES; 

TWO ITEMS HAVE 1925 PRINTED ON 
COVER/SPINE; ONE ITEM IS BOUND 

TOGETHER WITH VOLUME 2 

צווייטער ּבַאנד : איירָאּפעאישע ליטערַאטורן -געשיכטע פון די מעריב (היילּפערין. פ)קָאגַאן . ּפ

XIX מיט ּפָארטרעטן אויף בַאזונדערע ּבלעטער: דערט יָארהונ 

 VILNA 1925 HISTORY OF EASTERN EUROPEAN קלעצקין. א. ּב

LITERATURE; ILLUSTRATED; FOUR COPIES; 
ONE ITEM IS BOUND TOGETHER WITH 

VOLUME 1 

ּבַאנד מיט  III: געשיכטע פון די מעריב איירָאּפעאישע ליטערַאטורן  (היילּפערין. פ)קָאגַאן . ּפ

 ּפָארטרעטן אויף ּבַאזונדערע ּבלעטער

 VILNA 1927 HISTORY OF EASTERN EUROPEAN קלעצקין. ּב
LITERATURE; ILLUSTRATED; ONE COPY 

. ּב)לאנדער . י. ס

 (ראּבינָאוויטש

טעקוויסנשאפטלעכע ּביּבליאָ -ּפָאּפולער KIEV 1930 SERIES ליגע-קולטור געשיכטע פון א סָאסנע  NO 42; 
ILLUSTRATED 
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לערנבוכ פאר : די עּפָאכע פונ אינדוסטריאלנ קאּפיטאליזמ : געשיכטע  פרייבערג. נ, יעפימָאוו. א

 טער לערניָאר-8טער אונ -7: דער מיטלשול 

 MOSCOW 1933 EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED פארלאג עמעס

טנ -4טנ אונ -3לערנבוכ פארנ : קורצער קורס : געשיכטע פונ פססר  [ED]שעסטאקָאוו . וו. א

 קָאמיסיע-באוויליקט פונ דער אלפארבאנדישער רעגירונגס: קלאסנ 

 MOSCOW 1941 EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED פארלאג דער עמעס-מעלוכע

-פערלאג ציוניסטישע קאפיקע (ציוןפון די אורַאלטע צייטען ּביז חבת )די געשיכטע פון ציוניזם  יוסף ספיר

 ּביּבליָאטעק 

ODESSA ט''תרס NO 16; ZIONISM 

מרכז פון דער ציוניסטישער  ציון -די געשיכטע פונם ציוניזם ביז חיבת ספיר. י

 ארגאניזאציע אין בעסאראביע

KISHINEV ד''תרפ SERIES ביבליאטעק-ציוניסטישע פאלקס  NO 5; 
ZIONISM; TWO COPIES; ONE INSCRIBED IN 

HEBREW 

. ד)טָאלסטָאי . נ. ל

 (קַאסעל

ו ''תרע WARSAW פערלאג יודיש די געשיכטע פון מיין קינדהייט

1915 

TRANSLATION; MEMOIR 



: די געשיכטע פון די רעוואלוציאנערע בעוועגונגעןן אין רוסלאנד  טהון. א

 ערשטער טייל

אידישער אלגעמיינער 

 ארבייטערבונד

GENEVA FEBR

UARY 

1905 

BUND; HOLOCAUST ASSET 

. מ. ל)יעקב סמיטליין 

 (הערבערט

פון שטַאנדּפונקט פון דער ( טבילה)געשלעכטליכע אייניגונג 

 וויסענשַאפט די מקוה

 NEW YORK 1930 TWO COPIES; PAMPHLET ABOUT THE די דזשואיש פָארום

SCIENTIFIC BENEFITS OF MIKVAH 

. א)אקטאוו מירבא 

 (פרּומקין

 LONDON 1908 DRAMA; TRANSLATION פרידמאן. ל קָאמעדיע אין דריי ַאקטען: געשעפט איז געשעפט 

. ה, כַאווער ּפַאווער

 כַאצקעלס

זַאמלונג פון ּפיעסן פַאר קינדערטעַאטער -שול VILNA 1936 SERIES פארלאג גרינינקע ּביימעלעך ּפערעלע און ּבערעלע! ; ַא געשעפט הָאּב איך  

: פארנ ערשטנ אונ צווייטנ קלאס  Iגראמאטיק אונ ָארטָאגראפיע טייל  זארעצקי. א

צווייטע אויסגעּבעסערטע אופלאגע ּבאשטעטיקט דורכנ פָאלקָאמּבילד 

 ר''פונ אוסר

פארלאג פאר די -מעלוכע

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1934 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION; 
ILLUSTRATED; GRAMMAR 

, צווייטע: ערשטער טייל : גרַאמַאטיק פון דער יידישער שפרַאך  רייזען. ז

 פַארּבעסערטע אויפלַאגע

פ ''תר VILNA שרעּבערק. פארלאג ש

1920 

GRAMMAR 

קארל עמיל פארנצאז 

 (מישאל)

א ראמאן אין צווייא ( טראכטענּבערגיהודית )דער גראף אונ די יידין 

 טהייל 

ה ''תרנ VILNA חיים-בן

1895 

BOUND TOGETHER WITH PART TWO (1895); 

LITERATURE; TRANSLATION FROM 
GERMAN 

ס משּפט אדער דיא געהיימניסע פון דער 'גראף עסטערהאזי און זאלא עליכם שלום

 אינטערעסאנטער רָאמַאןַא זעהר : שּפַאנישען קריעג -ַאמעריקַאניש

S. KANTROWITZ NEW YORK JUNE 

21 

1898 

KANTROWITZ’S MAGAZINE  טעגליכער רָאמַאן אין

 VOL 1, NO 1-36; LITERATURE העפטען

פארלאג פונ -מעלוכע דעמ גרויסנ סטאלינ פונ ווייסרוסישנ פָאלק 

 ווייסרוסלאנד

MINSK 1938 ILLUSTRATED; BIOGRAPHY IN RHYMING 
VERSE 

פארלאג באמ -מעלוכע (צווייטע אופלאגע)דעמ גרויסנ סטאלינ פונ ווייסרוסישנ פָאלק  

 ראטפָאלקָאמ פונ ווססר

MINSK 1940 ILLUSTRATED; BIOGRAPHY IN RHYMING 
VERSE 

גרויסע דערגרייכונגען און גערפינדונגען ּפָאּפולערע שמועסן וועגן  העלענע כַאצקעלס

 ערשטער טייל: פיזיק 

פַארלַאג -צענטרַאלער פאלקער

 .ר. ס. ס. פון פ

MOSCOW 1927 SERIES וויסנשַאפטלעכע ּביּבליָאטעק-ּפָאּפולער ; 

ILLUSTRATED; PHYSICS 

גרויסע דערגרייכונגען און גערפינדונגען ּפָאּפולערע שמועסן וועגן  העלענע כַאצקעלס

 צווייטער טייל: פיזיק 

פַארלַאג -צענטרַאלער פאלקער

 .ר. ס. ס. פ פון

MOSCOW 1927 SERIES וויסנשַאפטלעכע ּביּבליָאטעק-ּפָאּפולער ; 
ILLUSTRATED; PHYSICS 
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ווָאס די ּפרעסע הָאט צו זָאגען : ַא גרויסע נַאציָאנַאלע אונטערנעהמונג  ּבנימין מנשה לעווין

די וועגען זיין אונטערנעהמונג צו אויפזוכען און צוזַאמענשטעלען 

טען 10טען ביז ענדע 5פון דעם , גַאנצע ליעטרַאטור פון די גאונים

 NEW YORK ג''תרפ QUOTES ABOUT THE ENCYCLOPEDIA OF 

GEONIC LITERATURE; FUNDRAISING 
BROCHURE 



וויכטיגע ווערק ווָאס וועט -ַא ריעזיגע און העכסט: יָאהרהונדערט 

בערייכערען דעם אוצר פון אונזער ליעטרַאטור אויף ַאן 

ארויסגעגעבען פַאר דער אינפָארמַאציע : אויסערגעוועהנליכען אופן 

 אידישען ּפובליקוםם גרויסען 'פונ

ַאלבערט , מייקל סעיערס

כאים )קַאהן . ע

 (דַאווידזָאן-מַאגָאלעס

די געהיימע מילכָאמע קעגן : די גרויסע פַארשווערונג 

 סָאוועטנפַארבַאנד

 BUENOS פארלאג היימלאנד

AIRES 

1950  

 REWOLUCYA)די גרויסע פארנצויזישע רעוואליוציאן  (מיכלזָאהן. מ)לאטארניק 

FRANCUSKA) 

  LONDON 1903 פוילישע סָאציַאליסטישע פארטיי

. ש)ּפעטער קרָאּפָאטקין 

 (יַאנָאווסקי

: צווייטער ּבַאנד :  1789-1793די גרויזע פרַאנצויזישע רעווָאלוציָאן 

ביז צו דער רעאקציע פון דעם  1792די ּפאסירונגען פון סעּפטעמבער 

 (1794)טען טהערמידָאר 9

  NEW YORK 1912 פרייע ארבייטער שטימע

פארלאג פונ -מעלוכע רָאמאנ: גרויסער ָאדער שטילער  לידינ. וול

 נאצסעקטער, ווייסרוסלאנד

MINSK 1936 LITERATURE; HOLOCAUST ASSET 

, פינקעל)לָאזָאווסקי . א

 (קאראלינסקי

אן אנדיינק דעם איין : מילכאמע -דער גרויסער סטארטעג פון קלאסן

 און איינציקן

ראט פון די -צענטראל

 פראפאריינען אין ווייסרוסלאנד

MINSK 1925  

דָאס איזט איינע : דער גרויסער רויּבער אלי מיט זעּכס פינגער  

עס איזט . געטראפען אין מאראקא שרעקליכע געשיכטע וואס האט זיך

זאלכעס נאך ניט געהערט געווארען אין אונזערע צייטען אונד אין 

 זיא איזט וואהר אונד ריכטיג. אונזערע לענדער

 WARSAW 1875 LITERATURE 

   WARSAW פערלאג צענטראל רָאמַאן: ַא גרויסער רעמיז  לעוואנדא. ל

. י)הערמיניא צורמיליען 

 .(ל

ביבליָאטעק פַאר קינדער און : פַאר אונזערע קינדער  NEW YORK 1939 SERIES פארלאג אידישע שול גרויע הינטלדָאס 

 ;NO 2; TWO COPIES; ILLUSTRATED יוגנט
CHILDREN’S LITERATURE 

פארלאג פאר די -מעלוכע דאס גרויע העלדזל סיּביריאק-נ'מאמ

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 אוססר

KIEV 1937 SERIES ביבליאטעק-שול ; CHILDREN’S 

LITERATURE; ILLUSTRATED 

איבערזעצט פון דייטשען )געדאנקען פון אנארכיזן -די גרונד קינאוו. ה

 (מַאנוסקריּפט

, וויטווע און געּברידער רָאם

 פערלאג די וועלט

VILNA 1906 NO 36 FROM PUBLISHER; ANARCHISM; 
TRANSLATION 

קָאמיסַאריַאט פַאר אידישע  פרַאגן פונם מַארקסיזם-די גרונד ּפלעכַאנָאוו. וו. ג
 ענינים אין ּפעטערּבורג

PETERSBURG 1919 MARXISM 

. נ. ר י''פָארווערטער ד: ּפרינציּפן פון רעליגיעזן סָאציַאליזם -גרונט אברהם ּביק

נָאכווָארט מאיר ( יָארק-ניו)ַאלמי . א(, לָאנדָאן)שטיינּבערג 

 (לָאדזש)הערצּבערג 

רעליגיעז סָאציַאליסטישער 

 פַארלַאג ּבַאפרייּונג

LODZ, NEW 

YORK 

ח ''תרצ

1938 

YEAR ON TITLE PAGE IS PRINTED ‘ ח ’’התרצ

 STAMP FROM KALMON ;’לּבריאת העולם
MARMOR; HOLOCAUST ASSET 



די פארלאג פאר -מעלוכע די גרונטיקע עקָאנָאמישע אויפגאּבע פונ פססר לעָאנטיעוו. א

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 אוססר

KIEV 1940 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 
BOOKPLATE 

ּביּבליָאטעק-גרָאשן WARSAW 1932 SERIES ּביּבליָאטעק-פארלאג גרָאשן ּפרָאווָאקַאטָאר-גלח: גריגארי גאּפאן   גרשון סלָאנימסקי  NO 6; BIOGRAPHY 

מעטרָאּפָאליטַאנסקי . א

 .(ז. ה)

 ;WARSAW 1922 GREEK LEGENDS; TRANSLATION גיטלין. פארלאג א ערשטער טייל( : לעגענדן)גריכישע מיטן 
ILLUSTRATED 
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. י. י)אייזיק הירש ווייס 

 (שווַארץ

אדער די ( דור דור ודורשיו)די גרינדער און בויער פון יודענטום 

פון דער : צווייטע סעריע : געשיכטע פון דער תורה שבעל ּפה 

 שליסונג פון תלמוד ביז די בעלי תוספות בוך א

 NEW YORK 1922 פערלאג אידיש

 ב''תרּפ

JEWISH HISTORY; TWO COPIES 

-נַאציָאנַאלעם ַארבייטער-אידיש די גרים אין היינטיגען רוסלאנד סקי-אנ. ש
 פערבַאנד פון ַאמעריקאַ 

NEW YORK  SERIES  ּביּבליָאטעק-אידישע קינדער, קווַאלפון אידישען  NO 
1-2; ILLUSTRATED COVER; CHILDREN’S 

LITERATURE 

= הערמאן הָאפמאן 

HERBERT 

HOFFMAN 

טער יעהרליכער קָאנווענשָאן -57ס מעסעדזש צו דער 'גרענד מַאסטער

סטיל ּפיער אטלאנטיק : פון דעם אינדעּפענדענט ָארדער ברית אברהם 

=  1944, טען13טען און 12, טען11זשון דעם ד. דזש. נ, סיטי

GRAND MASTER'S MESSAGE TO THE 

DELEGATES OF THE FIFTY-SEVENTH ANNUAL 
CONVENTION OF THE INDEPENDENT ORDER 

BRITH ABRAHAM : STEEL PIER ATLANTIC CITY, 

N. J. JUNE 11TH, 12TH AND 13TH 1944 

   TEXT IN ENGLISH AND YIDDISH 

דאקומענטן מכוח דעם באגיין זיך מיט דייטשע בירגער אין  

איבערגעגעבן דעם ּפַארלַאמענט דורכן :  1938-1939דייטשלאנד 

מיניסטער פַאר אויסלענדישע ענינים לויטן ָאנזָאג פון זיין מַאיעסטעט 

 =DISTRIBUTION OF COMMAND PAPER ON 

GERMAN ATROCITIES (IN YIDDISH) 

 LONDON 1941 DOCUMENTS ABOUT GERMANY 1938-1939 קַאנטָאר-כתבים זיין מַאיעסטעטס

TRANSLATED INTO YIDDISH; INCLUDES 
PAGE OF TEXT IN ENGLISH WITH IMAGE ON 

BACK 

סטיווענסאן . ראבערט ל

 .(ראוז. ב)

 ;LONDON 1911 INCLUDES PORTRAIT OF STEVENSON נַארָאדיצקי. י הַאיד. דאקטאר דזשייקעל און מר
LITERATURE; TRANSLATION  

= אקטען  4דארא אדער דער מיליאנער אלס ּבעטלער דראמא אין  שליעפערשטיין. ש

DORA 

 מאנּולעסקא LEMBERG 1905 DRAMA; ILLUSTRATED; MUSIC BY דוד רָאטה

 .J= יודא כהן קרויס 

KRAUSZ 

טערקלערונג דייטשע שפראכע ַאגַאדישע שריפ' העבר: דבר בעתו 

איינע אויסלעזע דער בעסטען ערקלערונגען אונד : יידישע לעטטערן 

הָאמיעליטישען בעטראכטונגען פאן תלמוד מדרשים אונד 

 DOWOR! = חומשי תורה מגלות' פערשיעדענער ספרים על ה
BEITO : HEBR. AGADISCHE 

SCHRIFTERKLERUNG DEUTSCHE SPRACHE JUD/ 

 HUNGARY  RELIGIOUS מאיר רָאזענבוים



LETTERN/ EINE AUSLESE DER BESTEN 

ERKLARUNGEN UND HOMIELITISCHEN 

BETRACHTUNGEN VON TALMUD MIDRASCH 

UND VERSCH. AGADISCHE WERKE 

ל ''דא ווערט ערציילט פון גרויסע גאונים אונ צדיקים ז: דברי קדושים  יחיאל ליב שפערלונג

ת זאל העלפין ער ''אונ השי, זיי האּבין ּבאוויזיןאללע ווונדער וואס 

 זאל מיט אינז אויך טאהן אזעלכע ניסים

ה ''תרנ VILNA יצחק פונק

1895 

RELIGIOUS 

SAMUEL KLEIN  אויף וועלכעס איך האבע הסכמות מגדולי : דובר שלום לכל זרעו

 ...א ''ישראל שליט

HALADAS BEREGSZASZ א''תרפ RELIGIOUS 

ַאלעקסַאנדער ּפושקין 

 (שרה רייזען)

יידישע , קלעצקין. א. ּב דוּברָאווסקי

 ָאּפטיילונג

VILNA 1923 LITERATURE; TRANSLATION; HOLOCAUST 

ASSET 

דוד אין דער וויסטע אדער גלית הּפלשתי היסטארישע ָאּפערעטע אין  עּפפילבערג. ה. ו

 ּבילדער 12אקטען מיט  5

 WARSAW 1888 DRAMA; HOLOCAUST ASSET אלאפין. י

 WARSAW 1924 BIOGRAPHY .ָארגַאנז.ווארשאווער ציוניסט דזשארזש-דוד ללאיד 

 DRAMA ד''תרס PODGORZE זייטשער. ל. ש אקטען 4ּבילד אין -לעּבענס( דאווידס גייגע)ס פיעדעלע 'דוד יאזעף לאטיינער

. ּפ)זיזראעלי . ּב

 (הַאלּפערן

 WARSAW 1923 LITERATURE; TRANSLATION; BOOKPLATE צענטרַאלפארלאג  דוד אלראי
FROM IWO IN BUENOS AIRES 

מרדכי )טשעכָאוו . פ. א

 (ניידין

 WARSAW 1923 LITERATURE; TRANSLATION ליגע-פארלאג קולטור א דועל און אנדערע דערציילונגען

ר פייווש ''אברהם יעקב ב

 ברך סוויאדאשץ

 RELIGIOUS ב''תרס VILNA פירָאזשניקָאוו. י ...דורש לציון 

  ;MOSCOW 1934 LITERATURE פארלאג עמעס באנד IIרָאמאנ ערשטער ּבוכ : דוירעס דערוואכטע  לעווינ-ליּפמאנ

 BEN= ּבן אביגדור 

AWIGDOR 

ם 'דון מיגואל פון שפַאניען היסטָארישער רָאמאן פון דער צייט פונ

 DON MIGUEL VON= גרוש שּפַאניען אויס דעם העברעאישען 

SPANIEN HISTORISCHER ROMAN AUS DEM 

HEBRAISCHEN 

 NADWORNA 1911 LITERATURE; TRANSLATION FROM SPANISH פערלאג פאמיליענבלאט
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JOHN MOST  ;NO 2 פרייע ארּבייטער שטימע ּביּבליָאטעק NEW YORK  SERIES שטיממעפרייע ארבייטער  ערשטעס העפט: ביאגראפיע -ס אויטא'דזשאהן מאסט 
AUTOBIOGRAPHY 

, בילדונגס דעּפַארטמענט )1548-1600( דזשארדאנא ברונא זאלקעס= הורוויץ . ש

 ארבייטער רינג

NEW YORK 1926 CHILDREN’S LITERATURE; ILLUSTRATED; 

SERIES ארבייטער רינג קינדער ביבליאטעק 



-ארבייטער רינג בילדונגס (1882טן יוני 1807-2טן יולי 4(דזשוזעּפע גַאריבַאלדי  זאלקעס= הורוויץ . ש

 דעּפארטמענט

NEW YORK  SERIES ארבייטער רינג קינדער ביבליאטעק VOL 1 NO 6; 
CHILDREN’S LITERATURE; ILLUSTRATED 

מַאקס )מארסעל ּפרעווא 

 (לעווין

 S. KANTROWITZ NEW YORK  ON FIRST PAGE OF NOVEL THE TITLE IS ס היירַאטה'דזשולעט

ס היירַאטה’זשולעט ; MARRIAGE; LITERATURE; 
TRANSLATION 

M. JACOBSON די מעטאדע פון דיזען סיסטעם איז : ס זעלבסט לעהרער 'דזשייקאּבסאן

א : זא דאס יעדער קען עס ערלערנען , איינפאך אונד גוט

 ס קלאטהינג'ון מענער אונד באיפאלקסאמענער לעהרער פ

 NEW YORK 1909 INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR; GUIDE TO 

SEWING MEN’S AND BOYS’ CLOTHING; 
ILLUSTRATED 

-דערציילט פונ א פוילישנ פָאליט: וועמענ מע פארגעסט ניט , די בָאגענ. ד

 געפאנגענעמ

  MOSCOW 1933 פארלאג עמעס

. מ)היינריכ היינע 

 (כאשטשעוואצקי

 MOSCOW 1936 LITERATURE; TRANSLATION FROM פארלאג עמעס שילער. פָארעדע פ: מייסע -דייטשלאנד א ווינטער
GERMAN 

= בארנעט דזשיי מעדָאף 

BARNET J. 

MEDOFF 

א ּפאָאר שטריכען צו דער : א דיכטער פון גָאטעס גנאדען 

 EZEKIEL= ליטערארישער פיזאנאמיע פון יחזקאל לעוויט 

LEAVITT, THE POET : AN APPRECIATION 

 PHILADELPHI

A 

1915 INCLUDES ADVERTISEMENT FOR BOSTON 

JEWISH VOICE; LITERARY CRITICISM; TWO 
COPIES 

ּביּבליאטעק-שול WARSAW 1924 SERIES ליגע-פארלאג קולטור דין ּתורה מיטן ווינט ּפרץ. ל. י  NO 31; INCLUDES 
PORTRAIT OF PERETS; CHILDREN’S 

LITERATURE 

  MOSCOW 1941 פארלאג דער עמעס-מעלוכע מעסירעסנעפעשדיקייט, ָארגאניזירטקייט, דיסציּפלינ ּפריאמקָאוו. א

א ריהרענדער און העכסט אינטערעסאנטער : דן יצחק אּברּבנאל  ּבן ּפורת

צייט אין בלוטיגען -אינקוויזיציָאנסהיסטָארישער רָאמאן פון דיא 
דא ווערען געשילדערט דיא הויּפט מָאמענטען ווען דיא : שּפאניען 

אידען זיינען ערטריבען געווָארען פון יענעם שרעקליכען יָאמער 

 טהָאל

ס פאלקס לייּברארי’ּבערקאוויטץ NEW YORK 1902 SERIES בערקָאוויטץ. פערלאג ל  

. ש)דזשָארדזש קליָאט 

 (רדבערגע

 ;S. KANTROWITZ NEW YORK  VOLUMES 1 AND 2; LITERATURE דניאל דערָאנדאָ 

TRANSLATION 

. מ)רעזניטשענקָא . וו

 (שאּפיראָ 

ּביּבליָאטעק-און ּפיָאנערן -שול KIEV 1930 SERIES ליגע-קולטור דניעּפערּבוי  NO 49; 
CHILDREN’S LITERATURE; TWO COPIES; 

ILLUSTRATED 

פארלאג פונ -מעלוכע דעגאזירונג אונ וויאזוי דורכפירנ זי (בל--ד)פיָאדָארָאוו . וו

 ווייסרוסלאנד יידסעקטער

MINSK 1933 ILLUSTRATED INSTRUCTION MANUAL; 
TECHNOLOGY; AGRICULTURE 

יידישער 
וויסנשַאפטלעכער 

= אינסטיטוט 

YIDDISH 

העלפט פַארזָארגן די : ליטערַאטור וועגן יידן -דעזידערַאטן פון נַאצי
= דָאזיקע ביכער פַאר וויסנשַאפטלעכער פָארשונג 

DESIDERATA OF NAZI LITERATURE ON THE 

JEWS : HELP PROCURE THESE BOOKS FOR 

 NEW YORK 1945  



SCIENTIFIC 

INSTITUTE 

SCIENTIFIC RESEARCH 

מיט ַא ? יקטַאטורדעמָאקרַאטישער סָאציַאליזם ָאדער רויטע ד קַארל קַאוטסקי 

 ליטווַאק. פָארווָארט פון א

  NEW YORK 1932 פארלאג וועקער

 VILNA  DRAMA; NO 6 FROM PUBLISHER דער האמער ַאקטען 3ַא ּפָאעמַא אין : דעמערונג  ּפרץ הירשביין

. א)טרעטיאקָאוו . ס

 (סאפראָ 

פארלאג -צענטראלער פעלקער כואס כאסענע-שי-דען

 .ר.ס.ס.פון פ

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1931 ILLUSTRATED COVER; TRANSLATION; 

ABOUT JAPANESE WEDDING 

 .P. M= ץ ''משה כ

KAC = KATZ 

א וויסענשאפטליכע אויפקלערונג איבער ציין היילונג : דענטיסטיק 

פראקטישע אנווייזונגען . ציין מיט ציטאטען פון תלמוד-און קונסט

 DENTISTRY : AN ESSAY, WITH= פאר יעדען איינעם 

QUOTATIONS FROM THE TALMUD, AND 

PRACTICAL DIRECTIONS FOR ALL 

 LONDON 1943 HEALTH; MEDICINE 

פַאלק )לעוו טָאלסטָאי 

 (היילּפערין

 VILNA 1930 STAMP FROM IWO IN BUENOS AIRES; SERIES קלעצקין. ּב דעקַאּבריסטן און אנדערע דערציילונגען

קינסטלערישע ווערקאלע   

 WARSAW 1937 INCLUDES PHOTOGRAPH קינדערפריינד ַא דענקמָאל ּביים טייכל מוישע לעווין

ָארגַאניזַאציע פון די 

ּפוילישע יידן אין 

= פרַאנקרייך 
ORGANISATION 

DES JUIFS 

POLONAIS EN 

FRANCE = 

ORGABIZACJE 

ZYDOW 

POLSKICH WE 

FRANCJI 

 LE= דער דענקמאל פון יידישער גבורה און מארטירערטום 

MONUMENT DU GHETTO DE VARSOVIE = 

POMNIK KU CZCI GHETTA WARSZAWSKIEGO 

   ILLUSTRATED; TEXT MOSTLY IN YIDDISH 
AND INCLUDES FRENCH AND POLISH 

CAPTIONS 

דרייא  דער דעקטוך אדער צוויא חוּפות אין איין נאכט אקאמעדיא אין 

 אקטען

 WARSAW 1876 LITERATURE; COMEDY יאזעף ווערבליינסקיא

אונזערע שמענדעריקעס ַא סּפעציעלע : דעקלַאמַאציעס און מָאנָאלָאגן  שמחה הייּבלום

 ָאּפטיילונג

. מ, יַאקוּבסָאן. פערלאג ת

 גָאלדּבערג

WARSAW 1929 HUMOR 

סאציאליסטיש -ציוניסטיש

 ארבייטער פארטיי

 ;POLITICAL PLATFORM; SOCIALISM    דעקלאראציאן

ZIONISM 

-ווייסרוסישע וויסנשאפט

 אקאדעמיע

 MINSK 1931 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION  דערלערן די געשיכטע פון די זאווָאדן
BOOKPLATE 
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אגדות און ימים ( שמות יגח'' )ותגדת לבנך! … ,,דערצייל דיין זון [ED]אפרים גאלדבערג 

טובים פאר שול און היים פון אונזערע אלטע אוצרות פונעם 

 דעם ניט אויסגעשעּפטן-.לעבעדיקן אידישען קוואל

 BUENOS 

AIRES 

1948 COLLECTED LEGENDS ABOUT HOLIDAYS; 

ILLUSTRATED COVER 

 ;NO 16 (37) ביבליאטעק זיי גרייט SERIES   אוקרמעלוכענאצמינדפארלאג (אנ אראּביש מייסעלע)א דערציילונג וועגנ א פליעדיקנ פערד  (לאנדאו. וו)
ILLUSTRATED COVER 

 MINSK 1933 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION פארלאג-פארטיי . ּפ. א. ד. ס. דערציילונג וועגנ צווייטנ צוזאמענפָאר פונ דער ר לענינ. אי. וו

BOOKPLATE 

פארלאג בעם -מעלוכע דערציילונגענ גָארקי. מ

 ראטפָאלקָאמ פונ ווססר

MINSK 1941 SERIES ביבליָאטעק-מאסנ ; PORTRAIT OF AUTHOR; 

JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 
BOOKPLATE 

דער )ּפילניַאק . ּב

 (ניסטער

 NO 7 אוניווערסַאלע ּביּבליָאטעק KIEV 1928 SERIES ליגע-קולטור דערציילונגען

מיכַאליָא קָאציוּבינסקי 

 (פינינּבערג. ע)

  ;NO 7 אלגעמיינע ּביּבליָאטעק KIEV 1928 SERIES ליגע-קולטור דערציילונגען

דערצוולינגען וועגן ווילדע מענשטן מיט ּבילדער ּבַאַארּבעט לויט  אידע לונסקי 

 פַארשיידענע קוועלן

 VILNA 1922 ָארגַאניזַאציע-צענטראלע שול

 ּב''תרפ

OFFENBACH DEPOT STAMP; ILLUSTRATED 

: א זאמלשריפט וועגן זיין לעבן און שאפן : מַאקס בינענשטָאק . דר נתן מעלצער

הפועל פון דער ציוניסטישער -אין אויפטרַאג פונם ועד

 קליינפוילן-פאר מזרח'' התאחדות,,ארּבעטספארטיי 

 LEMBERG 1924 ILLUSTRATED COVER; BIOGRAPHY פארלאג התאחדות

 NEW YORK 1928 DRAMA; LITERARY CRITICISM  לעקציעס און דיסקוסיעס: די דרַאמַאטישע קונסט  קָארנבליטה. ז

 ,WARSAW פערלאג פראגרעס דראמען פינסקי. ד
NEW YORK 

1909 DRAMA 

 NEW YORK 1928 COLLECTED WORK; DRAMA פארלאג נחמיה לין פערטער ּבַאנד: דרַאמען  סעקלער. ה

יָארהונדערט  XIXיידנטום און די יידישע ליטערַאטור אין -דָאס דרום מחשבות-ּבעל

 (קריטישע שטודיע-ַא היסטָאריש)

ב ''תרפ BERLIN פַארלַאג-ּכלל

1922 

LITERARY CRITICISM; TWO COPIES; 
HOLOCAUST ASSET; ONE HAS STAMP FROM 

CAMP KINDERLAND 

ענטהאלט וויכטיקע דרשות לפי רוח העת : ספר דרוש ישראל בעמים  שמואל מאריס

וועלכע פערשאפען א גייסטיגען פערגעניגען פיר יעדער , והזמן

 קלַאסס לעזער

 RELIGIOUS א''תרּפ  

ישראל -פון אגודת. ּב. צ

 אין ּפוילען

  ץ''תרח WARSAW  (ז''תרצ, ח אלול''י -יוד )גדולה און איהרע החלטות ' די דריטע כנסי



דער דריטער פינפיָאריקער ּפלאנ פונ דער אנטוויקלונג פונ דער  מָאלָאטָאוו. וו

פָארטרָאג אונ שלוסווָארט אפנ : פָאלקסווירטשאפט פונ פססר 

XVIII י 1939מארט  14-17דעמ ( ב)צוזַאמענפָאר פונ דער אלקּפ. 

 MOSCOW 1939 INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR; JEWISH פארלאג דער עמעס-מעלוכע
CULTURAL RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

: זכרונות וועגן יידישע שריפטשטעלער : דריי ליטערַארישע דורות  ציטרָאן. ל. ש

 ערשטער ּבַאנד

 ;VILNA 1920 MEMOIR ציונסָאן. ּב

. ד)ארקאדי ליוּבטשענקָא 

 (הָאפשטיינ

פארלאג פאר די -מעלוכע דער דרייסטער אויסשּפיר

אינ  נאציאנאלע מינדערהייטנ
 אוססר

KIEV 1938 SERIES ביבליאטעק-שול ; CHILDREN’S 
LITERATURE; ILLUSTRATED 

-יעקב מאנסדָארף יוביליי

 קָאמיטעט

JOHANNESBU  (1924-1954)גַאנג פון יעקב מַאנסדָארף -דרייסיק יָאר טעאטער

RG 

1954 ILLUSTRATED; COMMEMORATIVE 

BOOKLET; THEATER 

 DREYFUS; TRANSLATION FROM FRENCH (2 ט''תרנ WARSAW בוימריטטער. א בריעף פון פראנצאזישען מאנוסקריּפט איּבערזעצטדרייפוסס  (פרייד. י. מ)
copies) 

לפי כשרונות , מצוה בשני חלקים אחת ארוכה ואחת קצרה-דרשה לבר שבתי יעקב מאתקעוויץ
: מצוה אויף זשארגאן -א שעהנע און וויכטיגע דרשה לבר… הנער 

 ראשון חלק

 RELIGIOUS; HOLOCAUST ASSET ה''תרע VILNA רוזנקרנץ ושריפטזעצר

= יצחק בר קלמן סאדין 

ISAAC SODDEN 

רעליגיעזע , א ספר פון געקליעבענע דרשות: דרשות יצחק סאדין 

אויך איּבער פערשיעדענע אידישע , אונד נאציאנאלע

 SERMONS ISAAC SODDEN : A= איגעלעגענהייטען 

COLLECTION OF SERMONS, RELIGIOUS, 

NATIONAL AND VARIOUS OTHER JEWISH 

SUBJECTS 

 NEW YORK 1918 TEXT IN YIDDISH; TWO COPIES 
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 WARSAW 1922 ליגע-קולטור האּב איך מיר א לידעלע 

 ב''תרפ

CHILDREN’S LITERATURE; RHYMING POEM; 

ILLUSTRATED; HOLOCAUST ASSET 

 KISHINEV 1888 RHYMING POEM; INCLUDES RUSSIAN TITLE שליאמאוויטש. י א ּפאעמא אין געדיכטע: האדעל  ליעוו. מ
PAGE 

 DRAMA ;קליינע ביבליָאטעק אויפגאנג TORONTO 1928 SERIES ס בוך פארלאג'היימאנ (איינאקטער)דער האז  בעניאמין קאץ

פארלאג פונ -מעלוכע הָאמסעלמאש .(מ. ד)ווָאלקָאווע . אי

 יידסעקטער, וויסרוסלאנד

MINSK 1932 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 

BOOKPLATE; ILLUSTRATED; FACTORY; 
MACHINERY 

 INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR; DRAMA ט''תרס VILNA שרעבערק. ש אקטען 4דער האמער פון לעּבען א פיעסע אין  מייערזאהן. ל. מ

 BRUSSELS JULY  האנט קאלעקטיוו זאמעלהעפט-אין-האנט דערציונגשול און 

1945 

ILLUSTRATED COVER; INCLUDES 

PHOTOGRAPHS; MUSIC AND LYRICS 



 ;HANDBOOK FOR RELIGIOUS WOMEN ּפ''תר NEW YORK אגודת הרבנים הארטאדאקסים ַא הַאנד ּבוך פאר די אידישע פרוי אלעזר מאיר ּפרייל
ILLUSTRATED 

-פָאלקס. ר. ר. ס. או

קָאמיסאריאט פאר 

צענטראלע , ּבילדונג

 אידּביוראָ 

 KIEV 1927 ANTI-RELIGIOUS PROPAGANDA ליגע-קולטור האנטּבוך פאר אנטירעליגיעזער ּפראּפאגאנדע

. ל)ערנסט טָאלער 

 (דַאסין

 WARSAW 1929 TRANSLATION FROM GERMAN; INCLUDES אוואנגארד ַאקטן 5ַא ּפרָאלָאג און ! מיר לעּבן, האּפלא
PORTRAIT OF AUTHOR; DRAMA 

 .I. L= ּפרץ . ל. י

PERETZ  

=  1952 -טער נאי 18 - 1852הָאפענונג און שרעק 

ESPERANZA Y TEMOR 

יידישע רַאציָאנַאליסטישע 

 געזעלשַאפט

BUENOS 

AIRES 

1952 INCLUDES PORTRAIT OF PERETS; 

אויס דעם : איינע ערצעהלונג : עס ראבבי הארטע פריפונגען איינ 

 פָאריגען יאהרהונדערט

M. E. LOWY’S SOHN PEST 1873 LITERATURE; PRINTED IN RASHI SCRIPT  

דיא הארפע אויסגעוועהלטע ליעדער פאן דיא ּבעסטע אידישע  
עזרא , אשה רע, ּבן יעקב, בליהמעלע: טהעאטער שטיקע זא וויא 

שומר , אשת חיל, דניאל אין לעווענגרוּב, אדער דער עוויגער יוד

אונד אויך קאנצערט ליעדער פון דיא ּבעסטע . : וו. ז. טיטוס א, ישראל

, זייפערט. דר, לאטיינער. י, אברהם גאלדפאדען: יודישע פערפַאסער 

 זיגמונד מאגולעסקא אונד רודאלף מארקס

J. KATZENELENBOGEN NEW YORK 1895 COLLECTED SONGS AND POEMS; INCLUDES 
PORTRAIT OF זיגמונד מאגולעסקא 

 ILLUSTRATED COVER; YEAR 3 NO 2 FROM א''תרע WARSAW ּביּבליָאטעק-ווערלאג וועלט די הארצרייזע (רייזין. ז)היינריך היינע 
PUBLISHER; LITERATURE; TRANSLATION 

 ח''תרס ODESSA  די הגדה פון דער לינקער זייט מאמאראווסקי. א

1908 

HUMOR 

 4א דראממע אין : דוד וועלוויל עסטקאמּפאט : הדסה דיא חלוצה  (שמר)שמעון ּבערקמאן 

 אקטין

 BERDICHEV  DRAMA ישראל רַאזָאמָאווסקי

= אברהם דוד ליפשיץ 

A. D. LIFSICA 

געדַאנקען און דינים וועגן דעם איסור , דערקלערונגען: הדרת ּפנים 

 HADRAS PONIM= פון הקפת ּפאת הראש והזקן 

 RIGA 1939 RELIGIOUS; JEWISH CULTURAL פארלאג לָאגָאס
RECONSTRUCTION BOOKPLATE; STAMP 

FROM YIVO IN NEW YORK 

הוּבעלשּפענער אויטאּביאגראפישע סקיצען און געקליּבענע שריפטען  גרינפעלד. ב

 צווייטער באנד: פון ּבראנזווילער סטאלער 

ברָאנזווילער סטָאלער שריפטען 

 קָאמיטע

NEW YORK, 

LOS ANGELES 

1946 COLLECTED WORKS ABOUT BROWNSVILLE 

STOLER (?) 

ערציהונג אונד , ויקלונגהויז דאקטאר דאס קינד זיין ענטו פעלדמאן. וו. מ

וויסענשאפטליכע ערקלעהרונגען וועגען דער מוטער : קראנקהייטען 

און נערסינג אילוסטרירט מיט בילדער אונד פאטאגראפיעס איין 

 פאפולער וויסענשאפטליכער בוך פיר עלטערען אונד נערסעס

R. MAZIN & CO LONDON  HEALTH; MEDICINE; CHILDREN; 
ILLUSTRATED 

מיכל [ )ED]פרענקעל . י עצות צו היטען די געזונדהייט אונ היגיענישע . 2דאקטאר -דער הויז  WARSAW ה''תרנ HEALTH; MEDICINE; ILLUSTRATED 



 מיטלען געגען קראנקהייטען (וועבער

. וו)ּפרָאפעסָאר זוּבָאוו 

 (לאנדאּו

י גרייטּביּבליָאטעק זי SERIES   אוקרמעלוכענאצמינדפארלאג הויכע ּברייטנ  NO 7 (28); JEWISH 

CULTURAL RECONSTRUCTION BOOKPLATE; 
ILLUSTRATED COVER;  

א קַאּפיטל : הומַאניזם אין דער עלטערער יידישער ליטערַאטור  דמיון-ּבעל

 צווייטע אויפלַאגע: געשיכטע -ליטערַאטור

ב ''תרפ BERLIN פַארלַאג-ּכלל

1922 

SERIES ּביּבליָאטעק-ּכלל  NO 19/20 

 NO 27 FROM PUBLISHER; ILLUSTRATED ג''תרע WARSAW ביבליאטעק-םאמיליען הונדערט איינס עליכם-שלום

COVER 

ה ''תרנ WARSAW  רּבה-ַא ּבלאטטעל אויף סּכות אונ הושענא: הושענא  ּפרץ. ל. י

1894 

HOLIDAY; SUKKOT; HOSHANA RABAH; 
INCLUDES ADVERTISEMENTS; 

עדיוקיישָאנַאל קָאמיטע פון  (מיט בילדער)היגיענע די לעהרע ווי צו פערהיטען דאס געזונד  מעריסאן. א. י

 ארבייטער רינג

NEW YORK 1916 SERIES רינג ּביבליאטעק-ארבייטער  VOLUME III; 

HEALTH; HYGIENE; ILLUSTRATED 

ערקלערונגען וויכטיגע עצות און : היגיעניע פאר אונפערהייראטעטע  קָארנינ. ט

 ווי אזוי צו פיהרען א ריין לעּבען, פאר יונגע לייט

  ;HYGIENE ח''תרס WARSAW פערלאג היגיעניע

= חיים זשיטלָאווסקי 

CHAIM 

ZHITLOVSKY 

 ;NO 15; TWO COPIES איקָאר ביבליָאטעק ICOR NEW YORK 1938 SERIES= איקָאר  ? HITLER OR STALIN? = היטלער ָאדער סטַאלין
TEXT IN YIDDISH AND ENGLISH 

= שלום אש 

SCHOLEM ASCH 

פארלאג פון דעם אידישן -פָאלקס THE BIRTH OF HITLER= ס געבורט 'היטלער

 ָארדן-פרָאטערנַאלן פָאלקס

NEW YORK NOVE

MBER 

1944 

ILLUSTRATED COVER 

 .B= מָארגענשטערן . ב

MORGENSTERN 

(WILLIAM H. 

SCHREIBER  ׂ) 

 HITLER'S DREAM  NEW YORK 1933 RHYMING POEM; TEXT IN YIDDISH AND= ס חלום 'היטלער
ENGLISH; TRANSLATION FROM YIDDISH 

INTO ENGLISH; TWO COPIES 

 BIBLICAL TRANSLATION ט''תרס WARSAW השחר ּכתובים, נביאים, ּתורה( : הקדש-ּכתבי)הייליגע שריפטען  (יעקוּבוביץ. ל. א)
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ַא וואונדער שאנע : דער הייליגער ּברית ּביי דעם לעצטען ּבעל שם  יהושע הלוי מזח

 ה הָאט געצעהלט איהר אייניקעל''מעשה ווָאס די ּבָאּבע ע

ג ''תרע VILNA רוזענקראנץ ושריפטזעטצער

1913 

LITERATURE; STAMP FROM YIVO IN NEW 
YORK 

ַא היסטָאריש מעדיצינישע : די היילקרַאפט פון מעדיקַאמענטן  ּפערלמַאן. וו

 ָאּפהַאנדלונג

 VILNA 1933 MEDICINE 

. ע, רעזניק. י פארלאג פונ -מעלוכע היימ פארגעבונגענ MINSK 1935 SERIES ּפראקטיק-פראגעס פונ שול  VOL 2; FROM 



יידישער פרָאלעטארישער קולטור פונ דער אינסטיטוט פאר  נאצסעקטע, ווייסרוסלאנד סאפיאנ. ה, שניידערמאנ
ּפעדאגָאגישע , אוקראינישער וויסנשאפטלעכער אקאדעמיע

 ;EDUCATIONAL MATERIAL ;סעקציע

PEDAGOGY 

דיא היינטטאדישע ּבילדונג אין דייטשלאנד נאוועללע אויס דעם  היילפערין. ל. ח

 איטצטיגען אידישען לעּבען אין צווייא טהייל

 VILNA ו ''תרנ

1895 

LITERATURE 

ּביּבליָאטעק-גרָאשן WARSAW 1931 SERIES ּביּבליָאטעק-פארלאג גרָאשן (דער געניַאלער ליריקער)היינריך היינע  פריידקין. ּב. אַ   NO 63 

LEONARD 

LANDES לַאנדעס =  

 ;NEW YORK  ILLUSTRATED COVER; ILLUSTRATED  דיא הייראטה 
MARRIAGE; HEALTH 

. ר. ס. או פאלקאמּבילד

 ּפאליטופקלער -. ר

אלוקריינישע , צענטרפארלאג 1העפט : איוורעדיקע -הילפּבוכ פאר די דארפישע שולנ פונ ווייניק

 אּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

 ILLUSTRATED; EDUCATIONAL MATERIAL 

זלמן )הענרי נַאטַאנסען 

 (זילּבערצווייג

 WARSAW 1922 DRAMA; HOLOCAUST ASSET פארלאג צענטראל אקטן 4ּפיעסע אין : הינטער מויערן 

א ''תרפ RIGA שערעשעווסקי. ּב א קאמעדיע אין איין אקט: הינטער די קוליסן פון רעדאקציע  מאוושאוויטש. ג

1920 

DRAMA 

הינטער דעם זיידענעם פָארהַאנג פון דעם ַאמעריקַאנעם אידישן  ראובן זַאלצמַאן

 קָאנגרעס

פאראלג ביים אידישן -ביכער

 ָארדן-פרַאטערנַאלן פָאלקס

NEW YORK 1949 ILLUSTRATED COVER; ADVERTISEMENTS 

 ;סָאציַאליסטישע יוגנט ּביּבליָאטעק LODZ 1947 SERIES  היסטָארישער מאטעריאליזם בערקָאוויטש. ש
TYPEWRITTEN 

= יצחק דוב בַאמבערגער 

SECKEL 

MAMBERGER 

-דיא רעליגיָאנז: ענטהַאלטענד : ספר הכשר וטבילת כלים 

-פָארשריפטען בעציגליך דער בעניטצונג פָאן געראטהען צור שפייזע

( = טובלן)טבילת ּכלים (, ּכשרן)הגעלה (, גליהען)בערייטונג ליּבון 

HECHSCHAR UTWILAS KELIM ENTHALTEND : 

DIE RELIGIONS-VORSCHRIFTEN BEZUGLICH 

DER BENUTZUNG VON GERATHEN ZUR SPEISE-

BEREITUNG 

 FRANKFURT  RELIGIOUS LAWS FOOD INSTRUMENTS ג''תרמ 

' לתועלת אחינו בני ישראל היראים את ה: ספר הליכות עלום  אברהם שלמה זלמן

י להעתיק אללע נאטהווענדיגע דינים ''ובמצותיו חפצים יגעתי העזה
אויף יידיש דייטש , איש הישראליפאן שלחן ערוך הצריכים לכל נפש 

דאס יעדער זאלל קעננען פערשטעהען אונד וויססען ( ומסודר יפה)

 לשמור ולעשות את כל המצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

M. E. LOWY’S SOHN BUDAPEST  1881 RELIGIOUS LAWS 

 ,IGNATZ GRUNWALD BELED ...ַאכע ספר הליכות עולם קצור שלחן ערוך אין יידיש דייטשע שּפר אברהם שלמה זלמן

HUNGARY 

 RELIGIOUS LAWS ז''תרפ



צבי ניסן אבא אליהו 

 גאלעמב

ל עם ''ם ז''ר הרמב''הלכות דעות לקוח מספר היד הזקנה לאדמו

עברי דייטש התועלת בהדפסת הפרק הזה לבר יודע להקורא -העתקה

לעזער מעבר לדף אינהאלט פון דיזען ספר וועט דיא פאררעדע דיא 

 בעקאנט מעכען

ו ''תרל VILNA אברהם יצחק דווארזעץ

1875 

RELIGIOUS; TEXT IN YIDDISH AND HEBREW 

דיא פָארשריפטען איבער דַאז פליישזַאלצען נאך דעם : הלכות מליחה  זעליגמן בער בַאמבערגער

 ם דייטשע איבערטרַאגען'ריטוַאלע בעַארבייטעט אונד אינ

 RELIGIOUS ד''תרכ  יודא זָאממער

הויכע געדַאנקען וועגען אמונה בַאגרינדעט אויף די : ספר המאושר  אשר גָאלדּבערג
 יסודות פון אידישקייט פַאר יונג און ַאלט

 NEW YORK ט''תרפ ILLUSTRATED COVER; RELIGIOUS 

 WARSAW 1913 PURIM האלטער. י. א ערצעהלונג: המן הרשע  יאּושזָאהן. ּב

, אין דעם טאג ּפורים, זינגט ּברידער, פיינע לידער: המן מיט מרדכין  

שרייט , אקנאק געּבענדיג, פריילעך לעּבעדיג, פערגעסט אלע יסורים

 !ברוך מרדכי -ארור המן : אללע מיט אמאהל , אפען קול

 VILNA ג''תרנ PURIM; JEWISH CULTURAL 
RECONSTRUCTION BOOKPLATE; STAMP 

FROM YIVO IN NEW YORK 

אדער דער פערביטענער משלוח מנות ַא הומָאריסטישע : ס מּפלה 'המן יעקב טער

 ערצעהלונג

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK  PURIM 

צו זינגען מיט דער : א הסּפד איבער אלעקסאנדער דעם דריטען  יצחק ריינגאלד

 ס ליעד צום פעדלער'צונזער. זעלבער מעלאדיע פון א

   NEW YORK יהודא קאצענעלענבאגען

ישראל סטָאלַארסקי 

[ED] 

די ַאכטע הסתדרות קָאנפערענץ : די הסתדרות און די מדינה 

  1956, מערץ, אביב-ָאּפגעהַאלטן אין תל

לַאטיין ַאמעריקַאנער 

דעּפַארטַאמענט פאר דער 

נַאציָאנַאלן קָאמיטעט , הסתדרות
 פַארן ַארבעטנדיקן ישראל

  MIMEOGRAPHED CONFERENCE REPORT 

ּפערפערקאוויטש . נ

[ED] 

העּברייאישע ווערטער און  4000: העּברייאיזמען אין אידיש 

 צווייטע אופלאגע: ציטַאטן 

 RIGA 1931 HEBRAISMS IN YIDDISH 

וורָאצלַאוו  פארלאג נידערשלעזיע העּברעיזמען אין דער יידישער שּפראך ישראל שטיינּבערג

WROCLAW 

1948 HEBRAISMS IN YIDDISH; THREE ITEMS - 
העפט, 2-3העפט , 1העפט   4-5; STAMP FROM YIVO 

IN NEW YORK 

פריינד פון דער . געז

העּברעאישער 

אוניווערזיטעט טין 

 ירושלים

 WARSAW 1934 ILLUSTRATED  די העּבראישע אוניווערזיטעט טין ירושלים

 ILLUSTRATED ו''תרצ JERUSALEM  אלגעמיינע ידיעות: העברעישער אוניווערסיטעט ירושלים  

. ד)לערמָאנטָאוו . י. מ

 (קַאסעל

 WARSAW 1918 LITERATURE; TRANSLATION גיטלין. פערלאג א דער העלד פון אונזער צייט

צום הייליקן אנדיינק פון דער אוישוויצער העלדין : טויט -א העלדן אוטיאן . ה  BRUSSELS 1945 MEMORIAL BOOKLET 



 מאלא צימעטבאום
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. ד. ה)גערארד הויּפטמאן 

 (נאמּבערג

 TRANSLATION; DRAMA ע''תר WARSAW שימין. ּב הענשעל פוהרמַאן

און אלץ ווָאס מיט אים הָאט , אווענטיורעסאון זיינע : העקלּבערי פין  (קיּפניס. אי)מארק טווען 

 ּפַאסירט

 NO 11; JEWISH ַאלגעמיינע ּביּבליָאטעק KIEV 1929 SERIES ליגע-קולטור

CULTURAL RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

ּביורָא פון דעם -הויּפט

 פָאנד-אידישען נַאציָאנַאל

 ILLUSTRATED COVER; INCLUDES 1916   (נדבה-בוים)וואלד -דער הערצל

PHOTOGRAPHS; FUNDRAISING; ZIONISM 

 MAJESTIC PRESS SAN 1925הערשיל  גאלדענבערג. מ

FRANCISCO 

1927 SERIES ס ערצעהלונגען’גאלדענבערג. מ ; BOUND 
TOGETHER WITH ס טאכעל’מרדכי  1926 

 TEL AVIV  LABOR MOVEMENT אלתר אפטר דער הרבייטר בעטרג  יהושיע שלום

: ענטער צו די נשמה פאנגערס'אנ: די ווָאגשָאהל פון אמת און שקר  סטיון. א

א קריטישער איבערבליק איבער : צווייטער העפט פון ישו הנוצרי 

 דעם ערשטען בוך פון די עוואנגעלישע שריפטען

= פארלאג אידישער זשורנאל 

JEWISH JOURNAL 

LONDON  ANTI-MISSIONARY WRITING; CHRISTIANITY 

ג ''תרס WARSAW הַאלטער. י. מ ? וואהין געהען מיר יצחקי. א
1903 

POLITICAL; ZIONISM 

 WARSAW  LITERATURE; TRANSLATION שימין.פארלאג ב  ערצעהלונג? וואּוהין (לעָאן)פייערּבערג . ז. מ

= מאפאסאן -דע-גיו

GUY DE 

MAUPASSANT (י .

 (טופפמאן

 LONDON 1911 TRANSLATION; LITERATURE פרָאגרעסםערלאג , זוסמאן. מ WAHSINN= וואהנזינן 

 LONDON MAY פרייהייט דער וואהרער ציעל פון אנארכיזמוס סטיינלע. ב

1901 

ANARCHISM; TWO COPIES 

אינטערנַאציָאנַאלער ַארבעטער  ?וואו איז דיין טַאטע אין ַאזַא שּפעטער שאָ  כַאווער ּפַאווער

 ָארדן

  SERIES  ּביּבליָאטעקקינדער  NO 3; CHILDREN’S 

LITERATURE; ILLUSTRATED 

 ;WARSAW 1925 DRAMA; PORTRAIT OF AUTHOR ON COVER גָאלדפַארּב. ש ַאקטען 4מעלָאדרַאמע אין ?!! : וואּו זענען מיינע קינדער פעניגשטיין
PARTIAL COPY - PP. 18-50 

  ד''תרנ VILINA  עשיידונגעןוואּונדערליכע רעטניסע מיט זייערע ּב קריווין. מ

די וואּונדערליכע געשיכטע פון קייזער פראנץ יאזעף פון עסטרייך  

 מיט דער יודישער אסּתרקע

 WARSAW  HISTORY OF EMPEROR FRANZ JOSEF יעקב יצחק ריינערמאן



 PROGRAM=  ּפראגראם פונעם נַאציאנאלן פראנט-ווַאל 

WYBORCZY FRONTU NARODOWEGO 

 WARSAW 1952 POLISH POLITICS; ELECTIONS יידיש בוךפארלאג 

ין העכסט ]...[ווָאס דיע לעזער וועלן , אשיינער ראמאן: דער וואלד  .ב. ש

 צוא פרידען

 VILNA  LITERATURE אברהם כהנא

. ק, ַאלעקסַאנדער שטיין

 נעכעמיעזָאן

ּביּבליָאטעק-גרָאשן WARSAW 1933 SERIES גרָאשן ּביּבליָאטעקפארלאג  דער יידישער מיניסטער אין דייטשלַאנד:  וואלטער ראטענוי  NO 144; WEIMAR 
REPUBLIC 

. א)ּבענ דזשָאנסָאנ 

 (קושנירָאוו

פארלאג פונ -מעלוכע ווָאלּפָאנע

 נאצסעקטער, ווייסרוסלאנד

MINSK 1935 DRAMA; TRANSLATION; ILLUSTRATED 

COVER 

הַאנס היינץ עווערס 

 (עלים ּבָארנשטיין)

 WARSAW 1928 PART TWO; LITERATURE; TRANSLATION פארלאג בזשָאזאַ  ַא פַארווילדערטער רָאמַאן אין שטיקער און פַארּבן: ווַאמּפיר 

אלגעמיינער אידישער  וואס איס א קאנסטיטואריענדא פערזאמלונג קי--ב. ב
פוילען , ארבייטערבונד אין ליטא

 און רוסלאנד

GENEVA JUNE 
1905 

TWO COPIES; BUND; ONE ITEM IS BOUND 
TOGETHER WITH OTHER BUND PAMPHLETS 

FROM THE PERIOD 

אלאוקראינישע , צענטרפארלאג ווָאס איז ַאזוינס אגרָאמינימום 

 אּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

 AGRICULTURE 

געזעלשאפט פַאר 

איינָארדענען 

ַארבעטענדיקע אידן אף 
. ס. ס. ערד אין פ

 ''געזערד. ,,ר

צענטראל פַארווַאלטונג  צווייטע פַארבעסערטע אויסגַאבע''? : געזערד,,ווָאס איז אזוינס 

 ''געזערד,,פון 

MOSCOW 1927 AGRICULTURE; GEZERD 

אללפארבאנדישע 

געזעלשאפט פארנ 

איינָארדענענ אפ ערד 

ארבעטנדיקע יידנ אינ 

 ''געזערד,,פססר 

 MOSCOW 1934 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION פארלאג עמעס ''געזערד,,ווָאס איז ַאזוינס 

BOOKPLATE; GEZERD 

ציוני פשוט 
[PSEUDONYM] 

פערלאג ציוניסטישע קאפיקע  ?ישראל-ווָאס איז אזוינס ארץ
 ביבליָאטעק

ODESSA ט''תרס NO 4 FROM PUBLISHER; ZIONISM 

יידישער 

וויסנשאפטלעכער 

 אינסטיטוט

 ;NO 6 ָארגַאניזַאציע פון דער יידישער וויסנשאפט VILNA 1929 SERIES  האנטּביכל פַאר זַאמלער? יידישע עטנָאגרַאפיע וואס איז אזוינס

ETHNOGRAPHY 

הרב הדרשן בצלאל 

 זילבערמאן

 ;1900s? Literature;discussion of meaning of Judaism [?New York]  אידישקייט? וואס איז
epistolary novel. English title: What is Judaism and 

summary in English of the letters. 



. א)ּפרודָאן . זש. פ

 (קָארַאלניק

ם ּפרינציּפ פון רעכט און 'ַא פָארשונג פון: ווָאס איז איינגענטום 

 רעגירונג

ליטערַאטור קרַאּפָאטקין 

 געזעלשאפט

NEW YORK 1917 ANARCHISM; TRANSLATION 

אידישע סָאציַאליסטישע  ?וואס איז ּבָאלשעוויזם צביון= הָאפמַאן . ב

 פעדערַאציע

NEW YORK 1919 SOCIALISM; BOLSHEVISM 

ץ ''תר WARSAW  ווָאס איך הָאּב יעצט צו זָאגן דער יודישען פָאלק הלל צייטלין
1930 

 

  סיואיטע-וואקאל 

is upstairs in Cage 

with Music items  

     

ּפרץ פאר שטימע און . ל. צעהן קינדערלידער פון י: סיואיטע -וואקאל מילנער. מ

 פיאנע

 KIEV 1921 SONGS; ILLUSTRATED COVER; MUSIC AND ליגע-קולטור

LYRICS 

BO X 44      

איבערוואנדערער וועגנ דער יידישער ווָאס דארפ וויסנ אנ  גילמאנ. א

 אווטָאנָאמער געגנט

 MOSCOW 1939 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION פארלאג דער עמעס-מעלוכע
BOOKPLATE; BIRO-BIDJAN 

וואס דארפ וויסנ א ּפאסטעכ פונ א גרויסער סאציאליסטישער  סורינ. ק

 ווירטשאפט

 ,KHARKOV אוקרמעלוכענאצמינדפארלאג

KIEV 

1932 SOVIET AGRICULTURE 

? אּום אויסצומיידען שוואנגערשאפט, ווָאס דַארף מען טהָאן לעססער

 מעדיצינישע מיטלען

 ;WARSAW 1908 PREGNANCY PREVENTION; MEDICINE עדעלשטיין. י
HEALTH; WOMEN 

פַארלַאג -צענטרַאלער פעלקער קָאנפערענץ-ּפַארטיי XVIווָאס הָאט געזָאגט די  לוצענקאָ . ד. מ

 .ר.ס.ס.פון פ

MOSCOW 1929 PARTY CONFERENCE REPORT 

אינעמ לאנד פונ די )ווָאס הָאט געטרָאפנ מיט וואסיל רָאלענקָא  (דער ניסטער)קוליק . אי

 (פייקערס

פארלאג פאר די -מעלוכע

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1933 SERIES ּביּבליָאטעק-אונ ּפיָאנערנ -שול ; CHILDREN’S 

LITERATURE; TRANSLATION FROM 
UKRAINIAN 

-אידישע קולטור

 געזעלשאפט

 NEW YORK JULY געזעלשאפט-פארלאג קולטור ?געזעלשאפט-וואס וויל די אידישע קולטור
1930 

SERIES קליינע ביבליאטעק NO 1; 

 WAS WOLLEN DIE? = וואס ווילען דיא אנארכיסטען יאנאווסקי. ש

ANARCHISTEN? 

 ;ַאנַארכיסטיש קָאמוניסטיש ביבליאטעק LONDON 1890 SERIES ריטטער דער פרייהייט

ANARCHISM 

קריטישע בעהַאנדלונג -ַא געשיכטליך? וואס ווילען דיא ציוניסטען יחזקאל ווארטסמאנן

א קריטישער איבערבליק איבער דיא פיער  -פונם ציוניזמוס 

ווָאס גיבט דער ציוניזמוס דעם פָאלק און -.ציוניסטישע קָאנגרעסען

 ווָאס פָארדערט ער פון יעדען איינצעלנען יודען

 ;LONDON 1901 ZIONISM מאזין. פערלאג ר



י אגודת ''ועד העזורה ע

 VAAD= ם ''האדמורי

HOEZRA 

EMERGENCY 

RELIEF FUND 

 WHAT WILL? = וואס וועט פארט זיין מיט דעם שארית הפליטה

HAPPEN TO THE REMNANTS OF EUROPEAN 

JEWRY? A CHALLENGE TO EVERY JEW 

 NEW YORK  ILLUSTRATED; TEXT IN ENGLISH AND 
YIDDISH; POST-WWII 

. א. כ)ד לעּבעדיעוו . נ

 (פינקעל

פארלאג ּפוט ּפרָאסוועשטשעניא  ווָאס זָאגט דארווין

. ר. ס. ּביים פָאלקָאמּבילד פון או

צענטראלע אידישע ., ר

 ביוראָ -ילדונגסּב

KHARKOV 1924 ABOUT DARWIN 

D. LANDSMANN וואס זאגען דיא ראבבינען איבער משיח  NEW YORK 1888 RELIGIOUS; MESSIAH 

פונעמ  KIEV 1937 EDUCATIONAL MATERIAL; ONE ITEM אוקרמעלוכענאצמינדפארלאג ...ווָאס לייענענ פאר שילער  אוססר פָאלקָאמּבילד

 THREE ;פונעמ צווייטנ קלאס TWO ITEMS ;ערשטנ קלאס
ITEMS פונעמ דריטנ קלאס; ONE ITEM  פונעמ פערטנ

 קלאס

וואס מיינע אויגען האּבען געזעהן אין די שוידערליכע טעג אין  יאן ּפשַאנָאווסקי

דערצעהלט פון יאן ּפשַאנָאווסקי געוועזענער : ּפראסקּוראוו 

 דענישען רויטער קרייץ פולקָאווניק און שפעטער מיטגליד פון

  WARSAW 1928 צוקער. ש

צענטראלע פון די 

פאטראנאטן אין בעלגיע 

-איבער די פאליטישע

 ארעסטירטע אין פוילן

באריכט פון דער : וואס מיר האבן געזען אין פוילן 

 אינטערנאציאנאלער דעלעגאציע

  1935 REPORT ON VISIT TO POLAND; 

ILLUSTRATED 

בילדונגס דעּפַארטמענט  ווָאס מיר זיינען בלייבן מיר יצחק הָארָאוויץ

 ַארבעטער רינג

NEW YORK 1928 CHILDREN’S LITERATURE; SERIES  ארּבייטער
 TWO COPIES ;רינג קינדער ּביּבליָאטעק

 CHILDREN’S ;ביבליאטעק גרינינקע ביימעלעך VILNA 1928 SERIES פַארלַאג נייע יידישע פָאלקסשול (איינַאקטער)ּבלייּבן מיר , ווָאס מיר זיינען יצחק הָארָאוויץ
LITERATURE; DRAMA; HOLOCAUST ASSET; 

TWO COPIES 

דער )אלעקסיי טָאלסטָאי 

 (ניסטער

 ;NO 2 אוניווערסַאלע ּביּבליָאטעק KIEV 1927 SERIES ליגע-קולטור וואסילי סוטשקָאוו
LITERATURE; TRANSLATION 

ּביים קלוּב -ליטערַאטורער

פַאריין פון יידישע 

ליטערַאטן און 

 זשורנַאליסטן אין ווַארשע

WARSAW 1926/1  ווארשעווער שריפטן

927 

EDITED VOLUME WITH WORKS BY שלום אש ,

שמעון , שלמה גילּבערט, יצחק ּבַאשעוויס, ָאליצקי. ל
יואל , טרונק. י. י, אברהם זַאק, עוזר ווַארשַאווסקי, הָארָאנטשיק

, אברהם משה פוקס, סעגַאלָאוויטש. ז, נָאמּבערג. ד, ומַאסטּב
, ּברוך ָאליצקי, רָאזען. ּבער י, הושע ּפערלע, מנחם פלַאקסער

קאדיע , שמּואל זַארָאמּב, אברהם העשל, משה ּברָאדערזָאן
, משה עקשטיין, מנחם ּבָאריישאָ , ּפרץ מַארקיש, מָאלָאדָאווסקי

אלטער , אלחנן צייטלין, צייטליןאהרן ,פטַאשקין. א, פּוקס. ל. ח
מלך , יוסף קירמַאן, משה קולבאק, קָארן. רחל ה, קַאציזנע

. מ, משה גרָאס, גליקסמאן. א, ּבעל דמיון, שרה רייזען, ראוויטש
אברהם , יצחק ליכטענשטיין, מאקס וויינרייך, ווַאנווליד



 אהרן, לעָא פינקעלשטיין, ניימאן. מ. י, נחמו מייזיל, מָארעווסק
יצחק שיפער, ישראל שטערן, לעָא קעניג, צייטלין ,  

ַאלוקריינישע , צענטרפארלאג ווי אזוי אראּפצונעמען די גערעטעניש קאסּפערָאוויטש. ל

 אּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

KIEV 

 STAMP FROM ALL-UKRAINIAN 

ASSOCIATION FOR CULTURAL RELATIONS 
WITH FOREIGN COUNTRIES BOOKS-

EXCHANGE;  

ווי אזוי ַאריינצוברענגען קרובים קיין ַאמעריקע און ווי ַאזוי  ראובן פינק

 ַארויסצופָאהרען פון ַאמעריקע

YIDDISH 

PUBLICATION 

SERVICE 

NEW YORK 1919 HOW TO BRING RELATIVES TO AMERICA 

 KIEV 1930 STAMP FROM ALL UKRAINIAN ליגע-קולטור ווי אזוי ּבויען מיר דעם סָאציאליזם קרזשיזשאנָאווסקי. ג
ASSOCIATION FOR CULTURAL RELATIONS 

WITH FOREIGN COUNTRIES BOOKS 
EXCHANGE 

דער רייכסטאג ? רייכסטאגווי אזוי גערינג האט אונטערגעצינדן דעם  פיננערדייך. ק

 אין פלַאמען מיט בילדער

ּביּבליָאטעק-גרָאשן WARSAW 1933 SERIES פארלאג גרָאשן ביבליאטעק  NO 122; ILLUSTRATED 

חברת מפיצי השכלה 

 בישראל

די נייע )ווי ַאזוי דָאס אורַאלטע לעּבען הָאט זיך איּבערגעַאנדערשט 

דריטע ּבעשרייּבונג פון דער ( עּפָאכע-עּפָאכע און די מעטַאל-שטיין

 ''דער ָאנהייּב פון דער מענשליכער קולטור,,סעריע 

 PETROGRAD 1919 EARLY HISTORY 

פון דער )ווי אזוי די ַאּפיקָארסים העלפן מיט דער קָאלעקטיוויזאציע  רודענקאָ . אי

 (ּפערווָאמאיסקער דערפארונג

רַאט פונעם פַארּבַאנד -צענטרַאל

קריגערישע ַאּפיקָארסים אין פון 

 אוקראינע

  ANTI-RELIGIOUS; TWO COPIES 

סאניע )רודיארד קיּפלינג 

 (קאנטאר

 BIALYSTOK 1920 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION פארלאג דָאס ּבוך ווי ַאזוי נָאזהָארן הָאט ּבַאקומען קנייטשן אויף זיין הויט

BOOKPLATE; STAMP FROM YIVO IN NEW 
YORK; TRANSLATION; CHILDREN’S 

LITERATURE 

צענטראטנַאצמינד פון  יָאר 8ּביז  3ווי ַאזוי דערציט מען קינדער פון  (טייטש. מ)שַאּבַאד . יע

 . ר. ס. פ. ס. פָאלקָאמּבילד פון ר

MOSCOW 1928 CHILDREN; HOW TO RAISE CHILDREN; 
HOLOCAUST ASSET 

BO X 45      

-קָאלָאניזַאציעסיודישע 

 געזעלשאפט

ַא ּפרק ּבוכהַאלטעריע '' )דעם יעהרליכען ּבַאלַאנס,,ווי ַאזוי מַאכט מען 

 (קַאסעס-און שּפָאר -פון די לייה

 ST . 

PETERSBURG 

1912 GUIDE TO BOOKKEEPING; HOLOCAUST 

ASSET 

ּביּבליָאטעק-גרָאשן WARSAW 1931 SERIES ביבליאטעק-פארלאג גרָאשן ?שּפיטאל-האט ארויסגעגנבעט ּפלסודסקין פון ּתפיסה'ווי אזוי מ ּבערנשטיין. ל  NO 67 

. ז)כַאווקין . ּב. ל

 (וועדראוו

 BIALYSTOCK 1921 NO 24 FROM PUBLISHER; HOW MEN פארלאג דאס בוך ווי אזוי מענטשן האּבן זיך אויסגעלערנט ּבויען וואוינונגען

LEARNED TO BUILD HOUSES; ILLUSTRATED 

ווי אזוי עס ווערט אויסגעפילט דער פינפיָאריקער ּפלַאן פון דער  קויבישעוו. וו. וו  MOSCOW 1930 INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR; REPORT פארלאג עמעס



טן -7דעם )טן ּפַארטיי צוזַאמענפָאר -XVIאינדוסטריע בַאריכט דעם 

מיט שעם שלוסווָארט און דער רעזָאליוציע פונעם ( יָאר 1930יולי 

 צוזַאמענפָאר איבערן בַאריכט

TO PARTY CONFERENCE 

פערלאג פון קיעווער  ארּבעט אין קאאּפעראטיוון-און ּבילדונג-ווי אזוי פירט מען קולטור 

 פארּבאנד-קָאָאּפעראטיוון געגנט

KIEV 1920 SERIES קולטור: קאאּפערטאיווע ּביּבליאטעק פינפטע סעריע- 

ַארּבעט-דונגאון ּביל  NO 1; TWO COPIES; 
HOLOCAUST ASSET 

ווי אזוי צו הוין די לאנדווירטשַאפט און פַארלייכטערן די שטייערן  קאלינין. מ

-ּפַארטיי XVIגעהַאלטן ַאף דער , רעזע: פַארן מיטלּפויער 

 קָאנפערענץ

 STAMP FROM ALL-UKRAINIAN 1929  פארלאג פון אוקרַאינע-מעלוכע

ASSOCIATION FOR CULTURAL RELATIONS 
WITH FOREIGN COUNTRIES BOOKS 

EXCHANGE; PARTY CONFERENCE SPEECH 

ווי ַאזוי צו צעטיילן די הַאכנָאסעס אין די לַאנדווירטשַאפטלעכע  סָאמָאילָאוו. אָ 

 קָאלעקטיוון

ַאלוקריינישע , צענטרפַארלַאג

 ָאּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 STAMP FROM ALL-UKRAINIAN 

ASSOCIATION FOR CULTURAL RELATIONS 
WITH FOREIGN COUNTRIES BOOKS-

EXCHANGE; INSTRUCTIONS FOR 
COLLECTIVES 

ווידעראויפבוי 

דעּפארטאמענט פון 

'' דזשאינט,,אנעריקאנער 

 =

RECONSTRUCTIO

N DEPARTMENT 

OF THE 

AMERICAN JOINT 

DISTRIBUTION 

COMMITTEE 

-BUILDING HAND= ווי בויט מען א הויז ּפראקטיש און ביליג 

BOOK 

 KAUNAS  TWO COPIES; GUIDE TO BUILDING A HOUSE 

PUBLISHED BY THE AMERICAN JOINT 
DISTRIBUTION COMMITTEE; ILLUSTRATED 

 NEW YORK 1925 CHILDREN’S LITERATURE; NO 9 FROM פארלאג צווייגן ווי לייוויק איז געקומען צו זיין גולם סמָאליַאר. ב

PUBLISHER; INCLUDES PORTRAIT OF 
LEYVIK; LITERARY CRITICISM; BIOGRAPHY 

פארלאג פונ -מעלוכע רָאמאנ אינ צוויי טיילנ: ווי שטָאל הָאט זיכ פארהארטעוועט  ניקָאליי ָאסטרָאווסקי 

 נאצסעקטער, וויסרוסלאנד

MINSK 1937 LITERATURE; JEWISH CULTURAL 
RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

, קאטיק. א)ּפאוולאוויטש 

 (ברעסלער. א

 EARLY ;וויסענשאפטליכע פאלקס ּביכער SERIES ה''תרנ WARSAW הַאלטער עט אייזענשטַאדט וויא האּבען מענטשען געלעּבט מיט אייניגע טויזענד יאהר צוריק

HISTORY 

ּבן = אברהם שאמער 

 ר''שמ

איין אוילעזונג פון דער אידישער : וויא מיר קענען זיך העלפען 

 פראגע אדרעסירט צו אלע אידען

 NEW YORK 1906 TWO COPIES; SLIGHTLY DIFFERENT 
LAYOUT OF COVER 

B. FEIGENBAUM וויא קומט א יוד צו סאציאליזמוס = ?WIE KOMMT EIN 

JUDE ZU SOZIALISMUS? 

פאלקס  = LONDON 1889 SERIES THE PEOPLE’S LIBRARY ריטטער דער פרייהייט
 SOCIALISM ;ביבליאטהעק

. ּב, הָארנּבערג. יע ּפלאנ פונ דער -וויאזוי דארפ מענ צונויפשטעלנ דעמ ארּבעט -אוקראינישער וויסנשאפטלעכ KHARKOV, 1933 COLLECTIVE AGRICULTURE 



. נ, קָאלעסניקָאןן

 סָאסניצקא

קאמּפאניע פאר דער שטענדיקער . פרילינגדיקער לאנדווערטש

 ּבריגאדע-קָאלווירטישער ּפרָאדוציר

פָארשערישער אינסטיטוט פאר 

 ּבויונג-קָאלווירטנ

KIEV 

 MOSCOW 1938 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION ''עמעס,, פארלאג-מעלוכע קורצע ביָאגראפיע: וויאטשעסלאוו מיכיילָאוויטש מָאלָאטָאוו  [ED]טיכָאמירנָאוו . א. ג

BOOKPLATE; PORTRAIT OF MOLOTOV 

 MOSCOW 1940 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION ''עמעס,,פארלאג -מעלוכע קורצע ביָאגראפיע: וויאטשעסלאוו מיכיילָאוויטש מָאלָאטָאוו  [ED]טיכָאמירנָאוו . א. ג
BOOKPLATE; PORTRAIT OF MOLOTOV 

. א)ווערסאיעוו . א
 (צימערמאן

 WARSAW 1929 TRANSLATION; MEMOIR; FIRST PAGE OF גָאלדפַארב. פערלאג ש א ווידוי פון א דאקטאר
NOVEL BEARS INSCRIPTION FROM OWNER: 

מענשן וועלן זיך וואונדערן פאר וואס אזויפיל פעטשאטן פאר 
דאס וויל ? וואס האב איך ארויפגעשטעמט אזויפיל שטעמפליך

אפילו דאס איידישע בוך ...איד וואנדירט ווייזען אז ניט נאר דער
לייב דוקלער -וואנדערט אין גלות   

שרה )לעוו טָאלסטָאי 

 (רייזען

 ;LITERATURE ;ַאלע קינסטלערישע ווערק VILNA 1930 SERIES קלעצקין. ּב ערשטער טייל: רָאמַאן אין צוויי טיילן : ווידערגעּבורט 

TRANSLATION 

א אמתע געשיכטע וואס עס : ַא ווייּב פאן צווייא לעּבעדיגע מאנען  דרייזען. י

 האט געטראפען אין רוסלאנד אין דיא איצטיגע צייטען

 WARSAW א ''תרמ
1881 

STORY OF WIFE WITH TWO HUSBANDS 

דיא ווייּבעל וויל א מיידעל ווערין ָאדער וויא געשּפילט אזוא געטאנצט  בלאשטיין. ע
 הומריסטישע ערצעהלונגאיינע 

 VILNA  LITERATURE 

איינע אלטע דייטשע : דער ווייּבער פרעסער מיט דיא ּבלאהע ּבארד  . ל. ר

 געשיכטע אונד זאגע פָאן איין עפיגטישען קויפמאן מיט זיין זָאהן

 LITERATURE ט''תרנ VILNA יצחק פונק

דיא ווייּבערשע קניּפלאך איין טעַאטער שּפיעל אין פינף ַאקטען  ם''מיו

דיא מעשה האט גיטראפין אין סופארן … דיא ּפערזאנען : געשריּבן 

 אקליין שטעטיל אין גאליציען

 VILNA א ''צרמ
1881 

LITERATURE 

אינטערעסאמט , דיא מעשה איז וואּונדער שיין: דער ווייטער ָאדלער  יהושע מזח

אז דער , יעדער לעזער וועט ריכטיג פארשטיין, גרויס אונ קלייןפאר 

 ,וועלט הערשער איז נור גאטט אליין

 VILNA 1914 LITERATURE 

חיים )עליזאהעטה זיין 

 (אבראמסָאן. מ. א, הערץ

ַא רָאמַאן פון לעבען פון די געפאלענע און : דיא ווייסע שקלאווין 

 THE WHITE SLAVE= פערלָארענע 

 NEW YORK  ILLUSTRATED COVER ווארהייט ּפָאבלישינג קָאמּפַאני

נייע אריגינעללע וויטצען און ערצעהלונגען פון : וויטצען פון קראפט  
פערפאסט פָאן א שּפאגעל : דזשָאדזשעס און גנבים , לָאיערס, קָארטס

 נייעם הומאריסט

 HUMOR ט''תרנ NEW YORK יהודא קאצענעלענבאגען

 WARSAW  RELIGIOUS; MESSIAH אהרן מונק ...ס צייטען 'נייעס סוף וועלט דאס מיינט נען משיח וויכטיג 

 PARIS 1929 ANARCHISM; BROCHURE NO 1 FROM קאמף-ארבעטער ם קלאסנקאמף'די וויכטיקייט פונ רודָאלף ראקער
PUBLISHER 



 WARSAW 1937 NO 5, 3RD YEAR IN SERIES; CHILDREN’S קינדערפריינד וויליענקע און מַאיע כַאנע לעווין
LITERATURE; ILLUSTRATED 

 LONDON HEBREW פון לאנדאן( זייט-מזרח)ענד -אין דער איסט: א ווינטר נאכט  (ב היעגער''א)

PUBLISHING 

COMPANY 

LONDON 1908 TRANSLATION FROM HEBREW; LITERATURE 

יידישער וויסנשאפטלעכער  ?דער וועלט וויפל יידן זיינען פאראן אויף יעקב לעשטשינסקי

 אינסטיטוט

NEW YORK 1938 POPULATION; INCLUDES STATISTICAL 
TABLES 

BO X 46      

 WARSAW 1930 ECONOMY; POLITICS; MANDATE PALESTINE קולטור-פארלאג נייע ערשטער טייל: ישראל -ווירטשַאפט און ּפָאליטיק אין ארץ ניר

. א)גערהארט האופטמאן 

 (גור-בן. א

 VILNA 1906 DRAMA; TRANSLATION פערלאג די וועלט א דרַאמַא אין פינף ַאקטען: די וועּבער 

= גערהַארד הַאוּפטמאן 

GER. HAUPTMAN 

 .J= יעקב מילך )

MILCH) 

פערבאנד דער ּפוילישען -הילפס THE WEAVERS= ַאקטען  5דיא וועּבער דרַאמַא אין 

 ּפַארטיי. סָאציַאל

NEW YORK 1905 DRAMA; TRANSLATION 

. ה)דזשעק לאנדאן 

 (רָאזענפעלד

 NEW YORK 1925 LITERATURE; TRANSLATION פארלאג אינזעל דער וועג

 RELIGIOUS; HOMEMAKERS GUIDE ץ''תר ּפיעטרקוב דוד קאפעלמאן וויכטיג פאר יעדער יודישעס הויז: די וועג פון לעּבען  

. א) ארטור שניצלער

 (רגַארניצקי. י, רעאלסקי

 NEW YORK 1918 פערלאג אידיש דער וועג צו פרייהייט

 ט''תרע

LITERATURE; TRANSLATION 

יואל )אלּבער לָאנדר 

 (שווייגער

 WARSAW 1928 TRANSLATION; REPORT ON PROSTITUTION שקליַאר. פארלאג אַ  די סודות פון פרויענהַאנדל: איירעס -דער וועג קיין ּבוענאס
IN LATIN AMERICA 

, ּביורָא ָאזע-צענטרַאל

פַארייניגטער קאמיטעט 

פַאר יידישע 

אויסווַאנדערונג 

 עמיגדירעקט

 BERLIN 1923 IMMIGRATION; INCLUDES  ווייזער פַאר עמיגראנטן-וועג

ADVERTISEMENTS FOR SHIP LINES 

 NEW YORK 1928 LITERATURE פונקן ערשטער באנד: דערציילונגען : די וועגן אין נעּבל  דייקסעל. ש

וועגנ די ָארדנטלעכע אופגאבעס פונ דער ּפארטיי אינ דער  סטאלינ. י
-8( )ּב)צוזאמענפָאר פונ רקּפ Xפָארטרָאג אפנ : נאציָאנאלער פראגע 

 (יָאר 1921מארט  16

 ;MOSCOW 1933 CONFERENCE REPORT; COMMUNIST PARTY פארלאג עמעס
NATIONALITIES QUESTION 

אלרוסלענדישנ  IIIרעדע אפנ : וועגנ די אופגאּבעס פונ קָאמיונג  לענינ. אי. וו פַארלַאג פאר די -מעלוכע KHARKOV, 1933 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 



נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ  .י 1920ָאקטיאּבער  2ּפ דעמ ''צוזאמענפָאר פונ רקיו

 ר''אוסר

KIEV BOOKPLATE; YOUTH MOVEMENT 

געלייענט אין , לעקציעס: וועגן די יסודות פון לעניניזם  סטאלין. י

צו די : יָאר  1924סווערדלָאווער אוניווערסיטעט ָאנהייב אּפריל 

 פראגן פון לעניניזם

 MOSCOW 1948 LENINISM; SPEECHES פארלאג דער אמת-מעלוכה

פָארטרָאג : יָאר  1934וועגנ דעמ פָאלקווירטשאפטלעכנ ּפלאנ אפנ  מָאלָאטָאוו. מ. וו

 טער סעריע פונ צאק פססר-4פונעמ פָארזיצער אפ דער 

 MOSCOW 1934 PRODUCTION PLAN פארלאג עמעס

פָארטרָאג :  1932 וועגנ דעמ פָאלקווירטשאפטלעכנ ּפלאנ פארנ יָאר מָאלָאטָאוו. וו

מָאלָאטָאוו אפ . וו' שנ ראט פָאלקָאמ כפונעמ פָארזיצער פונ פארבאנדי

 ק''דער צווייטער סעריע פונ פארבאנדישנ צא

פארלאג פונ -מעלוכע

 ווייסרוסלאנד יידסעקטער

MINSK 1932 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION; 

PRODUCTION PLAN 

פארלאג פאר די -מעלוכע וועגנ דער ארּבעטערנ אונ ּפויערע לענינ. אי. וו

מינדערהייטנ אינ  נאציָאנאלע

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1932 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 
BOOKPLATE; SERIES לענינישע ביבליָאטעק-מַארקס  

 MOSCOW 1938 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION פארלאג עמעס וועגנ דער הויכשול מָאלָאטָאוו. מ. וו

BOOKPLATE; EDUCATION 

. מ( 1: וועגן דער טהעאריע און ּפראקטיק פונ דעם ַאנַארכיזם  

קאצענשטיין . ז( 2מאקסימאוו צו דער טהעאריע פון דעם אנארכיזם 

 די טאקטיק פון דעם אנארכיזם

ו ''תרס WARSAW פערלאג די וועלט

1906 

ANARCHISM 

אונדזער יוגנט אין רַאם פון : וועגן דער יידישער יוגנט אין ַאמעריקע  עזריאל נַאקס

: ַאמעריקַאנער לעבן און פון דעם יידישן לעבן אין ַאמעריקע 

ָאקטָאבער און נָאוועמבער '' קולטור און דערציונג,,ָאּפדריקט פון 
1942 

-זעקוטיוו'נַאציָאנַאלער ק

 רינג-ַארבעטער, קָאמיטע

  TWO COPIES; EDUCATION 

BO X 47      

 VILNA 1906 NO 69 FROM PUBLISHER; NATIONALITIES פערלאג די וועלט דער נַאציָאנַאלער פראגע אין רוסלאנדוועגן  קאּוטסקי. ק
QUESTION IN RUSSIA 

פארלאג פון -מעלוכע איבערגעזעצט פון רוסיש: וועגן דער סָאציָאליסטישער ָאנזאמלונג  כאלאטאוו. ארט

 ווייסרוסלאנד

MINSK 1927 TRANSLATION FROM RUSSIAN; SOCIALISM 

-געהַאלטן אפן נָאיאּבר, רעדע: וועגן דער קָאלווירטישער ּבַאוועגונג  מָאלָאטָאוו. וו

 מיט אייניקע פארקירצונגען.(, ּב. )ּפ. ק. אל. ק. ּפלענום פון צ

פארלאג -צענטראלער פעלקער

 פון פססר

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 TWO COPIES; JEWISH CULTURAL 

RECONSTRUCTION BOOKPLATE; TITLE ON 
COVER = וועגן קאלעקטיווע באוועגונג אין די ווירטשאפטן 

. ּפ. ק. לענינ אלס ָארגאניזאטער אונ פירער פונ ר( 1וועגנ לענינענ  סטאלינ. י

. נומ'' ּפראוודא),,יָאריקנ יוביליי פונ לענינס געבורט -50ארטיקל צומ 

רעדע אפנ ָאוונט פונ די : וועגנ לענינענ ( 2( יָאר 1920אּפריל  86

 ּביילאגעס( 3. י 1924יאנוואר  28קרעמלער קורסאנטנ 

 MINSK 1934 PORTRAIT OF LENIN; TWO COPIES; JEWISH פארלאג-ּפַארטיי
CULTURAL RECONSTRUCTION BOOKPLATE 



פארלאג פונ -מעלוכע איצטיקנ עטאּפוועגנ סָאוועטישנ האנדל אפנ  (נ--ל)סָארקיס 

 ווייסרוסלאנד יידסעקטער

MINSK 1932 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 
BOOKPLATE; TRADE 

: וועגנ ּפרָאיעקט פונעמ געזעצ וועגנ לאנדווירטשאפטלעכנ שטייער  ווערעוו. ג. א

קָאמיסאר פונ פינאנסנ פונ -ווָארט פונעמ פָאלקס-פָארטרָאג פונ שלוס

-סר אפ דער אויסרָארדנטלעכער פערטער סעריע פונעמ אויבערפס

 .י 1939אווגוסט  28-29טנ צונויפרופ דעם -1ראט פונ פססר פונעמ 

 MOSCOW 1939 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION פארלאג דער עמעס-מעלוכע

BOOKPLATE; AGRICULTURAL PRODUCTION 

: פליכט -פונעמ געזעצ וועגנ אלגעמיינער מיליטערוועגנ ּפרָאיעקט  ווָארָאשילָאוו. יע. ק
קָאמיסאר פונ לאנדשוצ פונ פססר מארשאל -פָארטרָאג פונעמ פָאלקס

ווָארָאשילָאוו אפ דער . יע. ק' פונעמ ראטנפארבאנד כ

ראט פונ פססר -אויסרָארדנטלעכער פערטער סעריע פונעמ אויבער

 יָאר 1939אווגוסט  31טנ צונויפרופ דעמ -1פונעמ 

 MOSCOW 1939 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION פארלאג דער עמעס-מעלוכע
BOOKPLATE; PORTRAIT OF AUTHOR; 

MILITARY 

. אי. וו= לענין . נ

 אּוליַאנָאוו

פַארלַאג פון צענטרַאלראט פון די  וועגן קָאָאּפערַאציע 

 פרָאפַאריינען אין ווייסרוסלאנד

MINSK 1926 TWO COPIES; JEWISH CULTURAL 

RECONSTRUCTION BOOKPLATE; 
PROFESSIONAL UNIONS 

ָאּפטיילונג -קולטור און ּבילדונגס וועגן קָאמוניזם ענגעלס. פ, קַארל מַארקס

ּביים קָאמיסַאריַאט פַאר אידישע 

 ענינים

PETERSBURG 1918 SERIES סָאציַאליסטישע ּביּבליָאטעק-אידיש  NO 17; 

COMMUNISM 

פָארטרָאג אפ דער פארזאמלונג : וועגנ קאמוניסטישער דערציונג  קאלינינ. אי. מ

טנ -1940טנ ָאקטיאבער -2אקטיוו פונ מָאסקווע דעמ -פונעמ ּפארטיי

 יָאר

 RIGA 1940 EDUCATION; STAMP FROM EINSATZSTAB פארלאג קאמפ

-וועגנ ניטדייטשישנ ָאּפמאכ -וואגנ ראטיפיצירנ דעמ סָאוועטיש מָאלָאטָאוו. מ. וו

-מיטיילונג פונעמ פָארזיצער פונעמ ראט פונ די פָאלקס: ָאנפאלנ 

ראט פונ פססר דעמ -קָאמיסארנ איניָאימ אפ דער זיצונג פונעמ אויבער

 1939אווגוסט  31

-MOSCOW 1939 PORTRAIT OF MOLOTOV; MOLOTOV פארלאג דער עמעס-מעלוכע

RIBBENTROP PACT; JEWISH CULTURAL 
RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

פארלאג -צענטראלער פעלקער וועגן רעליגיע לענין. נ

 פון פססר

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 ANTI-RELIGIOUS 

 MOSCOW 1934 ANTI-RELIGIOUS; JEWISH CULTURAL פארלאג עמעס וועגנ רעליגיע לענינ. נ

RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

געזעלשאפט צו 

פערהיטען דאס געזונד 

פון דער יודישער 

 ּבעפעלקערונג

 PETERSBURG 1920 TYPHUS; HEALTH; MEDICINE; JEWISH  טע פערּבעסערטע אויסגַאּבע-3: טיפוס -וועגען פלעק

CULTURAL RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

פון דער אידישער ּפרָאגרעסיווער  א מתנה WARSAW  STAMP שרעּבערק. ש. פערלאג ז קריטישע ַארטיקלען: וועגען יודישע שרייּבער  ניגער. ש
טעגלעכער צייטונג אין די פאראייניגטע שטַאטן פון 

פרייהייט-מָארגן,,ַאמעריקע  ’’ MORNING FREIHEIT; 
VOLUMES 1 AND 2 
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 LITERARY CRITICISM; JEWISH CULTURAL ג''תרע WARSAW שרעּבערק. ש. ז ערשטער ּבַאנד: קריטישע ַארטיקלען : וועגן יודישע שרייּבער  ניגער. ש

RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

 MEMOIR ;ּבלעטער זכרונות WARSAW  SERIES פארלאג אחיספר דריטער ּבַאנד: וועלטקריג און רעווָאלוציע  ּפיסיוק. מ

צוזאמענגעשטעלט און : צייו -ס'פרידען און משיח-קריג וועלט-וועלט אברהם טענענּבוים
לויט מסורה )וויסנשַאפטליכער אויפפַאסּונג -ּבעארּבייט אין ַא מָאדערן

 (ך און ּתלמוד''פון ּתנ

 RELIGIOUS; BIBLICAL CITATIONS פ''תר LODZ מיימָאן. מ

 BALLAD ג''תרע WARSAW פערלאג יהודיה ּבַאלַאדע: די וועלפישע חתונה  לייזעראוויטש. א. י

הלל )לעָא טאלסטאי 

 (וויכנין

 ;TRANSLATION FROM RUSSIAN ט''תרנ WARSAW ואלטער. י. מ ערצאהלונג? וועמעס גלויּבען איז ּבעסער
LITERATURE 

 JERUSALEM  ZIONISM; ILLUSTRATED COVER; INCLUDES  זבולון-די געשיכטע פון עמק: וואן א חלום ווערט מקוים  קרן קימת לישראל

PHOTOGRAPHS AND MAPS; HOLOCAUST 
ASSET 

 CHILDREN’S ;ביבליאטעק גרינינקע ּביימעלעך VILNA 1928 SERIES נייע יידישע פאלקסשול ווען ַא ייד איז געווען איין נַאכט קיניג איּבער ּפוילן יוקר
LITERATURE 

, שַארזשן און פעליטָאנען, הומָארעסקעס: גלוסט מיך צו לאכן 'ווען ס שעּפס. ח. א= אלמי . א

 ַארּבעט-טעגלעכער צייטּונגס-ַארויסגעכַאּפט פון מיין טָאג

 WARSAW 1930 HUMOR גָאלדפַארּב. פארלאג ל

מענעדזשמענט פון דער -וועגען מיס: ווען שווייגען איז ַא פַארּברעכען  יחזקאל ווָארטסמַאן

 ַא ניט געהַאלטענע רעדע: ַאמעריקַאנער קרן היסוד ָארגַאניזַאציע 

   CONDEMNATION OF KEREN KAYEMET 

L’YISRAEL 

א וויכטיגער אונד אינטערעסַאנטער רָאמַאן אין : ווענוס אונד אדאניס  זאהאר מאזאך

 א שילדערונג פון דָאס לעבען אין הויכע קלַאסען. ס הויף'יעקַאטערינא

 LONDON  LITERATURE; TWO COPIES מאזין עט קאמפאני. ר

ַא ּפָאּפולערע שילדערונג פון דעם מהות די : ווענערישע קראנקייטן  ָאלשווַאנגער. אל

, שַאנקער: די סיּבות און דעם מקור פון די דריי קרַאנקייטן , סימנים

: שוץ קעגן זיי , זייער פַארהיטונג, זייערע סּכנות: סיפיליס , טריּפער

 ּפָארטרעטן 4צייכענונגען און  8מיט 

 ;BERLIN 1928 VENEREAL DISEASES; MEDICINE; HEALTH אזע

ILLUSTRATED 

 Warsaw 1920 Comedy in one act  וועסט נישט געהן אין הזמיר אריין!: קאמעדיע אין איין אקט י. טענענבוים

ּפועה )קארל קויטסקי 

 (רַאקָאווסקאַ 

 WARSAW 1920 WORLD WAR I; TWO COPIES; INCLUDES פארלאג נייער שטראם ?קריג-ווער איז שולדיג אינם וועלט
PORTRAIT OF AUTHOR 

רעדעס און ארטיקלען פון ? ווער פארטיידיקט די איינגעוואנדערטע 

, זשָארזש קָאניאָ , אדריאן לַאנגימיע, זשָארזש לעווי, מארסעל קַאשען

 גאסטָאן מָאנמוסאָ , רענע ניקאָ , מַארסעל ברו

 PARIS 1938 COLLECTION OF SPEECHES AND ARTICLES; 

IMMIGRATION 



 ;INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR ג''תרע WARSAW שימין. פערלאג ב רָאמַאן: ווערטהער דער יוד  לודוויג יַאקָאּבָאווסקי
LITERATURE 

צו לעהרנען דיא אראבישע שּפראכע קיטאפ מאלים : ווערטער ּבוך  ישראל זילּבערמאן

ארץ )וועס מען שּפריכט אין ּפאלאסטינע : לאראט איל אראביע 

, אלגיר, מאראקא( ּבבל)ּבאגדאד , סוריא(, מצרים)עגיּפטען (, ישראל

: ערשטער טהייל)לייכט צו לעהרנען פאר קליין אונ גרָאסס , טוניס

 (קינט פאר אללע נעטהיגע ווערטער

 ODESSA 1882 LANGUAGE INSTRUCTION; ARABIC זעלעני. א. פ

 .J= שווארץ . י

SCHWARTZ 

יַאנָאווסקי פַאר דער '' )ליטערארישען קרענק,,ווערטער פון א 

 WORDS OF A LITERARY( = עפענטליכער מיינונג
CRANK 

 NEW YORK 1910 LITERARY CRITICISM; TWO COPIES 

. מ. י)סעבַאטיאן פָאר 

 (זאלקינד

אידישע ראציאנאליסטישע  ווערטער פון אן ערציהער

 געזעלשאפט

BUENOS 

AIRES 

1924 EDUCATION; TWO COPIES; ONE HAS 

BOOKPLATE FROM IWO IN BUENOS AIRES; 
ONE INSCRIBED TO LIBRARY OF CONGRESS 

AS GIFT FROM B. HIRSC 

. ר)קראפאטקין . פ

 (ראקער

 LONDON 1906 ANARCHISM; TWO COPIES פערלאג ארבייטער פריינד ווערטער פון א רעוואלוציאנער
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= אלכסנדר הַארקַאווי 

ALEXANDER 

HARKAVY 

ערשטער : ווערטערביכל פון נָאענטע ווערטער אין ענגליש און יידיש 

 VOCABULARY OF COGNATE= יידיש -ענגליש: טייל 

WORDS IN ENGLISH AND YIDDISH : FIRST 

PART : ENGLISH-YIDDISH WITH APPENDIX 

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK 1939 DICTIONARY 

פריינד פון דער יידישער  טייל ָאנשדרהדיקע 1( לויט דער נייער ּפרָאגרַאם)זָאָאלָאגיע  ישראל ּביּבער

 . ק. ּב. גימנַאזיע ּביים צ

VILNA 1934 EDUCATIONAL MATERIAL; ZOOLOGY; 
ILLUSTRATED 

 MEMORIAL BOOKLET; ZIONISM ז''תש MUNICH עד-גל השביעי קובץ ליום מותו:  1880-1940:  זאב זיבוטינסקי 

. ד)ּפושקינ . ס. א

 (הָאפשטיינ

פארלאג פאר די -מעלוכע א זאווערוכע

נאציָאנַאלע מינדערהייטנ אינ 

 אוססר

KIEV 1937 INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR; SERIES 

ּביּבליָאטעק-קינסטלערישע מאסנ ; LITERATURE; 
TRANSLATION 

 ANGO-HEBREW PRESS NEW YORK 1936 POETRY זָאל זיך יענער זָארגען בלום. ק

 NEW YORK 1962 PORTRAIT OF AUTHOR; TEXT IN YIDDISH איקוף פַארלַאג זַאמלונג יעווגעני יעווטושענקאָ 

WITH ONE RUSSIAN POEM 

-ָאנפאנג זאמלונג אריפמעטישע אופגאּבעס אונ געניטונגענ פאר דער ּפָאּפָאווא. ס. נ

 טע אויסגעּבעסערטע אופלאגע-2דָאס פערטע לערניָאר  IIשול טייל 

פארלאג פאר די -מעלוכע

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1934 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 

BOOKPLATE; EDUCATIONAL MATERIAL; 
MATHEMATICS 



זאמלונג דער וויכטיגסטען פערהאנדלונגען בייא דער דורך איין  

אין פאריס צוזאמען  1806מייא  30קייסערליכעס דעקרעט פאם 

בערופענען גראסען פערזאמלונג דער יודען געבסט אללען דארויף 

 בעצונג האבענדען געגענשטאבדען

 PRINTED IN RASHI SCRIPT ז''תקס BASEL ווילהעלם האאס

. נ, שאּפָאשניקָאוו. א. נ

. א. ק)וואלצָאוו . ק

 (איסאקאוו

ערשטער : שול -זאמלונג פונ אלגעּבראישע אופגאּבעס פאר דער מיטל

 טייל

פארלאג פונ -מעלוכע

 ווייסרוסלאנד נאצסעקטער

MINSK 1933 EDUCATIONAL MATERIAL; ALGEBRA; TWO 
COPIES; TRANSLATION FROM RUSSIAN 

. ק. נ, שאּפָאשניקָאוו. נ

. אי. ק)וואלצָאוו 

. א, איסאקָאוו

. י, גָאלדשטיינ

 (קארּפינָאוויטש

שול ערשטער -זאמלונג פונ אלגעּבראישע אופגאּבעס פאר דער מיטל

 טייל צווייטע אופלאגע

פארלאג פונ -מעלוכע

 ווייסרוסלאנד נאצסעקטער

MINSK 1934 EDUCATIONAL MATERIAL; TRANSLATION 
FROM RUSSIAN; JEWISH CULTURAL 

RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

יָארק ַארויסגעגעבן לכבוד דעם -זַאמלהעפט פון ּבונדישן קלוב אין ניו 

 יָאריקן יוביליי 15

 NEW YORK OCTO
BER 

1938 

BUND; COMMEMORATIVE BOOKLET 

דווינסקער בונדיסטישער 

ארבייטער  75ברענטש 

 רינג

צוואנציגסטען יאהרעספעסט -און-זאמעלּבוך ארויסגעגעבען צום פינף

ַארבייטער רינג  75פון דער דווינסקער בונדיסטישער ברענטש 

= ווָאלָאס . רעדַאקטירט פון ס:  1904, טען דזשון22געגרינדעט דעם 

TWENTY-FIFTH ANNIVERSARY DVINSKER 

BUNDISTISHER BRANCH 75 WORKMENS' 

CIRCLE 

 NEW YORK JUNE 

23 1929 

COMMEMORATIVE BOOKLET; WORKMEN’S 

CIRCLE; TEXT IN YIDDISH AND ENGLISH  

. צ)מייזעל . י, קיסעל. א
 (שאּבאד

-פארלאג פון יידישן געגענט ווי עס צו דערנערן און גיין ארּום אים: קינד -דאס זויג
קָאמיטעט אויף צו העלפען די 

'' יעקָאּפאָ ,,קרּבנות פון מלחמה 

געזעלשאפט צו ווילנער ; ווילנע

פַארהיטן דָאס געזונט פון דער 

 ''ָאזע,,יידישער ּבַאפעלקערונג 

VILNA 1920 HEALTH; TWO COPIES; CHILDREN 

מַארק )אייּפטָאן סינקלער 

 (פָאנעלמַאן

 WARSAW 1927 LITERATURE; TRANSLATION גָאלדפַארּב. פארלאג ש רָאמַאן: דער זוכער פון אמת 

= ָאלעסיַא קרַאוועץ 
OLESIA KRAVETZ  

 (קַאץ. ּפ)

 AMANECER SOBRE= רָאמַאן : אויפגַאנג איבער כַאנּפו -זון
JANPU 

 BUENOS פארלאג היימלאנד
AIRES 

1957 LITERATURE; TRANSLATION FROM 
UKRAINIAN; ILLUSTRATED TITLE PAGE 

 NEW YORK 1925 LITERATURE; INCLUDES PHOTOGRAPH OF פארלאג צווייגן זיבן וויבער אין איינער רחל לוריע

AUTHOR 

( דער ים פיש ב( ט און פון זיינע ּתלמידים א''זיּבען וואונדער פון ּבעש יהושע הלוי מזח

דער ( ּבַאוויזען דעם אמת ד( אין סלּוצק ג'' בעל שם טוב,,דער 

די ליכטיגע ( ר גַארדע ז''דער ד( די היטעל פערדרייט ו( שלַאחטיטש ה

 ;STAMP FROM YIVO IN NEW YORK ג''תרע VILNA אזענקראנץ ושריפטזעטצערר
HASIDISM 



 ּתורה

 NEW YORK  LITERATURE; TRANSLATION פערלַאג עכאָ  זיגזַאגען ַאברוצי'ד

 WARSAW 1931 LITERATURE ּבזשָאזאַ . פארלאג ח דעם זיידנס שקיעה עּפעלּבוים. ּב

ווי פערהיט מען פון ( : שווינדזוכט)סוכאטע . II: זייט געזונד  גאטטליעב. מ

מיט : וויא היילט מען סוכאטע מיט היגיענישע מיטטלען ? סוכָאטע

 וואססער אונ גוט נאהרונג, לופט

ס פאלקסּביּבליאטהעק’צוקערמאנן WARSAW 1903 SERIES אלעסאנדער גינז ; HEALTH; 
MEDICINE; ILLUSTRATED 

אויסגעפיהרט מיט גרויס : ַא קָאמישע ָאּפערעטע : זיין ווייּבס מאן  מייזעל

 ערפָאלג אין יודישען טעאטער

ב ''תרע WARSAW קולטור

1912 

COMEDY 
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 MOSCOW 1932 MEMOIR ABOUT LENIN פארלאג עמעס לענין. אי. זיכרוינעס וועגן וול קרוּפסקאיא. ק. נ

 HEBREW PUBLISHING ַא העכסט שּפאנענדער רָאמַאן: דיא זילּבערנע האכצייט  (יאהאן ּפאלייא)קאהן . ס

COMPANY 

NEW YORK ב''תרס LITERATURE; TRANSLATION 

. י)גערמיניע צורימיולען 

 (רַאווין

איידעלמַאן. ל MINSK 1929 ILLUSTRATED BY פארלאג-ווייסרוסישער מעלוכע ַא מַאיסע: די זין פון ַאישי  ; SERIES שילער-
 ;CHILDREN’S LITERATURE ;ּביּבליָאטעק

TRANSLATION FROM RUSSIAN; JEWISH 
CULTURAL RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

 SAM= סעם ליּפצין 

LIPTZIN 

= לידער -ַארבעטער הומָאריסטישע און פָאלקס 120: זינגען מיר 

PEOPLES SING 

 NEW YORK 1954 SONGS; LYRICS IN ENGLISH AND YIDDISH פארלאג אמכא

 WARSAW 1923 LITERATURE יאטשקאווסקי. פארלאג ש זינד יהושע ּפערלע

קָאמישע ָאּפערעטע : דאס זיסע מיידעל ָאדער דאס ּפענסיאן מיידעל  

 אקטען 3אין 

. מ, יַאקוּבסָאן. פערלאג ּת

 גָאלדּבערג

WARSAW 1926 DRAMA; COMEDY; OPERETTA 

 PARIS 1911 TWO COPIES; DRAMA וואלף שפייזער אקט 1בילד אין -ַא לעבענס:  דער זיעג פראנק. ג

ל פון מיר זיין טָאכטער ''אליהו הכהן ז' א ר''והוא א: ספר זכרון אליהו  

 טויבע פעסיל ממשפחת בעל הלבוש

 JERUSALEM ה''תרנ RELIGIOUS 

 WARSAW 1923 MEMOIR; TRANSLATION גיטלין. פארלאג א טער ּבַאנד-1:  ממשלה IIניקָאלַאי : זכרונות  (מירגָאלד. ר)וויטע . י. ס

--רא. ּ)[ּפַאּפירנָא . י. אַ 

 (סקי

 WARSAW 1923 TRANSLATION; MEMOIR פארלאג צענטראל דכרונות

ווי ער , געשריבען פון בעל תשובה אליין: זכרונוצ פון א בעל תשובה  דוד הארנזאהן

וואס ער האט דארט , די מיסיאנארעןאיז אריינגעצויגען געווארען צו 

און ווי ער איז פון זיי אוועק און זיך צוריקגעקערט צו די , מיטגעמאכט

 JERUSALEM AUGU

ST 
1934 

MEMOIR OF RETURNEE TO JUDAISM 



ער האט אויך באשריבען כמעט אלע געטויפטע און ניט . אידען

: וועלכע האבען זיך דא געדרעהט אין די מיסיאנען , געטויפטע אידען

 ערשטע העפט

; 1892-1902ערשטער ּבאנד : זכרונות פון א יודישען סאציאליסט  מיכאלעוויטש. ּב

 1905-1909דריטער ּבאנד ; 1902-1905צווייטער ּבאנד 

 ;WARSAW 1921 NO 20 FROM PUBLISHER; MEMOIR פראגען-פערלאג לעּבענס

SOCIALISM; THREE ITEMS - ONE HAS ONLY 
VOLUME 1, OTHER ITEM HAS VOLUMES 1 

AND 2 TOGETHER; ONE HAS ONLY VOLUME 
3 

ר יהודה קויפמאנן ''דוד ב

 =DAVID 

KAUFMAN 

 DIE= ט ''ז עד תע''זכרונות מרת גליקל האמיל משנת ת

MEMOIREN DER GLUCKEL VON HAMELN 1645-

1719 

 PRESSBURG 1896 INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR; TEXT IN אדָאלף אלקאלאי

GERMAN AND YIDDISH; LITERARY 
CRITICISM/SCHOLARSHIP;   

ערשט : בילדער  42מיט ( מעמוַארן)זכרונות פון א רעווָאלוציָאנערין  ווערא פיגנער

דריט ּבוך , צווייט ּבוך צווָאנציק יָאר טּורמע, ּבוך פרייהייט ָאדער טויט

 נָאך שליסלּבּורג

 ;WARSAW  STAMP FROM IWO IN BUENOS AIRES פארלאג קולטור
MEMOIR; ILLUSTRATED 

 VILNA  LITERATURE  זעהר איין שיינע געשיכטע פאן איין גראף מיט דרייא זאהנע שמעון זעליג ניסענבאם
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 HEBREW PUBLISHING זעלדע געהט אין טהערטער גארין. ּב

COMPANY 

NEW YORK 1909 LITERATURE 

אהרן אליעזר 

 קארטוזינסקי

דער זעלטענער עוויגער וואּונדערּבארער קאלענדאר לוח אוצר 

ז עד ''ומשנת תקנ, ח עד סוף העולם''החכמה ועשר עולמים משנת תרנ

 ...טהייל  6ז מאה שנים שעברו אין ''תרנ

 CALENDAR ח''תרנ WARSAW הַאלטער עט אייזענשטַאדט

ָאדער איינע , אין המבורגגענאססען -שרייבען אן מיינע גלויבענס-זענד 

שלום רב לאוהבי : אבהענדלונג איבער דען ישראליטישען קולטוס 

דורש טוב לעמו אליעזר , ואין למו מכשול מאת אוהב אמת, תורתך

 ל לבית קצנאילנבוגן''ה יעקב זצ''ה מו''ליזר ריסער בן הג

 ;PRINTED IN RASHI SCRIPT; TWO COPIES ט''תקע אלטונא 
RELIGIOUS BELIEFS 

ביבליָאטעק-מאסנ MOSCOW 1935 SERIES פארלאג עמעס זעקציק גימענאזיע-אונ-א זעקס אלייכעמ-שָאלעמ  NO 3; LITERATURE 

פארלאג -צענטרַאלער פעלקער דערציילונג: זעקס ַאנטלויפן  .(ל. מ)סערמיטשעוו . וו

 .ר.ס.ס.פון פ

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 LITERATURE; TRANSLATION 

די ּבייקע אדער די ( 2ווער מעג ( 1: זעקס נייע יודישע ליעדער  בערנשטיין. ש

דיא לעדיגע ( 5תפלת צדיקים ( 4יללת צדיקים ( 3פאלשע האפפנונג 

 דיא טרייסט( 6פלאש 

 POETRY ב''תרס WARSAW יהודה ליב מארגענשטערן

אידישע פאלקס 

ּביּבליאטעק און פאלקס 

ּביז  - 1919טען יולי 15פון דעם : זעקסטער יעהרליכער ּבַאריכט 

 1920טען יולי 15דעם 

 MONTREAL 1920 ANNUAL REPORT; LIBRARY 



 אוניווערסיטעא

 ZIONIST ;ג VOL ציוניסטישע ּביּבליאטהעק SERIES ג''תרס KRAKOW פערלאג פאלקסּבילדונג קאנגערס אין ּבאזעל-דער זעקסטער ציוניסטען 

CONGRESS IN BASEL 

ַא דרַאמַא פון ַארבייטער ( : בַאבריקַאנט ַארגַאנד)זשאן און מאדלענע  ָאקטַאוו מירבאָ 

 ַאקטען 5לעבען אין 

ח ''תרס WARSAW פערלאג פראגרעס
1908 

DRAMA; TRANSLATION; FACTORY 

 WARSAW 1933 PORTRAIT OF SUBJECT ON COVER; SERIES ּביּבליָאטעק-פַארלַאג גרָאשן זשַאן זשָארעס קָאּפל רּואַ 
ּביּבליָאטעק-גרָאשן  NO 147 

 MOSCOW 1936 LITERATURE; TRANSLATION פארלאג עמעס דער נייער טָאג: צענטער באנד : זשאנ קריסטָאפ  רָאמענ רָאלאנ

אהרן )רָאמען רָאלאן 

 (מַארק

ּפרעמיע : ערשטער ּבַאנד ּבאגינען : זשַאן קריסטָאף 

 ''ליטערַארישע ּבלעטער,,צו 

 WARSAW 1927 LITERATURE; TRANSLATION FROM קָאָאּפעראטיוו ּביכער
FRENCH;  

אהרן )רָאמען רָאלאן 
 (מַארק

ליטערַארישע ,,ּפרעמיע צו : פערטער ּבַאנד ּבונטן : זשַאן קריסטָאף 
 ''ּבלעטער

 WARSAW 1927 LITERATURE; TRANSLATION FROM קָאָאּפעראטיוו ּביכער
FRENCH;  

אהרן )רָאמען רָאלאן 

 (מַארק

ליטערַארישע ,,ּפרעמיע צו : פינפטער ּבַאנד יאריד : זשַאן קריסטָאף 

 ''ּבלעטער

 WARSAW 1927 LITERATURE; TRANSLATION FROM קָאָאּפעראטיוו ּביכער

FRENCH;  

בילדונגס דעּפארטמענט  (1859-1914)לעָאן זשָארעס -זשַאן זאלקעס= הורוויץ . ש

 ארבייטער רינג

NEW YORK  CHILDREN’S LITERATURE; SERIES  ארבייטער
 VOL 1 NO 3; INCLUDES רינג קינדער ביבליאטעק

PORTRAIT OF SUBJECT 

א טראגעדיע אין פינף אקטען נאך פערשידענע : זשידאווקא דיא יודין   לערנער. י. י

 דריטע אויפלאגע:  עטקוועללען ּבעַארּבייט

 WARSAW 1903 DRAMA; TRAGEDY; ILLUSTRATED COVER לידסקי. פערלאג פון י

O N SHELF - 

BO UND 

VO LUMES  

     

אידישע געשיכטע אין רָאמַאנען און ערצעהלונגען : זכרונות לבית דוד  ערדבערג. ש

 פרידבערג. ש. לויט הערמאן רעקענדָארף און א

 NEW YORK ד ''תרּפ

1924 

VOLUMES 1-6; JEWISH HISTORY TOLD IN 

STORIES; VOLUME 1 HAS INSCRIPTION ON 
TABLE OF CONTENTS למשפחת גולדבורג בידידות ש .

 ניויורק AUG 20, 24 ערדבערג

אהרן )רָאמען ראלאן 

 (מַארק

 WARSAW 1929 LITERATURE; TRANSLATION FROM קָאָאּפערַאטיוו ּביכער זשאן קריסטאף

FRENCH; THREE ITEMS - VOL 1-3, 5-7, 8-10 

אהרן )רָאמען רָאלַאן 

 (מַארק

 VILNA 1931 LITERATURE; TRANSLATION FROM קלעצקין. ּב זשַאן קריסטָאף
FRENCH; SEVEN ITEMS - VOL 1-3, 4, 5, 6-7, 8, 

9, 10 

אהרן )רָאמען רָאלאן 

 (מַארק

ּפרעמיע צו : טער ּבַאנד די פריינדינס -8: זשַאן קריסטָאף ּביים ציל 

 ליטערארישע בלעטער

 WARSAW 1927 LITERATURE; TRANSLATION FROM קאאפעראטיוו ביכער
FRENCH; VOLUME 8 
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 ISRAEL SEA LEAGUE ACTIVITY REPORT ך''תש ISRAEL  און זיינע טעטיקייטן ( ליגע-ישראל ים)דער חבל ימי לישראל  

ציון -איחוד פועלי-וועלט

 התאחדות -.( ס. צ)

די , צו די איבערגעבליענע פון אונזער באוועגונג: בריוו -א חברים

אפגעראטעוועטע אין די באפרייטע לענדער פון אייראפע און צו 

 אונזערע פארטייען אין גאר דער וועלט

 TEL AVIV JANU
ARY 

1945 

ZIONISM; SOCIALISM 

, מרכז דרור בגרמניה

 ההדרכהמחלקת 

 ;TYPEWRITTEN AND MIMEOGRAPHED ז''תש GERMANY  ז''תש -א חנוכה ''תרפ -חנוכה : חג ההסתדרות 

ZIONISM 

 CHEDER LEJALDEJ JESCHURUN    EDUCATION; PAMPHLET ADVERTISING= חדר לילדי ישורון  

JEWISH SCHOOL TO PARENTS 

 NO 1; JEWISH איקָאר ביבליָאטעק NEW YORK 1932 SERIES איקָאר דריטע אויפלַאגע: דער חוב צו פַארטיידיגן דעם סָאוועטן פַארבַאנד  
CULTURAL RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

מחלקת התרבות על יד 

מרכז ארגון הפליטים 

 באיטליה

 ILLUSTRATED COVER; HOLOCAUST ז''תש ROME  חוברת החורּבן
COMMEMORATIVE BOOK; TYPEWRITTEN 

AND MIMEOGRAPHED 

 RELIGIOUS עתר VILNA האלמנה והאחים ראם ספר חובת נשים אין צווייא חלקים 

ביורא פון קרן קימת -הויפט טאל און גליל העליון-חולה יוסף ווייץ

 לישראל

JERUSALEM ז''תרצ STAMP FROM BIALIK LIBRARY LANDSBERG; 
ILLUSTRATED; ZIONISM 

דָא האּבין מיר געשריּבין אוף זיארגאן אללע : ספר חוּפת חתנים  

מנהגים טובים אויך אללע דינים ווי אזוי יעדער יוד זאל זיך נוהג זיין 

 ...ּבעניני אישות 

 WARSAW  RELIGIOUS; MARRIAGE LAWS 

, פיינבערג. ל, משה כץ

 [ED]משה שיפריס 

 ;PROLETPEN NEW YORK 1938 ILLUSTRATED COVER; NAZI GERMANY= פראלעטפען  ''ּפרָאלעטּפען,,רעדאקטירט לויטן אויפטראג פון : דייטשלַאנד -חורבן

 .H= הלל יעקב הורוויץ 
J. HOROWITZ 

= ּביּבליש דראמאטישע קינדער סקעטשעס : חזיוני נוער 
CHEZYONEY NOAR : DRAMATICAL BIBLE 

SKETCHES FOR CHILDREN 

 SAINT LOUIS 1925 CHILDREN’S LITERATURE; BIBLICAL 

: ענטהַאלט פָאלגענדע דרַאמעס : דראמעס פַאר קינדער : חזיוני נוער  הלל יעקב הורוויץ

 -משפט פורים , לפורים -מרדכי ואסתר , לחנוכה -צוריק א היים 

 CHEZIONEY= לכל עת ולכל זמן  -דוד והשונמית , לפורים

NOAR : BIBLE DRAMATICAL CHILDREN 

SKETCHES 

 PENSACOLA, 

FLORIDA 

 ;CHILDREN’S LITERATURE; BIBLICAL ט''תרצ

HANUKKAH; PURIM 

= הלל יעקב הורוויץ 
 .H. J= יה ''הלל

HOROWITZ 

חלק שלישי ארבע מערכות קינדער דראנעס דריטער : חזיוני נוער 
גדולת : אקטן  2 -רחל ולאה , אקטן 2 -אקטן יעקב ועשו  4טייל 

 CHEZIONEY NOAR VOLUME III IN 4 ACTS= יעקב 

 HOUSTON, 
TEXAS 

 CHILDREN’S LITERATURE; DRAMA; 
BIBLICAL STORIES 



- JACOB AND ESOU 2 ACTS RACHEL AND LEAH 

2 ACTS A BIBLICAL BEAUTIFUL OPERETA FOR 

OLD AND YOUNG. GOOD FOR ANY TIME OF THE 

YEAR 

א קאמעדיע אין דריי : א גימנאזיע מיט ּפראוועס : לעס מזל 'חיה שטיינבערג. ק

 אקטען

 WARSAW ע''תר COMEDY 

ABRAHAM 
DANZIG 

 ;WARSAW 1867 HANDWRITING ON FLYLEAF OF BOOK  ספר חכמת אדם. ספר חיי אדם
RELIGIOUS 

אונד דיזען ספר ווערד ערציילט זייער : ספר חכמת שלמה  

שלמה ' ווינדערליכע מעשיות און התנהגות פון דעם הייליגען צדיק ר

אל ארּבעה שולחן '' חכמת שלמה,,ל קלוגער דער מחּבר פון ספר ''זצ

 ...ערוך 

ד ''תרפ WARSAW אברהם כהנא

1924 

RELIGIOUS 

 ZIONISM א''תרפ NEW YORK 1. ציון בר-צעירי ציעל און טהעטיגקייט, זיין ענטוויקלונג'' החלוץ,, קָאטלער. ז

OSHER SELIG 

PERLYSKY 

א העכסט אינטערעסאנטע ערקלערונג וועגן די : א חלק עולם הּבא 

: טיפע סודות פון אידישען לעּבען געשריּבען אין א ּפליינעם אידיש 

 פארפאדט און ּבאארּבייט פון זורע צדקות

 NEW YORK 1935 RELIGIOUS; INCLUDES PAGES FOR 

‘PERSONAL DIARY’; ILLUSTRATED COVER; 
TWO COPIES 

איינע ווארע טראגעדישע געשיכטע וואס האט : דער חלף אויפין האלז  ש''אמ

זיך ּפאסירט מיט אונזערע עלטערין אין דער צייט פון דיא קרייצצינגע 

 1096אין יאהר 

ה ''תרמ WARSAW מאיר יחיאל האלטער
1885 

CRUSADES 

 LITERATURE; DRAMA 1909 פשעמישל אמקרויט עט פריינד לעּבענסּבילד אין פיער אקטען: לע די נעהערין 'חנה פיינמאנן. ז

פַארלַאג פון יידישן -פָאלקס חנוּכה קרוקמַאן. ה

. א, ָארדן-פרַאטערנַאלן פָאלקס

 .אָ . אַ 

UNITED 

STATES 

 HANUKKAH; CHILDREN’S LITERATURE; 

ILLUSTRATED 

 MATERIALSAMMLUNG DES: חנוכה תשיז  

HECHALUZ IN SCHWEDEN NR .8 

 SWEDEN 1946 HANUKKAH; TEXT IN YIDDISH AND 
GERMAN; ILLUSTRATED 

 ;TITLE HANDWRITTEN ON FLYLEAF PAPER א''תצ AMSTERDAM  שלמה בן שמעון וועצלר מפיותא מוסר' ספר חקירת הלב מר 

PRINTED IN RASHI SCRIPT 

ST ישראל לעווי ושותפו (זאך-א שטוּב! )חתן א דאקטארא  שלום עליכם . 

PETERSBURG 

ז ''תרמ

1887 

LITERATURE; TWO COPIES 

 LITERATURE ז''תרמ VILNA  א העכסט אינטערעסַאנטער רָאמַאן: דער חתן היט זיין ווארט  שייקעוויטש. מ. נ= שמר 

 VILNA  LITERATURE  איננע לּוסטיגע ערצעהלונג! דער חתן קומט שמר

אינסטיטוט פַאר סָאציַאלע  סטַאטיסטישע : איירעס -די חתונות ביי דער קהילה פון ּבוענָאס = קהילה פון בוענאס איירעס  BUENOS 1962 STATISTICAL STUDY; MARRIAGE 



 KEHILA DE BUENOS סטודיע פָארשונגען

AIRES 

AIRES 

אברהם )גָאגָאל . וו. נ

 (זַאק

 WARSAW 1922 COMEDY; TRANSLATION פארלאג די צייט ַאקטן 2אין  קָאמעדיע: די חתנים 

--ק. אי)וועּפריצקאיא . ל

 (ס

ּביּבליָאטעק-און ּפיָאנערן -שול KIEV 1930 SERIES ליגע-קולטור טָאּב איוואניטש  NO 52; 
CHILDREN’S LITERATURE; ILLUSTRATED 

ב ''תרע WARSAW פערלאג ּפראגרעס סּפעקטָאר ערשטער ּבַאנד. ַאלער ווערק פון מ: טָאג און נַאכט  סּפעקטָאר. מ

1912 

LITERATURE 

 WARSAW 1936 ILLUSTRATED COVER; POETRY  ּפָאעמען: אויס -טָאג-איין-טָאג קָאהן . ל. י

. י)אנאטאל פראנס 

 (דָאּברושין

 WARSAW 1925 TRANSLATION FROM FRENCH; LITERATURE ליגע-קולטור ערטער אויפלַאגע: טאיס 

. מ. ד)ווילהעלם הענקעל 

 (הערמַאלין

דיא געשיכטע פון דעם גרעסטען רוסישען : ס ביאגראפיע 'טאלסטאי

ווירקען אונד , פילָאזָאף אונד רעַאליסטישער ליטערַאט זיין לעבען

 איינפלוס איבער זיינע מיטמענשען

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK JULY 

1900 

VOL 1 NO 7 FROM PUBLISHER; BIOGRAPHY; 

PORTRAIT OF TOLSTOI ON COVER 

אינטערנַאציָאנַאלער ַארבעטער  921ת31קווענטין טורמע נומער -דער געפַאנגער אין סַאן: טָאם מוני  מייזל .א

 ָארדן

NEW YORK  SERIES אונדזערע העלדן און פיערער NO 2; 
ILLUSTRATED; TOM MOONEY; TWO COPIES 
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אוקראינישע 

סָאציַאליסטישע 

, רַאטנערּפוּבליק

ַאלאּוקראינישער 

צענטרַאלער 

 אויספירקָאמיטעט

ּפויערים און -טַאקָאנעס וועגן יישעוודיקע ראטן פון ארּבעטער

 רויטארמייאישע דעּפוטאטן

. א. צ. ָארגינסטר ּבאם אלאוקר

 .ק

KHARKOV 1928 COMMUNISM; STATUTES; HOLOCAUST 

ASSETS 

איּבערזעצט פונ : ראט פונ פססר -טַאקָאנעס פונ די ווַאלנ צומ אויּבער 

טע סעסיע 4:  1937 -( ּב)אויסגאּבע פונ צק פונ אלקּפ -דער ּפַארטיי
 צוזַאמענרופ VIIפונ ציק פונ פססר 

 ELECTION STATUTES; JEWISH CULTURAL 1940  פָאלקסּבלַאט
RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

צענטראלער פארלאג פאר די  טאקטיק פון ּבאלשעוויזם די 

 .ר. ס. ס. פעלקער פון ס

MOSCOW 1925 SERIES לענין ּביּבליאטעק סעריע וואס לערנט לענין NO 2; 

BOLSHEVISM; LENIN; COMMUNISM 

געזעטצען פיר -אונד רייניגונגס -אבזענדערונגס: טהרת בנות ישראל  

בהסכמת , ק''ב לפ''שונה בשנת תרעיצא לאור רא: יודישע פרויען 

י הסתדרות אגודת ישראל ''ע' נדפס פעם ב: ע ''גאוני וצדיקי הדור זי

 ופועלי אגודת ישראל באוסטריא

JUDISCHER VERLAG VIENNA  RELIGIOUS; PURITY LAWS FOR WOMEN 

= מרדכי אהרן קַאּפלַאן  דָאס ריינע אידישע פַאמיליען לעבען לויט : ספר טהרת המשּפחה   NEW YORK ג''תרּפ RELIGIOUS PURITY LAWS 



MORDECAI 

AARON KAPLAN 

רעליגיעזען און היגיענישען שטַאנדּפונקט פון הרב מרדכי אהרן 

 PURITY OF= בניו יָארק  '' נחלת צבי,,הכנסת -קַאּפלַאן רב דבית

THE FAMILY (TAARATH HAMISHPOCHO) FROM 

A JEWISH RELIGIOUS AND HYGIENIC 

STANDPOINT 

צייכענונגן מיט א  9ּפאּפולערע ּבראשורע מיט : טוּבערקולאז  ָאלשוואנגער . אל

, צווייטע: מאקס מיכאעליס . פארווארט פון פראפעסאר דר

 פארמערטע אויפלאגע

 ;BERLIN 1926 MEDICINE; ILLUSTRATED; TUBERCULOSIS ָאזע
HEALTH 

S. A. KNOPF ( . וו. ל

זָאהן’צבי  = L. W. 

ZWISOHN) 

ַאלס ַא קרַאנקהייט צווישען ( אויסצעהרונג שוונדזוכט)טובערקולאזע 

 ...דָאס פָאלק און וויא עס צו בעקעמּפפען 

 ;NEW YORK 1902 MEDICINE; HEALTH; TUBERCULOSIS אליקום צונזער

ILLUSTRATED; TWO COPIES 

מערעזשקָאווסקי . ס. ד

 (פלָאטניקָאוו. אַ )

קריסטוס און  WARSAW 1930 LITERATURE; VOLUME 1 IN פארלאג ּכוחות (יוליאן דער אּפטריניקער)דער טויט פון די געטער 

 TRANSLATION ;אנטיקריסט טרילאגיע

. ל)אויגוסט סטרינדּבערג 

 (ּבאללייזען

 & M. JANKOWITZ דרַאמַא אין פיער ַאקטען: טַאנץ -דער טויטען

ZUKOWSKY 

NEW YORK 1913 DRAMA; TRANSLATION; FOUR COPIES 

. מ)קָארָאלענקָא . וו

 (גָאלדשטיין

 1920   וואנדערונגען-טורמע

 ּפ''ּתר

TRANSLATION;  

דיא טיגער זעעלע אונד ַא מענשען קערּפער אדער דיא טיראנישע  אברהם נוסבוים

דער גרונט פון דער היסטָאריע איזט גערויבט פָאן : א ראמאן : פרויא 

 ...א ווינער צייטונג 

ט ''תרמ WARSAW חיים קעלטער
1888 

LITERATURE 

מַארק )מַארקי -אמילָא דע

 (ראקָאווסקי

 WARSAW  DRAMA; TRANSLATION FROM ITALIAN  דדעם טייוולס קינדער

. ס)יהודה שטיינבערג 

 (שַאּפיראָ 

אידישער , מייזעל. מַאקס נ דער גזר דין. 2, גלות די טייטלען אין. 1

פארלאג פאר ליטעראטור און 

 וויסענשאפט

NEW YORK 1920 SERIES  לעך פַאר אידישע ’מעשה: רָאזשינקעס מיט מַאנדלען

 ;NO 7; ILLUSTRATED COVER קינדער
CHILDREN’S LITERATURE; TRANSLATION 

זלמן )אקטאוו מירּבא 

 (זילּבערצווייג

ּפ ''תר WARSAW פארלאג יידיש אקט 1קָאמעדיע אין : דער טייסטער 
1919 

DRAMA; TRANSLATION 

. פ)ּפשיבישעווסקי . ס

 (געליעכטער

 MAX JANKOWITZ NEW YORK  LITERATURE; TRANSLATION דעם טייפעלס קינדער

 ;KHARKOV  CHILDREN’S LITERATURE; ILLUSTRATED צענטרפארלאג טיף אין אפריקע קַארינצעוו. נ
TWO COPIES 

-ניו)געצייכנט פון י שלָאס '' כעלעמער חכמים,,טרונקס . י. טיּפן פון י 

 PERSONAJES DE= אלבום : קָאזַאק . ב: חילע (, יָארק
''CHELEMER CHACHOMIM'' DE I. I. TRUNK 

= פארלאג יידבוך 

EDITORIAL IDBUJ 

  ILLUSTRATED; CARTOONS 



DISENOS : E SCHLOS NEW YORK PORTADA B. 

KOZAK ALBUM 

שלמה )מַאקס ּבראד 

 (ּבירנּבוים

 LITERATURE; TRANSLATION; BOOKPLATE א''תרּפ BERLIN פארלאג-וועלט טיקא ּברַאהעס וועג צו גאט

FROM IWO IN BUENOS AIRES 

. ש)וויקטאר הוגא 

 (וואולמַאן

 WARSAW 1922 DRAMA; TRANSLATION פעניקס דרַאמע אין דריי טעג: דער טיראן פון ּפאדּוא 

ד ''תרע WARSAW גיטלין. פערלאג א א שּפאס אין איין ַאקט: טעָאדָאלינדע  שווייצער. ּב. י

1914 

COMEDY 

רעּפערטּוַאר -,,סמּבטיון,,ַאלע שלַאגער פון : עדן -גן-טעַאטער* יאסעפיש. פ

 מָאנָאלָאגן אּון פַארסן, קָאמעדיעס, איינַאקטערס

2017411246 

PJ5129.Y618 A6 1930 

 WARSAW 1930 THEATER קונסט-פארלאג קליין
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ּברוך ּבענעדיקט שּפינָאזא 

 (ּפערעלמַאן. נ)

 NEW YORK  TRANSLATION; THEOLOGY; POLITICS יַאנקָאוויטש. פַארלַאג מ ּפָאליטישער טרַאקטַאט-דער טעָאלָאגיש

פראגנ -גרונט: טעָאריע אונ ּפראקטיק פונ דער לערנארבעט אינ שול  רעזניק. י

 ערשטער טייל: פונ דידאקטיק 

אינסטיטוט פאר יידישער 

פרָאלעטארישער קולטור פונ 

דער אלוקראינישער 

, וויסנשאפטלעכער אקאדעמיע

פארלאג , ּפעדאגָאגישע סעקציע

 עמעס

MOSCOW 1935 EDUCATIONAL MATERIAL; PEDAGOGY; 
HOLOCAUST ASSET 

. מ, ראזענשטיין. ב. א

 [ED]קרינסקי 

ַא פאלשטענדיגער קורס : טעארעטישע און ּפראקטישע אריפמעטיק 

צום אויסלערנען גרינדליך גאנץ אריפמעטיק אין א קורצער צייט פאר 

 ערשטער טייל: שוהל און הויז 

ע ''תר WARSAW האור

1909 

MATHEMATICS; EDUCATIONAL MATERIAL 

. מ)לעָאניד אנדרעיעוו 

 (קַאטץ

 NEW YORK 1910 DRAMA; TRANSLATION פערלאג מייזעל עט קאָ  אקטען 4א דראמא אין : דיא טעג פון אונזער לעּבען 

לַאזַאר )נַאטַאן ריּבַאק 

 (וויין

 PARIS 1961 LITERATURE; TRANSLATION; INCLUDES פַארלַאג אויפסניי היסטָארישער רָאמַאן: דער טעות פון ָאנָארע דע ּבַאלזַאק 

PORTRAIT OF AUTHOR 

ּפלענומ פונעמ אויספירקָאמ פונ  XIIIטעזיסנ אונ ּבאשטימונגענ  

 קָאמינטערנ

 MOSCOW 1934 COMINTERN CONFERENCE REPORT פארלאג עמעס

 ;COMMEMORATIVE BOOKLET 1940   וואנדערונגען אין אמעריקא-ס לעּבענס'טעּפער זלמן ליב טעּפער
ILLUSTRATED 

געזעלשאפט פאר אידישע  זאמעלבוך פאר דער אידישער שול און -טעקסטען צום ליעדער  PETERSBURG 1912 POETRY; TEXT IN YIDDISH AND RUSSIAN השכלה-מפיצי



מוזיק אין -פאלקס

 פעטערבורג

. ּבעארּבייט פון א, קיסעלגָאף. צוזאמענגעשטעלט פון ז: פאמיליע 

 לווָאוו . זשיטָאמירסקי און ּפ

אידישער 

סָאציַאליסטישער 

, פַארבַאנד

-סָאציַאליסטישער

ַארבייטער 

 אינטערנַאציָאנַאל

 NEW YORK 1925 TWO COPIES; SOCIALISM IN RUSSIA  דער טערָאר געגען סָאציַאליסטען אין רוסלַאנד און אין גרוזיע

אידישער פעדעראציע פון דער  רעווָאלוציעטעראריזם און  לעָאן טראצקי

סאציאליסטישער ּפארטיי אין 

 ַאמעריקא

  SERIES סאציאליסטישע ַארבייטער ביבליָאטעק NO 5; 

TRANSLATION 

. א)ישראל זאנגוויל 

 (פרומקין

 NO 5; INCLUDES טרוימער פון גהעטא LONDON  SERIES ראדיקאל פובלישינג קאמפאני (שבתאי צבי)דער טערקישער משיח 

PORTRAIT OF SHABETAI TSVI; 
TRANSLATION 

די געשיכטע פון די יודען אין די : די טערקען פאר די טויערן פון וויען  קרעפעל. י

זייערע , טעג ווען די טערקען האבען בעלאגערט די שטאדט וויען

 ליידען און האפענונגען

 HISTORY OF OTTOMAN SIEGE OF VIENNA 1924 פשעמישל שמחה פריינד

ּביּבליָאטעק-גרָאשן WARSAW 1931 SERIES ביבליאטעק-פארלאג גרָאשן די טרַאגעדיע מַאטעָאטי קָאּפעלמַאן. ד  NO 66;  

. ג. פ, קארָאּבינאַ . ד. ל

. מ, ּפַאוולָאוו. נ. נ, ניידין

. י. וו, שטַאנדעל. וו

 יאקָאווליעוו

פַארלַאג -צענטרַאלער פעלקער טן לערניָאר-4טן און -3מיטלען פַארן -טראנסּפארט און פארּבינדונג

 .ר. ס. ס. פון פ

MOSCOW 1929 EDUCATIONAL MATERIAL; SERIES ארּבעט-
וויסנשַאפט ַארּבעט און נאטור-ּביכער ַאף נַאטור ; 

ILLUSTRATED; MECHANICS; SCIENCE; 
STAMP FROM ALL-UKRAINIAN 

ASSOCIATION FOR CULTURAL RELATIONS 
WITH FOREIGN COUNTRIES BOOKS-

EXCHANGE 

דיא ּבעשרייבונג וואס אונטלוכור : ּפתרון חלומות : טרוים ּביכעל  

חלום ּבטייט אונ וואס פר אנומורון מען זאל אוף אום זעצון אין דר 

לאטריע ווער עס וועט זעצון דו נומורון ווס דא אוז גומעלד דער וועט 

מור האבון דאס איברזעצט אוס דעם דייטשען אין : גווינון פול געלד 
 TRAUM BUCH: אלף ּבית ָארדונונג 

HIRSCH NEHELE LEMBERG 1892 DREAM BOOK 

סלאנים . י, אדלער. י

[EDS] 

NEW YORK JANU פערלאג אידיש, קַארלין. א ליטערארישעס זאמעלבוך: טרוימען און ווירקליכקייט 

ARY 
1909 

LITERARY COLLECTION 

בעל החלומות 

[PSEUDONYM] 

 S. SCHWARZBARD PARIS 1920 POETRY; STAMP FROM Zosa Szajkowski ערשטער באנד: ליעדער … טרוימען און ווירקליכקייט 

 DRAMA; MISSING COVER; HOLOCAUST    זעקסטע שּפיל פון די פיר זין פון דער הגדה: טרוקענע ביינער  אריה ּפאזי

ASSET 



קדיוקיישָאנַאל קָאמיטע פון  דער טרייד יוניָאניזם לעווין. ל

 ארבייטער רינג

NEW YORK 1916 SERIES רינג ּביּבליאטעק-ַארבייטער  NO 4; TRADE 
UNIONISM 

קדיוקיישָאנַאל קָאמיטע פון  דער טרייד יוניָאניזם לעווין. ל

 ארבייטער רינג

NEW YORK 1917 SERIES רינג ּביּבליאטעק-ַארבייטער  NO 5; TRADE 

UNIONISM 

J. F. 

RUTHERFORD 

 ZIONIST טרייסט פאר די אידען 

ORGANIZATION OF 

AMERICA 

 OCTO
BER 

1925 

ZIONISM 

ּביּבליָאטעק-און ּפיָאנערן -שול KIEV 1926 SERIES ליגע-קולטור טשיקא אין רּוסלאנד .(ר. ל)ארטּורָא קארָאטי   NO 13; 

CHILDREN’S LITERATURE; ILLUSTRATED 
COVER 
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: ערשטעס העפט : געקליּבענע שריפטען ( ק''תשר)ס 'זעווין. י. י זעווין. י. י

 (ז''תרס)ימים נורָאים און סוכות בלַאטט ' פרייע ביילַאגע צו מיניקעס

 NEW YORK 1906 HOLIDAY SUPPLEMENT; COLLECTED מיניקעס. י

WRITINGS; HUMOR 

 ;VILNA 1915 LIBRARIES; TEXT IN RUSSIAN AND YIDDISH קלעצקין. א. ּב יאהר 1914יאהרּבוך פאר יודישע ביבליאטעקען אויף  [ED]קירזשניץ . א
INCLUDES ADVERTISEMENTS 

נָאטקע וויינהויז , סָאלץ. ּב
[EDS] 

 MINSK 1926 ILLUSTRATED COVER; HOLIDAYS פארלאג טשערווָאנַאיַא זמענאַ  יאמים נוירָאים

פַארלַאג -צענטרַאלער פעלקער יָאנטעוו (גוריַאן. אָ )הַאלקין . ש

 .ר.ס.ס.פון פ

MOSCOW 1929 CHILDREN’S LITERATURE; TRANSLATION 

FROM RUSSIAN; ILLUSTRATED; 
HOLOCAUST ASSET 

פון ניו  א הומאריסטישע ערצעהלונג: יאנקעלעס ּביטערער טעות  יעקב טער

 יארקער אידישען לעבען

 NEW YORK  LITERATURE; JEWISH LIFE IN NEW YORK מאיר חינסקי

., פ. אלעקסאנדרַאוו ג

., ר. גאלאקטיָאנָאוו מ

מיטין ., ס. קרוזשקָאוו וו

., ד. מַאטשאלָאוו וו., ב. מ

 [EDS. ]נ. ּפָאסּפעלָאוו ּפ

ביָאגראפיע צווייטע קורצע : יָאסיף וויסאריָאנָאוויטש סטאלין 

 אויסגעבעסערטע און דערגאנצטע, אויפלאגע

 MOSCOW 1947 STALIN BIOGRAPHY; ILLUSTRATED פארלאג דער אמת-מעלוכה

פארלאג פאר די -מעלוכע די יאּפָאנישע מיליטאריסטנ ּפרָאווָאצירנ א מילכָאמע ּבָאלדיריעוו. ג

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 אוססר

KIEV 1939 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 
BOOKPLATE; JAPANESE MILITARY; SECOND 

WORLD WAR 

-זעליקסָאנ. צ

 בָאברָאווסקאיא

 MOSCOW 1938 ILLUSTRATED; BIOGRAPHY פארלאג עמעס-מעלוכע יאקָאוו מיכיילָאוויטש סווערדלָאוו

אלגעמיינער אידישער  GENEVA AUGU  מיט צוויי פָאטָאגרַאפיעס: די יאקוסטקער דראמע 
ST 

BUND; POLITICS; INCLUDES TWO 
PHOTOGRAPHS 



, ארבייטערבונד אין ליטא

 פוילען און רוסלאנד

1904 

פון דער פארייניקונג פון . ק. צ ''ROK ''ICHUDU= ּבַאוועגונג -''איחוד,,א יאר  [ED]הירשהויט . י

'' איחוד,,דעמָאקרַאטן -ציוניסטן

 אין ּפוילן

WARSAW, 

LODZ 

1945 ZIONISM 

סעקרעטַאריַאט פון -וועלט

 ר המאוחדת''ברית הצה

באריכט -טעטיקייטס: א יאר אין דינסט פון זשאבאטינסקיס באוועגונג 

ר המאוחדת פאר דער צייט ''פון מזכירות העולמית של ברית הצה
 XI 1947 - 1 I 1947 20פונם 

 PARIS DECE
MBER 

1947 

ZIONISM; ACTIVITY REPORT 

יידישער 

וויסנשַאפטליעכער 

 אינסטיטוט

ר צמח ''ַא יָאר ַארבעט אין דער ַאסּפירַאנטור אויפן נָאמען פון ד

 שַאבַאד ביים יִידישן וויסנשַאפטלעכן אינסטיטוט

 VILNA 1937 SERIES ָארגַאניזַאציע פון דער יִידישער וויסנשַאפט NO 18;  

הנהגה עליונה פון השומר הצעיר  יאר פון גבורה און געראנגל רבקה גורפיין

און וועלט פארבאנד פון השומר 

אייראפעישע , הצעיר פארטייען

 ּביורא

PRAGUE 1949 SERIES קליינע ביבליאטעק NO 8; ZIONISM 

ַאמעריקַאנער יידישער 

= קָאמיטעט 

AMERICAN 

JEWISH 

COMMITTEE 

איבערזיכט -בַאזירט אויף דעם יָאר: ד אין יידישן לעבן ''דָאס יָאר תש

 REVIEW OF=  1944אין ַאמעריקַאנער יידישן יָארבוך פַאר 

THE YEAR IN JEWISH LIFE : BASED ON THE 

REVIEW OF THE YEAR IN THE AMERICAN 

JEWISH YEAR BOOK, VOL/ 46 (1944) 

 NEW YORK  ANNUAL REVIEW 

. ס. פ, ליסענקאָ . ד. ט

 סטעּפאנענקאָ 

אלפארּבאנדישע אקאדעמיע פאר  לאנדווירטשאפטלעכע געוויקסניארָאוויזאציע פונ 

לאנדווירטשאפטלעכע 

וויסנשאפטנ אפ לענינס נַאמענ 
גענעטישער -סעלעקציע

פארלאג -מעלוכע, אינסטיטוט

פאר די נאציאנאלע מינדערהייטנ 

 ר''אינ אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1936 AGRICULTURE; ILLUSTRATED; STAMP 
FROM UKRAINIAN ASSOCIATION FOR 

CULTURAL RELATIONS WITH FOREIGN 
COUNTRIES BOOKS EXCHANGE; TWO 

COPIES 

צוויי רעדעס פון הענרי : מענטש -דאס יארהונדערט פון דעם פאלקס ווַאלַאס. הענרי א

: ּפרעזידענט פון די פַאראייניקטע שטַאטן -ווַאלַאס ווייס. א

 אילוסטרירט פון הוגָא געלערט

INTERNATIONAL 

WORKERS ORDER 

NEW YORK 1943 ILLUSTRATED; SPEECHES BY WALLACE 

GIVEN TO THE FREE WORLD ASSOCIATION 
IN NEW YORK MAY 8, 1942 AND BEFORE THE 

CONGRESS FOR AMERICAN-SOVIET 
FRIENDSHIP NEW YORK NOVEMBER 8 1942; 

ALSO PUBLISHED IN OTHER LANGUAGES 

ג ''תשל ISRAEL ליאור יָארן פון קַאמף און גערַאנגל שיכַאטָאוושייע 
1973 

INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR; MEMOIR; 
INSCRIPTION  צו חנה קאמונסקא מיט פריינדשאפט און

לאס אנזשעלעס יאנואר, רעספעקט שייע שיכַאטָאוו  1974 

-אויסגַאּבע אויסדליסליך פַאר זידּפָאּפולערע : רָאמַאן : יָאשע קַאלּב  זינגער. י. י

 ַאמעריקַאנער לענדער

 BUENOS קַאּפלַאנסקי. ג

AIRES 

1933 LITERATURE 



 3א דראמע אין ( : דער זינגער פון זיין טרויער)יאשקע מוזיקאנט  (יולין. י)אסיּפ דימאוו 

 אקטן מיט א פראלאג און עּפילאג

 RIGA  DRAMA; TRANSLATION FROM RUSSIAN ביליקע ביכער

. ל)פריעדריך העּבּבעל 

 (גָאלדּבערג

 DRAMA; TRANSLATION; INCLUDES ד''תרע WARSAW פערלאג אוניווערזַאל ַא טרַאגעדיע אין פינף ַאקטען: יהודית 

PORTRAIT OF AUTHOR; HOLOCAUST ASSET  

סטַאשעווער יָאנג מענס 

מיוטשועל ּבענעפיט 

= סָאסייטי 
STASHOVER 

YOUNG MEN'S 

SOCIETY 

, טן פעברואר-19דעם , זונטיק ָאוונט: יָאר  25: יוּביליי אויסגַאּבע 

  ANNIVERSARY SOUVENIR= שערי שמים שול   1956

EDITION : 25TH JUBILEE SUNDAY FEBRUARY 19 
1956 SHAAREI SHOMAYIM SYNAGOGUE 

 TORONTO 1956 COMMEMORATIVE BOOKLET; TEXT IN 
YIDDISH AND ENGLISH 

= אידישן מוזיק פַארבַאנד 

JEWISH MUSIC 

ALLIANCE 

ּביילין און . ב. סטן געבוירנטָאג פון י-75יוביליי זשורנַאל צום 

פעברוַאר , שבת ָאוונט: ּפרָאגרַאם פון דער שלום עליכם פייערונג 

 75TH= ניו יָארק , אין הָאנטער קָאלעדזש 1959ת 21

ANNIVERSARY CELEBRATION OF I. B. BAILIN 

AND SHOLEM ALEICHEM CENTENARY 

PROGRAM 

 NEW YORK 1959 CONCERT PROGRAM; COMMEMORATIVE 

BOOKLET 
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COLEGIO 

ISRAELITA DE 

MEXICO 

MEXICO SEPTE  ּבּוך פון דער אידישער שול אין מעקסיקע-יובל

MBER 
1939 

EDUCATION; COMMEMORATIVE BOOKLET; 

ILLUSTRATED; INCLUDES 
ADVERTISEMENTS  

 VILNA 1908 LITERATURE פערלאג דער האמער וויסענשאפטליכעס זאמעלּבּוך-א ליטעראריש: שטימע -די יוגענד 

 ;DRAMA; MISSING COVER AND TITLE PAGE    יודאלע דער בלינדער לאטיינער. י

ט ''תרס LEMBERG דוד רָאטה אקטען 4דראמא אין : די יודישע אננא קארענינא  זלאטארעווסקי. י

1908 

DRAMA 

געזעלשאפט , ַא זשורנַאל פיר ליטערַאטור'' : יודישע ּביּבליָאטעק,,די  [ED]ּפרץ . ל. י

 אונ קעאנאמיע

ה ''תרנ WARSAW האלטער ואייזענשטאדט
1895 

LITERATURE; SOCIETY; ECONOMICS 

דיא גרעסטע סוקסעס : דאס יודישע הארץ און דיא יודישע נשמה  לואיס גילראד

 גרעסטע סוקסעס ּפיעסען 2ליעדער פון דיא 

 NEW YORK 1909 SONGS FROM PLAYS; INCLUDES טהעאדאר לאהר

ADVERTISEMENTS; TEXT IN YIDDISH AND 
YIDDISH TRANSLITERATED INTO ENGLISH 

וויססענשאפט אונ , ַא זשורנאל פיר ליטעראטור: דאס יודישע ווָארט  [ED]ען אברהם רייז

 קריטיק

ד ''תרס WARSAW פערלאג פראגרעסס
1904 

LITERATURE; LITERARY CRITICISM; 
SOCIETY 

 VILNA 1906 NO 3 FROM PUBLISHER; AGRICULTURAL פערלאג דער האמער די יודישע ווירטשאפט און איהרע היסטארישע פאקטארען אדים. וו

PRODUCTION 



יודישע טהעאטער און פאלקס ליעדער אויסגעוועהלטע ליעדער פון  

 ערשטער טהייל דאס פיעדעלע: דיא ּבעסטע יודישע דיכטער 

J. KATZENELENBOGEN NEW YORK  DRAMA 

מיט נאך צוויי ליעדער !( צדקה! תפילה! תשובה)די יודישע טראיקא  

 די ּבָאּבע מיט איהר אייניקעל( 2… זאגט'מע( 1

 POETRY ד''תרס WARSAW ליב מארגענשטערן

ז ''תרמ VILNA  ...יודישע מעלאדיען אדער פאלקס ליעדער  י קאטצענללענּבאגען''ש
1887 

FOLK SONGS 

אויסגעפיהרט מיט גרויס : א קאמישע אּפערעטע : דאס יודישע קינד  לאטיינער. י

 טעאטער ערפאלג אין ווארשאווער

א ''תרע WARSAW פערלאג קולטור

1911 

COMEDY 

אינטערעסַאנטע ערצעהלונג פון יודישען )דער יודישער מיניסטער  (שּפיראָ . י)לעהמאן . מ

 צווייטע אויפלַאגע( טען יָאהרהונדערט-18לעּבען אין ּפוילען אין 

 WARSAW 1927 LITERATURE; TRANSLATION צוקער. א. פארלאג י

צענטרַאלע פון יודישען  דער יודישער נַאציָאנַאלפָאנד און זיינע אויפגאּבען לישראל קרן קימת

 פָאנד אין ּפוילען-נַאציָאנַאל

ט ''תרע 
1919 

ZIONISM; INSCRIPTION ON COVER; SERIES 
קרן קימת לישראל,,ספריה של  ’’ 

אדם -בן

[PSEUDONYM] 

ווָאס מיר דַארפען צו , ווָאס ער איז, דער יודישער נאציאנאל פאנד

 איהם און ווָאס מיר קענען פון איהם ערווַארטען

 ZIONISM; JEWISH NATIONAL; אויסגַאבע מערבי  LONDON נַארָאדיצ. י

FUND 

תפארת ,,סאסייטע . ציוניסט פאנד-דער יודישער נאציאנאל ווארטסמאנן. י

 אין באסטאן'' ציון

BOSTON  SERIES ביבליאטהעק-ציוניסטישע סענט  NO 1; 
ZIONISM; JEWISH NATIONAL FUND 

ווייזער צו דער יודישער -ָאדער דער וועג: דער יודישער שּפיגעל  וויינגאט. ל. נ
איּבער דער פערגַאנגענער : ערשטער טייל : ערהאּבענער צוקונפט 

ע 'יודישער מוסטערקַאפטע געזעלשַאפטליכע ָארדונג און די אמת

 פערזַאמלונגען-פָאלקס

  ז''תרּפ LODZ מסורה פערלאג

D. LANDSMANN  איינע דיסקוססיאן צווישען איינעם : יודע אונד יודענכרוסט

 אונבעקעהרטען אונד בעקעהרטען יודען

 NEW YORK 1888 CONVERSION 

פוילישע סָאציַאליסטישע  DIE JUDEN IN POJLEN= די יודען אין פוילען  אלעקסאנדער ווראנסקי

-הילפס יָארקער-ניו, פַארטיי

פערבַאנד און לָאנדָאנער 
 .(ס. פ. ַאבטהיילונג פון פ

LONDON 1901 JEWS IN POLAND; SOCIALIST PARTY 

. מ)ווילענסקי . ט

 (מיכלזאהן

 KRAKOW 1905 JEWS; SOCIALIST PARTY; POLAND פוילישע סָאציַאליסטישע פארטיי די יודען פרעגע

יחיאל מיכל בן אליהו 

 היילפערן

געלעגענטליכע פארלעזונגען צו דער : דאס יודענטהום על ּפי הּתלמוד 

 יעצטיגער צייט

נ ''תר ODESSA אבא דוכנא
1890 

HISTORY OF JEWS 

ּביּבליָאטעק-גרָאשן WARSAW 1935 SERIES ּביּבליָאטעק-פארלאג גרָאשן צווייטער טייל: יוזעף ּפילסודסקי  וויניצקאַ . ה  NO 219; INCLUDES 

PORTRAITS OF SUBJECT 



. י)וויליאמ שעקסּפיר 

 (גָאלדּבערג

פארלאג פונ -מעלוכע טראגעדיע אינ פינפ אקטנ: יולי צעזאר 

 ווייסרוסלאנד נאצסעקטער

MINSK 1933 DRAMA; TRAGEDY; TRANSLATION FROM 
ENGLISH; 1934 PRINTED ON COVER 

דיקע -קע לידער אדער וואכענדיקע ליעדר מיט יום טובדי-דיא יום טוב משה מאראחאווסקע

 נגונים א סאטירעדע קריטיקע אין פערזין פאן דעם לעבין

ו ''תרמ WARSAW יוסף חיים זאבעלינסקי

1886 

POETRY; SATIRE 

-זאב)נטע הַאנָאווער -נתן

-ר אליהו לַאצקי''ווָאלף ב

 (ּבערטָאלדי

 VILNA 1930 LITERATURE; TRANSLATION FROM HEBREW קלעצקין. ּב זומּפ-יון מצולה ָאדער קָאזַאקן

 ;TALLINN 1938 ILLUSTRATED; LITERARY COLLECTION  זאמלונג: טראט -יונג 

FIVE COPIES; STAMP FROM EINSATZSTAB;  

פארלאג פאר די -מעלוכע יונגע ּבויערס קוויטקאָ . ל

. נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ או

 . ר. ר. ס

KHARKOV, 

KIEV 

1932 ILLUSTRATED; CHILDREN’S LITERATURE 

סאציאליסטישער 
. י. ק. פארבאנד ס-קינדער

 FAUCONS. = פ

ROUGES S. K. I. F . 

 ;VERS UN AVENIR MEILLEUR!  PARIS  SOCIALIST YOUTH GROUP; ILLUSTRATED… = דער יונגער דור
TEXT IN YIDDISH AND FRENCH 

= פראלעטפען 

PROLETPEN 

ם פַארבַאנד פון 'ערשטער זַאמלבוך פונ: סקווער -יונָאן

''( = ּפרָאלעטּפען),,ּפרָאלעטַארישע שרייבער אין ַאמעריקע 

UNION SQUARE : FIRST QUARTERLY OF THE 

UNION OF PROLETARIAN YIDDISH WRITERS OF 

AMERICA (PROLETPEN) 

 NEW YORK DECE

MBER 
1930 

LITERARY COLLECTION; ILLUSTRATED 

COVER 
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 SEJFER JOSYFYN T. J. HISTORIA= ספר יוסיפון  

ZYDOW 

ב ''תרּפ LUBLIN נהמה יעקב הערשענהארן

1924 

JEWISH HISTORY; JOSEPHUS 

 8אקטען אין  5היסטארישע אפערעטטא אין : יוסף אין עגיּפטען  יאזעף לאטיינער

 ּבילדער מוזיק פון סאנדלער

 DRAMA; OPERETTA; THREE COPIES 1913 פשעמישל אמקרויט עט פריינד

איינע שיינע געשיכטע פון : יוסף דער יתום ָאדער משּפחת הצירים  

איין אומגליקליכין יתום וועלכער איז דער נאך זייער גליקליך 

 געווארין

ה ''תרכ VILNA משה ואל בר שמחה זימל

1865 

LITERATURE 

זיין ליטערארישע אונ אלגעמיינע ארבייט בעארבייטעט : יוסף ּפערל  ברעסלער. א

 פאן פערשידענע קוועלן

ט ''תרנ WARSAW אלאפין. י

1899 

LITERATURE 

פַאראייניגטער שערּפצער 

= רעליף קָאמיטעט 
UNITED 

געווידמעט אונזערע  1947יָארק -ז ניו''ז טבת רש''כ: ר =יזכ

 YIZKOR : SUNDAY JAN 19= אומגעקומענע קדושים 
1947 ACADEMY HALL NEW YORK 

   MEMORIAL BOOKLET; ILLUSTRATED; TEXT 
IN YIDDISH AND ENGLISH; HOLOCAUST 



SHERPSER 

RELIEF 

COMMITTEE 

ישאאל סטָאלַארסקי 

[ED] 

אין טיפסטן צער און אין טיפסטן טרויער דערמָאנען מיר דעם : יזכר 

 יום הזכרון לשואה ולגבורה -ז ניסן ''כ: רטָאג פון געטָא טן יאָ 20

לַאטיין ַאמעריקַאנער 

דעּפַארטמענט פאר דער 

נַאציָאנַאלן קָאמיטעט , הסתדרות

 פַארן ַארבעטנדיקן ישראל

 1963 ILLUSTRATED; MEMORIAL BOOKLET; 

HOLOCAUST 

צום צווייטן יָארטָאג פון העלדישן אויפשטאנד אין : יזּכור  

 IZKOR : EXTERMINATION DES= ווַארשעווער געטָא 

JUIFS EN POLOGNE 

 PARIS APRIL היים-פארלאג ארבעטער
1945 

MEMORIAL BOOKLET; HOLOCAUST; TWO 
COPIES 

ווערטער און וועגן זיך און וועגן אנדערע אין זיינע שּפריכ: דער ייד  [ED]כהן . ל. י

 רעטנסארטן

יידישער וויסנשאפטלעכער 

ַאמעריקַאנער , אינסטיטוט

 ָאּפטייל

NEW YORK 1933 PROVERBS 

! העלפט אונדז יידיש זָאל לעּבן! יידיש איז אין געפַאר -יידן : יידיש  הערש שטיינהַארט

 !יידיש, לשון-לָאמיר רַאטעווען אונדזער מַאמע, יידן

 NEW YORK NOVE
MBER 

1948 

YIDDISHISTS 

א נייע ּפרַאקטישע מעטָאדע : ערשטער טייל : דער יידיש לעהרער  קרינסקי. מ

פיערטע אויסגעּבעסערטע : צום לערנען לעזען און שרייּבען יידיש 

 אויפלאגע 

 HANDWRITING ON INSIDE COVER; PAGE 17 ח''תרס WARSAW האור
HAS SAMPLE SENTENCE CORRECTED IN 

PENCIL; EDUCATIONAL MATERIAL; 
LANGUAGE INSTRUCTION 

FRANK C. 

LAUBACH 

YIDDISH PRIMER    EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED; 
LANGUAGE INSTRUCTION 

, דזשאזעף דזשייקאבס

 הערמאן לאנדא

צוזַאממענגעשטעללט פיר דיא ענגלישע : ענגלישעס לעהרּבוך -יידיש

אבענד קלאססען קאממיטטעע אין פערבינדונג מיט דיא רוססא 

 זעכסטע אויפלאגע: דזשואיש קאממיטטעע 

 LONDON 1906 EDUCATIONAL MATERIAL; LANGUAGE ראבבינָאוויטש. וו. א

INSTRUCTION; INTERLINEAR TEXT WITH 
ENGLISH, YIDDISH, AND TRANSLITERATION 

 WARSAW 1908 COMEDY אלע-פאר-פערלאג ביכער ַאקטען 3ַא קָאמעדיע אין : וודישע ַאקטערען אויף דער רייזע   קאמינסיק. י. א

ּביּבליָאטעק-גרָאשן WARSAW 1933 SERIES פארלאג גרָאשן ּביּבליָאטעק ווידישע ּבויער פון דייטשער קולטור מָאשקָאוויטש. ק  NO 115; ILLUSTRATED; 
GERMAN CULTURE 

WARSAW 1930 HISTORY; ECONOMICS; HOLOCAUST ASSET פַארלַאג אחיספר דרידטע ּבַאנד( ווירטשַאפטסגעשיכטע)יידישע געשיכטע  יצחק שיּפער  

ן 'ערשטער טייל נָאך דוּבנאוו: הונדערט -יאר XIXיידישע געשיכטע  ם--ּב--סקי--ר. פ

 קוועלןאון ַאנדערע 

 WARSAW 1920 HISTORY; DUBNOW פַארלַאג נייער שטראם

 TEL AVIV 1948 POETRY פארלאג פאר זיך לידער: יידישע ווערטער  בילעצקי. ח. י

ָאּפדרוק פון -סעּפַארַאט: די יידישע טָאגשול און די ישיבה קטנה  בלָאשטיין. מ

 ''ַא לערער רעדט זיך ַארָאּפ פון הַארצן,,בוך 

 ATLANTA, GA 1959 EDUCATION; PEDAGOGY 



 NO 2 ביבליָאטעק אונזער צייט NEW YORK 1943 HOLOCAUST; SERIES פַארלַאג מעדעם קלוב די יידישע טרָאגעדיע און איירָאּפע  

צענטראלער פארלאג פאר די  יידישע סטיליסטיק שטיף. נ

, פעלקער פונ פססר

 אלוקריינישע ָאּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 PUBLICATION OF  אינסטיטוט פאר יידישער קולטור ּבא

פילָאלָאגישע , דער אוקריינישער וויסנשאפטלעכער אקאדעמיע
 LANGUAGE; STYLE סעקציעף

ארויסגעגעּבן : ּפָאליטיק -יידישע עמיגרַאציע און יידישע אמיגרַאציע אריה טַארקַאקָאווער

-קָאמיטעט פון יידישן וועלט-ן עקזעקוטיווגעווָארן מיט דער הילף פו

 קָאנגרעס

 VILNA 1939 EMIGRATION; INCLUDES STATISTICAL קלעצקין. ּב
TABLES 

פרַאגמענטן פון פָארשַארבעטן : ניגונים  31יידישע פאלקסלידער מיט  מַארק ווַארשַאווסקי

פון ַאריינפיר און רעדַאקציע : צו דער כַארַאקטעריסטיק און זכרונות 

 שמואל רָאזשַאנסקי

ַארגענטינער ָאּפטייל פון 

-ַאלטוועלטיכן יידישן קולטור

 קָאנגרעס

BUENOS 

AIRES 

1958 FOLK SONGS; 2 טער בַאנד פון ציקל מוסטערווערק פון

-פָאנד ביים קולטור-יוסף ליפשיץ, דער יידישער ליטערַאטור
 MUSIC AND LYRICS ;קָאנגרעס אין ארגענטינע

לעגענדעס : ערשטער ּבַאנד : יידישע פָאלסמעשיות און לעגענדעס  [ED]מסקי ּבַאסטאָ . ש

 ט''וועגן ּבעש

פארלאג די נייע יידישע 

 פָאלקסשול

VILNA 1925 HASIDISM; CHILDREN’S LTIERATURE 

 פארלאג איּבערגאנג פעדעראציע דעקרעט און קָאמענטַאר: די יידישע פַארמעגנס אין ּפוילן  פַארשטענדיג. מ

 פון יידן פון ּפוילן

MUNICH 1947 TWO COPIES; JEWISH PROPERTY IN POLAND 

פריינד פון יידישער 

 קולטור

. י TEL AVIV 1957 COLLECTION OF REPRINTED ARTICLES BY  יידישע קמוניסטן ווגען דער יידן פראגע אין ראטנפארבאנד

זַאלצבערג. ב  FROM פרייהייט-מָארגן  AND שטימע-פָאלקס  
ABOUT JEWISH QUESTION IN SOVIET UNION 

= יוליוס פרידמאן 

JULIUS 

FRIDMANIS 

= זאץ -דער יידישער אלוועלטלעכער האנטזעצער ּביים אנאנסן

ZIDU ROKAS BURTICIS PIE STUDINAJUMU 

SALIKUMA 

 RIGA 1934 ILLUSTRATED; TYPESETTER 
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עטלעכע פַאקטן : דער יידישער וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט  
 ''ייווא,,וועגן 

ַאמעריַאנע ָאּפטיילונג פון יידישן 
וויסנשַאפטלעכן אינסטיטוט 

 (אמאּפטייל)

NEW YORK NOVE
MBER 

1932 

YIVO; INFORMATION BROCHURE 

ארבע ועד )דער יידישער סיים אדער קָאנגרעס פון ּפוילן און ליטע  . פ. א

 ַא ּבלעטל יידישע געשיכטע( ארצות

 VILNA 1924 JEWISH HISTORY; EDUCATIONAL MATERIAL פארלאג נייע יודישע פאלקשול

ַאלטוועלטלעכער 

-יידישער קולטור

= קָאנגרעס 

CONGRESS FOR 
JEWISH CULTURE 

 JEWISH ART= אידייען און צילן : צענטער -יידישער קונסט

CENTER : AIMS AND ASPIRATIONS 

   TEXT IN ENGLISH AND YIDDISH 

עלים )עווערס . ה. ה

 (ּבארנשטיין

ּביּבליָאטעק-ַאּבָאנענטן WARSAW 1928 SERIES ריּבא. פארלאג א די יידן פון יעּב  NO 2 



. ש)וויקטָאר הוגָא 

 (יאנאווסקי

לאנדאן אידישע פאבלישינג  א ראמאן:  די ים ארבייטער

 קאמפאני

LONDON 1910 PORTRAIT OF AUTHOR; LITERATURE; 
TRANSLATION FROM FRENCH 

, בריתנו עמל ידמים

המפקדה הראשית 

 ח בגרמניה''שלפח

 ILLUSTRATED COVER; ZIONISM; MEMORIAL    'א תמוז חוברת א''כ-כ: עהרכות ומקורות : ימי זכרון 

BOOKLET 

, פָאלקסטימליכע דּבוריםאלע : פָאלקלָאר -טובים-ימים [ED]ישעיה זלאטניק 

ווָאס , הלצות און אנעקדָאטען, וויצען, חכמות, גלייכווערטלעך
ָאּבהַאנדלונג וועגען 'מיט ַאנ, טובים-ּבעציהען זיך אויף אונזערע ימים

ּפה קוועלען ּביי די -געזַאמעלט ַאממייסטען פון ּבעל: יודישען וויץ 

ודישע ישובים פון פָאלקסטימליכסטע שיכטען אין די קָאמּפַאקטע י

 איירָאּפע

   FOLKLORE; HOLIDAYS 

סָאלָאווייטשיק . מ

 (שמאול אייזענשטַאדט)

ערשטער : געשיכטע -יסודות פון דער עלטסטער יידישער קולטור

 טייל

 VILNA 1923 JEWISH HISTORY; CULTURE; ILLUSTRATED קלעצקין. א. ּב

גלויבענסווַאהרהייטען אונד זיטטענלעהרען פיר דיא יסודי הדת ָאדער  הרעץ הָאמבערג

, איזרַאעליטישע יוגענד אין פרַאגען אונד ַאנטווָארטען איינגעריכטעט
 נעבוט איינעם ַא נבַאנגע

 VIENNA  QUESTIONS AND ANSWERS ABOUT 
JUDAISM 

= ווָאלטער ברַאון 

WALTER BROWN  

= גאסטווירטה . מ)

HENRY M. 

GASTWIRTH) 

= געזענגע  5וויא זיא זוכט ליעבע אין : רויא יעדעפ

EVERYWOMAN IN HER QUEST OF LOVE IN FIVE 

CANTICLES 

ברוידי. ה י NEW YORK  MUSIC ARRANGED BY ווילנער. מאקס ר ; 

ILLUSTRATED; DRAMA; PRODUCED BY 
DAVID KESSLER AT DAVID KESSLER 

SECOND AVENUE THEATER IN 1911; TWO 
COPIES 

נָאך ּבעסטע יודישע און ( ישוע הנוצרי)לעּבען ' יעזוס כריסטוס כהן. ז. א

 קריסטליכע קוועלען ּבעַארבייט

ח ''תרס WARSAW עדעלשטיין. י
1907 

CHRISTIANITY 

פארלאג -צענטרַאלער פעלקער יעסוידעס פון סעדער הענין. ש

 .ר.ס.ס.פון פ

MINSK; 

KHARKOV; 

MOSCOW 

1930 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 

BOOKPLATE; ILLUSTRATED; AGRICULTURE 

 WARSAW 1907  אקטען 5א ּביּבלישע דראמא אין : יעקב ּביי לבן אין חרן  מושקאט. א. ח
 ז''תרס

DRAMA; BIBLICAL 

שלום עליכם פָאלק 
 אינסטיטוט

ָאוונט  6 1958טן דעצעמבער -7, זונטיק: יָאר  70יעבק דוד בערג 
 .TRIBUTE TO JACOB D. = י. נ, יָארק-ניו, אסטָאר הָאטעל

BERG ON HIS 70TH BIRTHDAY : TESTIMONIAL 

DINNER SUNDAY DEC 7 1958 6 PM ASTOR 

HOTEL 

   COMMEMORATIVE BOOKLET 

 ,VIENNA פארלאג דערקוואל א סקיצע פון זיין לעבען און שאפן: יקעב דינעזָאן  יעקב-בן. מ

WARSAW, 

LEMBERG/LW

 SERIES פינף נפטרים; ILLUSTRATED; 

LITERATURE CRITICISM; BIOGRAPHY 



OW 

-היסטארישע שטריכן פון דער השכלה-קולטור: יואל לינעצקי -יצחק ליטוואק. א

 עּפָאכע

 LITERARY CRITICISM; BIOGRAPHY ט''תרע KIEV קיעווער פארלאג

דער וועג און דיא צייט פון דער אויסווַאנדערונג פון : יציאת מצרים  פיליּפ קראנץ

דיא בני ישראל אויס מצרים נָאך דיא אויסגעפינענע ַאלטע עגיּפטישע 

צוזַאמענגעשטעלט נאך דיע לעצטע : שריפטען און מָאנומענטען 

נאכפָארשונגען פון געלעהרטע מיט ַא קַארטע פון דעם מארשרוט פון 
 דיא אידען דורך דעם מדבר

א אינטערנאציאנאלער די

 .קאמפ. ביבליאטעק פוב

NEW YORK MAY 
1901 

SERIES JEWISH SCIENTIFIC LIBRARY : A 
MONTHLY MAGAZINE DEVOTED TO 

POPULAR SCIENCE, VOL 3 NO 1; INCLUDES 
MAP 

 RELIGIOUS LAWS ח''תפר JERUSALEM צוקרמןחיים  ...ּכולל דינים ומנהגים מחוצים ּבחיי יום יום: ספר ירושה עולמית  נתן מטע אירה וויטקין

לעגענדע און געשיכטע פאר שול און ביים לויט : ירושה פון דורות  אפרים גָאלדבערג

 פַארשידענע קוועלן

 BUENOS פארלאג שמיד און אייכענבלַאט

AIRES 

1955 LEGENDS 

= וויליַאם בלעקסטָאן 

WM. E. 

BLACKSTONE 

 ,OAK PARK  ט-לייח: א ''דברי ירמיה לירושלים הוראת קו המדה לפי 

ILLINOIS 

 ILLUSTRATED PAMPHLET ABOUT 
JERUSALEM 

היסטָארישער רָאמַאן אויס דער צייט פון ּבית שני : ירושלים און רוים  לואיס אווָאלען

 ערשטעס ּבוך: רייזען אין דריי ּביכער . ַאריידשט פון ז

א ''תרפ VILNA קלעצקין. א. ּב

1921 

NOVEL ABOUT SECOND TEMPLE ERA; 

HOLOCAUST ASSET 

 HEBREW PUBLISHING קע'ירחמיאל 

COMPANY 

NEW YORK 1909 LITERATURE; INCLUDES ADVERTISEMENTS 

 4א ּפיעסע אין ( אדער דער יודישער האמלעט)דער ישיבה ּבחור  זלאטאראווסקי

 ּבילדער 6אקטען און 

 DRAMA ח''תרס WARSAW פערלאג די יודישע ביהנע

איינע הומאריסטיסע ערצעהלונג וועלכע קאן : ּבחור -דער ישיבה .ר. מ. ש

 הייסין רָאמַאן

 VILNA  LITERATURE 

ספור : דער ישיבה ּבחור ָאדער דיא ליּבע אונ דיא פיינדשַאפט  אזיו''יב
 אריגינאל

 VILNA 1927 LITERATURE ראזנקראנץ ושריפטזעתער

מַארק  LITERATURE; BOUND TOGETHER WITH    די ישמה פון א פרוי (לַאנדוי. מ)סַאּבַאטי 

פארלאג יידיש-געוועהלטע ערצעלונגען ( אברך. ּב)טווען   
WARSAW NO 4 FROM PUBLISHER 

ם 'ַא נייע סיטוַאציע אינ: און ַאמעריקַאנער אידן , ציוניזם, ישראל נָאוויק. ּפ

 אידישן לעבן

 NEW YORK 1961 ZIONISM; COMMUNISM פרייהייט-מָארגן
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ם 'דראמא פונ: ָאדער די לעצטע אידישע האפנונג : דער כַאָאס  מילטאן. אונד י. מ

 .אקטען 4אין . אידישען לעבען אין דערגעגענווערטיגער צייט-רוסיש

‘ LONDON 1909 TWO COPIES; ONE HAS TITLE מאזין אונד קאמפאני מענדעל דער 
 PRINTED ON SPINE ’סטאליאר



   MOSCOW 1938 פארלאג עמעס-מעלוכע כאדזשי מוראט טָאלסטָאי. נ. ל

אלעקסאנדער 

 (סקי-אי)סאמָאכוואלָאוו 

ּביּבליָאטעק-און ּפיָאנערן -שול KIEV 1930 SERIES ליגע-קולטור דער כָאדיע  NO 47 

וויסנשאפטלעכע ביבליאטעקּפָאּפולער  KIEV 1930 SERIES ליגע-קולטור כאיעס ּפימענָאוו. ע  NO 39; 
TWO COPIES 

כארקאווער שטאטראט אינ קאמפ פאר ּבאלשעוויסטישע טעמּפנ אינ  

קורצער ּבאריכט פאר די ארּבעטנדיקע : דער סָאציַאליסטישער ּבויונג 

 טנ צונויפרופ-12וויילערס ויענג דער ַארּבעט פונעמ רַאט פונ 

 צענטרפארלאג

ווער דער פארלאג פונ כארקא 

 שטָאטרַאט

KHARKOV 1931 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 
BOOKPLATE 

געדַאנקען אּון דינים וועגן די , דערקלערּונגען: ּכה תאמר לבית יעקב  

 הייליקייט פּון אידישן לעּבן

 KAUNAS 1930 RELIGIOUS מרּכז אגודת הרּבנים ּבליטא

 WOSTOK BERLIN 1922 UNUSUAL FONT ON COVER סָאַאנאַ דער ּכופר פון  גערהַארט הויּפטמַאן

. צוויי וואּונדערּבַארע ערשיינּונגען ּביים ּכותל מערבי: ּכותל מערבי  יצחק קַאמענעצקי

 די פייערליכע רעדע פּון ּכותל מערבי צּום פָאלק

 RELIGIOUS, INCLUDES ILLUSTRATION OF ט''תרפ WARSAW יצחק מאיר אלטער

WESTERN WALL ON COVER 

  ד''תרס WARSAW שימין. ב דער ּכח פון פינסטערקייט טָאלסטאי. ל

FRANKFURT אּונטערוועגס דער כח פון קינדהייט (שחור. י)לעוו טָאלסטָאי   1947 PUBLISHED UNDER MILITARY 
GOVERNMENT INFORMATION CONTROL 

PERMIT 

הַאחוזה ּפאלעסטינא לאנד אונד  : כי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל  

 דעוועלָאּפמענט קָאמּפאני

MISSOURI  INCLUDES ILLUSTRATION ON COVER; 
COMPANY INCORPORATED UNDER LAWS 

OF STATE OF MISSOURI 

געשּפילט צום ערשטן מָאל אין : לויט יידישע קלאסיקער : כיידער  רַאפַאלסקי. פ. מ

דער מעלוכישער יידישער סטודיע פון ווייסרוסלאנד אין מָאסקווע 

 יָאר 1923טן דעקַאּבר -15דעם 

 MINSK 1926 INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR; PLAY שטערן

ABOUT TRADITIONAL JEWISH EDUCATION; 
TWO COPIES 

נדערליכע ערציילּונג וויא יהושע בן נון ַא וואּו: דער ּכישּוף קרעּפאסט  יהושע מזח

מלכים פון ארץ  31אויסער דיא )קאניגע  45הָאט געשטריטען מיט 

, אונ אמכשפה האט איהם פארשלאסען אין אצויבער פעסטונג( ישראל

ענדליך איז ער פון , ארום איהם איז געווען דיעבען אייזערנע מויערין
 ...דארט גערעטעט געווָארען

 VILNA בתרסיי LITERATURE 

ח ''תרנ VILNA  ָאדער דיא ּכלה ּבייסט זיך: דיא ּכלה לאכט אּונטערין דעקטוך  . ב. ש

1898 

LITERATURE 

לערנבוכ פאר דער מיטלשול צווייטער טייל זיּבעטער : כעמיע  ווערכָאווסקי. נ. וו

. פ. ס. באשטעטיקט פונ דער קָאלעגיע פונ פָאלקָאמבילד ר: לערניָאר 

 . ר. ס

פארלאג פון -מעלוכע

 נאצסעקטער, ווייסרוסלאנד

MINSK 1933 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 
BOOKPLATE; EDUCATIONAL MATERIAL; 

CHEMISTRY; SCIENCE 



. נ. י)גריגָאריעוו . ג

 (רימיניק

 KIEV 1929 CHEMISTRY TEXTBOOK; INCLUDES ליגע-קולטור קורצער קורס: פאר שול און זעלּבסטּבילדונג : כעמיע 
ILLUSTRATIONS 

-ווי אזוי דער קרן היסוד בויט נייע דערפער אין ארץ: נהלל -ּכפר עטינגער. י

 ישראל אויף דער ערד פון דעם אידישען נאציאנאל פאנד

הויפט ביוראס פון קרן היסוד און 

 אידישען נאציאנאל פאנד

LONDON 1924 INCLUDES PHOTOGRAPHS OF LIFE IN 

NAHALAL 

דער אינהאלט פונ דעם ספר איז פיר די זיכערהייט : ּכפר ּפדיון נפש  משה שאץ

און צופרידענהייט און גאנצקייט צו אונזער פאלק ישראל און פיר דער 

 גאנצער וועלט בכלל

COLUMBIA PRINTING PHILADELPHI

A 

1934 
 ד''תרצ

RELIGIOUS 

-מעלוכע; פָאלקָאמּבילד אוססר  קלאס VIIIפארנ : ר כרעסטָאמאטיע פאר ליטעראטו [ED]הָאלדעס . א

פארלאג פאר די נאציָאנאלע 

 מינדערהייטנ אינ אוססר

KIEV 1937 SOVIET EDUCATIONAL MATERIAL 

דאס . ּבעפרייאּונג-די פויערען: די ּכתבים פון א רעוואלוציאנער  .(כ. ז. א)קרָאּפָאטקין . ּפ

דער ַארעסט אּון . IIלעּבען אין קייזערליכען הויף פאר אלעקסאנדער 

 דָאס ַאנטלויפען פון ּתפיסה

תרסייז  WARSAW ּכהן. י. פערלאג אַ 
1907 

TRANSLATION 

די הייליגע ּתורות אּון די וואּונדערליכע מעשים טובים : ּכתר שם טוב  

הקודש רבי ישראל  ּבערומטען געטליכען מקּוּבל הרב-פון דעם וועלט

 ! ...ל''בעל שם זצוק

 WRITINGS ABOUT THE BA’AL SHEM TOV א''תרע פיעטרקוב מרדכי צעדערבוים

BO X 60      

, קָאמיטעט-יובל-שטיין. מ. ל ָאנדענקבוך: יָאר  70 -שטיין  . מ. ל 

 שיקַאגער קָאמיטעט פון יִיוואָ 

CHICAGO 1953 INCLUDES PHOTOGRAPH OF L. M. STEIN; 
TWO COPIES 

 WARSAW 1928 LITERARY CRITICISM; STAMP FROM ליגע-קולטור טָאלסטאי אין ליכט פון מארקסיזם. נ. ל 

KALMAN MARMOR 

אם : א פראהליכע געשיכטע מיט א טרויריגען ענדע : ג בעומר ''ל שלום עליכם

 ג בעומר''ל 1883מאי  12ם 'אנדענק פונ

 SAINT ישרעל לעווי ושותפו

PETERSBURG 

ז ''תרמ

1887 

LITERATURE, SHOLEM ALEICHEM STORY 

סעטאן -ערנעסט

סָאניע )טאמּפסאן 
 (קאנטאר

 BIALYSTOCK  INCLUDES ILLUSTRATIONS, TRANSLATION פארלאג דָאס ּבּוך א געשיכטע פון א וואלף: דער קיניג פּו קורומפא : לאּבא 

 PARENTING PAMPHLET ד''תרצ סשענסטאכאוו קאּבלינץ. ש טאטעס און מאמעס צו: לאבות ולאמהות  יוסף שמעון קאּבלינץ

NEW YORK JANU זשָאינט דיסטריביושָאן קָאמיטע די לַאגע פון די אידען אין ּפוילען ַאלעקסַאנדער קאהן
ARY 

1938 

INCLUDES PHOTOGRAPHS; TWO COPIES 

. ּב)דזשָאן גאלסּוָארטי 

 (שטיפט

 WARSAW 1928 TRANSLATION; DRAMA פארלאג ּבזשַאזא סצענעס 7אקטען  3דרַאמע אין : לאיאליטעט 



= גלייכווערטלעך , הומָאר, נייסטע וויצן: לאכן איז געזונט  

LACHN IZ GEZUNT 

 RIGA 1939 HUMOR; HOLOCAUST ASSET פַארלַאג לָאגָאס

ּברויט דער לָאמיר אויספילנ די פארפליכטונגענ פונ ָאּפגעּבנ  סאכנאָ 

 ּפרָאלעטארישער מעלוכע

מעלוכע פארלאג פאר די 

. נאציָאנאלע מינדערהייטנ אין אּו

 . ר. ר. ס

KHARKOV, 

KIEV 

1933 SOVIET PAMPHLET; JEWISH CULTURAL 

RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

ם העּברעאישען אוניווערסיטעט אין 'לאמיר ווערען פריינד פונ פעלדמאן. ב. ש

 ירושלים

פריינד פון דער העּבראישער 

 אוניווערסיטעט אין ירושלים

WARSAW  FUNDRAISING PAMPHLET FOR HEBREW 
UNIVERSITY 

שווייצער . מָארטָאן ד

[ED] 

א בייטרָאג צו דער פָאלקס בַאוועגונג פַאר ַא : לָאמיר זיין געזונט 

 נַאציָאנַאלער געזונט ּפרָאגרַאם

אינטערנַאציָאנַאלער ַארבעטער 

 ָארדן

NEW YORK OCTO

BER 
1938 

INCLUDES PHOTOGRAPHS FROM FEDERAL 

ART PROJECT OF W.P.A.; BROCHURE ON 
HEALTH PROGRAM 

דעּפַארטמענט פון -בילדונגס טובים און פייערונגען-יום, שול, לידער פַאר היים: לָאמיר זינגען  [ED]מיכל געלבארט 

 רינג-ַארבעטער

NEW YORK 1938-
39 

BOOK OF SONGS PUBLISHED BY 
WORKMEN’S CIRCLE; INCLUDES MUSIC 

 KHARKOV  PAMPHLET ABOUT PLANS TO IMPROVE צענטרפארלאג לאמיר העכערן די גערעטענישקייט טשוּבַאר. וו

PRODUCTION DURING FIVE-YEAR PLAN 

דיא געזאממעלטע ליעדער פון : דער לאנדאנער ארבייטער זינגער  [ED]רודערמאן . ב

 בעסטע ארבייטער פאעטען

 LONDON 1894 POETRY ארבייטער פריינד

וואס ער הט . איר אלי מענטשין די בשעפניש פון גאט: ספר לב טוב  נחמה יעקב הערשענהארן

בשאפן די וועלט אונ ייעדי וועלט אז איר וועט לייענן דס ספר וועט 

רויס הנאה אונ עס וועלין ג. איר דרונן גיפונן דס גאנצי יודשקייט

 ...האבין דיא ווס וועלין לערנן דרונן 

 LUBLIN ה ''תרס
1908 

RELIGIOUS 

ַאקטען פון יודישען  4ַא דרַאמע אין : דער לומפען ּפראלעטאריער  דוב הדין-ּבן. א

 קָאמוניסטישער דעסּפָאטיע-לעבען אין דער רוסיש

 WARSAW  DRAMA; HOLOCAUST ASSET זעצער .י, ּפרוּפעס. ש

= משה גלאזער 

MOISHE GLASER 

 LUSTIK LAEBEDIK= לוסטיק לעבעדיק פרייליך 

FREILECH 

 LOS ANGELES 1960 ILLUSTRATIONS BY B. MALCHI; POETRY פארלאג משה

ו ''תרּפ WARSAW גאלדפארּב. פערלאג ש ּבילד אין פיער אקטען-לעּבענס: ליּבע אּון ליידענשַאפט  זאלאטארעווסקי. י

1926 

DRAMA 

. י)ווערנער זָאמבַארט 

 (רַאּפָאּפָארט

 ,WARSAW  לּוקסּוס און קאּפיטאליזם, ליּבע

NEW YORK 

1929 SERIES  יוסף יַאטשקָאווסקיס ּפאּפולער וויסנשאפטלעכע

 ּביּבליָאטעק

 WARSAW 1922 PLAY FOR CHILDREN; TWO COPIES; ONE יונג-פארלאג אלט קינדער שּפיל אין צוויי ּבילדער: דער ליגנער  צּפור. ּב. י
STILL HAS COVER WITH ILLUSTRATIONS 

 ,KHARKOV אוקרמעלוכענאצמינדפארלאג גָארטנ-לידעלעכ פאר קינדער אינ קינדער 

KIEV 

1934 POETRY FOR CHILDREN; FROM ָאּפטייל -פָארשול

ר’’באם פָאלקָאמּבילד אוסר   



 CHICAGO 1948 POETRY, INCLUDES PHOTOGRAPH OF אידישער וועג לידער מַאקס מילטָאן
AUTHOR 

טן יָארטָאג פון אויפשטַאנד -4צום : לידער וועגן אומקום און קאמף  

 אין ווַארשעווער געטאָ 

קָאמיטעט פון יידן אין -צענטרַאל

ָאּפטיילונג פַאר קולטור  -ּפוילן 

 און ּפרָאּפַאגַאנדע

 ]1947?] FROM SERIES  פַאר דרַאמַאטישע קרייזןמַאטעריַאלן  

גרופע צו -פארלאג אונציאטוו איינזאמע פרינצעסין'לידער פאר אנ בראדאטי

פארשרייטן ליטעראטור און 

 קונסט

PARIS 1924 POETRY; HOLOCAUST ASSET 

משה )ּפושקין . ס. א

 (קָאנסטַאנטינָאווסקי

 BUENOS קַאּפלַאנסקי. ג ּפושקין. ס. לידער פון א

AIRES 

1937 THREE COPIES; PORTRAIT OF PUSHKIN ON 

FRONT 

פרייהייטלעכע סָאציַאליסטישע  טן יָארצייט-50צו זיין : לידער פון דוד עדלשטאט  דוד עדלשטאט

 ''דוד עדלשטַאט,,געזעלשַאפט 

BUENOS 

AIRES 

1943 TWO COPIES; PORTRAIT OF EDELSHTADT 
ON FRONT 

א ''תרנ ODESSA אבא דוכנא דער לידער קראנץ יצחק צבי היילפערין
1891 

POETRY; INCLUDES A GREAT POEM ABOUT 
THE USE OF SO-CALLED ‘ZSHARGON’  

 WARSAW 1918 DRAMA; HOLOCAUST ASSET פערלאג הירש ַאקטען 3ּבילד אין -א לעבענס: דער ליטווַאק  משה ירשפעלד

. מ, ראזענשטיין. ּב. א

 [EDS]קרינסקי 

לעהרּבּוך פַאר די יידישע און אלגעמיינע : וויסענשַאפט -ליטערַאטור

טעאריע ניט א גרויסע זאמלונג מוסטערן פון די בעסטע -ליטעראטור

 יידישע פָאעטען און ּפרָאזַאאיקער

ח ''תרס WARSAW אלע-פאר-פערלאג ביכער

1908 

ONE ITEM ONLY PART 1; SECOND ITEM 

PARTS 1 AND 2 BOUND TOGETHER 

BO X 61      

 HEBREW PUBLISHING ליטערארישע ּבריעף זעליקאוויץ. ג

COMPANY 

NEW YORK 1909 COLLECTION OF WRITINGS BY ZELIKOVITZ 

מיט אייניקע עלעמענטן פּון : ליטערַארישע כרעסטָאמַאטיע  יַאּברָאוו. ג

 טעָאריע-ליטערַאטּור

-ווייסרּוסלענדישער מעלוכע

 פארלאג

MINSK 1928 EDUCATIONAL MATERIAL FOR LITERATURE 
AND LITERARY THEORY 

 MAX JANKOWITZ NEW YORK  COLLECTED TEXTS BY VARIOUS AUTHORS ליטערארישער דעקלאמאטאר 

 BUENOS גרָאדנער ָאּפקלַאנגען לייּב ניידוס זַאקוסקי. י. א

AIRES 

1951 BIOGRAPHY OF LEYB NAYDUS; PORTRAIT 

ON COVER; 

 SEEMS TO BE SEPARATED FROM THE REST    צו דער געשיכטע פונ האסקָאלע: לייּב נעוואכָאוויטש  הייליקמאנ. ט
OF VOLUME - STARTS ON PAGE 183 

לייכטזין אונד פרעממעלייא איין פאמיליען גמהעלרע אין דרייא  וואלפסזאהן
 אויפציגן

 DRAMA, PRINTED IN RASHI SCRIPT ח''תקנ AMSTERDAM יוחנן לוי רופא ובנו בנימן

א לייכטער באווייז אז די ערד געהט ארום דער זון און אז קיין הימעל  ּפסח ּפערלין  CHICAGO 1922 ILLUSTRATED; SCIENCE; STAMP FROM 



. וואס מיינט מחזור קטן ללבנה און מחזור גדול לחמה. עקזיסטירט ניט

 וואס איז די חלקים פון מולד

KALMON MARMOR 

העפט אונטערגַאנג פון  I: לייענביך פַאר געשיכטע פון מיטלַאלטער  גָאלדע ּפָאץ

 רוימושער אימּפעריע-דער מערב

 VILNA 1940 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION פארלאג צישאָ 

BOOKPLATE; STAMP FROM YIVO IN NEW 
YORK; EDUCATIONAL MATERIAL; MIDDLE 

AGES 

פארלאג פאר די -מעלוכע קלאס IIIשול -ָאנפאנגלייענבוך פאר דער  

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 אוססר

KIEV, LVOV 1940 TWO COPIES; ONE HAS CYRILLIC 
CHARACTERS ON TITLE PAGE; JEWISH 

CULTURAL RECONSTRUCTION BOOKPLATE; 
EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED 

פארלאג פונ -מעלוכע קלאס-פארנ צוגרייטונג: ביכל -לייענ קולבאק. ז, בענסמאנ. ט
 ווייסרוסלאנד נאצסעקטער

MINSK 1934 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 
BOOKPLATE; EDUCATIONAL MATERIAL; 

ILLUSTRATED 

 BUENOS  קינדער מייסעס: ַא ליכטיקע וועלט  ליטמַאן

AIRES 

1935 CHILDREN’S STORIES; ILLUSTRATED BY 
אץמישע שוור  

יידישער וויסנשַאפטלעכער  מין פון סוּבסטַאנטיהה: 1העפט : לינגוויסטישע ַאנקעטעס  

 אינסטיטוט

VILNA 1929 SERIES ָארגַאניזַאציע פון דער יידישער וויסנשַאפט NO 5; 

EXERCISE IN GRAMMAR 

= יוסף מאגילניצקי 

JOSEPH MAGIL 

 LINEAR CHILDREN'S( = קינדער פריינד)ליניען רע הילדים 

COMPANION 

= פערלאג לבתי ספר ולעם 

FOR THE SCHOOL AND 

THE PEOPLE 

PHILADELPHI

A 

 TEXT IN HEBREW AND YIDDISH; 

INTERLINEAR TRANSLATION OF PRAYERS 
INTO YIDDISH; EDUCATIONAL MATERIAL 

 NEW YORK  BOOK ABOUT LOVE WRITTEN BY POPULAR געזונד און לעבען איין אינטערעסאנטעס ווערק פיר אללע קלאססען: דיא ליעבע  לעאנארד לאנדעס
DOCTOR 

' נאך ּפרָאפ: ּבּוך פאר יונגע מענשען -א האנד: ליעּבע און סימּפאטיע  אטטא ווערנער

 לאנגע. פ

ג ''תרע WARSAW פערלאג קולטור

1913 

ETIQUETTE BOOK FOR YOUNG MEN 

אנארכיסטישען ליטעראטּור  בריעף-ליעבעס (פרּומקין. א)מּולטאטּולי 

פערלאג ארבייטער , פעראיין

 פריינד

LONDON 1911 TWO COPIES; PUBLISHED LOVE LETTERS 

 NEW YORK  CHILDREN’S LITERATURE; ILLUSTRATED פערלאג אינזעל דריי מלָאכים און אונדערע, דָאס ליעדעל פון ּברויט מאני לייב
BY מָאור. ז  

 NEW YORK 1919 POETRY; PUBLISHED BY AUTHOR’S גָארדָאן. וו ליעדער אגני. א

BROTHER; INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR 

ז ''תרנ ODESSA בעלינסאן. א. מ ליעדער אונ געדאנקען פרּוג. ש

1896 

POETRY AND ESSAYS; INCLUDES 

HANDWRITTEN MARGINALIA; STAMPS 
FROM  אין ווין’’ יודישע קולטור,,אקאדעמישער פעריין  

= מארריס ווינטשעווסקי   ,NEW YORK 1894 POETRY; TWO ITEMS : ONE IS PART ONE אור-יהי POETRICAL WORKS= ליעדער און געדיכטע 



MORRIS 

WINCHEVSKY 

OTHER ITEM IS PARTS 1 AND 2 TOGETHER 

= ווילליאם קאיזער 

WILLIAM KAISER 

 NEW YORK 1895 POETRY (ר''שמ)שייקעוויטש . מ POETICAL WORKS= ליעדער און ּפאעזיע 

JEWISH 

WELFARE 

BOARD, UNITED 
STATES ARMY 

AND NAVY 

 JEWISH SONG BOOK= העּברעאיש יודיש ענגליש : ליעדער 

FOR SOLDIERS AND SAILORS 

 NEW YORK 1918 SONG LYRICS IN HEBREW, YIDDISH, AND 
ENGLISH; HEBREW SONGS 

TRANSLITERATED 

ּביּבליאטעק-ציוניסטישע קאפיקע SERIES ח''תרס ODESSA בורישקין. ש, ביאליק. נ. ח יודישער פאעזיע-א זאמעלבוך פון נאציאנאל: ן פאלק 'ליעדער פַאר [ED]יפה . ל  NO 11; 

POETRY; INCLUDES ILLUSTRATIONS 

 ODESSA  DIFFERENT EDITION; COVER PRINTED IN פערלאג מוריה פאעזיע בוך פון נאציאנאל יודישע-א זאמעל: ן פָאלק 'ליעדער פַאר [ED]יפה . ל
COLOR; ILLUSTRATIONS; POETRY 

 ;LYRICS IN YIDDISH; AUTHOR IS A CANTOR    ליעדער פון אידישען לעּבען לאנדמאן. א
INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR 

BO X 62      

 ג''תרע WARSAW פערלאג ּפראגרעס טוב-לכבוד יום עליכם-שלום

1913 

VOLUME 14 OF עליכם-אלע ווערק פון שלום ; 

INSCRIBED ‘ , אין טאג פון מיין אבפארן: מיין ליבן גאלדן 
  משה קאסמאן

22 12/VIII בערלין 

 .SZ= יהושע שּפעטמאן 

SZPETMAN 

.( שטימונגען, געדאנקן, דעיונות)שבועות -ג בעומר''ל -לכבוד פסח 

 ( ...אין אידיש)פסח מאמרים 

SUPERIOR LONDON APRIL 
1955 

RELIGIOUS;; TEXT IN HEBREW AND 
YIDDISH; ABOUT PASSOVER, LAG B’OMER, 

SHAVUOT 

ב ''תרע WARSAW ּביּבליָאטעק-ס פָאלקס'גיטלינ. א ערצעהלונג: ניק 'וו-דער למד ּכהן. ש

1913 

SHORT STORIES 

אדער אונטערריכט אים לעזען פיר דיא : למודי הקריאה  

= מיט קופפערן : יאהרן  6ביז  3איזראעליטישע יוגענד פָאן 

LIMUDE HAKRIAH 

= אנטָאן עלדען פָאן שמיד 

ANTON EDLEN VON 

SCHMID 

VIENNA 1826 BOUND TOGETHER WITH NEUES A B C UND 
BUCHSTABIRBUCH (1838); SECOND EDITION; 

INCLUDES ILLUSTRATED ALPHABET WITH 
YIDDISH, HEBREW, AND LADINO; 

EDUCATIONAL MATERIAL FOR TEACHING 
HOW TO READ 

אדער עלעמענטארכיכליין פיר דיא איזראעליטישע : למודי הקריאה   
 יוגענד

J. BEHRBERGER & 
COMP 

RODELHEIM  ה ''תרי
1858 

EDUCATIONAL MATERIAL FOR TEACHING 
HOW TO READ 

איינע זאמלונג פון :  THE CHIEF MUSICIAN: למנצח  [ED]אברהם געללער 

מלתא , שירים, געדיכטע-געלעגענהייטס, פערשיעדענע מאמרים

און נאך , אויך רעדען אין יודיש וענגליש פיר בר מצוה, דיבדיהּותא

 NEW YORK 1900 COLLECTION OF WRITINGS FROM VARIOUS ּפינחס פריעדמאן

SOURCES; PART 1; TWO COPIES 



 אנדערע דברי מדע וחכמה

חיים )ווָאלינסקי . ל. א

 (רַאּפָאּפָארט

יַאטשקָאווסקיס ּפָאּפולער  ווינטשי-לעאנארדא דא

 וויסנשַאפטלעכע ביבליָאטעק

  STAMP FROM LITZMANN STADT 

. ה)יאקָאווליעוו . א

 (שוועדיק

פארלאג פונ -מענלוכע אמונדסענדָאס לעבנ אונ ּפאסירונגענ פונ רָאאלד 

 ווייסרוסלאנד

MINSK 1937 INCLUDES ILLUSTRATIONS; TRANSLATION 

 ;WARSAW 1923 TRANSLATION; ILLUSTRATED COVER שימין. פארלאג ּב דָאס לעּבן אין ווַאלד (ּכהן. ז. א)עווַאלד . ד

BOOKPLATE FROM BUENOS AIRES IWO 

WARSAW DECE קלוּב-ּפען אויף ַא לעּבן גייט ּבערלינסקי. ש

MBER 
1937 

INSCRIBED BY AUTHOR: צו פריינדין טאנא פיקס 

WITH SIGNATURE, DATED JANUARY 11 1938, 
WARSAW 

יידישער , ביבליאטעק פון יִיוואָ  דָאס לעבן פון ַא יִידישן דיכטער מנשה ווַאקסער

, וויסנשאפטלעכער אינסטיטוט

 פילָאלָאגישע סעקציע

VILNA 1939 INSCRIBED BY AUTHOR:  א גוטן וויסנשאפטלער און

 דער מחבר SIGNED ,א ליבן פריינט צו ישראל שּפירא
DATED 5/5/39 

ערנעסט טאמּפסאן סעטאן 

 (קאנטאר. ס)

ארגאניזאציע -צענטראלער שול דאס לעּבן פּון די חיות

ליטע און , פון פוילן

 ווייסרוסלאנד

BIALYSTOCK 1920 PART 1:  א געשיכטע פון א קראָ : זילּבערפלעק ; PART 3: 
א געשיכטע פון א הּונט: ּבינגא  ; ILLUSTRATED; 

EDUCATIONAL MATERIAL FOR CHILDREN 
ABOUT ANIMALS 

. מ)מאקסים גארקי 

 (ניידין

 WARSAW 1929 VOLUMES 2 AND 3; BOTH HAVE STAMPS פארלאג ּכוחות פארציק יָאר: דאס לעּבן פּון קלים סאמגין 
FROM IWO IN BUENOS AIRES 
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ע ''תר KIEV  קריטישער עטיוד-היסטאריש: דאס לעבעדיגע ווארט  אלחנן קלמנסאן

1910 

ESSAY 

. מ, ּבַאסטָאמסקי. ש

 היימסָאן

 VILNA 1923 PUBLICATION SUPPORTED BY A די נייע יידישע פָאלקסשול בית-אילּוסטרירטער אלף: לעּבעדיקע קלאנגען 
COMMISSION OF TEACHERS IN VILNA 

YIDDISH CENTRAL EDUCATION 
COMMITTEE; SIXTH EDITION; ILLUSTRATED 

ALPHABET FOR READING INSTRUCTION; 
EDUCATIONAL MATERIAL 

. מ, ּבַאסטָאמסקי. ש

 היימסָאן

 VILNA 1923 THIRD EDITION; EDUCATIONAL MATERIAL נייע יידישע פָאלקסשולדי  כרעסטָאמאטיע פַארן צווייטן לערניָאר: לעּבעדיקע קלאנגען 
FOR SECOND YEAR STUDENTS; INCLUDES 

ILLUSTRATIONS 

. א)טָאלסטָאי . נ. ל

 (מוקדוני

 WARSAW 1912 PLAY; TRANSLATION פערלאג ליטעראטור ַא דרַאמאַ : דער לעּבעדיגער מת 

. ג. ּפ, קארָאּבינאַ . ד. ל

. מ, ּפַאוולָאוו. נ. נ, ניידין

ווינקל און אויסשטַאטונג פון ַא לַאבארַאטָאריע -לעּבעדיקער נאטור

 טן לערניָאר-4טן און -3פַארן 

פארלאג -צענטראלער פעלקער

 .ר. ס. ס. פון פ

MOSCOW 1929 SERIES ַארּבעט און ,,ּביכער אף נאטורוויסנשאפט -ַארּבעט

 ;INCLUDES ILLUSTRATIONS ;’’נַאטור



. י. וו, שטַאנדעל. וו

. ל)יַאקָאווליעוו 

 (פרוסמַאן

EDUCATIONAL MATERIAL FOR THIRD AND 
FOURTH YEAR STUDENTS IN BIOLOGY; 
INCLUDES GLOSSARY OF RUSSIAN-YIDDISH 

TERMINOLOGY 

: גַאטשָאווער גאון פון דער סעריע דער ראָ : ס ''דער לעּבעדיקער ש [ED]נטע הלוי ליּפשיץ 

רבנו הגאון רבי יוסף ראזין : צווייטע פַארגרעסערטע אויפלַאגע 

 ל ''זצ( ראגאטשאווער)

 KAUNAS סּפיר. פון הרב ח'' היינט,,

[PRINTED 

 ,[קַאונַאס

VILIAMPOLE 

1937 RELIGIOUS;TEXTS FROM THE 

ROGATSHOVER GAON; INCLUDES 
PHOTOGRAPH OF GAON 

איּבערגעזעטצט פון זיּבעטער : לעּבען אין ַא טרָאּפען ווַאסער  לונקעוויטש. וו

 בילדער אין טעקסט 16מיט : רוסישער אויסגַאּבע 

געזעלשאפט צו פערהיטען דאס 

געזונד פון דער יודישער 

 ּבעפעלקערונג

PETERBERG 1919 HEALTH/MEDICAL; INCLUDES 
ILLUSTRATIONS;  

= קאכאנאווסקי 

KOCHANOVSKY 

 (ריווקין. ב)

דרַאמַאטישע : דאס לעבען און דער טויט פון א גאסען פרוי 

 DAS LEBEN UND DER TOD EINER= ערצעהלונג 

GEFALLENEN 

 LONDON 1911 TRANSLATION; LITERATURE; WOMEN זּוסמאן. ט, פערלאג פרָאגרעס

זיילען פּונם ָארטָאדָאקסישען -דָאס לעּבען אּון שאפען פּון די צוויי 

 איירָאּפע-יּודענטּום אין מערב

 RELIGIOUS; EDUCATIONAL; TWO CHAPTERS ז''תרפ WARSAW פערלאג-החנּוך
דָאס לעּבען אּון שַאפען פּון  -האלּבערשטאדט , שווַאּב. ח (1 -

 (1-36) הרב רּבי שמשון רפאל הירש
דָאס לעּבען אּון שַאפען פּון הרב  -בַאזעל , קָאהן. ר א''הרב ד( 2

 (39-64)ר הילדעסהיימער ''עזריאל ד רּבי

. מ)דע מאּפאסאן -גיו

 (קַאטץ

 ;NEW YORK  INCLUDES ILLUSTRATIONS; TRANSLATION ווארהייט ּפָאּבלישינג קאמּפַאני UNE VIE= דאס לעבען פון א פרוי 

NOVEL 

לעָאניד אנדרעיעוו 

 (לַאּפין, ווארשע)

אין פינף בילדער מיט א א פָארשטעלונג : ן 'ם מענש'דאס לעּבען פונ

 ּפרָאלָאג

 NEW YORK 1910 LITERATURE; TRANSLATION; MISSING .מייזעל עט קאָ 
FRONT COVER 

. ל. ש)בנימין פראנקלין 

 (הּורוויץ

לעּבענס ּבעשרייּבונג פּון בנימין פראנקלין און די בעפרייאונג פון 

 אמעריקא

 ;WARSAW 1901 TRANSLATED FROM RUSSIAN פראגרעס

TRANSLATION;  

 NEW YORK 1916 ILLUSTRATED COVER; POETRY ליטערארישע פערלאג ליעדער און געדיכטע: טענער -לעבענס קלמן פריעדמאן

 BIJLAJ= ביכלאך פאר יעדען  די לעגענדע פון די ַאנדען ַאּבא קליגער

FAR YEDEN 

 1919 ILLUSTRATED BY לעאן גלַאנצער; VERY BRITTLE 

 ;VILNA 1924 INCLUDES PORTRAIT OF VILNA GAON נייע יידישע פָאלקשול ל''ר שלמה זלמן ז''אליהו ב' ר: לעגענדעס וועגן ווילנער גאון  [ED]לונסקי . ח

INSCRIBED BY AUTHOR ON OCT 10 1928 IN 
VILNA; 

בארני . עליזאבעטה סי

 [ED]ביול 

 YIDDISH: פאר בירגערשאפט . ר. א. ביכעל פון ד-לעהר

EDITION 

דער נאציאנאלער געזעלשאפט 

טעכטער פון דער אמעריקאנער 

 רעווָאלוציָאן

WASHINGTON 

DC 

 TWO ITEMS OF NOVEMBER 1938; TWO ITEMS 
FROM NOVEMBER 1940; BOTH EDITIONS 

TRANSLATED FROM THE 17TH ENGLISH 
EDITION; INCLUDES PHOTOGRAPHS OF THE 

WHITE HOUSE AND CONGRESS; INCLUDES 
MAP; CITIZENSHIP GUIDE 



פַאר די אינפָארמַאציָאן : ּביכעל פון די פַאריאייניגטע שטאאטען -לעהר 

 פון אימיגרַאנטען

דער נאציאנאלער געזעלשאפט 

טעכטער פון דער אמעריקאנער 

 רעווָאלוציָאן

WASHINGTON 

DC 

1922 INCLUDES PHOTOGRAPHS OF THE WHITE 
HOUSE AND CONGRESS; CITIZENSHIP 
GUIDE; DIFFERS FROM EARLIER EDITION 

ABOVE 

ג פאן דעם נביא ''דעס קאּפיטעלס נ: דיא לעהרע אּונד ערקלארּונג  

 ישעיהו

   BIBLICAL TRANSLATION, ISAIAH; 

RELIGIOUS; COMMENTARY 

בעארבייטעט נאך לינקעוויטש : פיזיָאלָאגיע : די לעהרע פון לעבען  [ED]מַארדפין . ד

 9מיט : דאס בלוט און דאס הארץ : ערשטער שיעור : אונ אנדערע 

 בילדער אין טעקסט

ר יצחק ''צבי הירש ב

 איטצקאווסקי

BERLIN ח''תרנ SCIENCE; INCLUDES ILLUSTRATIONS 

ּביּבליָאטעק-גרָאשן WARSAW 1932 SERIES ּביּבליָאטעק-גרָאשןפארלאג  די טרַאגעדיע פון ַא רעווָאלוציָאנער: לעוו טראצקי  ּבערזמַאן. ש  NO 14 

מַארדפין . חייסין אונ ד

[ED] 

דאס : צווייטער שיעור : פיזיָאלָאגיע : די לעהרע פון לעבען 

 בילדער אין טעקסט 14מיט : עססענפערדייען 

ר יצחק ''צבי הירש ב

 איטצקאווסקי

BERLIN ט''תרנ SCIENCE; INCLUDES ILLUSTRATIONS 

 LONDON 1903 LITERATURE; TRANSLATION .מאזין אנד קאמפ. פערלאג פון ר דער לעזער (פרימקעס. ז)גארקי . מ

רסקי א: לעטלַאנד  (יּודלסָאן. א)יַאקָארסקי  ָ ׂ שכייניםאונזערע  MINSK 1929 SERIES פארלאג-ווייסרוסישער מעלוכע קוועלן[ אנדערע. ]א[ און. ]לויט יַאווא  NO 3; ABOUT LATIVA; 

SOVIET 

מַארק )קרוּפסקאיא . ק. נ

 (רַאקָאווסקי

 WARSAW 1930 TRANSLATION; MEMOIR ABOUT LENIN ּביּבליָאטעק מַארק רַאטָאווסקי זכרונות: לענין 

ּביּבליָאטעק-גרָאשן WARSAW 1931 SERIES ּביּבליָאטעק-פַארלַאג גרָאשן מיט צוויי ּבילדער: לענין  מָאשקָאוויטש. ק  NO 40 (PART 1) AND NO 
41 (PART 2); TWO COPIES EACH OF PART 1 

AND 2 WITH DIFFERENT COVERS 

. ר)מילער -רענע פיליּפ

 (טעּפער

 WARSAW 1930 TRANSLATION ַאווַאנדַארד לענין אּון גַאנדי
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עסטער 

[PSEUDONYM OF 

MALKE 

(LIFSHITZ( FRUM

KIN] 

צענטרַאלער פַארלַאג פַאר די  לענין און זיין ַארּבעט

 .ר.ס.ס.פעלקער פון פ

[MOSCOW] 1925 COVER AND HALF OF TITLE PAGE MISSING; 

LENIN 

א פָארטראג אפ דער פייערלעכער זיצונג : לענינ אונ די רויטע ארמיי  פרונזע. וו. מ

געווידמעט  פונ דער מיליטערישער אקאדעמיע פונ דער רויטער ארמיי

 לענינס ערשטנ יָארצייט

צענטראלער פארלאג פאר די 

., ר.ר.ס.פעלקער פונ פ

 אלוקראינישע ָאּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1931 HOLOCAUST ASSET 

זיכרוינעס פונ אנ )יָאר  1917ָאקטיאּבער -לענינ אינ אינטערערד יול שָאטמאנ. א

 (אלטנ ּבָאלשעוויק

די  פארלאג פאר-מעלוכע

נַאציָאנַאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1934 HOLOCAUST ASSET 



ניט , סעמַאשקעס פָארעדע. מיט נ: לענינ אינ זשענעווע אונ אינ ּפַאריז  וולַאדימירָאוו. מ. אי

לענינס . אי. קרוּפסקעטס רעדע אונ מיט דַאטעס פונ וו. ק. נ

 ּביָאגרַאפיע

אינישע ַאלוקר, צענטרפַארלַאג

 ָאּפטיילונג

KHARKOV 1931 HOLOCAUST ASSET 

קרוּפסקאיא . נ

 (גָאלדשטיינ)

גער רעדאקטער אונ ָארגאניזאטער פונ דער ּפארטייִישער  -לענינ 

 ּפרעסע

פארלאג פונ -מעלוכע

 יִידסעקטער: ווייסרוסלאנד 

MINSK 1932 TRANSLATION; ABOUT LENIN 

אינטערנאציאנאלן ארּבעטער  וועגלענין ווייזט דעם  מוישע שיפריס

 ארדן

[UNITED 

STATES] 

 INCLUDES ILLUSTRATIONS; SERIES  קינדער
 NO 4; CHILDREN’S LITERATURE ּביּבליָאטעק

-לענינ-ענגעלס-מארקס

אינסטיטוט באם צק 

 (ב)אלקּפ

קורצע באשרייבונג פונעמ לעבנ אונ : לענינ וולאדימיר איליטש 

 טעטיקייט

 MOSCOW 1945 INCLUDES PORTRAIT OF LENIN דער עמעס פארלאג-מעלוכע

 MINSK 1933 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION פארלאג -ּפארטיי א ּבאשעוויסטישנ סטיל פונ ארּבעט -דעמ לענינישנ קאמיונג  קָאסארעוו. א
BOOKPLATE; ONLY FRONT COVER OF ITEM 

היסטארישע דראמא אין : ָאדער קעניג הורדוס : די לעצטע חשמונאים  ווָאהלמַאן. ל. י
 אקטען 4

 WARSAW 1907 DRAMA; INCLUDES PHOTOGRAPH OF ּביּבליָאטעק-יודישע טהעאטער
AUTHOR WITH REPRODUCTION OF 

SIGNATURE BENEATH 

 LONDON 1910 TRANSLATION זוסמאן. מ די לעצטע טעג פון א פעראורטהיילטען (ביילין. א)וויקטאר הוגא 

ארויסגענומען פון זיּבעטן ּבוך פון יוסיפוס : די לעצטע קנאים  קַאלמַאנָאוויטש. ז

 ''יודישע מלחמות,,פלַאוויוס 

ּביּבליָאטעק-היסטארישע יוגנט BERLIN 1922 SERIES פארלאג-ּכלל  

 DRAMA ב''תרע WARSAW פראגרעסס אקטען 3א דראמאטישער פראלאג אין : דער לעצטער  פרץ הירשּביין

דוד )ארטּור שניצלער 

 (שיינּבערג

 WARSAW 1926 DRAMA; TRANSLATION ּבזשָאזאַ . פארלאג ח דרַאמע אין דריי ַאקטן: דער לעצטער ווילן 

 MOSCOW 1934 HOLOCAUST ASSET פארלאג עמעס דער לעצטער פון אודעהע פאדייעוו. א

. צ)ַארציבאשעוו . מ

 (סארין

 NEW YORK  VOLUME 2; TRANSLATION; LITERATURE פארלאג מאקס יאנקָאוויץ רָאמַאן אין צוויי בענד: דער לעצטער שטריך 

די וועמסיע אונ שּפָאנַאזש אונ די , די לעקציעס פונ דער שעדיקעריי מָאלָאטָאוו. מ. וו

 טרָאצקי סטישע אגענטנ-דייטשיש-יאּפָאניש

 MOSCOW 1937 HOLOCAUST ASSET; WORLD WAR II פארלאג עמעס

פָאלקקָאמיסארִיאט פאר 

: ר ''ּבילדונג פונ אוסר

-וויסנשאפטלעכ

מעטָאדָאלָאעישער 

 סעקטער

יָאריקער -7פארנ יִינגערנ קָאמצענטער פונ דער : ּפרָאגראמ -לערנ

יָאריקע שולנ אונ שולנ -7זאווָאדיע -פאּבריק: ּפָאליטעכנישער שול 

 פונ קָאלווירטלערישער יוגנט

נאצמינדפארלאג  מעלוכישער

 ּבאמ ּפרעזידִיומ פונ ווּוציק

KHARKOV, 

KIEV 

1934 ONE COPY HAS JEWISH CULTURAL 

RECONSTRUCTION BOOKPLATE; 
EDUCATIONAL MATERIAL; CURRICULUM ;

TWO COPIES 

פארנ ערשטנ  1שול טייל -לערנבוכ אפ אריפמעטיק פאר דער ָאנפאנג ּפָאּפָאוו. ס. נ פארלאג פאר די -מעלוכע KHARKOV, 1933 HOLOCAUST ASSET; EDUCATIONAL 



 KIEV MATERIAL ר''נאציאנאלע מינדערהייטנ אוסר לערניָאר 

. וו, לעּושטשענקאָ . אי. ל

[ ED]פראנקָאווסקי . א

. ג, זאנדּבערג. מ)

 (שניידער

דער מעלוכישער : טנ לערניָאר -5פארנ : לערנּבוכ אפ פיזיק 

. ס. מעטָאדָאלָאגישער קָאמיטעט פונ פָאלקָאמּבילד אּו-וויסנשאפטלעכ

-הָאט ּבאגיטיקט צומ ּבאנוצנ אלס לערנּבוכ אינ די סָאצדערצ. ר. ר

 אנשטאלטנ אפ יִידיש

צענטרפארלאג אלוקראִינישע 

 ָאּפטיילונג

KHARKOV, 

KIEV 

1931 EDUCATIONAL MATERIAL; WORKBOOK; 

PHYSICS 

פרעדיגט געהאלטען אין דער : דיא לענדעס שפראכע : לשון המדינה  נפתלי אדלר הכהן

ד ''אב: ה נפתלי אדלר הכהן ''גראסען שוהל אין לאנדאן פאן הרב מו
 וירא' א ביום שבת קדש פ''דקהלות קדושות במלכות בריטאניא יע

 LONDON  RELIGIOUS; SPEECH GIVEN BY RABBI תצמח
NAFTALI ADLER IN SYNAGOGUE IN 

LONDON 
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 KAUNAS 1940 NO 1 IN SERIES; HEALTH; MEDICINE דָאקטָאר-דער הויז מָאגן אּון געדערם קראנקייטן ליוושין. ה

נאך די גרעסטע מאגען סּפעציאליסטען ווי : מאגען קראנקהייטען  יעקב גערשבערג
 ּפראפעסאר איינהארן און אנדערע

 אידישע ּפאּפולערע וויסענשאפטליכע ביבליאטעק NEW YORK 1907 SERIES דרוקערמאן. ס
NO 1; ILLUSTRATED; HEALTH; MEDICINE; 

 WARSAW 1930 ILLUSTRATED; INFORMATION ON פערלאג פעלקער אּון לענדער אמָאל און היינט: מאדאגאסקאר  (וואק. י)ּב לעּפעצקי . מ

MADAGASCAR; TRANSLATION 

 מַארק)מַארסעל ּפרעווָא 

 (רַאקָאווסקי

 WARSAW 1927 TRANSLATION; LITERATURE ּביּבליאטעק מארק ראקאווסקי מַאדמַאזעל זשָאפר

ביבליאטעק-מאסנ MOSCOW 1937 SERIES פארלאג עמעס מאדעמואזעל פיפי מָאּפאסאנ-גיוי דע  NO 62; PORTRAIT OF 
AUTHOR ON FRONT; LITERATURE; 

TRANSLATION; HOLOCAUST ASSET 

מחבר פון דעם , ז''בע

 נייען זורנאל

ָאדער דער קורס פיר אריסטאקראטען אונ : דער מאדע אּוסטאוו 

צוא ערלאנגען , נאך דיא גרינגסטע אונד בילליגסטע מיטטעלן: דאמען 

צוא ערלערנען דיא , דיא העכסטע שטופע דאס אריסטאקראטיזם

וויכטיגסטע רעגעלן פון עהרע אונד העפליכקייט געגען דעם 

אשיינע צוגאבע דער פעקיל :  A LA DESSAUשענסקען פאל ז
וואּונדער שיינע בריעף פון אייניגע חתנים אונ  10דאס איז : בריעף 

 כלות וואס האט זיך פערוואלגערט צווישען מיינע ּכתבים

 WRITINGS ON THE FASHIONS OF THE ד''תרנ WARSAW בוימריטטער. א
ARISTOCRACY; INCLUDES TEN SAMPLE 

LETTERS BETWEEN A BRIDE AND GROOM 

. ד)ּפאנקָאוו . מ

 (מארשאק

פארלאג פונ -מעלוכע ּבאוועגער-אונ דאמפ -מָאדעלנ פונ וואסער

 יִידסעקטער: ווייסרוסלאנד 

MINSK 1932 TRANSLATION; GUIDE FOR WATER AND 

STEAM ENGINES; ILLUSTRATED; TWO 
COPIES; HOLOCAUST ASSET; SCIENCE; 

TECHNOLOGY 

. ר)פעטער קראפאטקין 

 (ראקער

 LONDON 1913 TRANSLATION; ANARCHISM; POLITICAL ארבייטער פריינד מאדערנע וויסענשאפט און אנארכיע

אין דעם ספר ווערט דערצעהלט זעהר : ספר מאורות הגדולים  

וואּונדערליכע שעהנע מעשיות פון צעהן וועלט ּבעריהמטע הייליגע 

 . . . צדיקים 

ז ''תרפ WARSAW אהרן ציילינגָאלד
1927 

RELIGIOUS; TWO COPIES WITH DIFFERENT 
COLORED COVERS 



איבערגעזעצט פאן ספר זכרון יהודא אונד אנדערע : ספר מאורי אש  י גרינוואלד''מאיר בר

 ...ספרים 

 RELIGIOUS; TRANSLATION ד''תרס HUNGARY ל רָאזענבוים''מאיר סג

 ;WARSAW 1931 ILLUSTRATED; BIOGRAPHY OF GANDHI ּביּבליָאטעק-פארלאג גרָאשן דער פַאלשער נביא פון אינדיען: מַאחַאטמא גאנדי  קָאּפעלמַאן. ד

TWO COPIES 

 KIEV 1919 HOLOCAUST ASSET; LITERATURE ליגע-קולטור מאטיווען שלום אש

פָאלקסקָאמיסאריאט פַאר 

 ר''ּבילדונג אין אוסר

פארלאג פאר די -מעלוכע מאטעמַאטיק לערנּבוכ פאר דער זיּבניָאריקער פָאליטערנישער 

נַאציָאנַאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1932 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 
BOOKPLATE; EDUCATIONAL MATERIAL; 

MATHEMATICS 

. א. נ, ּפיסארטשיק. וו. א

. נ, ּפרָאקָאּפטשיק

 (טש--ק. י)ווָאלקָאווע 

פאר דער צווייטער גרוּפע פונ דער ּפָאליטעכנישער : מאטעמאטיק 

 שול

פארלאג פונ -מעלוכע

 יִידסעקטער: ווייסרוסלאנד 

MINSK 1933 TRANSLATION; MATHEMATICS; 

EDUCATIONAL MATERIAL 

 ערשטע: מאטעמאטישע העפטן פאר שולן פון דער ערשטער שטופע  סּפיווַאק. א

 העפט

 ;KIEV 1922 ILLUSTRATED; EDUCATIONAL MATERIAL ליגע-קולטור
MATHEMATICS; HOLOCAUST ASSET 

 WARSAW 1921 HOLOCAUST ASSET; LITERATURE ליגע-קולטור מאטקע גנב שלום אש

ָאדער וויטצע איבער וויטצע נייענציג שיינע : ד פון ווילנא ''מאטקע חּב לעוויטאן. י. מ

 אין ריין שזארגאןוויטצען 

ז ''תרנ VILNA פונק. י
1897 

JOKES; HUMOR; TWO COPIES 

צענטרַאלע יידישע שול  מַאכט זיך ַאליין ַא גערטעלע חיימסָאן. מ
 ָארגַאניזַאציע

VILNA 1922 ILLUSTRATED; BOTANY; HOLOCAUST 
ASSET 

היסטראישע : ס אוצרות 'אדער קורח: מאמאן דער געלדגאט  יאזעף לאטיינער

 : MAMMON DER GELDGOTT= אקטען  4אפערעטטע אין 

HISTORISCHE OPERETTE IN 4 ACTEN 

 ,KRAKOW אהרן פויסט

PODGORZE 

 DRAMA ד''תרס
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מייזעל אידישער . מַאקס נ ַא געשלעג, דער פויגעל כַאּפער, ַא מַאמע קרעּפלַאק. י

פארלאג פאר ליטערַאטור און 

 וויסנשאפט

NEW YORK 1912 SERIES  מעשהלעך פאר אידישע : ראזשינקעס מיט מאנדלען

 ;CHILDREN’S LITERATURE ;קינדער
ILLUSTRATED COVER; TWO COPIES 

א :  ּביּבליאטעק פָאלקסבילדונג NEW YORK 1915 VOLUME 3; SERIES פָאלקסבילדונג מָאמענטען און פארזָאנען אין דער אידישער געשיכטע ליטווין. אַ 

, וויסנשאפטליכע ָאבהַאנדלונגען-זאמלונג פון פאפאולער
 STAMP FROM JEWISH ;ָארגיניעלע און איבערזעצטע

WORKER’S ALLIANCE IN DETROIT  

, המדבר ּבעניני תשובה ותפלה( : קויפט לעּבין)מאמר קנין החיים  יוסף יצחק שניאורסאהן

 שּבהם ועל ידם ימצא האדם חיים

 RIGA ח''תרּפ RELIGIOUS; CHABAD/LUBAVITCH 

שנת  SHULSINGER BROS NEW YORK געשריבן אין אידיש: א מליוּבאוויטש ''ר שליט''ק אדמו''מאמרים מכ  RELIGIOUS; CHABAD/LUBAVITCH 



חמשת 
אלפים 
ושבע 

 מאות

. י[, ED]ספיר . ב. י

FORWAR[סקווירסקי 

D] 

ציונישטישער מרבז פון דער  ישראל-דער מאנדאט אויף ארץ

 ארגאניזאציע אין בעסאראביע

KISHENEV ד''תרפ TWO ITEMS; ONE HAS SIGNATURE ON FIRST 

PAGE 

 WARSAW 1935 CHILDREN’S LITERATURE; INCLUDES קינדער פריינד ַא מָאנטשיק מיידעלע דיווקע גַאלין
PHOTOGRAPH OF AUTHOR 

ענגעלס . פ, מארקס. ק

, עריק. מ( לעוויטאן. מ)

 [EDS]קאמענשטיין . מ

פארלאג פאר די -מעלוכע מאניפעסט פונ דער קָאמוניסטישער ּפַארטיי

נאציָאנַאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1933 COMMUNISM; TRANSLATION; HOLOCAUST 
ASSET 

. ה)מָאשקָאווסקי . י

 (מייזעל

 MOSCOW 1938 TRANSLATION; MEMOIR; FLYLEAF PAPER פארלאג עמעס ּפילָאטנָאטיצנ פונ א : מָאסקווע --ּפָאליוס-צָאפנ--מָאסקווע

HAS DESIGN OF BLUE SKY WITH CLOUDS; 
ILLUSTRATED; TWO COPIES 

-צמח ּפורנט. מָאסקווער טעאטר הּבימה גרינדער און לייטערנ ל 

 ַאמעריקא-קאשוק טורנע אייראּפא. מ: דירעקציע 

 RIGA  ILLUSTRATED; TOUR PROGRAM השפה

1ה''תרמ WARSAW אלעקסאנדער גינז אסאטירישע ּפאעמע אין פערזען: דער מאסקעראדין ּבאל  ש''אמ
884  

SATIRE; RHYMING POETRY 

 ;NO 25 (46) ּביּבליָאטעק זיי גרייט KHARKOV 1936 SERIES אוקמעלוכענאצמינדפארלאג ביָאגראפישע פארצייכענונג: מָאצארט  קארינצעוו. ניק
CHILDREN’S LITERATURE 

דער וויענער . דער קעניג פון די דעטעקטיווס: מאקס שפיצקאפף  ׂ  

 שערלָאק הָאלמעס

JUDISCHER ROMAN-

VERLAG 

KRAKOW  PARTS 1-10 BOUND TOGETHER; EACH ITEM 

HAS ILLUSTRATED FRONT COVER WITH 
SCENE FROM THE CHAPTER; DETECTIVE 

 WARSAW 1934 BIOGRAPHY OF MAXIM GORKY; INCLUDES ּביּבליָאטעק-פארלאג גרָאשן מַאקסים גָארקי רואַ קָאּפל 
PORTRAIT ON COVER; SERIES ּביּבליָאטעק-גרָאשן  

NO 183 - PART 1 AND NO 184 - PART 2 

 VERLAG NACHMIN דער מאקסימאליזם אין דאר יידישער וועלט יצחק נחמן שטיינבערג

HORWITZ 

BERLIN 1925 POLITICAL 

ּביּבליָאטעק-גרָאשן WARSAW 1931 SERIES ּביּבליָאטעק-פַארלַאג גרָאשן דער פריינד פון פָאלק: מַארַאט  מָאשקָאוויטש. ק  NO 61; FRENCH 
REVOLUTION 

בַארַאנעסע בערטהא 

 (יַאנאווסקי. ש)זוטנער 

 NEW YORK  TRANSLATION; LITERATURE פערלאג פרייע ארבייטער שטימע מיליטַארישער רָאמַאן-אנטי: ס קינדער 'מַארטא

ּביּבליָאטעק-גרָאשן WARSAW 1932 SERIES ּביּבליָאטעק-פארלאג גרָאשן וואנצעטי-וועג פון סַאקאָ -דער מַארטירער מָאשקָאוויטש. ק  NO 98; SACCO AND 
VANZETTI 



. י)שטיינּבערג . נ. י

 (רַאּפָאּפָארט

 WARSAW 1936 BIOGRAPHY; TRANSLATION; INCLUDES ּבזשָאזאַ . פארלאג ח (איר לעּבן אּון קַאמף: מאריַא סּפירידָאנָאווַא 
PHOTOGRAPHS OF SUBJECT; TWO COPIES 
WITH DIFFERENT BINDING; ONE COPY IN 

BOX 67 

BO X 67      

. י)שטיינּבערג . נ. י

 (רַאּפָאּפָארט

 WARSAW 1936 BIOGRAPHY; TRANSLATION; INCLUDES ּבזשָאזאַ . פארלאג ח (איר לעּבן אּון קַאמף: מאריַא סּפירידָאנָאווַא 
PHOTOGRAPHS OF SUBJECT; TWO COPIES 

WITH DIFFERENT BINDING; ONE COPY IN 
BOX 66 

ווינטשעווסקי . מ

[POSTHUMOUS] 

-צוזַאמענגעשטעלט פון ַא לערער: לייענביכל : מָאריס ווינטשעווסקי 

ארויסגעגעבן . : אָ . אַ . קָאמיסיע פון די אידישע קינדער שולן ביים א
 1933מערץ , ווינטשעווסקי. צום ערשטן יָארצייט פון מ

פארלאג אינטערנאציאנאלער 

 ארבעטער ארדן

NEW YORK 1933 EDUCATIONAL MATERIAL; MEMORIAL 
BOOK 

-יידן LE TRIANGLE PARIS 1927 STAMP FROM Zosa Szajkowski; SERIES שאגאלמארק  יצחק ליכטענשטיין

מאנאגראפיעס-קינסטלער ; INCLUDES 
ILLUSTRATIONS AND PORTRAIT OF ARTIST  

. אי)וויקטָאר שקלָאווסקי 

 (ס--ק

פארלאג פאר די -מעלוכע מארקָא ּפָאלָא דער אויסשּפירער

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1933 ILLUSTRATED COVER; TRANSLATION; 

BIOGRAPHY 

מַארק )קלָאד פַארער 

 (רַאקָאווסקי

 WARSAW 1925 TRANSLATION; LITERATURE; FRENCH יאטשקאווסקי. פארלאג ש מארקיזין יאריסאקא

 NEW YORK 1920 DRAMA פערלאג-פָארווערטס דרַאמַאטישע ווערק: ס שריפטען 'מָארריס ווינטשעווסקי מָארריס ווינטשעווסקי

. ד)פארמאקָאווסקי . וו. וו

 (פויניצקי

. ּפָאמּפעס. ּבאוועגערס-מאשינעס. טערמָאדינאמיק: מאשינקענטעניש 

 .סטאנציעס-קראפט

פארלאג פאר די -מעלוכע

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1933 TRANSLATION; SCIENCE; TECHNOLOGY; 

EDUCATIONAL GUIDE; ILLUSTRATED 

הענריק שענקעוויטש 

 (משה ּבליישטיפט)

 ;WARSAW 1927 PARTS 1-4, OTHER ITEMS IN BOX 68 ּבזשָאזאַ . פַארלַאג ח מּבּול 
LITERATURE; TRANSLATION 
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הענריק שענקעוויטש 

 (משה ּבליישטיפט)

 ;WARSAW 1927 PARTS 4-6, OTHER COPIES IN BOX 67 ּבזשָאזאַ . פַארלַאג ח מּבּול 

LITERATURE; TRANSLATION 

אין וועלכען עס : ּבּוך -ַא נייער ּפראקטישער גורל: המגלה נסתרות  מינקין. י. ש

אלע זעהר העכסט , אנטווארטען 900פראגען און  150געפינט זיך 

שטעלען זיך האפט פאר וועלכע עס , אינטערעסאנטע און נוטצליכע

 דעם מענשען אין זיין לעבען

 ;FORTUNE TELLING BOOK; ILLUSTRATED ה''תרס ODESSA זאקורסקין. ב. ש
INCLUDES TERMINOLOGY IN YIDDISH, 

HEBREW, RUSSIAN 

 THE BOOK OF MOINESTER PRINTING ST. LOUIS 1927 BIBLICAL BOOK OF ESTHER RENDERED= קורץ און שארף : די מגילה אין גראממאן  משה הוכמאן



ESTHER : TRANSLATED FROM THE HEBREW 

STORY INTO THE JEWISH SPEAKING 

LANGUAGE IN RHYMES 

COMPANY INTO RHYME; TWO COPIES; ONE IS 
HOLOCAUST ASSET 

די מיליָאנען צום צענטן יָארצייט פון : מגילת איכה פון דריטן חורּבן  ווַארשַאווסקי. דוב ּב

 יידישע קדושים

CHICAGO NOVE שיקַאגער צייטשריפט

MBER 
1952 

SUPPLEMENT TO YIDDISH NEWSPAPER IN 

CHICAGO FOR THE TENTH MEMORIAL OF 
HOLOCAUST VICTIMS; INCLUDES 

PHOTOGRAPHS 

בעזר הבורא יתברך מיט די הילף פון באשעפער איז : מגילת אסתר  

ּפָאעטיש אין אידיש פָארטרעפליך , רך שירדיזע איבערזעצונג בד

 ...געלונגען

 ;TRANSLATION OF BOOK OF ESTHER ו''תרצ NEW YORK באדינשטיין' ארי
RELIGIOUS 

מיט נאר א גאנץ '' אחשורוש,,פון '' מגלה,,דיא : מגלת אחשורוש  ישראל קעססלער

 ...שעהנעם אין נייעס ּפרוש

 INTERPRETATION OF PURIM STORY WITH ח''תרע NEW YORK ּבאדענשטיין. ל

FOCUS ON KING Ahasuerus 
 

ברית תרומּפלדור 
 הנציבות -ּבגרמניה 

MUNICH MARC  מדינתי
H 22 

1948 

SERIAL; NO. 10; INCLUDES PHOTOGRAPHS; 
ZIONISM 

LEOPOLD COHN מה שמו ומה שם בנו  BROOKLYN 1896 RELIGIOUS COMMENTARY 

זיטטענבילד אויס דעם אנפאנגע דעם : מוהמע פרוממעט  לעָאפאלד פריינד

 געגענווארטיגען יארהונגערטס

BUDAPEST סאמועל מארקוס  1885 LITERATURE 

 ;MOSCOW 1932 TRANSLATION; RUSSIAN LITERATURE פארלאג עמעס די מוטער גָארקי. מ

VOLUME 2; SERIES  ביבליאטעק פראלעטארישע
 שרייבער

: לערנבוך פאר היגיענע פון דער מוטער און קינד : מוטער און קינד  (מַארק. מ)הערצפעלד . ּב

 MATE UN BERNS (MUTER= בילדער אין טעקסט  20מיט 

UN KIND( 

SPLENDID RIGA 1938 WRITTEN BY DIRECTOR OF  פרויענקראנקענהויז

 ;IN RIGA; MEDICAL; HEALTH לינת הצדק
MOTHER AND CHILD ; ILLUSTRATED 

= שַארל לואי פיליּפ 

CHARLES-LOUIS 

PHILIPPE ( יואל

 ELIAS= זינגער 

SINGER) 

 BUENOS קאּפלַאנסקי. ג LA MADRE Y EL NINO= די מוטער און דאס קינד 

AIRES 

1951 ILLUSTRATED COVER; INCLUDES 
PHOTOGRAPH OF AUTHOR; LITERATURE; 

TRANSLATION 

. ל)אויגוסט סטרינדבערג 

 (באללייזען

 NEW YORK  DRAMA; TRANSLATION יַאנקָאווסקי און זשוקָאווסקי. מ דרַאמַא אין איין ַאקט: מוטער ליעּבע 

אליעזר צבי הכהן )

 (צווייפעל

איבער גיזעצט פון לשון קודש אויף : לרבינו האי גאון : מּוסר השּכל 

 פראסט אידיש

מנחם , אברהם צבי ראזענקראנץ

 שריפטזעטצער

VILNA ד ''תרנ

1894 

RELIGIOUS; TRANSLATION FROM HEBREW 

הסתדרות נוער ציונית  ז ''תש MUNICH מרכז דרור בגרמניה הוכלנד: המועצה הארצית  ZIONISM; POLITICAL 



סוציאליסטית דרור 

 בגרמניה

1947 

מחלקת , ר ּבגרמניה''נציבות ּבית רישן עולה'פארן בית: מורה דרך  

 ההכשר והעליה

MUNICH ז''תש ZIONISM; POLITICAL; GUIDE FOR 

IMMIGRANTS TO PALESTINE 

והוא חלק שני : איין יידיש דייטשעז לעזעבוך : ספר מחנה יששכר  בער פראנק

אין : … ענטהאלט זיטטענלעהרען : מהספר מחנה ישראל 

ערצאהלונגען אונד געשפראכען אויז דעם , אויסערלעזענען געשיכטע
 תלמוד אונד מדרש צור בילדונג דעז מָארַאלישען געפיהלז 

W. HEIDENHEIM ROEDELHEIM 1826 SECOND EDITION; RELIGIOUS; 
TRANSLATIONS OF STORIES FROM TALMUD 

AND MIDRASH; PRINTED IN RASHI SCRIPT  

עבוך צור בילדונג דעז איין יידיש דייטשעז לעז: מחנה יששכר  

, אונד זיטטענלעהרען-רעליגיָאנז: ענטהאלט : מָארַאלישען געפיהלז 

בעגלייטעט מיט אויזערלעזענען ערצאהלונגען אונד געשפראכען אויז 

 MACHANE= דעם תלמוד אונד מדרש , דער געשיכטע

JISACHAR 

M. LEHRBERGER & 

COMP. 

RODELHEIM ט ''תרנ

1899 

PRINTED IN RASHI SCRIPT, REVISED 

VERSION OF ABOVE ITEM? 

BO X 69      

ענד ( פארווערטס)אפאזיציאן , צווישען אבענד בלאטט, דיא מחלקה קליינמיכל יקטן

אויף : אקריטיק , א פראכטפאללע פאעזיע אבייסענדע סאטירע. קא

זייערע טובות וואס זייא , סאציאליסטען-דיא נויארקער גענאסען

 זייערע עקסקיורשענסף בעלער און קאנצערטען. טהוען דאס פאלק

 NEW YORK  SATIRICAL POEM ABOUT POLITICAL SCENE 

IN NEW YORK, FIGHT BETWEEN YIDDISH 
NEWSPAPERS 

ערלייטערט : ענטהאלט דיא צעהן געבָאטע גָאטטעז : ספר מחנה לוי  בער פרענק

ט מיט דורך אויזציגע אויז דעם תלמוד אונד מדרש אונד פערוועב

 געזאממעלטען ערצאהלונגען אונד געדיכטען

J. LEHRBERGER UND 

COMP. 

RODELHEIM 1837 STORIES FROM MIDRASH AND TALMUD 
TRANSLATED INTO YIDDISH; PRINTED IN 

RASHI SCRIPT 

= יעקב שייפער 

JACOB 

SCHAEFFER  [ED] 

 MIT= לידער פאר געזאנג און ּפיאנע : מיט געזאנד צום קאמף 

GEZANG TZUM KAMF : SONGS FOR VOICE AND 

PIANO 

אינטערנאציאנאלער ארבעטער 

 ארדן

NEW YORK 1932 LYRICS IN YIDDISH, ENGLISH, 

TRANSLITERATED YIDDISH; INCLUDES 
MUSIC; ILLUSTRATED COVER 

הענריק שענקעוויטש 

 (משה ּבליישטיפט)

ּבזשָאזַאף פארלאג . פארלאג ח ןרָאמַאן אין פיר טייל: מיט פייער אּון שווערד 

 יאטקטווסקי. ש

WARSAW 1924, 
1926 

PART 1 (1926), PART 2 (1924), PART 3 (1924) 

, פארלאג ווייסרוסלאנד-מעלוכע לידער: מיטן גלייכנ וועג  קאמענעצקי. ה
 נאצסעקטער

MINSK 1933 POETRY; HOLOCAUST ASSET 

. א)ישראל זאנגוויל 

 (פרומקין

 ;LITERATURE ;טרוימער פון דער גהעטא LONDON 1910 SERIES רודערמאן. ב, מאלימזאהן. י דער נאר און נתן דער חכםמיימון 

TRANSLATION 

. מ. ד)לעא טאלסטאי 

 (הערמַאלין

רעליגיָאן און , א פילָאזָאפישע בעטרַאכטונג איבער לעבען: מיין וידוי 

 גָאט

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK  TRANSLATION; RUSSIAN 

 LODZ 1922 ILLUSTRATED COVER; VOLUME 4 לעך'מעשה-פערלאג פָאלקס לעך'ס מעשה'מיין זיידענ אייזענשלאס. א



. מ. ד)לאע טאלסטאי 

 (הערמַאלין

א רעַאליסטישע שילדערונג איּבער איין : ס פארויא 'מיין פריינד

 מָארַאלישען מָאמענט

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK  TRANSLATION; RUSSIAN 

אלעקסיי =  גארקי. מ

מאקסימָאוויטש 

 (ווייטער. א)ּפיעשקָאוו 

 ;VILNA 1920 VOLUME 1; MEMOIR; TRANSLATION קלעצקין. א. ּב אין צוויי בענד: מיין קינדהייט 

RUSSIAN 

LEMBERG/LW פארלאג צושטייער אּון אנדערע לידער: מיין שטָאט  ּבער שנַאּפער

OW 

1932 POETRY 

 VILNA  UNBOUND PAGES; INCLUDES קלעצקין. ּב מיינע זכרונות ּפרץ. ל. י

PHOTOGRAPHS; MEMOIR 

. מ)ּפושקינ . ס. א

 (פישמאנ

וועגנ זיינ בארימטנ אונ מעכטיקנ , א מייסע וועגנ דעמ צאר סאלטאנ

ּפרינצעסנ דעמ זונ דעמ פירשט גווידָאנ סאלטאנָאוויטש אונ וועגנ דער 

 שוואנ

 ;MOSCOW 1937 TRANSLATION; RUSSIAN; ILLUSTRATED פארלאג עמעס

CHILDREN’S LITERATURE 

אוורָאמ )מארשאק . ס
 (קאהאנ

 ;MOSCOW 1935 ILLUSTRATED; CHILDREN’S LITERATURE ר''פארלאג פונ אוסס-קינדער א מייסע מיט א קעצל
TWO COPIES 

 ILLUSTRATED BY; INCLUDESטשייקאוו . י  KIEV ליגע-קולטור מייסעלאך (לוריע. נ)גרים . ּבר

AVANT-GARDE STYLIZED ILLUSTRATIONS 
DEPICTING WOMEN FROM STORIES; 

CHILDREN'S LITERATURE; TRANSLATION; 
JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 

BOOKPLATE 

, אולופאוו, אושינסקי, דאל, לויט אפאנאסיעוו: מייסעלאך  דאוויד רויכל

 טיכאמיראוו און אנדערע

 KIEV 1921 NO. 1; CHILDREN’S LITERATURE ליגע-קולטור

 MOSCOW 1940 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION פארלאג דער עמעס-מעלוכע מייסעלעכ ָאליעווסקי. ב
BOOKPLATE; ILLUSTRATED; 

ILLUSTRATIONS BY בערקָאוויטש. מ ; 
CHILDREN’S LITERATURE 

 ;WARSAW 1937 CHILDREN’S LITERATURE; TRANSLATION קינדערפריינד א מייסעלע וועגן דעם פישער און דעם גָאלדענעם פישעלע (קָאלמען ליס)ּפּושקין . א

RUSSIAN 

 WARSAW 1930 TRANSLATION; GERMAN; LITERATURE פארלאג שלמה גָאלדפַארּב רָאמַאן: מיך הונגערט  (זַאקס. ש)געָארג פינק 
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 ;MOSCOW 1925 PORTRAIT ON COVER; HOLOCAUST ASSET מיליטערישער פארלאג מיכאאל וואסיליעוויטש פרונזע 

BIOGRAPHY 

יידישער 

וויסנשאפטלעכער 

: מילואים צו דער ביבליָאגרַאפיע פון אליהו טשעריקָאווער 

 ADDENDA TO THE=  1948, יארק-ניו, ארויסגעגען פון ייווא

 NEW YORK 1951 בלעטער ב-סעפאראטער ָאּפדרוק פון ייווא 'XXXIV 1950; 

BIBLIOGRAPHY 



 BIBLIOGRAPHY OF THE WRITINGS OF ELIAS ייווא -אינסטיטוט 

TCHERIKOWER 

איינע וואהרע געשיכטע פון איין געוויסין יונגעין : דער מיליאנער  

 ...מאן 

ט ''תרכ VILNA מנחם מן ראם' יוסף ראובן בר

1868 

LITERATURE 

אידישע , פארלאג אוואנגארד די מיליטערישע אינטערווענשאן אין רוסלאנד ליעסין. א

אינטערנאציאנאלע 

 סאציאליסטען פון אמעריקא

NEW YORK 1918 POLITICAL; SOCIALIST; TWO COPIES; ONE 
HAS STAMP FROM GENERAL INTELLIGENCE 

LIBRARY OF THE DEPARTMENT OF JUSTICE 

אוורָאמ ) ארקאדי גיידאר

 (קאהאנ

. ק. פארלאג ּבאמ צ-קינדער א מיליטערישער סָאד

 .או.פ.יו.ק.ל

KHARKOV, 

KIEV 

1936, 

1937 

CHILDREN’S LITERATURE; TRANSLATION; 

ILLUSTRATED; TWO ITEMS ARE TWO 
DIFFERENT EDITIONS 

. ּב)פערסמאנ . א

 (ראּבינָאוויטש

מעלוכישער נאצמינדפארלאג  מינעראלָאגישע שמועסנ

 ּבאמ ּפרעזידיּומ פונ ווּוציק

KHARKOV, 

KIEV 

1932 TRANSLATED FROM THE SECOND RUSSIAN 
EDITION; GEOLOGY; SCIENCE; 

EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED; 
SERIES וויסנשאפטלעכע ּביּבליָאטעק-ּפָאּפּולער  NO 55; 

TWO COPIES; ONE HOLOCAUST ASSET 

אהרן )קנוט הַאמסון 

 (מַארק

 VILNA 1928 TRANSLATION; LITERATURE קלעצקין. ּב מיסטעריען 

מיר וועלנ נָאכ שטארקער פעסטיקנ די באשיצונג פונעמ סָאוועטישנ  ווָארָאשילָאוו. יע. ק

 צוזאמענפָאר-ּפארטיי XVIIרעדע אפנ : לאנד 

 ;MOSCOW 1934 POLITICAL; COMMUNIST; SOVIET עמעספארלאג 

INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR 

זַאמלבוך פון דער לַאנדווירטשַאפטלעכער : מיר ווערן ערד ארּבעטער  

 אין ליטע'' ָארט,,שול און פערמע פון 

 INCLUDES PHOTOGRAPHS 1934  געזעלשאפט ָארט

= אלחנן יוסף הערצמאן  

CHUNA 
HERTZMAN [ED[ 

הימלישע בענקשאפט און : אינהאלט : מירער ישיבה אין גלות 

בילדער פון גדולי ישראל פון מירער ישיבה און : שטורמישע טעג 
 טראגעדיעס פון שאנכייער געטא

POSTAR & 

HALBERSTAM 
PRINTING 

NEW YORK י''תש RELIGIOUS; ILLUSTRATED COVER; 
INCLUDES PHOTOGRAPHS; TWO COPIES 

= סאלטיקָאוו . יע. מ

פייוול )שטשעדרוינ 

 (סיטאָ 

 ;NO 9 (19) ביבליאטעק זיי גרייט KHARKOV 1935 SERIES אוקרמעלוכענאצמינדפארלאג א פארגעסענע געשיכטע: מישע אונ וואניע 

TRANSLATION; CHILDREN’S LITERATURE 

 MEXICO 1927 ענערגי אקטען 5א פַאנטַאסטישע דרַאמע אין : די מכשפות  בוראוויק. ק
 ז''תרפ

DRAMA 

החיינץ האנס עווערס 

 (עלים ּבָארנשטיין)

 WARSAW 1926 TRANSLATION; LITERATURE ּבזשָאזאַ . פארלאג ח דעם מכשפס ּתלמיד

 PODGORZE שאול דייטשער ...מכתב עז לתועלת נערי בני ישראל יוסף פריעדמאנן

BEI KRAKAU 

ב ''תרס

1902 

LETTER WRITING GUIDE; HOLOCAUST 

ASSET 

ב ''תרמ VILNA האלמנה והאחים רָאם ...אדער איין נייער בריפען שטעללער : מכתבים  לעווין אבראהם ליאן דאר LETTER WRITING GUIDE; PRINTED IN SEMI-



1882 CURSIVE TYPE 

, פָאלקסטימליכע רעדענסַארטען: מלאכות -מלאכות און ּבעל [ED]יהודה עלזעט 

 און ַאנעקדָאטען גלייכווערטלעך

אוצר פון דער יודישער שּפרַאך-דער וואונדער SERIES פ''תר WARSAW ברידער לעווין עּפשטיין ; 
ARTISANS; SAYINGS AND ANECDOTES 

דער ספר איז געמאכט גיווארין צו לערנען די : ספר מלאכת מחשבת  מרדכי קנאסטער

 ...גרויסע חכמה פון רעכינען אונ אלע חשּבונות ניט ּתשּבורות 

 WARSAW 1885 EDUCATIONAL MATERIALS; 

MATHEMATICS; INCLUDES 
MULTIPLICATION TABLE 

אדער דער יודישער טרייסט : דיא מלחמה פון שּפאניא מיט אמעריקא  בערנארד. ט
זעהר ַא אינטערעסאנטער : אויף איש אינקוויזיציא 

 (1898)וויססענשאפטליכער ראמאן פון דיא יעצטיגע מלחמה 

ח ''תרנ WARSAW רובעדזש
1898 

POLITICAL; ON SPANISH-AMERICAN WAR 

איינע ערצאהלונג פון דעם יודישען : ן לעּבען 'דיא מלחמה פאר [ED]אריה -בן

 לעּבען אין צוויי טהייל-אלקספ

ה ''תרנ VILNA בן חיים

1895 

LITERATURE 
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= גרשם בַאדער 

GERSHOM 

BADER 

 THE WARS OF THE… = די מלחמות פון די חשמונאים 

HASMONEANS ... 

PARDES PUBLISHING 

HOUSE 

NEW YORK 1940 JEWISH HISTORY 

ר מאיר שמואל הלוי ''ּפטירת הרב הגדול והירא מוהמלין דהסּפדא על  אורי לאנגנער

 ...ל ''הענני ז

S. KARTEN NEW YORK  RELIGIOUS 

פון דעם הייליגען צדיק מפורסס דער גרויסער : ספר מליץ יושר  יצחק שאסטיק

 ...ממליץ טוב אויף יודען

R. MARGULIES LWOW  RELIGIOUS 

זייער גיניייטיגע דינים פאר וואבער  דא שטייט: ספר מנוחה ושמחה  מרדכי איינהארן

אין אויך איז דא אסאך דינים וואס זענין גינייטיג פאר מאנזבילען 

 ...אויך

KAHN & FRIED MUNKACS ט''תרס RELIGIOUS; LAWS 

ט ''תרמ WARSAW שמואל אייזיק ּפעשעם ...י קריסטאף קאלאמבוס ''או גלות ארץ החדשה ע: מסע קאלאמבוס  
1889 

TRANSLATION OF WORK ABOUT 
CHRISTOPHER COLUMBUS 

די מעגלעכקייטן פון דער אידישער אימיגרַאציע און קָאלָאניזַאציע אין  [ED]שווארץ . צ
 LA POSIBILIDADES DE= ַאמעקריקַאנישע לענדער -די זיד

UNA INMIGRACION Y COLONIZACION JUDIA 

SUD AMERICANOS 

 BUENOS איבערבוי
AIRES 

1938 POLITICAL; IMMIGRATION; COLONIZATION 

 WARSAW  COMEDY; HOLOCAUST ASSET גיטלין. פערלאג א ַאקט 1פַארס אין : דער מעדאליאן  זילבערצווייג. ז

-פַארווַאלטונג פּון מעדעם סַאנַאטָאריע אין מיעדזעשין-מעדעם 

 סאנאטאריע

WARSAW 1932 HEALTH; MEDICINE; INCLUDES 
PHOTOGRAPHS 

-קאבינעט פאר ּפארטיי בילדונג אפ -מעטָאדישע דורכארּבעטונג פאר דער סיסטאמ פונ ּפארטיי  ODESSA MAY EDUCATIONAL MATERIAL; PEDAGOGY 



ארּבעט פונ ָאדעסער 

געגנטקָאמיטעט אונ 

 א(''ּב)שטָאטקָאמיטעט קּפ

די רייניקונג פונ דער ּפארטיי אונ די אופגאּבעס פונ דער ,,דער טעמע 

 ''לענינישער דערציונג-מארקס

1933 

מעטאדע פיר פראנצויזישע קינדער צו לערנען אידיש אונד  

 העברעאיש לעזען און שרייבען

W. SPEISER PARIS 1920 EDUCATIONAL MATERIAL FOR READING 

AND WRITING; STAMP FROM Zosa Szajkowski 

לאנדווירטשאפטלעכע : די מעכאניזירונג פון דער לאנדווירטשאפט  דרויאנָאוו. מ

 געצייג און מאשינעס

 MOSCOW 1932 ILLUSTRATED; AGRICULTURE; HOLOCAUST פארלאג עמעס
ASSET 

וויעסלָאוו -נָאמּולקאַ . וול

 =WL. GOMULKA-

WIESLAW 

 JEDNOSC= צי אידעָאלָאגישע איינהייט '' מעכַאנישע,,

''MECHANICZNA'' CZY IDEOLOGICZNA 

 LODZ  POLITICAL שטימע-פאלקס

געדיכטע אונד ליעדער אין : אויס דער געגענס אם סאן : מעלאדיען  בירך שאפיר

 דיאלעקטע-יידישעס-גאליציש

אינטערעסאנטע -מונטערע יידיש: דער לחם הקלוקל  :KRAKOW  PART 2 פויסט. א
אונד איינע קליינע קאמישע , סאטירען, קופלעטס, ליעדער

 HUMOR; GALICIAN DIALECT; AUTHOR ;אפער
IS FROM פרזעמישל 

דער טרַאגישער : ס העררשאפט 'אדער אונטער דאם טויט: מעלַאניע  
 שיקזַאל פון איין יונגע מוטער

   PART 1; PART 2 - TWO COPIES; PARTS 6-8 - 
TWO COPIES OF EACH 

' דער רּבי ר' צ הק''סּפורי מעשיות פון הה: ספר מעלפת ספירים  בן ציון לאנגנער

ווָאס פּון גָאר דער וועלט איז מען צּו אּוהם , ל''שלמה סַאסיבער זצ

= איז געהָאלפען געווָארען חּוץ לדרך הטבע 'געקּומען אּון מ

MYLEFES SPIRYM 

 LWOW 1930 RELIGIOUS; TWO COPIES 

 ORT BERLIN  STAMP FROM Zosa Szajkowski; POLITICAL פָאנד-קָאמיטעט פון אידישן אויפּבוי-ָארגַאניזירמעמאראנדום פון  

וועגן דעם ַארייננעמען די יידישע שריפטשטעלער אין : מעמָאריַאל  

פָארגעלייגט דעם : פַארבַאנד .=נ. ע. דעם ַאלוועלטליכן פ

 1927יוני  19-21 קָאנגרעס אין ּבריסל-.נ. ע. ַאלוועלטליכן ּפ

   TEXT IN YIDDISH AND GERMAN 

. ג)ּפעטער קרָאּפָאטקין 

 (דייוויד

קרָאּפָאטקין ליטעראטור  מעמוַארען פון א רעווָאלוציָאנער

 געזעלשאפט

NEW YORK 1919 FOURTH EDITION; MEMOIR; TRANSLATION; 

POLITICS; REVOLUTION 

יוסף )דזשָאווַאני ּפַאּפיני 

 (טורקאָ 

 WARSAW 1925 TRANSLATION; LITERATURE; STAMP FROM גָאלדפארּב. פארלאג ש עולם-של-מעמּוארן פון רּבונו

KALMON MARMOR 

-קָאמיטעט פון יוגנט-צענטרָאל מענדעלע מוכר ספרים 

 אין פוילן'' צוקונפט,,בונד 

LODZ DECE
MBER 

1947 

TYPED AND MIMEOGRAPHED; 

BIOGRAPHICAL; EDUCATIONAL MATERIAL; 

MEMORIAL 

סימּפָאזיום סטודענטן פון דער שוך פאר : מענדעלע מוכר ספרים  

 יידיש וויסן

 ;NEW YORK 1958 BIOGRAPHICAL; EDUCATIONAL MATERIAL שול פאר יידישן וויסן

INCLUDES PORTRAIT; MEMORIAL 



ליטערַארישער פרַאגעמענטען וועגען זיין : מענדעלע מוכר ספרים  משה גרוס

 ּפערזענליכקייט

 ,VIENNA פַארלַאג קווַאל

WARSAW, 

LEMBERG/LV

OV 

 SERIES יודישע ביבליָאטעק NO 3; LITERARY 

CRITICISM; BIOGRAPHY 

ן קבר פון חוה 'מצבה אויפ-א ווָארט: ַא מענטש איז געשטָארּבן  

 ה''ע, גָארדין

 NEW YORK 1944 MEMORIAL FOR CHAVA GORDIN עטישער געזעלשאפט-יידיש
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פארלאג פאר די -מענלוכע א מענטש ּבא לייטנ (לוריע. נ)גָארקי . מ

נאציָאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KIEV, 

KHARKOV 

1935 LITERATURE; TRANSLATION 

פארלאג פאר די -מענלוכע א מענטש ּבא לייטנ (נויעכ לוריע)גָארקי . מ

מינדערהייטנ אינ נאציָאנאלע 

 אוססר

KIEV 1940 LITERATURE; TRANSLATION 

LONDON MARC פרייהייט דער מענש סעבאסטיאן פאר

H 1901 
POLITICAL 

איין וויססענשאפטליכעס ווערק מיט העכסט : דער מענש  לעאנארד לאנדעס

אינטערעסאנטע בעשרייבונגען וועגען אללעס וואס איז שייך צו דעם 

 מענשען

 NEW YORK 1906 HEALTH; MEDICINE; ILLUSTRATED 

 .M= ּבאראנאוו . מ
BARANOFF 

 INTRODUCTION: MAN AND= דער מענש און דיא נאטור 
NATURE 

גרּוּפפע פאלקסווייסענשאפט 
 POPULAR= פערּברייטער 

SCIENCE PROMOTION 

SOCIETY 

LONDON 1894 SERIES דיא נאטור = NATURE; SCIENCE;  

 פערלמוטער און ווַאהל WARSAW 1911 DRAMA; MUSIC BY פערלאג עליזעאּוס, שימין. ּב ּבילדער 5, אקטען 4ָאּפערעטע אין : א מענש זָאל מען זיין  שור. און מ. א

. מ. ד)עמיל זאלא 

 (הערמאלין

דיא מענשליכע בעסטיעס ַא ּבילד פון שוידערהַאפטער 

 פערדָארבענהייט

 NEW YORK  HOLOCAUST ASSETS; TRANSLATION FROM מאיר חינסקי

FRENCH; LITERATURE 

. מ)קראּפאטקין . ּפ

 (קאטץ

אלגעמיינער , אונזערע רייכטהימער: דאס מענשליכע רעכט 

 קאמוניסטישער אנארכיזמוס, עקסּפראפריאציאן, וואהלשטאנד

אנארכיסטישען בראשורען 

 פעראיין

NEW YORK 1894 FORWARD BY לעאנטיעף. מ ; POLITICAL; 

COMMUNISM; ANARCHISM; SERIES 

קאמוניסטישע ביבליאטהעק-אנארכיסטיש  

מארריס )עדוארד ווילדע 

 (מייער

 LONDON 1910 TRANSLATION; LITERATURE פערלאג פרָאגרעס, זּוסמאן. מ געריכט אין רּוסלאנד-א בילד פון א פעלד: מענשען פלייש 

דינים פון הלכות נדה אונ טבילה אונ הציצה אלע : ספר מעין טהור  

 . . . דינים דייטליך ארויס פיר דיא ווייבר 

   RELIGIOUS; RITUAL LAW 



דינים פון הלכות נדה אונ טבילה אונ הציצה אלע : ספר מעין טהור  

 . . . דינים דייטליך ארויס פיר דיא ווייבר 

 RELIGIOUS; RITUAL LAW י''תר  

סעריע ּבעלעטריסטיק, ּפָאּפּולערע ּביּבליָאטעק KIEV 1925 SERIES ליגע-קולטור א מעקסיקאנער לָאנדָאןדזשעק   NO 

9-10; LITERATURE; TRANSLATION; ENGLISH 

ּפיער ָאגויסטענ קארָאנ 

. ד)ּבָאמארשע 

 (הָאפשטיינ

קָאמעדיע אינ פינפ : ָאדער פיגארָאס כאסענע : דער מעשוגענער טָאג 

 1784אקטנ 

פארלאג פאר די -מעלוכע

נאציָאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1934 TRANSLATION; DRAMA; SERIES ּביּבלָאטעק-שול  

באורים על פרקי אבות נלקט מספר מדרש שמואל : ספר מעשה אבות  

 ...ל''ה שמואל די אזודה זצוק''להרב החכם הכולל מו

ט ''תרכ VILNA מנחם מן ראם' יוסף ראובן בר

1869 
RELIGIOUS; PIRKEI AVOT 

= משה גלאזער 

MOISHE GLASER 

מעשהלעך פון דער סדרה בראשית און פון דער : מעשה בראשית 

 MAASAE B'RAISHISS= סדרה נח 
(COSMGONY( BIBLE STORIES FROM THE BOOK 

OF GENESIS 

FARLAG MOISHE LOS ANGELES 1959 ILLUSTRATED BY מלחי. ב ; POETRY; BIBLICAL 

דא ווערט דערציילט אוואונדערליכע מעשה פון : מעשה גור אריד  

ה ליואי בר בצלאל ''דעם געטליכען מאן הרב הגאון המפורסם מו

 ...ה ''זללה

ט ''תרנ VILNA יצחק פונק

1899 
48TH EDITION; RELIGIOUS; 

רינג ביי דעם -פארלאג קינדער די מעשה פון חנוכה 

רינג נילדונגס ארבעטער 

 קאמיטעט

NEW YORK  ILLUSTRATED; HOLIDAY; HANUKKAH; 

CHILDREN’S LITERATURE 

V. KUBLER LEMBERG/LW ...דָא ווירס בעשרובען דוא מעשה פון טוביה הצדיק : מעשה טוביה  רעסלער. ב

OW 

ד ''תרס

1904 
 

ר אברהם ''צבי דוב ב ...ר הקדוש אור הגנוז ''אשר סיפר אותה אדמו: מעשה מבטחון  נחמן מברסלב

 מבארדיטשוב

JERUSALEM  CHASIDISM 

הערויס גענומען פון אוסטרער פנקס אונ פון : א ''מעשה פון מהרש 

 ל''ל אונ פון נודע ביהודה זצ''ם זצ''רמב

 VILNA 1895 יצחק פונק
 ה''תרנ

RELIGIOUS 

אוסטרער פנקס אונ פון הערויס גענומען פון : א ''מעשה פון מהרש 

 ל''ל אונ פון נודע ביהודה זצ''ם זצ''רמב

 VILNA 1897 RELIGIOUS; TWO COPIES יצחק פונק

איין שיינע געשיכטע וואס האט זיך : מעשה מבעל מכניס אורח  

געטראפען אין ירושלים פון איין גרויסען צדיק אונ איין גרויסען למדן 

איין מכניס אורח דאס ער האט גיהאט וואס זייא האבין בעשריבען פון 

 גרויס הצלחה דאדורך

ג ''תרמ WARSAW פייביש בארנשטיין
1892 

RELIGIOUS 

וואס איז איין זעהר : אדער שני שותפים : מעשה משני קצבים  

ווער עס ווירד שי לייענען ווארט ביי ווארט . וואונדער שיינע מעשה

  ח ''תרנ VILNA יצחק פונק



אונ ווירד האבן גרויס . שחתדר ווירד ניצול ווערען מרדת . אחת ואחת

 נחת

ב שמואל אמסטערדאמער מיט זיין ווייב שרה די ''מעשה נורא פון ר ץ''ח

 ...צנועה

 VILNA  RELIGIOUS יצחק פונק

ו ''תרס WARSAW פערלאג די וועלט די מעשה פון פיער ּברידער 
1906 

STAMP FROM KALMON MARMOR; 

LITERATURE 

דָא זענען בעשריבען די מופתים פון דעם : ל מפראג ''ם מהר'מעשה פונ 

וועלכער רּופט זיך מיט דעם נָאמען , ס גאון'גרויסען בערימטען וועלט

ה וואס ער האט בעוויזען דורך דער הילף פון ''ל מפראג זצוקלה''מהר

 דעם גולם בלשון הקודש ועברי טייטש

LEMBERG/LW זאלאט. א

OW 

א ''תרע

1910 
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 VILNA 1897 TWO COPIES יצחק פונק ...יוסף דילה ריינה ' מעשה ר 

א שיינע וואּונדערליכע ערצאהלונג פון הרב הגאון : מעשה רפאל תם  

 ...רפאל ּתם מעיר האמּבּורג ' המפּורסם ר

ס ''תר VILNA יצחק פונק
1899 

 

= פרידמאן . י. י

JACOB I. 

FREEDMAN 

= א זאמלונג פון זעגענדען איבער ּביידע וועלטען : לאך 'מעשה

SHORT STORIES : A COLLECTION OF LEGENDS 

 NEW YORK 1904 INCLUDES PHOTOGRAPH OF AUTHOR; 

LITERATURE; FOUR COPIES; ONE COPY IS 

BOUND TOGETHER WITH THE FOLLOWING 

OTHER ITEMS: 

געקליּבענע  - ISRAEL J. ZEVIN= זעווין . י. י ●

 SELECTIONS FROM(= ק''תשר)שריפטען 

TASHRAK  - מיניקעס . חנן י- NEW 

YORK -  1906 -  פרייע ביילאגע צו מיניקעס

 זז 32( ז''תרס)ימים נוראים און סוכות בלאטט 

א ראמאן : א פינפפאכער מארד  -שעוויטש . ע. ס ●

פערלאג  -פון דעם ארבייטער לעבען אין אמעריקא 

 LONDON - 1905 - SERIES -רודערמאן . ב

, ביבליאטעק-ס פאלקס'רודערמאן

TRANSLATED FROM GERMAN 55 זז 

שקלאפען פון  -( פרומקין. א)קנוט האמסון  ●

פערלאג  -און אנדערע ערצעהלונגען : ליעבע 

 ;LONDON - JAN 1906 -ארבייטער פריינד 

INCLUDES PHOTO OF AUTHOR, 

SERIES ת פון פרעמדע לשונוNO 2 ,48 זז 

דער  -( פרומקין. א)אנטאן פאוולאוויטש טשעכאוו  ●

ארבייטער פריינד  -דער שידוך , בער

LONDON SEPTEMBER 1905 - SERIES 

 זז  NO 2 ,36פון פרעמדע לשונות 



. ח)גארקי . מ

 (קאלאדנאיא

אלאוקראינישער ליטערארישער  לאך'מעשה

 אידישע סעקציע, קאמיטעט

KIEV 1919 LITERATURE; TRANSLATION; HOLOCAUST 

ASSET 

 FARLAG= זונלאנד  אמאל איז געווען א מלך: לאך פאר אידישע קינדער -מעשה מאלאמוט. ל. י

SUNLAND 

LOS ANGELES  INSCRIPTION BY AUTHOR ON BACK OF 

COVER, SIGNED JUNE 12 1925; ILLUSTRATED 

COVER; CHILDREN’S LITERATURE 

 WARSAW  CHILDREN’S LITERATURE; NOS. 1-10 BOUND בירנבוים. מ NO 1-10ליך 'מעשה 

TOGETHER; ILLUSTRATED; INCLUDES THE 

FOLLOWING ITEMS: 

 ן בער'די אלטעטשקע מיט ●

 דער שטערנּבער ●

 לע'חנה ●

 דעם ָארימאנס יונגעלע ●

 דער ארענדאר -פרץ . ל. י ●

 1911שרה ּבת טובים  -פרץ . ל. י ●

 1912דאס גוטע קינד  -ַאמיטשיס -דע. ע ●

 1911מיידעלע -דאס ים -אנדערסען  ●

 1913שּולמית  -יהודה שטיינּבערג  ●

דער )ַאנדערסען . ה

 (נסּתר

  ;WARSAW 1921 ILLUSTRATED; TRANSLATION ליגע-קולטור מיט אילוסטרַאציעס: מעשהלעך 

 VILNA 1929 ILLUSTRATED COVER; INCLUDES קלעצקין. ּב מעשהס פון פַארצייטן פַאלק היילּפערין

ILLUSTRATIONS 

דיא וואונדער פון דיא ַאמַאליגע וועלט און דיא : מעשי בראשית  פייגענּבוים. ּב

-נַאך דעם וועלט. געשיכטע וויא זיא איז בעשאפען געווָארען

. א. פון דר'' דיא וואונדער דער אורוועלט,,בעריהמטען בוך 

 ציממערמאן

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK JANU

ARY 
1907 

TRANSLATION 

 PRINTED IN RASHI SCRIPT; PART 3   גאלדפארב. מ לעהררייכע אונד שאנע ערצעהלונגען: מעשי נסים ונפלאות  

וואּונדערליכע )אדער נסים ונפלאות : מעשיות פון דער באבען  יהושע מזח

 ערצאהלטווָאס די באבע עליה השלום האט ( סּפּורים

ה ''תרנ VILNA יצחק פונק

1895 
 

, סטענָאגרַאפישער בַאריכט פון א רעפעראט: מפתח של גאולה  מרדכי ּפנחס טייץ

. נ, קָאנפערענץ אין ברעדלי ביטש'' ּפועלים,,געהאלטען אויף דער 

 (ח''תש, ה מנחם אב''כ. דזש

 ,ELIZABETH ישיבת יבנה

NJ 

 RELIGIOUS 

: גאליציע -לאנדווירטשאפט אין מזרח. פון דער יידדער מצב  ּבארנשטיין. י

 סטאניסלאוואווער וואיעוואדזטווע

, ווירטשאפטלעכן לעבן

סטַאטיסטישן ּביורָא -עקָאנָאמיש

 אין ּפוילן'' צעקַאּבע,,ביים 

WARSAW  INCLUDES STATISTICAL TABLES; 

HANDWRITTEN NOTES ON BACK IN PENCIL  



-ַאנקעטע פון עקָאנָאמיש: דער מצב פון יידישן שטעטל  

 סטַאטיסטישער סעקציע

יידישער וויסנשַאפטלעכער 

 אינסטיטוט

VILNA 1933 SERIES ָארגַאניזַאציע פון דער יידישער וויסנשאפט NO 12; 

INCLUDES STATISTICAL TABLES 

יחיאל ' אברהם חיים בר)

 (ל ''צבי ז

דאס איז איבער גיזעצט דיא דינים פון ספר ברבת : ספר מקור הברכה 

הבית אללע דיני ברכות אויף עברי טאטש אויף איין גרינג לשון אין 

 ...דיא טאטש פין אללע ברכות 

 ;RELIGIOUS; LAWS; BLESSINGS ה''תרנ מונקאטש 

TRANSLATION; HEBREW 

בנימין וואלף 

עברענקראנץ זבאראזער 

 וועלוויל זבאראזער= 

בלשון המדוברת בן ( פאלקס ליעדער)עם -כולל שירי: מקל חובלים 

פאלקס : היהודים ּבארצות פולין ומאלדויא עם העתקת לשון עבר 

ליעדער אין יודישדייטשער שפראכע מיט העּברעאישער איבערזעצונג 

 =MAKAL CHOWLIM 

VERLAG DES WOLF 

EHRENKRANZ 

PRZEMYSL 1869 FOLK SONGS; TRANSLATION FROM YIDDISH 

INTO HEBREW 

אין דיזען ספר ווערט ערציילט זייער ווינדערליכע : ספר מקור חיים  

ה ''חיים פון צאנז זצלה' מעשות פון דעם הייליגען צדיק דער רבי ר

ה זייער ''יחזקאל פון שינאווי זצלה' אונד פון זיין זוהן דער צדיק ר

 ...זכות זאל אויף אונז מגין זיין 

LEMBERG/LW דוד רָאטה

OW 

ב ''תער
1912 

RELIGIOUS 

 BUENOS פארלאג דער קונדאס צווי בילדער, דראמאטיזירט אין איין אקט: מקובלים  נחמיה צוקער, פרץ. ל. י

AIRES 

1934 DRAMATIZATION OF PERETS STORY; 

DRAMA; SERIES ביבליאטעק-פאפולערע דראמ  NO 7 

וואלף עהרענקראנץ 

 .W= זבארזער 

EHRENKRANZ-
ZBARZER 

בלשון המדוברת בין ( ליעדער-פאלקס)כולל שירי עם : מקל נועם 

= היהודים בארצות פולין ומאלדויא עם העתקת לשון עברית 

MAKEL-NOAM : VOLKSLIEDER IN POLNISCH-
JUDISCHER MUNDART MIT HEBRAISCHER 

UEBERSETZUNG 

 .J= יָאזעף הָאלצווארטה 

HOLZWARTH 

VIENNA ה ''תרכ
1865 ;

1969 
[TYPO 

- 
SHOU

LD BE 
1869 ;]

1878 
 

FOLK SONGS; TRANSLATION INTO HEBREW; 

PART 1; INCLUDES YIDDISH AND HEBREW 

TEXT; THREE EDITIONS 
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ָאּפדרוק פון מרדכי -סעּפַארַאט: מרדכי סּפעקטָאר ביבליָאגרַאפיע  [ED]יעפים ישורין 

מוסטערווערק פון יידישער  15סּפעקטָאר דער יידישער מוזשיק בַאנד 

פָאנד פון דער -ליטערַאטור ארויסגעגען דורכן יוסף ליפשיץ

 געזעלשאפט ביים ייוואָ -ליטערַאטור

 NEW YORK 1963 BIBLIOGRAPHY 

 HEBREW PUBLISHING משּוגענער ּבטלן פרץ. ל. י

COMPANY 

NEW YORK 1909 SERIES יודישע ליטעראטור 

א ּפראכטפאללע ערצעהלונג פון אידישען לעבען אין : דער משומד  בן ּפורת= בוקַאנסקי . מ

 מיטעל אלטער

, רעצענזיעס: דיא געשיכטע פון קריסטענטהום  NEW YORK [1901] SERIES וואלף. י

 ;מיינונגען אונ ערקלערונגען וועגען דיעזען ּבעריהמטען בוך

HISTORY; MEDIEVAL 

 CHILDREN’S ;ּביּבלישע מעשהלאך BIALYSTOCK  SERIES פארלאג דָאס ּבוך פערטע אויפלאגע: משה  יעקב ּפאט



LITERATURE 

משה כעבד נאמן היה בכל : איבערזעצט פון איינגליש : משה וישוע  .( ש. א)

 ביתו אך המשיח נאמן כּבן ּבביתו

  1898 TRANSLATION; ENGLISH 

איינע : ס בוטשער פאר קהלשע געריכט 'דעם רעבען: משה יאג  

ריכטיגע וואהרע סצענע וועלכע האט זיך אב געשפיעלט אין 
טען אונד מאנטאג 1דען , נויארקער בית המדרש הגדול שבת צו נאכט

 1890טען פעברואר 3דען 

 NEW YORK 1890 RELIGIOUS נויארקער אגודת הכולל

פערטן יַאנוַאר  - 1729זעקסטן סעּפטעמבער : משה מענדעלסַאן  זַאלקעס= הורוויץ . ש

1786 

בילדונגס דעפארטמענט 

 ארבייטער רינג

NEW YORK  SERIES ארבייטער רינג קינדער ביבליאטעק VOL 2 NO 1; 

TWO COPIES; CHILDREN’S LITERATURE; 

INCLUDES PORTRAIT 

 DRAMA ג''תרע KRAKOW פערלאג פון אמקרויט עט פריינד אקטען 4א דראמא אין : משה סאלדאט  שייקעוויטש. נ. מ

פנחס ביזבערג 

 .P[ = פארווארט]

BISBERG 

 : MOISES FAIGENBLUM= משה פייגענבלום 

REPRODUCCIONES 

סעקציע פון יידישן -מוזיי

ייווא -וויסנשאפטלעכן אינסטיטוט

 אין ארגענטינע

BUENOS 

AIRES 

1948 REPRODUCTIONS; ARTIST; SIGNED BY 

AUTHOR; NUMBERED 185 

. דר)דאדעל . א

 (בראמבערג

ווָאס זָאל : א שוהל פראגע ? : משה רבינו אדער טשארלס דארווין

 ?תורת משה אדער נאטורוויסענשאפט, מען לעהרנען

 LONDON 1910 SCIENCE VS. RELIGION; TRANSLATION פערלאג פרָאגרעס

-פערלאג ציוניסטישע קאּפקע (ב, די נביאים)משה רּבנו  יוסף קלוגנר

 ביבליאטעק

ODESSA ח''תרס BIBLICAL STORY; ZIONISM 

א סיּפּור : דער ווָאס מַאכט ריידען שטומע : ספר משיח אלמיס  אליהו מרדכי מזאה

ווָאס עס , המעשה ווָאס מען הָאט געפומען פַארשריבען אין ַא ּפנקס
 ...דארף הָאט ּפַאסירט ניט ווייט פון לעמבערג אין א

 RELIGIOUS; TWO COPIES ו''תרצ NEW YORK מוינישטער ּפאבלישינג קאמּפ

א ספר ווָאס בַאשרייבט דעם ,, : משיח קומט,, ''משיח געהט''ספר  מרדכי מזאה[ הו]אלי

ס קומען און ווי מיר דַארפען זיך פָארבערייטען צו 'גלויבען אין משיח

און די , אומגעריכט גלייך פָארקומעןווָאס דָאס קָאן גַאנץ , זיין קומען

גרויסקייט פון דער אידישער פָאלק בעת זיין קומען ווָאס דָאס וועט 

 בַאלד זיין

 NEW YORK ח''תרצ RELIGIOUS; TWO COPIES 

 BUENOS  לידער און משלים, ּפָאעמעס: משלי משה  משה דוד ַארסָאן

AIRES 

1948 LITERATURE; INSCRIBED BY AUTHOR 

DATED 1948; POETRY; SHORT STORIES; 

INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR 

' ר= חיים טשעמערינסקי 

 לע'מרדכ

KATERINOSL פארלאג וויסנשאפט משלים

AV 

1919 POETRY; SHORT STORIES 

 WARSAW 1920 NO 5 FROM PUBLISHER; INCLUDES נייער פערלאג משלים שלמה עטִינגער

PORTRAIT OF AUTHOR; POETRY; SHORT 



STORIES 

= שמירהו ליב הורוויץ )

S. L. HURWITZ) 

ששה ' = ּפרק א, מסחתא ברכות: ערשטער טייל : משניות אין אידיש 

 MISHNA IN YIDDISH= מנקדים ומפרשים : סדרי משנה 

 NEW YORK 1934 TITLE PAGES IN HEBREW, YIDDISH, AND 

ENGLISH; RELIGIOUS; TRANSLATION FROM 

HEBREW 

 .M= מנשה וואקסער 

VAXER 

אויפן סמך פון דער : דָאס משּפחה לעּבו ּביי אידן אין ַאמעריקע 

 JEWISH FAMILY LIFE AS= 'אידישער בעלעטריסטיק 

PORTRAYED IN YIDDISH-AMERICAN FICTION' 

 NEW YORK 1939 REPRINTED FROM ‘JEWISH FAMILIES AND 

FAMILY CIRCLES IN NEW YORK,’ CHAPTER 

VII, PUBLISHED WITH THE PERMISSION OF 

THE FEDERAL WRITERS’ PROJECT OF NEW 

YORK; TEXT IN YIDDISH; TWO COPIES; 

BOTH HAVE INSCRIPTION FROM AUTHOR 

הענריק שענקעוויטש 

 (יונה שּפעו)

 WARSAW 1926 TRANSLATION; LITERATURE ּבזשָאזאַ . רלאג חפא די משּפחה ּפאלאנעצקי

עליכם ּביּבליָאטעק-שלום, פַאר גרויס און קליין NEW YORK 1918 SERIES פָאנד-עליכם פָאלקס-שלום מתושלח עליכם-שלום  
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. ס, מָאריס שווַארטץ

ּפנחס , ּפאול פישמַאן

 [EDS]קאלקא  

-ערשטער בַאנד לכבוד דעם נָאוואָ : רַאדָאמסקער ַאלמַאנַאך -נָאוואָ 

 רַאדָאמסקער סָאסייעטי

 NEW YORK 1939 LANDSMANSHAFT; TEXT IN ENGLISH AND רַאדָאמסקער סָאסייעטי-נָאוואָ 

YIDDISH 

מַאריַא קָאנָאּפניצקַא 

 (יעקב רייזפעדער)

 ;WARSAW 1922 STAMP FROM YIVO IN BUENOS AIRES פארלאג אונדער בוך נאוועלן

TRANSLATION; LITERATURE 

לעָאן )עדגַאר עלען ּפא 

 (עלבע

ט ''תרע NEW YORK פערלאג אידיש נאוועלען 

1919 
LITERATURE; TRANSLATION 

ח ''תרע NEW YORK פערלאג אידיש נָאוועליסטישע פראגמענטען היינריך היינע
1918 

LITERATURE; TRANSLATION 

, סקיצען, דראממע, ערצעהלונגען, ראמאנען: נאטור אונד לעבען  יעקב טער

 ּפאעזיע אונד וויטצען, אנעקדאטען

 NEW YORK  MISSING PART OF TITLE PAGE; HUMOR; 

INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR 

נייע אּון נייעסטע דערגרייכּונגען אין , ַאלטע: נאטּור אּון מענטש  יַאשּונסקי. י

 נַאטּורוויסנשַאפט אּון טעכניק

 WARSAW 1927 SCIENCE; TECHNOLOGY ליגע-פארלאג קולטור

קורסען פאר : אוניווערזיטעט -פָאלקס SERIES ד''תרע WARSAW פערלאג יהודיה ערשטער טייל: געשיכטע -נאטור (קאטיק. א)

די ערשטע ידיעות פון נאטור  INCLUDES ;זעלּבסטּבילדונג

 ;ILLUSTRATED ;ּבָאטַאניק AND (1918) ווסענשאפט

NATURAL SCIENCE 



. וו, קָארָאּפ. ד

. נ, גָאדנָאווסקא

טאראנ -דאווידענקאָ 

[ED] 

לערנּבוכ פאר דער זיּבניָאריקער ּפָאליטיכנישער : נאטורוויסנשאפט 

 לערניָאר IVשול 

פארלאג פאר די -מעלוכע

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1932 SERIES ר’’פָאלקסקָאמיסארִיאט פאר ּבילדונג אינ אוסר ; 

EDUCATIONAL MATERIAL; SCIENCE; 

ILLUSTRATIONS 

ּפידליסניוק , ראדִיָאנָאווא

. דעמטשענקָא א., וו. וו

 [EDS]אונ טשוּפיס 

לערנּבוכ פאר דער זיּבניָאריקער ּפָאליטיכנישער : נאטורוויסנשאפט 

 לערניָאר VIשול 

פארלאג פאר די -עלוכעמ

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1932 SERIES ר’’פָאלקסקָאמיסארִיאט פאר ּבילדונג אינ אוסר ; 

EDUCATIONAL MATERIAL; SCIENCE; 

ILLUSTRATIONS 

לערנּבוך פארן ערשטן : אומָארגאנִישע נאטור : נאטורוויסנשאפט  מָאגיליאנסקי. י, עטקין. מ

 קָאנצענטער

פַארלַאג -צענטרַאלער פעלקער

 .ר.ס.ס.פון פ

MOSCOW, 

KHARKOV, 

KIEV 

1930, 

1931 
TWO ITEMS - ONE IS FIRST EDITION FROM 

1930, SECOND IS SECOND EDITION FROM 

1931; EDUCATIONAL MATERIAL; SCIENCE; 

ILLUSTRATED 

טנ קלאס פונ דער ָאנפאנגשול -3לערנּבוכ פארנ : נאטורוויסנשאפט  טעטיורעוו. א. וו

 פערטע אויסגעּבעסערטע אופלאגע 1טייל 

פארלאג פאר די -מעלוכע

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 אוססר

KIEV 1937 HOLOCAUST ASSET; EDUCATIONAL 

MATERIAL; ILLUSTRATED; NATURAL 

SCIENCE 

דער )וויקטאר הוגא 

 (ניסטער

 TRANSLATION ;ַאלגעמיינע ּביּבליָאטעק KIEV 1929 SERIES ליגע-קולטור רָאמַאן: דַאם -נָאטר

FROM FRENCH; LITERATURE 
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 VILNA 1913 HOLOCAUST ASSET; LITERATURE קלעצקין. א. ּב טיילען 4ראמאן אין : נאך אלעמען  דוד בערגעלסאן

. מ)סטעּפאנ יעמעלינ 

 (דוּבינסקי

די פארלאג פאר -מעלוכע נָאכ דערפינענ

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 
 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1932 TRANSLATION; LITERATURE; ILLUSTRATED 

COVER 

געדאנקען איבער ציוניזמוס : איינע סקיצצע … : ברודער , נאך ציון פרימקעס. ז

 פון פערלעגער

R. MAZIN LONDON 1904 ZIONISM 

 ;EXERCISES FOR NIGHTTIME ACTIVITIES    שפילן-ספארט-נאכט 

SEEMS TO BE FROM THE SAME PRINTER AS 

THE JUDO GUIDE 

? : ָאדער ווָאס איז דער ציעל פון לעּבען: מָארד  -די נַאכט פון זעלּבסט דרַאנָאוו. נ

 .דרַאמַאטישער עטיוד אין איין אקט

 DRAMA ד''תרע WARSAW שריפטגיסער. א

 DRAMA 1950  מעלוכה פארלאג שיכט-מאכט ברוקשטיין. ל. י

ו ''תרס WARSAW ּביּבליָאטעק-טעאטער ַאקטען 3א קָאמעדיע אין : ן שטרייק 'נָאכ טשורני. ג

1907 
DRAMA 



ּביּבליָאטעק-גרָאשן WARSAW 1931 SERIES ּביּבליָאטעק-פַארלַאג גרָאשן הערשער-סעריע וועלט: נַאּפָאלעָאן ּבָאנַאּפַארט  קַארָאלין. מ  NO 30 

. כ)לעּבעדיעוו -לווָאוו

 (קָאלקער

וויסנשאפטלעכע ּביּבליָאטעק-ּפָאּפולער KIEV 1927 SERIES ליגע-קולטור נַאפט  NO 31; 

SCIENCE; TECHNOLOGY; ILLUSTRATED 

, וויטווע און געברידער רָאם דעמאקראטיע-די נאציאנאלע פראגע און די סאציאל מעדעם. וו

 פערלאג די וועלט

VILNA 1906 POLITICAL; SOCIAL DEMOCRAT; 

ST יודישע ביבליאטעק דעמאקראטיע-די נאציאנאלע פראגע און די סאציאל פערנערסטארפער. ע . 

PETERSBURG 

1906 NO 5 FROM PUBLISHER; POLITICAL; SOCIAL 

DEMOCRAT 

 ;NEW YORK  NO. 8; INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR צווייגן דערציילונג: נָאר ניט מיט יענער  ָאשערָאוויטש. מ

LITERATURE; SHORT STORY 

 WARSAW 1930 BIOGRAPHY OF MOHAMMED; NO 23 IN ּביּבליָאטעק-פארלאג גרָאשן מַאכמעד: דער נביא פון מעקא  מָאשקָאוויטש. ק

SERIES ּביּבליָאטעק-גרָאשן  

וויכטיגער ספר וועלכער א הייליגער און :  ספר נדה חלה הדלקת הנר אלי מרדכי הכהן מזאה

יעדער  -והדלקת הנר , חלה, ּבַאהַאנדעלט ַאלע דינים נויטיגע פון נדה

 ט''להשומעים יונעם ותעב -מוז דָאס הָאבען ביי זיך אין הויז 

 NEW YORK ן''תרנ RELIGIOUS; LAWS; RITUAL PURITY; WOMEN 

א ''תרס VILNA  שבט יהודה השלםפארזעטצונג פון היסטרישען ספר : נדחי יהודה  (יהושע מזח)
1900 

ILLUSTRATED COVER; TRANSLATION FROM 

HEBREW 

N. N. SAMUELI ( . י

לינעצקי. י ) 

א : אונ פילע פערשידענע פיקאנטניס : נור ניכט יודיש 

 בילד פון דעם יודישען לעבען אין גאליציען-אינטערעסאנטעס קולטור

 ODESSA 1899 THREE COPIES; ONE MISSING COVER; ONE געּברודער ּבלעטניצקי

BLUE COVER; ONE PINK COVER; 

TRANSLATION; JEWISH LIFE IN GALICIA 

-50צום : זיין ּביָאגרַאפיע און חַארַאקטעריסטיק : נחום סָאקָאלָאוו  

 ''הצפירה,,יאהריגען יּוּבילעאּום פּון 

 PORTRAIT OF SUBJECT; BIOGRAPHY ב''תרע WARSAW קאנטראוויץ. פ

 DRAMA; MISSING TITLE PAGE; TITLE    [נחת פון קינדער] 

WRITTEN IN PENCIL 

ליגע-קולטור KHARKOV 1919 STAMP FROM פערלאג הָאפנּונג ''פלויט'ניט הינטער אַ ,, צבי הירשקאן  CENTRAL ARCHIVE 

AND LIBRARY 

 .J. M= ּבודיש . מ. י

BUDISH 

טן יָארטָאג פון ווַארשעווער 11צום ! : ניט פארגעבן -ניט פארגעסן 

 WARSAW GHETTO UPRISING= אויפשטַאנד -געטאָ 

11TH ANNIVERSARY (APRIL 19, 1943-APRIL 19 ,

1954) 

פַאראייניקטן קָאמיטעט פַארן 

יָארטָאג פון דעם ווַארשעווער 

 UNITED= אויפשטַאנד -געטאָ 

COMMITTEE TO 

COMMEMORATE THE 

WARSAW GHETTO 

UPRISING 

NEW YORK 1954 ILLUSTRATION ON YIDDISH COVER; 

WARSAW GHETTO 



ַא נייע ּבוך ביהער דער געשיכטע פון דער אידישער פערציאונג  

, 2נומער '' שול און לערער,,ָאּפדרוק פון -פארבעסערטע סעּפַארַאט

1927 

   EDUCATIONAL MATERIAL; PEDAGOGY 

צענטראלער פארלאג פאר די  דער ניינטער יאנוואר לענין. נ

 .ר. ס. ס. פעלקער פון פ

MOSCOW 1925 ILLUSTRATION ON COVER; REVOLUTION; 

TRANSLATION FROM PRAVDA JANUARY 22 

1925 PUBLICATION OF SPEECH LENIN GAVE 

ON JANUARY 22 1917 

 NO .2 R. MAZIN & CO LONDON 1904 JOKES: נייסטער וויטצען אלבום  [ED]כהן . ר

ס ליעדער דָאס היסטארישע ליעד מן המצר מיט 'נייע אידישע פאלק 

ס 'פערפאסט פון אברהם אבינו: נאך פערשיעדענע וויכטיגע ליעדער 

 אייניקיל

ט ''תרנ WARSAW אלאפין. י
1899 

POETRY; TWO COPIES 

 HEBREW PUBLISHING ָאנפַאנגער-א לעהרבוך פאר אידיש: די נייע אידישע שול  לעווין. י

COMPANY 

NEW YORK  EDUCATIONAL MATERIAL; READING; 

ILLUSTRATED; SECOND EDITION (1916); 

THIRD EDITION (1920) 

ווָאס איז ַאזוינס דער : פעסטונג -א נייע ארּבעטער 

ָארדן און פַארווָאס די אידישע -אינטערנַאציָאנַאלער ַארבעטער

 נשליסןַארבעטער דַארפן זיך אין אים אָ 

נַאציָאנַאלער עקזעקוטיווע פון 

דעם אינטערנַאציָאנַאלן 

 ָארדן-ַארבעטער

NEW YORK 1930 GIFT FROM KALMAN MARMOR 1931; 

POLITICAL; INTERNATIONAL WORKERS 

ORDER 

. מ, ּבַאסטָאמסקי. ש

 היימסָאן

נייע יידישע פארלאג די  דרַאמע: דריטער ּבַאנד : כרעסטָאמַאטיע : דָאס נייע ווארט 

 פאלקסשול

VILNA 1926 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 

BOOKPLATE; EDUCATIONAL MATERIAL; 

DRAMA; ILLUSTRATION 
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, פאר דוואריאניס: פון פאספארטען : דיא נייע זאקאנעס  (פלטיאל זאמאשטשין)

, מעשטשאניס, קופצעס, גראשזדאניס-פאטשאטני, טשינאווניקעס

איבערזעצט : מיט ביילאגעס : קרעסטיאניס אונ יודען , מלאכות-ּבעלי

 פון רוססיש

 ;TRANSLATION FROM RUSSIAN ה''תרנ ODESSA אברהם ריווקין

INFORMATION ABOUT PASSPORTS 

פארלאג פונ -מעלוכע נייע לידער ליפשיצ. מ
 נאצסעקטער: ווייסרוסלאנד 

MINSK 1936 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 

BOOKPLATE; POETRY 

NEW YORK 1896 PORTRAIT OF AUTHOR; HOLOCAUST ASSET  נייע ליעדער פון דער נייער צייט מיט טייניגע פערזען לוריא. א  

זּומער ּביינאכט ( 1: לידער  3מיט נאך : די שכנים : דאס נייע ליעד  לינדערפעלד. ש

 שלעכטע צייט די( 3די שוויגער ( 2אין די ַאלעען 

 WARSAW 1928 POETRY גָאלדפארּב. ל

געזעץ פון דעם לאנד -דער גרונט: די נייע סָאוועטישע קָאנסטיטוציע  

פַאקטן וועגן בירָא , פַארבַאנד-פַאקטן וועגן סָאוועטן: פון סָאציַאליזם 

ביבליָאטעק-איקָאר NEW YORK 1936 SERIES איקָאר  NO 12; SOVIET UNION 



 בידזשַאן

נייע אופגאבנ פונ דער : א נייע סיטּואציע  (1 סטאלינ. י

וועגנ אייניקע פראגנ פונ ( 2: ווירטשאפטלעכער ּבויּונג 

לשעוויזמ ָ ׂ  דער געשיכטע פונ ּבא

. פ. מ. יִידסעקטער וו

 [ווייסרוסלאנד מעלוכע פארלאג]

MINSK 1932 FIRST PART WAS PRESENTED AS A SPEECH 

ON JUNE 23 1931; SECOND WAS A LETTER TO 

THE EDITORS OF THE JOURNAL 

 TRANSLATION ;’פרָאלעטראסקאיא רעווָאליוציא‘

FROM RUSSIAN 

B. ROSENZWEIG  זאל , דער נאהמען פון יעדען מענטש, וויא זוי: דאס נייע ערפינדונג

אונד , נאך בייא זיין לעבען, בעוואסט זיין אויף דער גאנצער וועלט

זאל אויך ניכט פערגעססען וועהרען זיין , לעבעןאויך נאך זיין 

נאר זיין נאהמען זאל בלייבען איין אנדענקונג פאן עהם אויף , נאהמען

 ...אמאהל עקסיסטיהרט]...[ דאס , איממער אונד עוויג

 PHILADELPHI

A 

 PAMPHLET OF LIFE ADVICE 

 NEW YORK 1914 SHORT STORIES; BOOKPLATE FROM WAR גורעוויטש. מ נייע ערצעהלונגען דוד ּפינסקי

SERVICE LIBRARY 

אין א קּורצע : נייע ּפראקטישע מעטהאדע דער ענגלישען שּפראכע  ס''נ

שרייּבען , לעזען, צייט צּו ערלערנען ָאהנע הילפע איינעס לעהרערס

 אּונד שּפרעכען געלייפיג ענגליש

 WARSAW ד''תרנ EDUCATIONAL MATERIAL; READING AND 

SPEAKING ENGLISH; INCLUDES RUSSIAN 

COVER 

זלמן , ַאביגדור שּפריצער

 ווַאסערצוג

 BUENOS קַאּפלַאנסקי. ג כרעסטָאמַאטיע פַארן צווייטן לערניָאר: נייע קווַאלן 

AIRES 

1936 EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED 

זלמן , ַאביגדור שּפריצער

 ווַאסערצוג

 BUENOS קַאּפלַאנסקי. ג כרעסטָאמַאטיע פַארן דריטן לערניָאר: נייע קווַאלן 

AIRES 

1935 EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED 

ּבית מיט ַא גרויסן מָאטעריַאל -אן אילוסטרירטער אלף: די נייע שול  [ED]האכּבערג . ד

 ּבית-צום לייענען נָאכן אלף

 ;VILNA  ILLUSTRATED; EDUCATIONAL MATERIAL קלעצקין. א. ּב

ALPHABET; READING; TWO COPIES; ONE 

HOLOCAUST ASSET 

 YEHOASH= יהואש 

= S. 

BLOOMGARDEN 

 NEW YORK 1910 POETRY פערלאג יהואש נייע ליעדער: ערשטער בַאנד : נייע שריפטען אין צוויי בענדער 

 POLITICAL; ZIONISM ה''תרצ JERUSALEM קרן היסוד א נייע תקופה פון קרן היסוד ישעיה וולפסברג

ס יודישע טהעאטער ליעדער פון דיא ּבעסטע 'די נייעסטע גָאלדפאדענ 

 ...טהעאטער שטיקע

 NEW YORK 1893 THEATER SONGS פערלאג יהודא קאצענעלענבאגען

 J. KATZENELENBOGEN NEW YORK 1896 ILLUSTRATED; FRAGILE; THEATER SONGS ס יודישע טהעאטער ליעדער'דיא נייעסטע גאלדפאדענ 

, יונגעלעך און מיידעלעך: פלירט -דער נייעסטער יודישער סאלאן 

וועט , מעגט איהר גלויּבען מיר, ווען נישטאָ , פלירטעוועט ווָאס מער

 ...אייך גערדריסען שווער

 WARSAW 1919 SET OF CARDS FOR FLIRTING PARLOR 

GAME ;TWO COPIES 



( : דייטשלאנד)דער נייעסטער עלילת דם ּפראצעסס אין קסאנטען  

קעגין דעם יודישען שוחט  1892וואס אוז גוועזין אים מאנאט יולי 

 ...בושהאף

LEMBERG/LW יעקב עהרענפרייז

OW 

1892 ILLUSTRATED 

 LITERATURE    קאּפיטלאך 24און , טיילען 3א דערציילונג אין : קודש -א נייער ארון קאּפלאן. ל

אויך … : אין דרייא אּבטהיילּונגען : איין נייער ּבריפענשטעללער  
 פערשידענע אנעקדאטין און גוטע פאבעלען צו לעזין און צו שרייבען

ס ''תר VILNA ס''הד
1900 

EXAMPLE LETTERS; INCLUDES HEBREW 

AND YIDDISH; BELONGED TO AVCHEN 

FAMILY; WRITING IN PENCIL ON INSIDE 

COVER LIKELY BY CHILD 

דיא נייעסטע : ערשטער טהייל : טהיילען  3אין : דער נייער זינגעקר  

: צווייטער טהייל : טהעאטער ליעדער פון די בעסטע פערפאסער 

: דריטע טהייל : זייער שיינע וויטצען מיט ּפיקטשערס צום לאכען 

 פערפאסערפערשיעדענע בילדער פאן יודישע '' אלבום,,דער 

 NEW YORK 1892 POETRY; ILLUSTRATED; INCLUDES יהודא קאצענעלענבאגען

PICTURES WITH HUMOROUS CAPTIONS 

אלע : הערט יודען וויא איך זינג ּכל מקדש : דער נייער זינגעקר  אלטער פישזאהן

 ...לידער געפינען זיך דא 

 VILNA 1897 ILLUSTRATION ON COVER; POETRY יצחק פונק

. י. ה)טולקובסקי . ש

 (מארגענשטערן

פָארטרָאג געהַאלטען אויף זעם : דער נייער ישוב אין ארץ ישראל 

יעהרליכען קָאנפערענץ פון דער ענדליש ציוניסטישער פעדערַאציע 
 1918טען פעברוַאר -3דעם , אין לָאנדָאן

ענגליש ציוניסטישער 

 פעדעראציע

LONDON  ZIONISM 

קָאמיסַאריַאט פַאר נַאציָאנַאלע  נייער קורס פון דער עקָאנָאמישער ּפָאליטיקדער  ּבוכָארין. נ

 אידאּפטיילונג, איגיָאנים

PETROGRAD 1922 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 

BOOKPLATE; POLITICAL; SOVIET 

קָאמיטעט -נַאציָאנַאלן בילדונגס נירעז קרַאנקהייטען דובָאווסקי. ב
 רינגפון ַארבייטער 

 1937 MEDICINE 

א ''תרפ VILNA די נייע יידישע פאלקסשול דער צדיק, דער נס ּבאסטָאמסקי. ש

1921 
SERIES קינדערליטערַאטור; NO 5; CHILDREN’S 

LITERATURE 

 WARSAW 1914 CHILDREN’S LITERATURE לאך'פערלאג מעשה ס משפט 'שלמה המלך, ן ים'נסים אויפ ּפרץ. ל. י

BO X 78      

אין דיעזען ספר ווערט ערציילט זייער : ספר נפלאות אחים  

ווינדערליכע מעשיות פון דיא צוויי גרידער דיא גאונים און צדיקים 
' ל פון ניקלסּבורג און דיין ברידער דער רבי ר''שמעלקא ז' דער רבי ר

 ...ל רב אי פארנקפורט דמיין ''פנחס ז

 SIMCHE= שמחה פריינד 

FREUND 

 =פשעמישל 

PRZEMYSL 

'' תרפ
1920 

RELIGIOUS 

אלימלך פון ' פון הייליגען גרויסען צדיק רּבי ר: ספר נפלאות אלימלך  

אין דיזען ספר ווערט ּבעשריּבען ווינדערליכע : ע ''ה זי''ליזענסק זצלה

ַאזוי וויא מיר , אלימלך פון ליזענסק' זאכען פון הייליגען צדיש רּבי ר

נאך האּבען מיר מוסיך , הייליגע ספריםהאּבען אהים גענומען פון 

 RELIGIOUS; TRANSLATION FROM HEBREW  פיעטרקוב אברהם יוסף קליימאן



איבערגעזעצט פון הייליגען ספר : התנהגות האדם : קונטרס . געוועזען

נועם אלימלך אויף זשארגאן כדי יעדער מענטש זאל פערשטיין וויא 

 אזוי זיך צו פיהרען

וואּונדערליכע שעהנע מעשיות פון דעם : ל שם טוב ספר נפלאות בע 

 ...אּון נאך אנדערע מעשיות , הייליגען רּבי ישראל ּבעל שם טוב

LEMBERG/LW דוד רָאטה

OW 

1911 RELIGIOUS; CHASIDISM 

אינד דיזען ספר ווערט ערציילט זייער : ספר נפלאות גדולות  

ל פון ריזין ''ישראל זצ, ווינדערליכע זאכין פון דעם הייליגען צדיק ר
אינד מיר האּבן . וועלכיס מיר האּבין ארויסגינּומען פון הייליגע ספרים

כדי יעדער מענטש זאל וויסען דאס . גידרּוקט אויף זשארגאן

 א''גרויסקייט פון דיזען הייליגין צדיק זיע

 RELIGIOUS; TWO COPIES א''תרע בילגורייא אהרן ציילינגאלד

אין דיעזען ספר : ומלוכת שאול : ה ''מלך ישארל ע: ספר נפלאות דוד  (יעבץ. מ. י)

ה הָאט איּבערגענּומען די ''ווערט ּבעשריּבען ווי ַאזוי דוד המלך ע

מלּוכה פּון ערשטען יּודישען קיסר שאול און ווי ַאזוי ער הָאט 

 . ...עט דעם גרויסען העלד גלוית'געהרג

 RELIGIOUS א''תרע WARSAW יעקב יצחק ריינערמאן

ר דעם הייליגען בעוויסטען צדיק ''ק אדמו''מכ: ספר נפלאות היהודי  
ר יעקב יצחק מּפרשיסחא הנקרא ּבפי ּכל דער יּוד הקדוש ''ר

און שיזען ספר ווערד ּבעשריּבען ווינדערליכע : ה ''מּפרשיסחא זצלל

אזוי . ל וואס עס האט זיך מיט איהם פאסירט''זאכען פון יּוד הקדוש זצ

 ק''וויא איך האּב ארויס גענומען פון מיינע ספרים נפלאות היהודי לה

 RELIGIOUS ה''תרפ WARSAW אברהם יוסף קליימאן

ר ישראל המגיד ''פון הייליגען גרויסען צדיק ר: ספר נפלאות המגיד  

אין דיזען ספר ווערט ּבעשריּבען : ע ''פון קאזניץ זצלייה זי

ישראל המגיד פון ' הייליגען צדיק רּבי רווינדערליכע זַאכען פון 

 ַאזוי מיר האּבען ארויס גענומען פון הייליגע ספרים, ל''קאזניץ זצ

 ,WARSAW אברהם יוסף קליימאן

 פיעטרקוב

 RELIGIOUS א''תרע

און : ל ''ל קָאריצער זצ'הרבי פנחס: נפלאות הרב הקדוש מקאריץ  

 גרעסטע צדיקים וקדושיםנָאך פערשידענע ערצעהלּונגען פּון די 

 RELIGIOUS; BOUND TOGETHER WITH ו''תרצ WARSAW ליּבעסקינד

OTHER ITEMS 

דער מחהּבר פּון : נפלאות הרב הקודש מאפטא  ●

 (ה''תרצ) NO 2ל ''ספר אוהב ישראל זצ

דער קאזעניצער : נפלאות הרב הקדוש מקאזניץ  ●

 (ה''תרצ) NO 3ל ''מגיד זצ

דער : נפלאות הרב הקדוש מטשארטקאוו  ●

 (ה''תרצ) NO 4ל ''טשארטקאווער רּבי זצ

: מנחם מענדיל מרּואנאוו ' נפלאות הרב הקדוש ר ●

 (ה''תרצ) NO 5ל ''מענדעלע רומאנאווער זצ' ר

דער דרזשינער רבי : נפלאות הרב הקדוש מרּוזין  ●

 (ה''תרצ) NO 6ל ''זצ

 NO 7ים קהל הסיד: נפלאות ּבעל שם טוב הקדוש  ●

 (ה''תרצ)

דער גרויסער : אלימלך ' נפלאות הרב הקדוש ר ●

 (ה''תרצ) NO 8ל ''אלימלך מליזענסק זצ' רּבי ר



-דעם בעל: יחיאל מיכל ' נפלאות הרב הקדוש ר ●

יעקב ' הרב הקדוש ר: ל ''ס איידעם זצ'טוב-שם

 NO 9-10ל ''דער חוזה פון לוּבלין זצ: יצחק 

 (ה''תרצ)

דער גרויסער גאון : נפלאות הרב הקדוש צקראקא  ●

דער : הרב הקדוש מראדין : ל ''העשעל זצ' הרּבי ר

 NO 11ל ''זצ'' חפץ חיים,,גרויסער גאון ּבעל 

 (ו''תרצ)

דער רּבי ּבונם : נפלאות הרב הקדוש מּפשיסחא  ●

דער : הרב הקודש מלּוּבאוויץ : ל ''זצ

 (ו''תרצ) NO 12-13ל ''לּוּבאוויטשער רּבי זצ

דער טשערנאּבלער : ק מטשערנאּביל ''נפלאות הרה ●

 (ו''תרצ) NO 14ל ''מגיד זצ

דער קאזמיר רּבי : נפלאות הרב הקדוש מקאזמיר  ●

 (ו''תרצ) NO 15ל ''זצ

דער דארָאשיצער : מראדאשיץ ' נפלאות הרב הק ●

 (ו''תרצ) NO 16ל ''רּבי זצ

ם ''דער חדושי הרי: נפלאות הרב הקדוש מגּור  ●

דער ווָארקער רּבי : הרב הקדוש מווארקא : ל ''זצ

 (ו''תרצ) NO 17-18ל ''זצ

די מלחמה פון ּפוילען מיט : ח וּתייט ''גזירות ּת ●

 (ו''תרצ) NO 19ערשטער טייל : כמיעלניצקי 

די מלחמה פון ּפוילען מיט : גזירות ּתייח וּתייט  ●

 (ו''תרצ) NO 20צווייטע טייל : כמיעלניצקי 

אברהם ' הצדיק הר: נפלאות הרב הקדוש מגּור  ●

 NO 21-22ל ''לע אבי השפת אמת זצ'מרדכי

 (ו''תרצ)

דער רַאדזמינער : נפלאות הרב הקדוש מרדזמין  ●

' הרּבי ר: מּפרימישלאן ' הרב הק: ל ''רּבי זצ

 (ו''תרצ) NO 23-24ל ''ל ּפרעמישלאנער זצ'מאיר

לוי  דער קדּושת: ק מּבערדיטשאוו ''נפלאות הרה ●

 (ו''תרצ) NO 25ל ''זצ

 (ו''תרצ) NO 26נפלאות הרב הקדוש מּפילץ  ●

ּבעשרייּבּונג פּון : נפלאות הרב הקדוש מקאצק  ●

הרב הקדוש : ל ''זצ'' שפת אמת,,ק מגּור דער ''הרה

 NO 27ל ''דער ּתפארת שלמה זצ: מרדומסק 

 (ו''תרצ)

: ל ''דער שרף זצ: מסטרעלּוסק ' נפלאות הרב הק ●

 NOל ''דער ּבעלזער רּבי זצ: הרב הקדוש מּבעלז 

 (ו''תרצ) 28-29

שלמה ' הצדיק ר: נפלאות הרב הקדוש מקארלין  ●

 (ו''תרצ) NO 30ל ''קארלינער זצ

 



 ;PARTS 1 AND 2; TWO COPIES OF PART 1 ו''תרפ WARSAW אברהם יוסף קליימאן ּבונם מּפרשיסחא' ספר נפלאות הרּבי ר 

RELIGIOUS 

זפר הזכרונות ממאורעות הזמן המורים על : ספר נפלאות השם  

 ...ת ''השגחת חשי

LEMBERG/LW דוד רָאטה

OW 

 RELIGIOUS; TWO COPIES; ONE IS ב''תער

INCOMPLETE AND HAS TWO PHOTOCOPIED 

PAGES 

וואנדערליכע אותות ומופתים פין דעם גרויסען : ספר נפלאות חדשות  

ה 'ל אויך דיא אמת''יונתן אייבענשיטץ ז' גאון רס 'געריהמטען וועלט

 ...מעשה פין דעם קדוש פין פראג

 RELIGIOUS ר''תע פשעמישל פריינד& ַאמקרויט 

ישראל פון ' פון הייליגען גרויסען צדיק רבי ר: ספר נפלאות ישארל  

אין דעם ספר ווערט ּבעשריּבען ווינדערליכע : ע ''ה זי''ריזין זצלה

ישראל פון ריזין ווי מיר האּבין ' הייליגען צדיק רּבי רזַאכבן פון 

 ...ארויס גענומען פון הייליגע ספרים 

 WARSAW  RELIGIOUS אברהם יוסך קליימאן

איין וואונדערליכע : ה הקדוש ''ספורי נפלאות מהגאון הצדיק של 

ה הקדוש אונ מיט זיין ''מעשה וואס האט זיך גיטראפין מיט דעם של

אויך : שוהט אין דער צייט ווען ער איז גיפארין קיין ארץ ישראל 

שטייט דא אוואונדערליכע מעשה פון דעם אור החיים הקדוש 

 ...ה ''זצלל

 VILNA 1897 RELIGIOUS יצחק פונק

דא זענען ּבעשריּבען די וואּונדערליכע : ל החדש ''נפלאות מהר 

, ס גאון'פּון דעם גרויסען אּון ּבעריהמטען וועלטמעשיות אּון מופתים 

 ה''ל מפראג זצוקללה''וועלכער ווערט אנגערופען מהר

 RELIGIOUS; MAHARAL OF PRAGUE א''תרע LWOW צבי הירש הלוי שטיינמעטץ

וואּונדערליכע מעשיות פון : ספר נפלאות קדוש ישראל מרוזין  

ׂ  יגן עלינּו ועל ''זצ ישראלטשע מרּוזין' הייליגען צדיק רּבי ר ל זכּותו

אין דיעזען ספר ווערט בעשריעבען די טייערע ספורים : ּכל ישראל 

ע ארויסגענומען פון ''וואס איז געשעהען ביים הייליגען ריזינער זי

 הייליגע ספרים

SIMON RABBI 

BUCHHANDLUNG 

TARNOW   

זייער אינד דיזען ספר ווערט ערציילט : ספר נפלאות קדושת לוי  

ל פון ''לוי יצחק זצ' ווינדערליכע זאכין פון דעם הייליגין צדיק ר

 ''קדּושת לוי,,ּבארדיטשּוב מחּבר ספר 

 RELIGIOUS; THREE ITEMS - ONE IS REPRINT א''תרע בילגורייא אהרן ציילינגאלד

OF TEXT UNDER TITLE ‘ ל ’’די געשיכטע נפלאות מהר

 PUBLISHED IN WILLIAMSBURG ’מיט דעם גולם

ּב’’תשל ;  

וואונדערליכע מעשיות פון הייליגען צדיק : ספר נפלאות שר שלום  

אין : זכיתו יגן עלינו ועל כל ישראל : ל ''שלום מבעלז זצ' רבי ר

דיעזען ספר ווערט בעשריעבען די טייערע ספורים וואס איז געשעהן 

 ספריםע ארויסגענומען פון הייליגע ''ביים הייליגען בעלזער רב זי

SIMON RABBI 

BUCHHANDLUNG 

TARNOW  RELIGIOUS 

דער אונגעהייערער גרויסער זיעג פון יודענטהום איבער : הנצחון  ראזענטהאל. ס

בייא א עפענטליכען דיסקוסיאן פאר דיא דזשאדזשעס : קריסטענטהום 

מיט א גרויסע מאססע ּפובליקום אין נויארקען קָארט און אין 

   FICTIONAL ACCOUNT OF ‘JESUS THE 

NAZARINE IN THE ESSEX MARKET COURT’; 

LITERATURE 



: סּפעשיאל סעשיאן ביי דעם איבערראשענדען רעליגיעזען ּפראצעס 

געגען : ראזענטהאל . צווישען דעם אידישען פארשטייער עקסּפערט ס

קאמסטאק ניט א באנדע אידישע מיססיאנערען וועלכע . דעם קריסט א

 האבען ארעסטעט צווייא רעליגיעזע אלטע אידישע ביכער

ליטווישען 

PSEUDON[פילאזאף 

YM] 

, דיג'משונה, גוילד: א וואהרער ראמאן : מנן -דיא נקמה פון א ּבר

 שּפַאנענד און נַאטירליך, שרעקליך

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK  LITERATURE 

גָאטטהאלד אפרים 

 (גָארין. ּב)לעססינג 

 HEBREW PUBLISHING נאטהאן דער ווייזע: נתן דער חכם 

COMPANY 

NEW YORK  LITERATURE; TRANSLATION; TWO COPIES 
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ק איבערטראגען אונד אין ''פָאן אראבישען אין לה: בן מלך ונזיר ' ס יהודא כהן קרויס

אברהם הלוי ' ר' הצ' יידישעס זיננע אונד גייסטע בעארבייטעט פָאן הג

 אין דייטשער שפראכע איבערזעצט אונד ערקלערט: ל ''חסדאי זצ' בר

 HUNGARY ה''תרס RELIGIOUS; TRANSLATION 

א ּבילד פון די לעצטע געשעהענישען אין אוקרַאניע ! … : א מענש'ס טענענּבוים. י

 אין איין ַאקט

 SIEDLCE 1921 DRAMA פערלאג יודישע ּביהנע

. ז, ָארזשעשקאָ . ע

. מ)ּפשיּבילסקי 

 (פרַאנקענטַאל

 ,WARSAW וועלט -פארלאג די טעַאטער דרַאמַאטישער עטיּוד אין איין ַאקט: איּבערגעריסענע ליד 'ס

LODZ 

1927 DRAMA; SONGS 

 ,GROUPED INTO 4 SERIES - 1= NO 1-8, 2=9-16    געשיכטע פַאר גרויס און קליין: ּביּבליָאטעק -סָאּבוויי דַאווידמַאן. ש

3= 17-25, 4=26-34, 6=43-50 

ILLUSTRATIONS; POPULAR  LITERATURE; 

THE FOLLOWING ITEMS ARE IN ENVELOPE:  

 TWO! דער לערער הָאט פַארמַאכט די אויגן=  1 ●

COPIES, PICTURE OF MOISSAYE 

OLGIN 

 דער לערער הָאט זיך מַאקריוו געווען =  2 ●

ַארמייער מיט ַא זַאק -רויט -ַא לערער =  3 ●

 TWO COPIES; בלעטער

דעם : פינף אינגעלעך און דער לערער לייבל =  4 ●

לערער לייבל שַאּפירָא געווידעמטף -ָארדן

INCLUDES PICTURE OF TEACHER 

LEYBL SHAPIRO; TWO COPIES 

מיט לייב און ( 2ווי מיין טַאטע הָאט געטָאן ( 1=  5 ●

 לעבן

 ! יך ענדיקן די מילכָאמעאון ָאט ַאזוי וועט ז= 6 ●

 TWO COPIESדָאס ָאּפגעברענטע פעדערל =  7 ●

ביילינס . ב. לויט י: יָארן -שייפערס קינדער=  8 ●

איבערדערציילט פון , בוך יַאנקעוו שייפער



 נעניָאמין קַאץ

זומער , איז מיר ליכטיק געווָארן אין די אויגן=  9 ●

 TWO COPIESוועט בַאלד קומען 

 TWOווָאס פון סעמקען איז געווָארן =  10 ●

COPIES 

געווידעמט דעם ! ָאט ַאזַא איד זָאלסטו זיין=  11 ●

דָאוויד שקלַאר , וועטערַאן פון דער ָארדן שול

PICTURE OF HIRSH LEKERT ON 

COVER; TWO COPIES 

דער שרייבער און זיין : פלעשעלעך =  12 ●

 ,TWO COPIES: שוועסטער גיטל ַאלס קינדער

PHOTO OF AUTHOR AS CHILD 

WITH SISTER 

מילכָאמע לידער : בעניָאמין קַאץ =  13 ●

PORTRAIT OF KATZ 

מע קען זיך טרינקען אין א לעפל ווַאסער =  14 ●

TWO COPIES 

ּפוצער דָאס דיכטערל -א שיך, א הינטל=  15 ●

TWO COPIES 

יָאר  15יוּביליי פון שלוימע דאווידמאן =  16 ●

-1922יָאר שרייבער  20 1927-1942לערער 

1942 PICTURE OF SHLOYME 

DAVIDMAN 

ַא ּפָאר שטריכן וועגן דעם : נָאוויק . ּפ=  17 ●

זָאלצמַאן . ר -טוער און שרייבער , מענטשן

PHOTO OF NOVIK 

, 22ָאגוסט : וואנזעטי ברילן -די סַאקאָ =  18 ●

. י)בַארַאטָאלָאמעָא ווַאנזעטי  -וויזיע  1927

 (ּפָאצערַאנץ

קאמּפ מיר -ווָאס פאר א קינדערלאנד, זע נָאר=  20 ●

 הָאבן

 מיין פריינט, הערש-ַאוורָאם=  21 ●

 דער מאטרָאס רעדט שוין אידיש=  22 ●

מוישע  -פירער -זַאלצמַאן דער ָארדן. ר=  23 ●

 PHOTOGRAPH OFשיפריס 

ZALTZMAN 

ַא מָאהילעווער : ּפָאדָאלסק -מָאגילָאוו=  24-25 ●

פריימאן . מ, אלטמאן. א, דאווידמאן. ש :גרוּפע 

 פארלוירן א שוך אין סָאבוויי: סטָאליאר . און א

שיכעלע ,,פון בוך : לידער מיט נָאטן  10=  26-27 ●

פון בעניָאמין '' לידער-מילכָאמע,,און '' אין כָאלעם

 SONGSַאלטערמַאן . מוזיק פון נייטן ה, קַאץ

WITH MUSIC 



 ווָארדן-מוישע דער לופט=  28 ●

 ייער דָאר קומט ָאןַא נ=  29 ●

! איך בין ַאן אמעריקאנער=  30 ●

PHOTOGRAPH OF AUTHOR WITH 

OTHER WRITERS 

ווי ַאזוי ַא אינגעלע הָאט מעשוגע געמַאכט =  31 ●

 ! היטלערן

 ! מָאסקווע רעדט צו מיר אף אידיש=  32 ●

 קָאמאנדיר שלוימע ּפָאדָאלסקי=  33 ●

 ! ביזן לעצטן טרָאּפן בלוט=  34 ●

שלָאג זיך , פַארכָאלעמטער שמועל=  43-50 ●

דָאס פינגערל : יָאסיף און זיינע ברידער : ברַאוו 

דערציילונגען -מילכָאמע: איז פַאר מיין סָאלדאט 

THREE COPIES 

ַארויסגעגעבן צום דריידיגסטען יאהרעספעסט פון דעם : סָאוועניר  [ED]ווָאלָאס . ס

 75 דווינסקער בונדיסטישען ּברענטש

 NEW YORK JUNE ארבייטער רינג

25 1934 
LANDMANSHAFT 

די ּבאשלוסן פון דריטן אלפערבאנדישן : קאסע -די סאוועטישע מלוכע נעסטערָאוו. ב

 צוזַאמענפָאר-ראטן

צענטראלער פארלאג פאר די 

 . ר. ס. ס. פאלקער פון פ

MOSCOW 1925 SOVIET; GOVERNMENTAL REPORT 

 MOSCOW 1934 LITERATURE; ILLUSTRATED; INCLUDES פארלאג עמעס סאלאזשקע קָאלבאסיעוו. ס

MAP 

פארלאג פאר די -מעלוכע סאּפיָארנ .(ר. ל)ניקָאליי גריג 

נאציָאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KIEV, 

KHARKOV 

1935 LITERATURE; TRANSLATION; ILLUSTRATED 

.( : ּב. )ּפ. ק. אין דער אלדערמָאקראטישער ָאּפנויג -דער סָאציאל סטאלין. י
קָאנפערענץ פון  XVווָארט געהַאלטן ַאף דער -פָארטרָאג און שלוס

 .ּב. ּפ. ק. דער אל

 ;MOSCOW 1927 TRANSLATION FROM RUSSIAN פארלאג שול און ּבוך

COMMUNIST; POLITICAL 

בערגמַאן . א., יודיס. ז. א

[ED[ 

 RIO DE ציון פארלאג-ּפועלי ּפָאליטישע עטיודען-סָאציַאל

JANEIRO 

MAY 

1929 
LABOR ZIONISM 

 NEW YORK 1918 NO 2 FROM PUBLISHER; LABOR ZIONISM ּפועלי ציון יוגענד ביבליאטעק דער סאציאליזם חיים קאנטאראוויץ

NEW YORK MARC פארלאג סָאציַאליסטישע שטימע די סָאציַאליסטישע ּבַאוועגונג און די איצטיגע מלחמה ָאסקַאר לַאנגע

H 1940 
WRITTEN BY ECONOMICS PROFESSOR AT 

UNIVERSITY OF CHICAGO; NO 2 FROM 

PUBLISHER; ECONOMICS; SOCIALISM 

. מ)דזשעימס אניעל 

 (אשעראוויטש

פארלאג וועקער פון אידישען  די סאציאליסטישע באוועגונג און די פאראייניגטע שטאטען

 סָאציאליסטישען פארבאנד

NEW YORK SEPTE

MBER 
1922 

TRANSLATION FROM ENGLISH; SOCIALISM 



 SOCIALISM; ZIONISM ו''תרס WARSAW פערלאג די וועלט די סָאציַאליסטישע פרַאקציעס אין ציוניזם .ה. א

אללגעמיינעם אידישען  די סאציאלע רעפארם און די סאציאלע רעוואלוציאן קאּוטסקי. ק

פוילען , ַארבייטערבונד אין ליטע

 און רוססלאנד

LONDON 1902 BUND; SOCIALISM; STATISTICAL TABLE ON 

PAGE 36  

קָאמיסע פון די -ארכיוו
ס ''י, ס''פארטייען ס

 ''פאראייניקטע,,און 

זכרונות און מטעריאלן צו דער : סאציאליסטישער טעריטאריאליזם 
טער ערש:  ס און פעראייניקטע''י, ס''געשיכטע פון די פארטייען ס

 זאמלבוך

   HOLOCAUST ASSET; SOCIALIST 

TERRITORIALISM 

 LITERATURE; SOCRATES ט''תרנ WARSAW נַאסעלינק. א א היסטארישע ערצאהלונג: דער גריכישער פילאזאף : סאקראטעס  

 WARSAW 1901 LITERATURE; SOCRATES; STAMP FROM פערלאג פראגרעסס איין היסטארישע ערצאהלונג: דער גריכישער פילאזאף : סָאקראטעס  

KAMON MARMOR; NO 8 FROM PUBLISHER 

, טען דעצעמּבער11געפייערט דעם '' ּפי תמיד,,סואוועניר פון חברה  

1904 =SOUVENIR OF THE FESTIVAL OF THE 'PI 

TOMID' ASSOCIATION 

 NEW YORK 1904 parody ּפי ּתמיד

 TRANSLATION FROM RUSSIAN ה''תרנ VILNA  ָאדער דיא געהיימניססע פון דעם טירקישען הויף: דער סּולטאן  (דיק. מ. א)ּבארנא . פ

 WARSAW 1935 INCLUDES PHOTOGRAPH; SUEZ CANAL ּביּבליָאטעק-פארלאג גרָאשן און זיין שעפער לעסעּפס: קַאנַאל -זער סּועץ ווַארסקי. ּב

יחיאל )אייּפטָאן סינקלער 

 (שטיין

 WARSAW 1931 LITERATURE; TRANSLATION; STAMPS AND פארלאג שלמה גָאלדפַארּב  2000דער סוף פַאנטַאסטישער רָאמַאן פון יָאר 

BOOKPLATE FROM IWO IN BUENOS AIRES 

 ;NO 2 ּביּבליָאטעק גרינינקע ּביימעלעך VILNA 1931 DRAMA; SERIES פארלאג נייע יידישע פָאלקסשול ּבילדער 2ַא פָארשטעלונג אין : סוף זומער  אייזיק ּפלַאטנער

CHILDREN’S LITERATURE 

Located in Oversize 

Folio Box 

     

=  1927סטאטיסטיק פון די קאאּפעראטיוון פַארן יָאר  

STATYSTYKA SPOLDZIELNI ZA ROK 1927 

פארּבאנד פון די יידישע 

קאאּפעראטיווע געזעלשאפטן אין 

 ZWHAZEK= ּפוילן 

ZYDOWSKICH TOW. 

SPOKDZIEKCZYCH W 

POLSCE 

WARSAW 1928 STATISTICS 
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. מ)שעריף . ק. ר

 (געלענּבערג

 VILNA 1930 LITERATURE; TRANSLATION FROM קלעצקין. ּב ּפיעסע אין דריי ַאקטן און זעקס ּבילדער: סוף פון ווַאנדערונג 

ENGLISH 

 KHARKOV 1929 ANTI-RELIGIOUS; COMMUNISM צענטרפארלאג פַארּבַאנד-ַאּפיקָארסיםסטאטוט פונעם  



פארוועלטונג אין -יידישע קולטור סטאטיסטיק פון דער יידישער ּבאפעלקערונג אין עסטי גורין. ש

 עסטי

TALLINN 1936 TWO COPIES; HOLOCAUST ASSET; 

POPULATION STATISTICS 

פארלאג פאר די -מעלוכע סטאלינ אונ די רויטע ארמיי ווָארָאשילָאוו. יע. ק

נאציָאנאלע מינדערהייטנ אין 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1936 STALIN; RED ARMY; COMMUNISM; 

PORTRAIT OF STALIN 

: אייניקע עּפיזָאדנ פונ באטומער אונטערערד : סטאלינ אונ כאשימ  

 לאקָאבא. מיט א פָארווָארט פונ נ

 MOSCOW 1936 STALIN; COMMUNISM פארלאג עמעס

 MOSCOW 1934 COMMUNISM; ILLUSTRATED פארלאג עמעס די סטעליע פונ דער וועלט קאסיל. ל, גארי. א

  ZIONISM ט''תרנ WARSAW שולדבערג ושותפו סטענָאגרַאפישער ּבעריכט פון צווייטען באזעלער קאנגערס 

טהעאטער אונד פאלקס ליעדער מיט אויסערוועהלטע : דיא סטרונע  ריינגאלד. י

 בעקאנטע ענגלישע מעלאדיען

 CHICAGO 1896 SONGS; VERY FRAGILE פערלאג פון יעקב לידסקין

דער אלגעמיינער אידישער  דער סטרייק פון שקר 

ארבייטער בונד אין רוססלאנד 

 און פוילין

 JANU
ARY 

1898 

FIRST EDITION; 2000 ITEMS PRINTED; BUND; 

SOCIALISM  

מלך )לעָאנהַארד פרַאנק 

 (רַאוויטש

 ;WARSAW 1924 TRANSLATION FROM GERMAN ליגע-קולטור דערציילונג: די סיּבה 

LITERATURE; INCLUDES PHOTOGRAPH OF 

AUTHOR 

= יעקב אונגער 

JACOB UNGER 

א וועגווייזער צו ַאמעריקַאנער בירגערשַאפט און די : דער סיטיזען 

קָאנסטיטוציע און ַאנדערע דָאקומענטן פון די פַאראייניקטע שטַאטן 

 THE CITIZEN : A GUIDE TO= אין אידיש און ענגליש 

CITIZENSHIP AND THE CONSTITUTION ... 

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK 1941 GUIDE TO CITIZENSHIP; TEXT IN ENGLISH 

AND YIDDISH 

 WARSAW 1920 LITERATURE גיטלין. פארלאג א לאגער -ּבילדער פון געפאנגען: סילועטען  שּפירא. ז

 LONDON 1909 ANARCHISM פערלאג ארבייטער פריינד סינדיקאליזם און רעוואלוציאן (רָאקער. ר)פיערא . מ

 BUENOS פרייהייטס שטימע סינדיקאלע אינטערנאציאנאלןדי  (סגל. י)שאּפירא . א

AIRES 

1926 ANARCHISM 

וולַאדימיר וולַאדימירסקי 

 (מַארשַאק. ד)

פארלאג -צענטראלער פעלקער דערציילונג: שַאכטע -די סמַארַאגדן

 פון פססר

MOSCOW, 

KHARKOV, 
MINSK 

1930 SERIES שילער ביבליאטעק; HOLOCAUST ASSET; 

LITERATURE; TRANSLATION 

דא אין דיזען ספר ווערט ּבעשריּבען : ט ''ספר סיּפורי בעש 

 ווינדערליכע זאכען פון הייליגען ּבעל שם טוב

 ,WARSAW אברהם יוסף קליימאן

 פיעטרקוב

 RELIGIOUS; CHASIDISM א''תרע



ַאנזעלס )קַארל שענהער 

 (קליינמאן

 LEMBERG 1922 DRAMA; TRANSLATION יודישער ליטערארישער פארלאג ַאקטען 5דרַאמע אין : דער ווייבסטייוועל : משחית 'ס

 ;SAUL ELSTEIN LEEDS 1899 SCIENTIFIC RACISM; ANTI-SEMITISM דיא סעמעטישע ראסע און דיא אנטיסעמיטען בערנארד לאזאר

TRANSLATION 

פינף אקטען קאמעדיא אין : ָאדער דיא פאלשע יאהרצייט : סערקעלע  

 געשעהן אין לעמבערג

 WARSAW ו ''תרל

1875 
DRAMA 

 NO 47 גרָאשן ּביּבליָאטעק WARSAW 1931 SERIES ּביּבליָאטעק-פארלאג גרָאשן סּפַארטַאקוס דער ּבונט פון די שקלַאפן מָאשקָאוויטש. ק

דאס האבען מיר איינגעטיילט אין צוויי טהיילען : ו צדיקים ''סּפורי ל 

י הקדוש ''אין דעם ערשטען טייל געפינען זיך מעשיות פון ר. ב''לויט א
ל און מיט זייערע אלע תלמודים ''חיים וויטאל ז' מיט זיין תלמוד ר

 ...איידער זיי זענען נתגלה געווָארען 

 RELIGIOUS; TWO COPIES ב''תרע WARSAW יעקב יצחק ריינערמאן

רבינו הקדוש אור הגנוז מה שזחינו לשמוע מפי : ספר ספורי מעשיות  

ל מברסלב נכד ''נחמן זצוק' והצפון נחל נוהע מקור חכמה הרב ר

ן ועוד כמה ''ה ספרי לקוטי מוהר''ט הקדוש זצוקייל בעהמ''הבעש

 ...חיבורים 

 JERUSALEM  RELIGIOUS; PARTIALLY IN RASHI SCRIPT; 

TEXT IN YIDDISH AND HEBREW 

טוב אונד פון -שם-וואּונדערליכע מעשיות פון ּבעל: סּפורי צדיקים  

 ...אנדערע גרויסע צדיקים 

 VILNA 1909 RELIGIOUS; CHASIDISM שרעבערק. ש

סעריע דאס ּפוילישע -ספעציעלע אוידגאבע געווידמעט דער ּביכער [ED]מארק טורקָאוו 

 XXVיידנטום 

געזעלשאפטלעכן קָאמיטעט צו 

 25פייערן דָאס דערשיינען פון 

 ''דָאס ּפוילישע יידנטום,,בענד 

BUENOS 

AIRES 

1947 ILLUSTRATED 

 ABOUT DIASPORA CONDITIONS ע''תר VILNA קָאסמָאס ...א מגלה צו די אידען אין גלות :  ספר אל הגלה גארדין. און א. ז

 .E= רוסאף . א

RUSSOFF 

 NEW YORK 1949 RELIGIOUS; INSCRIPTION ON INSIDE COVER  ספר אמת

דָאס לעבען און שַאפען פון דעם בַאריהמטען נדבן און : ספר הזכרונות  

ארויסגעגעבן לכבוד זיין פינף : יצחק סּפיוואק פון לָאדז ' כלל אוער ר

 : BOOK OF MEMOIRS= און זיבעציג יָאריגען יובילעאום 

LIFE AND ACTIVITY OF THE FAMOUS 

PHILANTHROPIST AND SOCIAL WORKER RABBI 

ISAAC SPIVAK : PUBLISHED IN HONOR OF HIS 

SEVENTY-FIFTH BIRTHDAY JUBILEE 

 NEW YORK  MEMOIRS 

אשר חיבר הרב הגאון הצדיק הדרשן הצפורסים פה : ספר המדות  

דאס : ק דובנא ''ל מגיד משרים בק''ה יעקב ז''מפיק מרגליות מו

ל דער דוּבנער ''יעקב זהייליגי ספר האט גוויזען הרב הצדיק מוהרקקר 

 מגיד

   RELIGIOUS 



געאליך מתון כף ( טוגענדן)ווארין זיך בפינגן זעכס אדות : ספר רפאל  

 ...זכות ענוה סהלנית הכנעה רצון 

 RELIGIOUS; RASH SCRIPT ה''תקמ  ק אופיבאך''בק

צו דעם :  1919-1921א ''כסלו תרּפ -ט ''אדר תרע: סקווירער חרבן  

 יָאהרצייט פון די ערשטע הרוגים אין סקוויראפיערטען 

סקווירער יוגענט פַאראיין אין ניו 

 יָארק

NEW YORK ג ''תרּפ

1923 
MEMORIAL BOOK 

ב ''תרע WARSAW  סקיצען און ּבילד יואל מאסטּבוים
1912 

HOLOCAUST ASSET; FRAGMENT - COVER 

ONLY 
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בתי ישראל : ו ''לעדת בירושלם תמושב זקנים וזקנות : עדות לישראל  

 =ALTENHAUS MOSCHAB SEKENIM IN 
JERUSALEM  = אלטען הויז פיר זקנים אונד זקנות אין ירושלים

 ק''עה

 JERUSALEM  PUBLICATION FROM ELDERLY HOME IN 

JERUSALEM FOUNDED IN 1880; INCLUDES 

PHOTOGRAPHS; ILLUSTRATIONS; TEXT IN 

HEBREW, YIDDISH, AND GERMAN 

אנצייגע פאן קורסען : היברו אינסטיטוט : עדיוקיישיאנאל אלליינעס  
1899-1900 

EDUCATIONAL 
ALLIANCE 

NEW YORK 1899 COURSE CATALOG FROM THE 

EDUCATIONAL ALLIANCE; EDUCATIONAL 

MATERIAL; IMMIGRANTS 

. ג)סטעפאן פָאן פָאדָאר 

 (יַאשּונסקי

וויסנשַאפאלעכע -ּפָאּפולער: נאטור און קולטור  WARSAW 1930 SERIES ליגע-פארלאג קולטור לעּבנסוועג פּון ַא דערפינדערדער : עדיסָאן 

 ;NO 10; BIOGRAPHY; TRANSLATION ּביּבליָאטעק

SCIENCE; 

. א)עליזע רעקלּו 

 (פרּומקין

 LONDON 1908 ANARCHISM; INCLUDES PHOTO OF זשערמינַאל רעוואלּוציאן אּון דער אנארכיסטישער אידעאל, עוואלּוציאן

AUTHOR; TWO COPIES 

 LITERATURE; TRANSLATION; ILLUSTRATED ד''תרע WARSAW ביבליאטעק-ס פאלקס'גיטלין. א מיט ּבילדער, ראמאן אין זעקס טהייל: דער עוויגער יּוד  סיּו-אייזשען

היסטארישע ָאּפערעטטע אין : דער טאּפפערע העלד : עזריה גּבור חיל  פיינמאן. ס

 ASARIA DER TAPFERE HELD= אקטען  4

LEMBERG/LW דוד רָאטה

OW 

1908 DRAMA;  

אין : פיר דאז איזראעליטישע פובליקום : עטוואס צור איינזיכט  שמואל דעטמאלד

איינער אין דער האלצינגערישען בוכדרוקערייא אין וויען : בעטרעף 

אהרן פאללאק אונלענגסט ערשינענען דייטשען איבערזעטצונג פאן 

 פאן נביאים ראשונים

ANTON SCHMID VIENNA 1816 TWO COPIES; BIBLICAL TRANSLATION; 

INCLUDES NEW AND OLD TRANSLATION;  

. שּפרעכענד א-די שיקַאגָא אידיש . וו. וו. די עטהיק פון דער א ארטהור דזשיָאווַאנעטי

 ּפרעס קָאמיטע. וו. וו

CHICAGO 1918 LABOR MOVEMENT; INTERNATIONAL 

WORKERS OF THE WORLD 

 .ח)ּפָאּפָאוו . נ

 (קַאזַאקעוויטש

 KHARKOV 1928 HOLOCAUST ASSET; COMMUNIST PARTY צענטרפַארלַאג .(ּב. )ּפ. ק. עטיודן וועגן דער געשיכטע פון אל

יידישער וויסנשַאפטלעכער  יומטובים:  1העפט : עטנָאגרַאפישע ַאנקעטעס   VILNA 1928 SERIES ָארגַאניזַאציע פון דער יידישער וויסנשַאפט NO 4; 



 ETHNOGRAPHY; GUIDE FOR COLLECTORS אינסטיטוט

OF MATERIAL; LIST OF QUESTIONS ABOUT 

HOLIDAYS 

אינד דיזען ספר ווערט ערציילט זייער : ספר עטרת זקנים  

וועלכיס מיר האּבין . זאכין פון דיזע אכט הייליגע צדיקיםווינדערליכע 
אינד מיר הָאּבען גידרוקט אויף . ארויסגינומען פון הייליגע ספרים

ּכדי יעדער מענטד זאל וויסען דאס גרויסקייט פון דיזע . זשארגאן

 א''הייליגע צדיקים זיע

א ''תרע בילגורייא אמקרויט עט פריינד
1911 

RELIGIOUS 

דָא ווערט דער ציילט זייער ווינדערליכע : רת הצדיקים ספר עט 

 ATERES= מעשיות וואס עס האט זיך ּפאסירט ביי דיזע גאונים 

HACADIKIM 

ז ''תרפ WARSAW אברהם כהנא

1921 
RELIGIOUS 

. י)עדוארד ּבערנשטיין 

 (קרעּפליַאק

פארלאג וועקער פון אידישען  דער עיקר פון מַארקסיזם

 פַארבַאנד סָאציַאליסטישען

NEW YORK MAY 
1923 

SOCIALISM; MARXISM; TWO COPIES 

 TRANSLATION FROM FRENCH; HOLOCAUST 1918 יעקַאטערינָאסלַאוו פערלאג די וועלט דער עיקר פון סאציאליזם לאּפארג. געד

ASSET 

איין געשּפרעך : ָאדער דיא ענטלויפּונגס שטאנד : עיר המקלט  
געלעהרנטען נחמיה המבקר און איינעם קראנקען בעל צווישען דעם 

 תשובה

 LONDON 1874 DIALOGUE;  

בן ציון )פלדמן . ש. ב

 (בורשטין

ַאלס  -דער שבת : דָאס עלטסטע ַארבעטס געזעץ אין דער וועלט 

 סָאציַאלער פרָאבלעם

 SABBATH; TRANSLATION א''תשי JERUSALEM ספרית השבת

מַארק )גּוי דע מָאּפַאסאן 

 (רַאקָאווסקי

 WARSAW 1923 TRANSLATION FROM FRENCH; LITERATURE מָאזאיק ּביּבליָאטעק דער עלטערן מערדער אּון אנדערע

פארלאג פאר די -מעלוכע דָאס לעּבנ פונ א קָאמונאר: עליזע רעקליו  לעּבעדיעוו. ק. נ

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1933 ILLUSTRATED COVER; SOVIET 

. מ)צינגער . וו. א

 (שּולמאן

 ;MOSCOW 1923 ILLUSTRATED; EDUCATIONAL MATERIAL ליגע-פַארלַאג קולטור טע טייל-1: פיזיק -עלעמענטַאר

SCIENCE; TECHNOLOGY 
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א … : ָאדער דיא פעריאגטע קאץ און מילך: דיא עלענדע פאמיליע  אליעזר ירמיה פינוס

 רָאמַאן

 WARSAW ה''תרמ LITERATURE; TWO COPIES 

. ש)קָאנָאּבעיעווסקי . נ

 .(ּפ

פארלאג -צענטראלער פעלקער עלעקטריע און עלעקטרישע ּבאלייכטונג

 פון פססר

MOSCOW, 

KHARKOV, 

KIEV 

1930 HOLOCAUST ASSET; ELECTRICITY; 

MECHANICS; MODERNIZATION; 

ILLUSTRATED 



פארלאג פאר די -מעלוכע עלעקטרישע אייזנּבאנענ אונ טראמווייענ קיאשקאָ . וו. אָ 

נאציָאנַאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1933 ILLUSTRATED; ELECTRICITY; 

TRANSPORTATION; TWO COPIES; ONE 

HOLOCAUST ASSET 

א ּבוך צום לערנען און : און איר ּפראקטישע אויסנוצונג : עלעקטרע  (ָאקון. י)גרעץ . ל

 181טער פארקירצטער אויסגאבע מיט -11לויט דער : לייענען 
 בילדער און צייבענונגען

קָאמיטעט צו -ווילנער געגנט

פארשפרייטן ַארבעט און 
לאנדווירטשאפט צווישן 

 ''ארט,,יידן 

VILNA 1922 TECHNOLOGY; ILLUSTRATED 

 KIEV  TITLE AND AUTHOR WRITTEN IN PEN ON ליגע-קולטור עלעקטרע אינגערהיים זשוטקָאוו

COVER; MISSING COVER AND TITLE PAGE; 

TECHNOLOGY; ILLUSTRATED 

עלף יודישע נאציאנאל ליעדער מיט דיא נאטען צום זינגען אונד פיאנא  שמואל גרונצווייג

 בעגלייטונג

 LUBLIN ד ''תרס

1904 
SONGS; MUSIC 

וואס איז ּבאוואּוסט פאר : מהמחבר ספר לב העברי : ספר עם סגולה  

ג ''א גרויסען צדיק צוא באווייזען מיט ווירקליכע ראיות אויף דיא י

 ...עקרים וואס א יוד דארף גלייבען 

 WARSAW 1909 RELIGIOUS נפתלי ציילינגאלד

 ;WARSAW  CHILDREN’S LITERATURE; ILLUSTRATED קינדער פריינד עמיל און די דעטעקטיוון עריך קעסטנער

PART 2 = PAGES 49-104 

. י)לעוו טרָאצקי 

 (רַאּפָאּפָארט

פארלאג יַאטשקָאווסקיס  דער אמת וועגן רַאטנרּוסלַאנד

 ּביּבליָאטעק

WARSAW, 

NEW YORK 

1929 TRANSLATION; SOVIET UNION 

פייוול )קאטייעוו . וו

 (סיטאָ 

פארלאג פאר די -מעלוכע פיעסע אינ פיר אקטנ: עס פלאטערט אנ איינזאמער זעגל 

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 אוססר

KIEV 1938 DRAMA 

. י)עדגַאר עלען ּפָאו 

 (קיסין

 NEW YORK 1919 פערלאג אידיש עסעיען און ליעדער
 ט''תרע

LITERATURE; TRANSLATION FROM 

ENGLISH; SERIES די ווערק פון עדגאר עלען ּפאו VOL 

2 

= יוסף שעכטמאן 

JOSEF 

SCHEJTMAN 

קיין ארץ '( עליה ב)אימיגראציע '' אומלעגאלער,,די עּפָאּפייע פון דער 

 LA EPOPEYA DE LA INMIGRACION= ישראל 

'ILEGAL' ALIAH BETH A ERETZ ISRAEL 

= אמעריקע -קרן תל חי אין זיד

FONDO TEL JAY EN 

SUD AMERICA 

BUENOS 

AIRES 

1946 ZIONISM, IMMIGRATION 

 .M. A= יפה . א. מ

JOFFE 

עּפיגראם ּפַאנָארַאמַא פון אמעריקאנער יידישער מאסען פון הויז און 

ּבילדער וועלכע  117אּבטהיילונגען  16אין דיא גאסען ענטהאלט אין 

זיינען דיא פאקטען ריכטיג און די ּבילדער ליכטיג פערפאסט אין מאי 
1918 

 NEW YORK 1919 HUMOR 

זלמן )ארטור שניצלער 

 (זילבערצווייג

WARSAW 1919/1 פארלאג יידיש קאמעדיע אין איין אקט'' : אנאטאל,,פון ּבוך : עפיזאד 

920 
1919 PRINTED ON TITLE PAGE; 1920 PRINTED 

ON COVER; DRAMA; SERIES טעאטער ּביּבליָאטעק; 



TWO COPIES; TRANSLATION 

. מ)ַאנַאטָאל פרַאנס 

 (הָאלצּבלַאט

 WARSAW 1928 TRANSLATION FROM FRENCH; LITERATURE שלמה גאלדפארּב עּפיקּורס גארטן

: גאנג -עלפטער יאהר: ס איללוסטרירטער קאלענדאר 'עּפּפעלּבערג עּפּפעלּבערג. ה

א היסטאריש ליטערארישעס בוך מיט פיעלע :  5662ב ''תרס 1901/2
 איללוסטראציאנס אונ אנאנסען

 WARSAW 1901  CALENDAR 

BEN ZEFF  3א ערצעהלונג פון אמת און שקר אין : עץ החיים אדער עצה חיים 

: טער טהייל די חתונה 2: טער אהייל פאר די חתונה 1: טהיילען 

 AITZ HACHAIM ODER= טער טהייל נאך די חתונה 3

AITZY CHAIM TREE OF LIFE OR LIFE'S ADVISE : 

ERZAELUNG VON EMMETH UND SCHEKER IN 

DREI THEEKEN : STORY OF TRUTH AND LIE IN 3 

PARTS 

SEVERINGHAUS & 

BEILFUSS CO 

CHICAGO 1909 DRAMA; TWO COPIES 

די עקאנאמישע איבערקעהרענישען און די ענטוויקלונג פון דער  שיפפעל. מ

 דעמאקראטיע-סאציאל

 VILNA 1906 SOCIAL DEMOCRACY פערלאג די וועלט

וויסנשאפטלעכע ּביּבליָאטעק-ּפָאּפּולער KIEV 1928 SERIES ליגע-קולטור פון דער איצטיקער וועלט: עקָאנָאמישע געָאגראפיע  (ן--כ)כָארַאּבין . ד  NO 28; 

JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 

BOOKPLATE; ILLUSTRATED 

פארלאג פאר די -מעלוכע צוויי סיסטעמענדער עקָאנָאמישער געוועט פונ  רוּבינשטיינ. מ

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 אוססר

KIEV 1939 HOLOCAUST ASSET; ECONOMIC CONFLICT 

BO X 83      

 TED= טעד בערקמַאן 

BERKMAN ( יוסף

 (שווַארץ

 B. SHAFIR TEL AVIV 1972 TRANSLATION FROM ENGLISH; ABOUT=  שַאפיר . ב CAST A GIANT SHADOW= ער ווארפט א ריזן שאטן 

DAVID (MIKEY) MARCUS, THE FIRST 

ISRAELI GENERAL SINCE BIBLICAL TIMES; 

INCLUDES PHOTOGRAPHS 

א ''תרנ WARSAW  אויס מיינער יוגענד: עראיננערונגען  ראדין. פ. א

1891 
MEMOIR 

כרעסטָאמאטיע פון א : א ווערקשטוב פארן מענטשן  -די ערד  קַאמעניעצקע. י

 פיזישער געָאגרַאפיע אין צוזַאמענהַאנג מיט שער ּפרָאדוקציע

צענטראלער פארלאג פאר די 

 . ר. ס. ס. פאלקער פון פ

MOSCOW 1925 EDUCATIONAL MATERIAL; GEOGRAPHY; 

ILLUSTRATED; SERIES לערנמיטלען פאר דער ארּבעט-

 שול

 1925ערשטעס העפט , ערשטער טייל ●

 TWO, 1925צווייטעס העפט , טיילערשטער  ●

COPIES 

אויצרעס , אונטערערדישע קויכעס: צווייטער טייל  ●



 1928פון דער ערד מעסיקע לענדער 

 1928הייסע און קַאלטע לענדער : דריטער טייל  ●

 ;KIEV 1924 TRANSLATION; EDUCATIONAL MATERIAL פארלאג סָארַאּבקָאּפ וועלט-די ערד אּון די גאר (נון)ניעטשאיעוו . א

SCIENCE; GEOLOGY; ILLUSTRATED 

ישראלדיקן -זאמלונג פון דערציילונגען און בילדער פון ארץ: ערד  

 לעבן

הועד הפועל של ההסתדרות 

הכללית של העובדים העברים 

 מחלקת החלוץ: ישראל -בארץ

TEL AVIV ח ''תש

1948 
SERIES פַארן החלוץ NO 8; ZIONISM; 

LITERATURE 

 POETRY; HOLOCAUST ASSET 1925 הָאמעל ּפָאלעספעטשַאט (פראגמענטן פון א ּפאעמע)ערד  מארגאלין. י

 POETRY ;צבי ארנשטיין INSCRIBED BY ד''תרפ LONDON פארלאג קונסט וועה-ערד מאקס הערשמאן

= אייזיק שַאּפירָא 

ISAAC SHAPEIRO 

 THE= איין טרויער ליעד : דיא ערדציטערניסס אין איטאליען 

EARTHQUAKE IN ITALY 

 BALTIMORE, 

MD 

1909 MUSIC AND LYRICS; INCLUDES 

PHOTOGRAPH OF COMPOSER; TWO COPIES 

WITH DIFFERENT COLORED COVERS 

 ;HOLOCAUST ASSET ;מאסנ ביבליאטעק MOSCOW 1939 SERIES פארלאג דער עמעס-מעלוכע ערדציטערניש פאדייעוו. א

EARTHQUAKES 

. נ. ש)לּונקעוויטש . וו

 (יַאקָאּבי

  GEOLOGY; TRANSLATION ח''תרס WARSAW ּברעסלער. א ערדציטערניש און די וואּולקַאנישע ּבערג

דָאסטאויעווסקי . פ

 (מארק שווייד)

 ;MAX JANKOVITZ NEW YORK  BOOKPLATE FROM IWO IN BUENOS AIRES בענדער 2טיילען און  4רָאמַאן אין : ערנידעריגטע און ּבאליידיגטע 

VOLUME 1 

. א)קָארָאּבטשעווסקי 

 (ּברעסלער

ס 'ס עט ּברעסלער'קָאטיק: ערצאהלּונגען וועגען ווילדע מענשען 

 אויסגַאּבען

ה ''תרנ WARSAW יַאקָאּבי. א. פערלאג פאן נ

1895 
TRANSLATION; SERIES  וויסענשאפטליכע פאלקס

  ,BOOK 2 ,ּביכער

= הערּבערט סּפענסער 

HERBERT 
SPENCER (א. י .

 (מעריסאן

 :EDUCATION= מָארַאליש און פיזיש , גייסטיג: די ערציהונג 

INTELLECTUAL, MORAL AND PHYSICAL 

 NEW YORK 1910 TRANSLATION; SCIENCE מייזעל. מאקס נ

= לואישזי פַאּברי 

LUIGI FABBRI  (י .

 (ּבירנּבוים

= זיין לעּבו און זיינע סָאציַאלע אידעען : ערריקָא מַאלַאטעסטַא 

ERRICO MALATESTA - SU VIDA Y SUS IDEAS 

SOCIALES 

יידישער רַאציָאנַאליסטישער 

 געזעלשאפט

BUENOS 

AIRES 

1932 TRANSLATION; TWO COPIES; ONE HAS 

BOOKPLATE FROM IWO IN BUENOS AIRES 

= ראזע . י, העללער. ב

 טקאטש

 BUENOS קַאּפלַאנסקי. ג ערשטע ּבלעטלעך 

AIRES 

 EDUCATIONAL MATERIAL; READING AND 

WRITING; VOLUMES 1 AND 2; ILLUSTRATED 



ארויסגעפיהרט געווארען : אקט  1א שפאס אין : די ערשטע וויזיטע  טענענבוים. י

דאס ערשטע מאל אין שעדלעץ דורך דער דראמאטישער סעקציע ביי 

 ''יודישע קונסט,,דער געזעלשאפט 

 DRAMA; NO 1 FROM PUBLISHER  שעדלעץ פארלאג יודישע ביהנע

O N SHELF - 

BO UND 

VO LUMES  

     

ג ''תרפ BERLIN ֿפארלאג שוועלן עלעֿפַאנדל קיּפלינג
1922 

ILLUSTRATED BY קרַאפט; CHILDREN’S 

LITERATURE; TRANSLATION FROM 

ENGLISH 

קארל מארקס ליטעראטור  עקָאנָאמישע שריפטען קארל מארקס

 געזעלשאפט

NEW YORK 1919-
1920 

SERIES יובילעאום , אויסגעוועהלטע ווערק אין פינף בענד

 )1818-1918) אויסגאבע

TWO ITEMS; POLITICS; MARXISM 

ּפרָאצעס פון -דער ּפרָאדוקציָאנס: ערשטער בוך  ●

 (1919)קַאּפיטַאל 

ּפרָאצעס פון -דער ּפרָאדוקציָאנס: ערשטער בוך ●

דער קרייזלויף : צווייטער בוך ( ; ענד)קַאּפיטַאל 

דער ּפרָאצעס פון : דריטער בוך ; פון קַאּפיטַאל 

צו ,,קַאּפיטַאליסטישער ּפרָאדוקציע ַאלס גַאנצע פון 

 ''קריטיק פון דער ּפָאליטישער עקָאנָאמיע דער

Located in Oversize 

Folio Box 

אין  1944יוני  11אין ָאוונט  6זונטָאג : ערונג פון מענדל עלקין 

 ''גרענד סטריט בָאיס,,גרויסן זָאל פון די 

יעריקער -70מענדל עלקין 

 יוּביליי

  MEMORIAL BOOK 

Located in Oversize 

Folio Box 

-אביב-ּתל: קָאנגרעס פון די יִידישע דָאקטוירים-דער ערשטער וועלט

 ו'אייר תרצ' ה -' א1936אּפריל  23-27ירושלים 

 ;WARSAW 1936 INCLUDES PHOTOGRAPHS; MEDICINE סָאציַאלע מעדיצין

CONFERENCE REPORT 

 TRANSLATION; INCLUDES PHOTO OF THE   אקרמעלוכענאצמינדפארלאג FATA MORGANA= פאטא מָארגאנא  קַאציובינסקי. מ

AUTHOR; 

 NEW YORK 1912 DRAMA; TRANSLATION יַאקָאוויטש עט קאָ . מ ַאקטען 3טראגעדיע אין  אויגוסט סטרינדבערג

פארלאג -צענטראלער פעלקער דערציילונג: די ּפָאליארע רָאבינזָאנס  .(ג. ש)לעּבעדיעוו . ק. נ

 .ר.ס.ס.פון פ

MOSCOW, 

MINSK, 

KHARKOV 

1930 TRANSLATION; LITERATURE 

פארלאג , פארלאג די וועלט ערשטער טייל: ּפרינציּפן -די גרונט: ּפָאליטישע עקאנאמיע  זאקס. ש. א

 ליגע-קולטור

WARSAW 1928 POLITICS; ECONOMICS; STAMP FROM 

KALMAN MARMOR 

פערלאג פון יוסף ליב  ּפאליקושקא לעא טאלסטאי NEW YORK 1900 TRANSLATION; LITERATURE 



 .JOS. L= ווערבעלאווסקי 

WERBELOWSKY 

היסטָארישע אונד ּבילדישע : אין ווארט אונד בילד : ּפַאלעסטינא  

 דַארשטעללונג פָאן ארץ ישראל אונד איהרע קָאלָאניען

= כרמל וויין קָאמּפאני 

CARMEL WINE CO 

NEW YORK א ''תרס

1901 

INCLUDES PHOTOGRAPHS; MANDATE 

PALESTINE 

ווינער . מ& סקודיצקי . ז

[EDS] 

אינסטיטוט :  IIבאנד : זאמלונג -נייע מַאטעריַאלנ: לידער -פָאלקלָאר

-פאר יִידישער ּפרָאלעטַארישער קולטור פונ דער וויסנשאפט

 עטנָאגרַאפישע סעקציע-אקאדעמיע פונ אוסרר

 MOSCOW 1936 FOLKLORE; ETHNOGRAPHY פארלאג עמעס

. צ, עליַאשעוו. א

איינהארן . י, פעלדשטיין

[EDS] 

טאג,,אויסגאבע  ;EDUCATIONAL MATERIAL ּפ''תר WARSAW פערלאג יהודה אּוניווערזיטעט-פאלקס ’’ 

ILLUSTRATED; THREE ITEMS - VOLUMES 1, 

2, 11 

 1באנד  ●

 בָאטַאניק -( קאטיק. א) ○

 זָאָאלָאגיע( רָאגָאדין. י. א) ○

 דער מענש: ערשטער אייל  ■

 חיות און פויגלען-זויג: צווייטער טייל  ■

, פיש, אמפיּביען, רעּפעטיליען: דריטער טייל  ■

 .וו. ז. ווערים א, אינזעקטען

 2באנד  ●

 פיזיק( ראגאדין. י. א) ○

. גאזען. פיליגקייטען. מעכַאניק: ערשטער טייל  ■

 .ווַארימקייט

. מַאגנעטיזם. ָאפיטיק. ַאקוסטיק: צווייטער טייל  ■

 עלעקטריציטעט

 וויסנשאפטליך-ּפָאּפולער: חעמיע ( רָאגָאדין. י. א) ○

 געשיכטע-קולטור -לעווין . י ○

 די מאטעריעלע קולטור: ערשטער טייל  ■

 די געזעלשאפטליכע קולטור: צווייטער טייל  ■

 די גייסטיגע קולטור: דריטער טייל  ■

 וועלט געשיכטע - 11באנד  ●

צייט -די רעפארמאציאנס -פיערטער טייל ( עּפשטיין. ג) ○

- PUBLISHED 1913 ד''תרע 

 - WARSAW 1921 TALES; SHORT STORIES; FIVE ITEMS יודיש-פערלאג אלט ערצעהלּונגען-פָאלקס (שּפיראָ . י)לעהמאן . מ

VOLUMES 2, 3, 5, 6, 7 



● 2 

ערצעהלונג פון מָאדערנאם : אין צוויי וועלטען  ○

 לעּבען

 אינטערעסַאנטע ערצעהלונג? גראף אדער יוד ○

● 3 

שעהנע היסטָארישע ערצעהלונג פון : ּבּוסּתנאי  ○

ישראל און ּבבל אין די -יודישען לעּבען אין ארץ

 צייטען פון די גאונים

היסטָארישע ערצעהלונג : ס איידעם 'דעם שך ○

 פון גזרת ּתייח

● 5 

אינטערעסאנטע : יודישע עהרליכקייט  ○

 שען לעּבעןערצעהלונג פון מָאדערנעם יּודי

 מָאדערנע ערצעהלונג: צוויי שוועסטער  ○

● 6 

היסטָארישע געשיכטע פון א : אויף קידוש ישם  ○

 יודישען מיניסטער זוסיא ָאּפענהיים

 היסטָארישע ערצעהלונג: פון סולטאנס הויף  ○

● 7 

אינטערעסאנטע : דער יודישער מיניסטער  ○

ערצעהלונג פון יודישען לעּבען אין ּפוילען אין 

 ָאהרהונדערטטען י-18

= שמואל שוועמער 

SMIL H. SFEMER 

[ED] 

 

ענטהאלט די : פאלשטענדיגע כראנאלאגי פון דער אידישער געשיכטע 

 449מיט , וויכטיגסטע עראייגניסע פון אידישן פאלק פון יעדן יאר

ביז ( אלפים. ד) 1240ערשטער טייל פון : היסטארישע נאטיצען 

 COMPLECTA CRONOLOGIE A( = ז''תרפ. ה) 1923

ISTORIEI EVREILOR 

 IASI 1923 HISTORICAL TIMELINE; TEXT IN YIDDISH פראגרעסול

AND ROMANIAN 

. א)קנוט הַאמסּון 

 (פרומקין

 LONDON 1910 TRANSLATION; LITERATURE; INCLUDES פרידמאן. ל ס פאפיראן'פון לייטענַאנט טהָאמַאס גלַאהו: ּפַאן 

PHOTO OF HAMSEN 

. ג)פיליּפשענקָא . א. יו

 (גרינּבערג

פון דער : געמעלן אין טעקסט  119מיט : ּפָאּפולערע ּביָאליָאגיע 

 לעצטער פארּבעסערטער אויסגַאּבע

צענטרַאלער פעלקער פַארלַאג 

 .ר. ס. ס. פון פ

MOSCOW 1929 ILLUSTRATED; SCIENCE; BIOLOGY 

. נ. ש)לונקעוויץ . וו

 (יאקאּבי

 ILLUSTRATED; SCIENCE ע''תר WARSAW שימין. פערלאג ב ּביכער-נַאטּורוויסענשַאפטליכע פָאלקסּפָאּפוליערע 



 VILNA 1922 DRAMA, PORTRAIT OF AUTHOR; BOUND קלעצקין. א. ּב פיער ַאקטען: א דראמאטישע ּפָאעמא : פאר טאג  ווייטער. א

TOGETHER WITH TWO OTHER ITEMS BY 

SAME AUTHOR: 

צווייטע , א דראמע אין דריי אקטען: אין פייער  ●

 אויסגעּבעסערטע אויפלאגע מיטן בילד פון מחבר

: א דראמע אין פיער אקטען : דער שטומער  ●

 צווייטע אויפלאגע

וויסנשַאפטלעכע ּביּבליָאטעק-ּפָאּפּולער KIEV 1929 SERIES ליגע-קולטור פָארד (ּב. ט)פרידריך . ה  NO 34; 

ILLUSTRATED; SCIENCE; FORD MOTORS 

. ג)ּבערטָאלד וויזנער 

 (יַאשּונסקי

וויסנשַאפטלעכע -ּפָאּפּולער -נַאטּור אּון קולטור  WARSAW 1929 SERIES ליגע-קולטור מיט צייכענּונגען אין טעקסט: פַאריּונגערּונג 

 NO 1; BOUND TOGETHER WITH ּביּבליָאטעק

OTHER ITEMS FROM SERIES 

: קּומענדיקע דורות  -( יַאשּונסקי. ג)שעכער . ג. ג ●

צייכענּונגען אין  11מיט : ַארייניפיר אין אויגעניק 

 NO 4 IN SERIESטעקסט 

ּביָאליָאגישע  -( יַאשּונסקי. ג)נעמילָאוו . וו. א ●

פון דער  איבערזעצונג: טרָאגעדיע פון דער פרוי 

טער פַארּברייטערטער און איּבערגעַארּבעטער 4

 NO 7-8 IN SERIESרּוסישער אויפלאגע 

: לעּבען און טויט ( אלטשול. ג)נאמילָאוו . וו. א ●

 NO 9 INצייכענונגען אין טעקסט  9מיט 

SERIES 

איין היסטָארישער רָאמאן פון : ן פאטערלאנד 'ן גלויּבען אונ פַאר'פַאר מישאל

 צייט פון חורבן בית שני אין פיער טהיילדער 

 HISTORICAL NOVEL; DESTRUCTION OF ו''תרנ VILNA בן חיים

SECOND TEMPLE 

 VILNA 1913 TRANSLATION; LITERATURE שרעּבערק. ש. פערלאג ז היסטָארישער רָאמַאן: ן פַאטערלַאנד 'פַאר (מישאל)רָאטַאצי . מ

= לעאּפאלד קאמּפף 

LEOPOLD KAMPF 

אקטען  3דרַאמע פון דער רוסישער רעווָאלוציאן אין : ן שטורם 'פַאר

 =ON THE EVE 

אינטערנאציָאנַאלע ביבליָאטהעק 

 .פערלאג קא

NEW YORK 1907 LITERATURE; TRANSLATION FROM 

GERMAN 

פַאלק )פרידריך שילער 

 (היילּפערין

 ;LITERATURE ; שריפטן פון פרידריך שילער VILNA 1929 SERIES קלעצקין. ּב די פַארשווערונג פון פיעסקָא אין גענוע

TRANSLATION FROM GERMAN 

פַארבַאנד פון ּפוילישע -צענטרַאל רָאמַאן פון יִידישן לעבן אין ַאמָאליקן ּפוילן: ּפוילישע יידן  ווָאלמַאן. ל. י BUENOS ט ''תשי

1959 

SERIES  ּפוילישע יידנטוםדאס  VOLUME 140; 



פאר מיין טייערער  :AIRES INSCRIPTION INSIDE COVER יידן אין ַארגענטינע

פריינדין גערטרוד פינקל צום אנדענק אין טיפער פריינדשאפט די 

אביב-תל, לאה ווָאלמַאן -פרוי פון מחבר   II/17 1960; 

HISTORY OF JEWS IN POLAND; LITERATURE 

. ּפ)לעווַאנדע . ל

 (הַאלּפערן

 ;WARSAW 1923 ILLUSTRATION ON COVER; LITERATURE פארלאג געזעלשאפט צענטראל ּפוילישער מאגנאטדער 

TRANSLATION 

איין היסטארישע ערצעהלונג : דער ּפוילישער קעניג רּבי שאּול וואהל  ם''ישראל במוהרי

פון דיא אלע צרות וואס אידין האבין געהאט פון דיא ּפוילישע רייך 

ערשטער … : שאּול וואהל הָאט געקעניגט איין קורצע צייט ' ּביז ר

 טהייל

ט ''תרנ VILNA זאב וואלץ זוסמאן

1899 

POLISH HISTORY 

. נ)ריימאנט . סט. וול

 (ּבלומענטאל

 WARSAW 1926 LITERATURE; TRANSLATION FROM POLISH פארלאג נאּבעל פרילינג און זומער, ווינטער, הַארּבסט: ּפויערן 

ה ''תרפ WARSAW פערלאג יהּודיה א רייזע אויף די כאלערא: פון די אלטע גּוטע צייטען  גרשון לעווין

1925 

MEMOIRS OF A DOCTOR 

ָאדער אידישע מלוכות אין ? : פון וואנען שטאמען די היינטיגע אידען פייגענבוים. ב

 רּוסלאנד און אראביען

 LONDON 1907 HISTORY רַאדיקאל ּפובלישינג קאמפאני

 VILNA 1908 NO 104 FROM PUBLISHER; LITVISH; MEMOIR פערלאג די וועלט ּכתבים פון א ליטווישען יונגעל: שען ּפנקס 'פון חדר ליטווין. א= הּורוויץ . ש

ד ''תרע WARSAW גיטלין. פערלאג א פון טיעפען הַארצען צבי ּכהן

1914 

ILLUSTRATED COVER; LITERATURE 

 NEW YORK 1917 MEMOIRS; INCLUDES FACSIMILE OF LETTER פערלאג ווארהייט לעּבענסּבעשרייּבונגען: ם יַאריד 'פונ עליכם-שלום

FROM SHOLEM ALEICHEM TO HIS 

CHILDREN DATED FEBRUARY 1916; TWO 

COPIES OF VOLUME I, ONE COPY VOLUME II, 

ONE COPY VOLUME III; VOLUME III 

INCLUDES A PHOTO OF SHOLEM ALEICHEM 

AT AGE 24 

-פָאלקס. ר. ר. ס. או

קָאמיסאריאט פאר 

מעלוכישער : ּבילדונג 

-וויסנשַאפט

שטעטלשע און , פארן צווייטן קָאנצענטר פון שטָאטישע: ּפרָאגרַאמען 

 דָארפישע ארּבעטשולן

 KIEV 1927 EDUCATIONAL MATERIAL; PEDAGOGY ליגע-קולטור



מעטָאדָאלָאגישער 

 קָאמיטעט

שטשעגָאלעוו . יא. ּפ

[ED( ]רַאּפָאּפָארט. י) 

דערינערונגען און דָאקומענטן וועגן ַאזעפס :  ּפרָאווָאקַאטָאר

 דעמַאסקירונג

יאטשקאווסקיס פאפולער  WARSAW 1930 HISTORY; SERIES יַאטשקָאווסקיס ּביּבליָאטעק

 TRANSLATION ;וויסנשאפטלעכע ביבליאטעק

ַארּבעטּבוכ פאר שולנ פונ העכערנ : געשעפטלעכע שּפראכ -ּפרָאזאִיש גיטליצ. מ

 טיּפ אונ זעלבסטּבילדונג

 KHARKOV 1932 EDUCATIONAL MATERIAL; LANGUAGE פארלאג עמעס

INSTRUCTION 

זעהר אינטערעסאנטע היסטָארישע : דיא פרָאממע יונגפרויא  

 יאהרהונדערטס 17ערצאהלונג אויס דעם ערסטען פיערטעל דעם 

LOWY & AKLALAY PRESSBURG  סעפאראט אבדרוק אויס דער יידישען פרעססע אין מישקָאלץ 

 ;LONDON 1910 BIOGRAPHY; PHOTOGRAPH OF SUBJECT פערלאג ארבייטער פריינד פראנסיסקא פעררער און די פרייע ערציהונג פון דער יוגענד ראקער. ר

EDUCATION 

 MOISE= משה הלוי 

HALEVY 

 METHODE FRANCAISE= פראנצאזישע מעטאדע פיר יודען 

POURE LES JUIVES : PARLEZ-VOUS FRANCAIS? 

 .A= צוקערמאנן . פערלאג א

ZOUCKERMANN 

WARSAW 1894 LANGUAGE INSTRUCTION; INCLUDES 

PAGES WITH FRENCH, TRANSLATION WITH 

YIDDISH CHARACTERS, YIDDISH 

TRANSLATION 

א העכסט אינטערעסאנטער : די פראנצויזישע רעוואלוציאן  סאסנאווסקי. א

 היסטָארישער רָאמַאן

   MISSING COVER AND TITLE PAGE? 

און  IIIּבַאם מינסקער יידפעדטעכניקּום פון : פראקטיק פון פרּווושּול  שאץ. וו, ראווין. ש

IV  קָאמיטעט  דערלויּבט דּורכן וויסנשאפטלעכן מעטָאדישן: לערניָאר

 ּבַאם פָאלקָאמיסַאריַאט פַאר ּבילדּונג פון ווייסרוסלאנד

 MINSK 1928 EDUCATIONAL MATERIAL פארלאג-ווייסרּוסישער מעלוכע

צענטער : פיר העבראער : פראקטישע רוסישע גראממאטיק  בלאשטיין. ע

 אויפלאגע

ג ''תרנ VILNA ץ''יהודה ליב מ

1898 

LANGUAGE INSTRUCTION; INCLUDES 

RUSSIAN TITLE PAGE; BOOK READS FROM 

LEFT TO RIGHT; EDUCATIONAL MATERIAL 

פארלאג פון -מעלוכע בילדער 28פָאפוליערע ּבַאהַאנדלּונג מיט : קינד -די פרוי און איר זויג רּובינטשיק. י

 ווייסרוסלאנד

MINSK 1926 MEDICINE; HEALTH; MOTHER AND CHILD; 

ILLUSTRATED 

. א)ּבערנארד שאּו 

 (קרייטמַאן

 WARSAW 1930 ILLUSTRATED COVER; TRANSLATED FROM פארלאג שלמה גָאלדפַארּב די פרוי אין סאציאליזם און קאּפיטאליזם

ENGLISH; SOCIALISM; WOMEN; STAMP 

FROM IWO IN BUENOS AIRES 



. י)ּבַאלזָאק -ָאנָארע דע

 (גָאלדשמידט

 VILNA 1931 TRANSLATED FROM FRENCH; LITERATURE פַארלַאג טָאמָאר רָאמַאן: די פרוי פון דרייסיק יָאר 
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פרָאגרַאמען אין די ערשטע -ַא יָאר ַארּבעט לויט די גּוס: ערשטע טריט  רִיוועס. ש

שּול ּבאם מִינסקער יִידישן פעדאגאגישן -קלאסן פון פרּווו 2

 קאּופמאן. ר, סטאלאווע. לערער פ: טעכניקום 

פארלאג פון -מעלוכע

 ווייסרוסלאנד

MINSK 1926 EDUCATIONAL MATERIALS; PEDAGOGY 

. ט, אלעקסאנדרָאוו. ע

 ּבענסמאנ

דערלָאזן דורכן מעטָאדקָאמ באם : טער טייל -II: ערשטע טריט 

אונ  גרופע-ווי א הילפבוכ פאר דער נול. ר. ס. ס. פָאלקָאמבילד פונ וו

 טנ לערניָאר פונ דער זיבניָאריקער שול-1

פארלאג פונ -מעלוכע

 ווייסרוסלאנד יידסעקטער

MINSK 1932 EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED; 

HOLOCAUST ASSET 

. ד, עליַאשעוו. א

איינהארן . י, פעלדשטיין

[EDS] 

ג ''תרע WARSAW פערלאג יהודיה די ערשטע ידיעות פון נאטורוויסנשאפט
1913 

PART 1 IN אוניווערזיטעט סיסטעמישע קורסען פאר -פאלקס

ּבילדונג-זעלּבסט ; HOLOCAUST ASSET; NATURAL 

SCIENCE; ILLUSTRATED 

 .H= ענדעוועלט . ח

ENDEWELT  ,ש .

 .S= ווייסּבלאט 

WEISSBLATT 

 DAS ERSTE= לעהרּבּוך  -דאס ערשטע יּודישע שאך

JUDISCHE SCHACHLEHRBUCH 

-LEWIN= עפשטיין -ןלעווי

EPSTEIN 

WARSAW ח''תרע EDUCATIONAL MATERIAL; CHESS; 

ILLUSTRATED 

טורגעניעוו . ס. א
 (אברהם זַאק)

 ;WARSAW 1925 TRANSLATION FROM RUSSIAN בזשאזא. פארלאג ח די ערשטע ליּבע

LITERATURE 

ST ישראל לעווי ושותפו יאהרעןעראינערונגען פון די קינדערשע : די ערשטע עבירה  ישעיה בריאנסקי . 

PETERSBURG 

ו ''תרמ
1887 

MEMOIRS 

ּביּבליָאטעק-מאסנ MINSK 1938 SERIES . ר. ס. ס. פארלאג פונ וו-מעלוכע א מָאנָאלָאג פונ אנ עלטערער פרוי: די ערשטע ּפרעמיע  סָארע קאהאנ ; LITERATURE 

. אי)וואזיליעווא . ר

 (קיּפניס

פארלאג פאר די -מעלוכע קָאמיוגיסטקעסדי ערשטע 

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1934 TRANSLATION; ILLUSTRATED COVER 

-אינטערנַאציָאנַאלער ַארבעטער קָאמיסיע-צוזַאמענגעשטעלט פון ַא לערער: ערשטער מַאי  

 ָארדן

NEW YORK 1931 LABOR MOVEMENT; EDUCATIONAL 

MATERIAL  

 IX-27ּבערלין : ישארל -ערשטער קָאנגרעס פארן ארּבעטנדן ארץ 

- 1-X 1930 

ליגע פארן ַארּבעטנדן -וועלט

 ישארל-ארץ

TEL AVIV, 

WARSAW 

1931 LABOR ZIONISM 

ּביּבלישעס : ָאדער דיא קרעהנונג פאם קעניג יוָאש : עתליהו  משה איש הּורוויטץ

 אקטען 4שוישּפיעל אין 

 KRAKOW 1903 DRAMA; BIBLICAL פארלאג פאן אהרן פויסט
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: פעָאדָאר מיכַאליָאוויטש דָאסטָאיעווסקי : דָאסטָאיעווסקי . ד. פ 

 ּביָאגרַאפישע שטריכן 

פארלאג די נייע יידישע 

 פאלקסשול

VILNA 1924 SERIES ּביּבליָאטעק חבר-יוגנט ; BIOGRAPHY; 

INCLUDES PHOTOGRAPH OF AUTHOR; 

CHILDREN’S LITERATURE 

. ל)אויגוסט סטרינדּבערג 

 (ּבאללייזען

 NEW YORK 1912 TRANSLATION; DRAMA יַאקָאוויטש עט קאָ . מ ַאקטען 3טרַאגעדיע אין : דער פאטער 

אויגוסט שטרינדּבערג 

 (ַאברהם זַאק)

 WARSAW 1922 TRANSLATION; DRAMA פארלאג די צייט ַאקטן 3דרַאמע אין : דער פאטער 

 LYRICS FROM DRAMA    ''קעניג ליער,,זיגמונד פיינמאן אין . געזונגען פון מר: פאטער ליעד  

 POETRY; TRANSLATION 1939 בערעסטעטשקא פארלאג צוויט דער פָאטער פון פַארּפעסטיקטע (פאפיק. ל)סלאוואצקי . י

. ק. פארלאג ּבאמ צ-קינדער דער ּפָאטשטאליָאנ פונ דער רעווָאליוציע (סיטאָ . ּפ)כמעלניצקי . ס

 .אּו.פ.יו.ק.ל

KHARKOV 1936 CHILDREN’S LITERATURE; TRANSLATION; 

ILLUSTRATED 

ּפסח )לעָאנקָאווַאלָא . ר

 (קַאּפלַאן

 ב''תרע WARSAW פַאר ַאלעפערלַאג ּביכער  ָאּפערַא אין צוויי ַאקטען: די ּפאיאצען 

1912 
TRANSLATION; OPERA; TWO COPIES 

פארלאג , פארלאג די וועלט צווייטער טייל: ּפרינציּפן -די גרּונט: ּפאליטישע עקאנאמיע  זַאקס. ש. א

 ליגע-קולטור

WARSAW 1926 POLITICAL; ECONOMICS; STAMP FROM 

KALMON MARMOR 

מלכה )ניקָאלַאי לענין 

 (ליָאפמאןרחל 

אידישער , פארלאג אוואנגארד די ּפָאליטישע ּפארטייען אין רוסלאנד

גרוּפע אינטערנַאציָאנאלע 

 סאציאליסטען פון אמעריקא

NEW YORK 1919 STAMP FROM GENERAL INTELLIGENCE 

LIBRARY, DEPARTMENT OF JUSTICE; NO 3 

FROM PUBLISHER; POLITICAL; SOCIALIST  

, ַא ּפירוש אויף די פרעמדע ווערטער: ּבוך -ווערטערּפָאליטישעס  

ּפָאליטישע , זשּורנַאלען, ווָאס ווערען געּברויכט אין יּודישע צייטּונגען

 און עקָאנָאמישע ּברָאשּורען

 ST . 

PETERSBURG 

1907 TWO COPIES; DICTIONARY; POLITICAL 

. ק. צוזאמענפָאר פון אל XVIדעם . : ק. ּפאליטישער ּבאריכט פון צ סטאלין. י

 יָאר 1930יוני  27.( : ּב. )ּפ

ַאלוקריינישע : צענטרפַארלַאג 

 אּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

[1930] INCLUDES PORTRAIT OF STALIN; SOVIET; 

TWO COPIES 

SALOMON 
FRANK [ED] 

 MUNICH 1946 ILLUSTRATIONS; ZIONISM; MANDATE פארלאג יידישע בילדער ּפאלעסטינע אין ּבילד

PALESTINE 

. ז, קיּפניס. מ

 ]ED[זעליגפעלד 

 WARSAW  FOLK SONGS; INCLUDES MUSIC AND גיטלין. פארלאג א לידער-פאלקס

LYRICS 

פארלאג פאר די -מעלוכע לידער וועגנ לענינענ-פָאלקס 

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 אוססר

KIEV 1937  ּביּבליָאטעק זיי גרייטNO 4; FOLK SONGS ABOUT 

LENIN; TWO COPIES 



ביורָא פון דער -צענטראל דער יסוד פון אונזער בעפרייאונג: מעשר -פָאלקס ניידיטש. א. י

 ציוניסטישער ָארגַאניזַאציָאן

LONDON ף''תר SERIES ן פאלק’שריפטען פאר-פלּוג  NO 1; POLITICAL 

 BIALYSTOCK 1921 DRAMA מירסקי. ּב. מ אקטן מיט א עּפילָאג 3דראמע אין : ליידן -פאמיליען ליאמּפערט. ש

= עליכם -שלום

SHOLEM 
ALEICHEN [SIC] 

 .I= שול אין וויניּפעג -ּפרץ. ל. י DI FON= די פאן 

L. PERETZ SCHOOL IN 
WIINIPEG [SIC 

WINNIPEG  SERIES ליטעראטור פאר דער שול NO 2; CHILDREN’S 

LITERATURE 

קאמישע קוּפלעטען אונד טהעאטער ליעדער מיט : דער פאנאגראף  יצחק ריינגאלד

 בעקאנטע ענגלישע מעלאדיען

 J. LIDSKIN CHICAGO  HUMOR, SATIRE, SONGS= יעקב לידסקין 

NEW YORK 191919  ּפָאעזי און ליעדער שלמה שמולעוויטש
13 

INCLUDES PHOTOGRAPH OF AUTHOR; 

POETRY 

= ליטערַארישער פערלַאג  ַא סימבָאלישע פָארשטעלונג אין איין ַאקט: דער ּפאּפוגאי  לעָאניד אנדרעיעוו

YIDDISH LITERARY 

PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK 1914 DRAMA; SYMBOLIST; TWO COPIES 

: פאר ָארגַאניזאציָאנעלווירטשאפטלעכנ פארשטארקנ די קָאלווירטנ  

ּבאשטימונג פונ : פארגעזעלשאפטלעכונג פונעמ פי -וועגנ צוואנג

 ...יָאר  1932טנ מארט -26פונעמ .( ּב.)ּפ.ק.אל.ק.צ

 ODESSA 1932 SOVIET טשָארנָאמָארסקַא קָאמונא

 POETRY 1939 ּבערעסטעטשקאָ  פארלאג צוויט לידער: פאר באגין  פָאפיק. ל

אונד : איין העכסט אינטערעסאנטער ראמאנן : דער פאר ּביטענער  (ר-ג. ז)

 אויף איינע וואהרע ערציילונג

ב ''תרמ WARSAW אלאפין
1882 

TRANSLATION; LITERATURE 

-פערלאג ציוניסטישע קאפיקע ?ישארל-פאר וואס ארץ יעקב ראבינאוויטש

 ּביּבליָאטעק

ODESSA ח''תרס NO 6 FROM PUBLISHER; ZIONISM 

דער קַאמף פון די ? : ּבלוט אין ּפַאלעסטינעפאר וואס גיסט זיך  

די רָאל פון  -ענגלַאנד ענטפערט מיט קוילן און מיט פייער  -ַארַאבער 

דער ַאנטיסעמיטיזם הויבט אויף זיין קָאּפ אין ַאלע  -די ציוניסטן 

-די לַאגע פון די אידן אין סָאוועטן -קַאּפיטַאליסטישע לענדער 

 פרַאגע-דער לייזונג פון דער אידןדער וועג צו  -פארבַאנד 

ביבליָאטעק-איקָאר NEW YORK 1933 SERIES איקָאר  NO 9; TWO COPIES; 

ZIONISM 

. י)זשאבאטינסקי . וו

 (מחבר

און ניט גלַאט ַא טעריטָאריע : פאר וואס ווילען מיר דוקא ארץ ישראל 

 ?אין דער וואלט ַאריין

 LONDON 1905 ZIONISM; TRANSLATION; NO 1 FROM פערלאג פועלי ציון

PUBLISHER; TWO COPIES 

דער אידישער לינקער 

פליגעל פון דער 

סאציאליסטישער ּפארטיי 

 פון אמעריקא

א מָאטיווירטע ? : פאר ווָאס מיר הַאּבען פארלאזען די קָאנווענשָאן

 ערקלערונג

 NEW YORK  SOCIALISM קאמף



-ּפָאליטּופקלער

צענטראלע יידישע ּביורָא 

ּבאם פָאלקָאמּבילד פון 

 .ר. ר. ס. או

, מעטָאדישע ָאנווייזונגענ פאר ליקווידאטערנ: פאר ליקווידאטערנ 

 ָאנפירער אונ אינדיווידועלנ ליקאמאראצעס-גרוּפעס

 KIEV 1930 EDUCATIONAL MATERIAL; PEDAGOGY ליגע-קולטור

אויס דער צייט פון , היסטָארישע כרָאמיק: פַאר פרייהייט און רעכט  (רייזען. ז)רוּבאקין . נ

 דער שּפַאנישער אינקוויזיציע און הָאלַאנד

 VILNA  HISTORY קלעצקין. א. ּב

 SATIRE; COLLECTION OF PARODIES OF    ּפַארָאדיען  דער טּונקעלער

FAMOUS YIDDISH AUTHORS BY LEADING 

HUMORIST 

ּבַאגרינדעט אויף פַארשידענע ! פַארַאן א גאט אויף דער וועלט .צ. ּב

דת : מיט מָאדערנער ּבַאלייכטונג , רעליגיעזע און פילָאזָאפישע ווערק

וויסענשַאפטליכע ָאּפהַאנדלונג ( רעליגיָאן און וויסענשַאפט)ודעת 

 וועגען דער אידישער אמונה פַאר ַאלע קלאסען אידען

   RELIGIOUS; TWO COPIES 
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 WARSAW 1921 DRAMA פארלאג די צייט ַאקטען 3דרַאמע אין : פארּבארגענע ּכחות  ּבימקאָ . פ

קאמיטעט פאר -ארגאניזיר

דעם יידישן 

וויסנשאפטלעכן 

 אינסטיטוט

 7-12: וועגן דעם וויסנשאפטלעכן אינסטיטוט : פארבאראטונג 

 אין בערלין, 1925אויגוסט 

 BERLIN 1925 EARLY YIVO PUBLICATION 

. פ)דאסטאיעווסקי . פ

 (ָארלָאוו

 ;NEW YORK  TRANSLATION FROM RUSSIAN פערלאג מאקס יאנקָאוויץ פארּברעכען און שטראף

LITERATURE 

וויסנשאפטלעכע ּביּבליָאטעק-ּפָאּפולער KIEV 1920 SERIES ליגע-קולטור פָארד .(ּב. ט)פרידריך . ה  NO 34; 

FORD COMPANY; TECHNOLOGY; 

ILLUSTRATED 

? פַארווָאס איז דָאס יידישע טעַאטער אויפגעקומען ַאזוי שּפעט נח ּפרילוצקי

ָאּפדרוק פונעם ַאלמַאנַאך פַאר יידישער -סעּפַארַאט

 ''אונטערוועגנס,,ליטערַאטור 

 VILNA 1940 THEATER HISTORY 

ציוניסטישער ָארגַאניזַאציע אין  ?דווקא ארץ ישארלפַארווָאס  ישראל גָאלדשטיין

 אמעריקא

WASHINGTON 

DC 

ד ''תש
1944 

SERIES ן פָאלק’ברָאשורען פַאר  NO 2; ZIONISM  

פארלאג -צענטראלער פעלקער שוועריקייטן-פארווָאס זיינען ּבא אונדז פאראן ּברויט אקערמאן. ש

 .ר.ס.ס.פון פ

MOSCOW 1929 PUBLICATION OF קָאמיטעט פון לענינישן -צענטראל

ּביורָא פון די יידישע -צענטראל, פארּבאנד-קָאמוניסטישן יוגנט

 SOVIET; JEWISH CULTURAL ;סעקציעס

RECONSTRUCTION BOOKPLATE 



פארווָאס יעדער ארבעטער דַארף שטימען פאר דער קָאמוניסטישער  ָאלגין. מ

דער אידישער ביורא ביים געשריבן אויף דעם אויפטראג פון : ּפארטיי 

 פון דער קָאמוניסטישער ּפַארטיי פון די פאראייניגטע שטַאטן. ק. צ

   COMMUNIST 

= קַארטוועלישווילי . ל

 לַאוורענטי

די ּפארטעישע אנפירּונג אפן נייעם עטאּפ פון דער סאציאליסטישער 

 XIאפן . או.( ּב. )ּפ. ק. ק. ָארגאניזיצָאנעלער ּבאריכט פון צ: ּבויּונג 

 צוזאמענפאר-ּפארטיי

ַאלוקריינישע , צענטרפארלאג

 ָאּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

 SOVIET 

 MINSK 1933 HOLOCAUST ASSET; REVOLUTION OF 1905 פַארלַאג-ּפַארטיי יָאר 1905פָארטרָאג וועגנ דער רעווָאליוציע פונ  .(ק. נ)לענינ . אי. וו

. ג)ּבערטָאלד וויזנער 

 (יַאשּונסקי

וויסנשַאפטלעכע -ּפָאּפּולער: נַאטּור אּון קּולטּור  WARSAW 1929 SERIES ליגע-קולטור פַאריּונגערּונג

 NO 1; SCIENCE; ILLUSTRATED ּביּבליָאטעק

= ניעמאנסקי 

NIEMANSKY 

ַאלגעמיינער אידישער  LA COMMUNE DE PARIS= די פאריזער קאמונע 

פוילען , ַארבייטערבונד אין ליטא

 און רוסלאנד

GENEVA OCTO

BER 

1905 

ILLUSTRATED; PARIS COMMUNE; BUND 

PUBLICATION  

צענטראלער פארלאג פאר די  זאמלונג: ּפאריזער קָאמונע  [ED]יודיצקי . א

. ר. ר. ס. פעלקער פונ פ

 אלוקראינישע ָאּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1931 ILLUSTRATED COVER; PARIS COMMUNE 

 KIEV 1925 DRAMA; PARIS COMMUNE; TRANSLATION ליגע-קולטור ַאקטן 3אינסמענירונג אין : ּפאריזשער קאמונע  .(ס. ּב)ָאקונעוו . יא

ט ''תרמ VILNA  דיא פארליּבטע רּבצין (ש''אמ)בראנדשטעטער 

1889 

TRANSLATION; LITERATURE; ROMANCE 

:  סימבָאלן אין דער ארכיטעקטור פון בית המקדשפָארמאן און  רָאמַאנָאוו. ּפ

 ָאּפדרוק

 NEW YORK 1936 ARCHITECTURE; TEMPLE 

פארלאג פונ -מעלוכע געשיכטע-פארנ ּבָאלשעוויסטישנ שטודירנ די פארטיי קאהאנָאוויטש. מ. ל

 ווייסרוסלאנד יידסעקטער

MINSK 1932 HOLOCAUST ASSET; COMMUNIST PARTY 

HISTORY 

 MOSCOW 1941 SOVIET פארלאג דער עמעס-מעלוכע פאר דער פרייהייט, פער דער ערע, פארנ היימלאנד קָאנסטאנטינָאוו. פ

אלגעמיינער אידישער 

ארבייטער בונד אין 

 רוססלאנד און פוילין

אלגעמיינער אידישער ארבייטער  א זאממעלבוך: נ זונאויפגאנג 'פאר

 בונד אין רוססלאנד און פוילין

 APRI

L 1898 

LITERATURE COLLECTION; BUND 

אלגעמיינער אידישער 

, ארבייטער בונד אין ליטע

 פוילען און רוסלאנד

אלגעמיינער אידישער ארבייטער  צווייטע אויסגאבע: א זאמעלבוך : נ זונאויפגאנג 'פאר

פוילען און , בונד אין ליטע

 רוסלאנד

GENEVA MAR

CH 

1904 

LITERATURE COLLECTION; BUND 

אינסטיטוט פאר יידישער 

ּפרָאלעטַארישער קולטור 

ּבא דער אלוקריינישער 

ּבאריכט פונעמ )קריטיק -פארנ לענינישנ עטאּפ אינ דער ליטערַאטור

 (1932אּפריל  25-30ּפלענומ פונ דער ליטסעקציע 

פארלאג פאר די -מעלוכע

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1932 HOLOCAUST ASSET; LITERARY CRITICISM 



וויסנשאפטלעכער 

סעקציע פאר , אקאדעמיע

 ליטערַאטור אונ קריטיק

דיא אינטערנאציָאנַאלע  ַאקטען 3דרַאמַא פון דער רוסישער רעוואלוציאן אין : ן שטורם 'פאר לעאּפאלד קאמּפף

 ביבליאטהעק

NEW YORK 1907 LITERATURE; TRANSLATION FROM 

GERMAN; HOLOCAUST ASSET 

ד ''תרפ WARSAW גָאלדפַארּב. ש ָאדער צווישן די חורבות פון ידישן לעּבן: פארּפלאנטערטע וועגן  שמעון האראנטשיק

1924 

 

אינסטיטוט פאר  !פָארשט אייער שטעטל ַאלעקסַאנדרָאוו. ה

, ווייסרוסלענדישער קולטור

סָאציַאל  -יידישער סעקטָאר 

ביּורָא  -עקָאנָאמישע קָאמיסיע 

 פַאר קַאנטקענטעניש

MINSK 1928 ETHNOGRAPHY 

: פרָאגרַאם פארן מאטעריאלינקלייּבער ! פָארשט יידישע דיאלעקטן וויינגער. מ

-שריפטן פון ווייסרוסלענדישן מעלוכע,,באזונדערָאפדרוק פון די 

 ''אוניווערסיטעט

 MINSK 1925 LINGUISTIC RESEARCH יידָאפטייל פון אינוויסקולט

: ארבייט צווישן אידן -די פארשּפרייטונג פון מלאכה און ערד סינגאלאווסקי. א

 ''ָארט,,געשיכטע און אויפגאבן פון דער געזעלשאפט 

BERLIN 1921 INCLUDES PHOTOGRAPHS; HISTORY OF ORT פארלאג ָארט  

. א)זשול ווערן 

 (טענענבוים

 JEWISH PRESS אוצרות ס ירושה ָאדער די פערזונקענע'דעם פַאשאַ 

PUBLISHING 

NEW YORK  LITERATURE; TRANSLATION; HOLOCAUST 

ASSET 
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. י)איגנאציא סילאנע 

 (כמורנער

 WARSAW 1935 TRANSLATION; FASCISM  זיין אנטשטייּונג און אנטוויקלונג: דער פאשיזם 

דָאלָארעס איבארורי 

= ּפאסיָאנאריא 

DOLORES 

IBARRURI 

 LOS FASCISTAS NO! = די פאשיסטנ וועלנ ניט דורכגיינ

PASARAN! 

 MOSCOW 1936 HOLOCAUST ASSET פארלאג עמעס

מָאטָארן אּון , ַא פָאשעטע דערקלערּונג פּון דינַאמָאמַאשינעס פעלעפ. מ

הילפביכל פאר : גלייכשטרָאם אּון וועקסלשטרָאם : טרַאנספָארמַאטן 
 און שולן פון העכערן טיּפפעדטעכניקומס 

פארוואלטונג פון ווייסרוסישן 

 אוניווערסיטעט-מעלוכע

MINSK 1929 TECHNOLOGY; EDUCATIONAL MATERIAL; 

ILLUSTRATED; TWO COPIES; ONE COPY IS 

HOLOCAUST ASSET 

 WARSAW 1923 POLISH-YIDDISH DICTIONARY פארלאג שּפרַאכן אידיש ווערטערּבוך-ּפויליש [ED]קרַאקָאווסקי . י

ערשטער טייל נומער ( ט''ח וּת''נזירות ּת)מלחמה -די ּפוילישע וועלט 
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 FIRST WORLD WAR ו''תרצ WARSAW ליּבעסקינד



דאס חסידישע  - VIENNA 1921 HAS ADDITIONAL TITLE PAGE פארלאג דער קוואל דָאס פוילישע יונגעל לינעצקי. י. י

פין זיין , ּבעשרייבונג פין א ּפוילישען יּודען-לעּבענסדי : יונגעל 

ם אנפאנג דעס ’צו דער צווט פינ: געּבוירען ּביז זיין פערלוירען 

קצין הצחקּואלי -יעטצטיגען יודישען יאהרהונדערט פון עלי

די מווייטע פאלקאמען איבערגעארבייטע : ק וציוני ’’מק

ז’’ווילנא תרנ… אויסגאבע פאן מיין פוילישען יונגעל   

LITERATURE ABOUT POLISH YOUTH 

. ח)ַאנטָאנינא סָאקַאליטש 

 (טויבענשלַאג

 3דראמא פון דער גרויסער רוסישער רעווָאלוציע אין : די פויסט 

 אקטען

 NEW YORK 1917 DRAMA; TRANSLATION FROM POLISH טאוּבענשלאג. פארלאג ה

 NO 144; UPRISING IN גרָאשן ּביּבליָאטעק WARSAW 1933 SERIES ּביּבליָאטעק-פַארלַאג גרָאשן (ּפוגַאטשָאוו)אויפשטַאנד אין רוסלַאנד -דער ּפויערן סלָאנימסקי. ז

RUSSIA 

פארלאג פאר די -מעלוכע פונ א ּביידל ּביזנ ווָאלקנקראצער ריאסענצעווא. נ

נאציָאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 אוססר

KIEV 1937 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 

BOOKPLATE; SERIES ּביּבליָאטעק זיי גרייט NO 28; 

CHILDREN’S LITERATURE; TWO COPIES  

מאור. ז POETRY; ILLUSTRATED BY   פארלאג לעּבען פון א ליּבע נח שטיינּבערג  

 BUENOS  פון אלע מיינע היימען מוישע קויפמַאן

AIRES 

1944 INSCRIBED BY AUTHOR -  פאר מארגנפרייהייט ניו

 ;DATED MAY 1 1944 יארק מיט פריינטלעכע גרוסן

POETRY 

 MOSCOW 1943 POETRY AND BALLADS ABOUT WAR פארלאג דער עמעס-מעלוכע לידער אונ באלאדעס וועגנ מילכָאמע: פונ אמָאל אונ היינט  כאשטשעוואצקי. מ

= מַארקאס דינער 

MARCOS DINER 

 : DE LA VIDA SEXUAL= פון געשלעכטלעכן לעּבן 

TEMAS DE EDUCACION SEXUAL Y 

PROFILAXIAS ANTIVENEREA 

 BUENOS 

AIRES 

1937 MEDICINE; ILLUSTRATED; SEXUAL HEALTH 

: מעשהלעך פון פארשיידענע פעלקער : פון דער אייּביקער שפע  אליעזר שינדלער

 פערמנטע זאמלונג

 VILNA 1938 CHILDREN’S LITERATURE גרינינקע ביימעלעךפארלאג 

די ערשטע דערפָארונג פונעמ : פונ דער לעּבעדיקער דערפארונג  (גוטמאנ. יע. )ג. אָ 

 קָאלווירטישנ האנדל

פארלאג פאר די -מעלוכע

. נאציָאנאלע מינדערהייטנ אינ או

 .ר. ר. ס

KHARKOV, 

KIEV 

1932  

ּביּבליָאטעק-און ּפיָאנערן -שּול  KIEV 1926 SERIES ליגע-קולטור שָאף ּביזן טשערווָאנעץפון דער  וולאסענקאָ . ּפ ; NO 19; ABOUT 

CURRENCY; INCLUDES ILLUSTRATIONS 

 MISSING COVER AND TITLE PAGE    ?פון וואנען שטעמט די היינטיגע אידישע אבגעזונדערטקייט 

אלגעמיינעם אידישען ארבייטער  פון וואס איינער לעבט דיקשטיין. ס

 בונד אין רוססלאנד און פוילען

GENEVA JULY 

1900 

TITLE PAGE HAS PRINTED רוססלענדער סאציאל-

 BUND ;דעמאקראטישע ארבייטער פארטיי



 .S= דיקשטיין . ס

DICKSTEIN 

אלגעמיינעם אידישען  .WOVON LEBT DAS VOLK= פון וואס איינער לעבט 

פוילען , ליטא ארבייטערבונד אין

 און רוסלאנד

GENEVA JULY 

1905 
BUND 

 קליינע ערצאהלּונגען SERIES ד''תרנ VILNA גוידא. י א ּבילד: פון זאוואד אין ּבאד  לעּבענזאן. א

אידישן ליטעראטן און  צו מענדעלע מוכר ספרימס צענטן יָארצייט: פון זיידנס קווַאל  
זשורנַאליסטן פאריין אין 

 ַארגענטינע

BUENOS 
AIRES 

1927 COVER HAS PORTRAIT OF MENDELE; 

COLLECTION OF ESSAYS ON HIS WRITINGS 

מיר קענען נישט : טעג -ערצעהלונג פון די מלחמה: פון טויט לעּבעדיג  יונה קרעּפעל

. ס ווינדער אּון דָאך זעהען מיר זיי יעדען טָאג'בעגרייפען גָאט

קונט אונזער העלד צוריק און פערשלעּפט ווייט פון זיין היים 

ּבעגליקט זיינע עלטערן וואס האבען איהם שוין לאנג בעווייגט אלס 

 טויטען

  1924 ּפשעמישל שמחה פריינד

= לייּב ַאלטשולער 
LEO ALTSHULER 

 ,NIGHTS OF JUNE  AMERICA= ליריק פאר מוזיק : נעכט -פון יוני
VILNA 

1931 PORTRAIT OF POET ON COVER; POETRY 

 NEW YORK 1930 HUMOR פארלאג חברים א מעשה: פון יענער זייט טייך  כאווער ּפאווער

. געזעלשאפט. מענטשן. לַאנד: פון יענער זייט כינעזישער וואנט  רימָאן. י

 .ּבירגערקריג

וויסנשאפטלעכע ּביּבליָאטעק-ּפָאּפּולער KIEV 1927 SERIES ליגע-קולטור  NO 12; 

ILLUSTRATED; CHINA 
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 ,VIENNA פארלאג דער קוואל פון מיין היים אין די בערג בער הָארָאוויץ

WARSAW, 
LEMBERG 

 HOLOCAUST ASSET 

 WARSAW  LITERATURE‘ ּביּבליָאטעק-פארלאג ּפרץ פון מענטש צו מענטש משה נַאדיר

 LITERATURE; VARIOUS AUTHORS   יארק-פערלאג ניו א זאמעלּבוך פַאר ּפָאעזיע: פון מענש צו מענש  [ED]הַאלּפערן . ל. מ

. א)אנטאן טשעכאוו 

 (פרומקין

LONDON SEPT ארבייטער פריינד דער שידוך( 2דער בער ( 1: פון פרעמדע לשונות 

EMBE

R 

1905 

TRANSLATION; DRAMA 

  ;VILNA  NO 1 IN SERIES פערלאג נייע ּביכער צוריקמיט הונדערט יאהר : פון רוסישען קייזערליכען הויף  

 MOSCOW 1940 ILLUSTRATED; EVOLUTION; HOLOCAUST פארלאג דער עמעס-מעלוכע פונוואנענ שטאמט דער מענטש גורעוו. ג

ASSET 

 ;VILNA 1908 MEMOIR OF LITHUANIAN CHILDHOOD  ּכתבים פון א ליטווישען יונגעל: שען ּפנקס 'ם חדר'פונ ליטווין. א= הּורוויץ . ש



INSCRIBED BY AUTHOR - שייפער. י. דעם ליבן ה  

צום , ם אידישן ווארט'ן איבערגעגעבענים פריינד פונ'דעם אמת

ניו יארק תשרי ( ליטווין. א)הורוויץ . ם מחבר ש'אנדענקען פונ

 ב''תרצ

  ח''תרמ VILNA  איינע וואהרע ערצעהלונג: דער פוסטער מיוחס  ר''שמ

וועסט ברָאנקס ּפועלי ציון  נָאך דער ַאנטשטייאונג פון מדינת ישארל: ציוניזם -ּפועלי חיים גרושקין

 פַאראיין

NEW YORK 1954 LABOR ZIONISM 

עתה יצט אוף דעם האט ער אוך השנחה : … ספר פוקח עורים  
זיך גיגעבין אוף די גימיינעלייט אז זיי ווילן תשובה טאן ווי זיי זאלין 

נוחג זיין האט ער מחבר גווען דעם פסר אוף טייטש אז אלע זאלין 

 ...דרינען איין זעהן ווש ער גישריבן

 RELIGIOUS 1832  יצחק כמוחרר יוסף טענין

ב ''תרס VILNA אברהם צבי ראזענקראנץ : ...והוא פירוש על תפלה : ספר פחד יצחק  

1902 

RELIGIOUS 

סָאפיא ּבָארגאנָאוויטש 

 (ס--ק. אי)

-דערלויּהט פון מעלוכישן וויסנשאפטלעך: ּפיָאער קרָאּפָאטקין 

צו ּבאנוצן . ר.ר.ס.מעטָאדָאלָאדישען קָאמיטעט פון פָאלקָאמּבילד או

 (VII/18 1930 853. נ)אין די קינדערשע ּביּבליָאטעקן 

און  -שול KIEV 1930 CHILDREN’S LITERATURE; SERIES ליגע-קולטור

ּביּבליָאטעק-ּפיָאנערן  NO 58 

 JOHN= דזשאן מילל 

MILL  ,פ .

 ]FORWARD[קורסקי 

  IIבַאנד : מעמוַארן : ּפיָאנערן און ּבויער 

=PIONEERS AND BUILDERS VOL II 

 NEW YORK 1949 INSCRIBED BY F. KURSKY, WHO WROTE THE פארלאג דער וועקער

FORWARD; MEMOIRS 

I. FIGLER מעטהאדע -שרייּבס אידישע 'פיגלער =FIGLER'S JEWISH 

WRITING METHOD 

 OTTOWA, 

CANADA; 

WASHINGTON

, DC 

1917-

1918 

EDUCATIONAL MATERIAL; WRITING 

INSTRUCTION; FIVE ITEMS: 

● NO 1 (1917) 

● NO 2 (1917) 

● NO 2 (1918) 

● NO 3 (1917) 

● NO 3 (1918) 

, גַאזן, פליסיקייטן: טייל  1: לויטן לַאּבָארַאטָארישן מעטָאד : פיזיק  ּברָאכעס. ש

ווָאס מע , מַאכשירים, ּבַאוועגער-ווַארעמקייט, מעכַאניק, ווַארעמקייט

 צווייטע אופלַאגע: קען ַאליין מַאכן 

 ;MINSK 1929 EDUCATIONAL MATERIAL; PHYSICS צענטרפארלאג

ILLUSTRATED; SCIENCE 

וויברירונגען און , ָאּפטיק, מאגנעטיזם, עלעקטריע: טייל  IIפיזיק  ּברָאכעס. ש

 צווייטע אויפלאגע: ווָאס מע קען אליין מאכן , מאכשירים, כוואליעס

פארלאג -צענטראלער פעלקער

 פון פססר

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 HOLOCAUST ASSET; PHYSICS; 

EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED 

רעדַאקטירט ( פערטע אויפלאגע)פיזישע געאגראפיע אין צוויי טיילן  חיימסאן. מ

 ָארגַאניזַאציע-דורך ַא קָאמסיע פון לערער ּביי דער צענטרַאלער שול

 VILNA 1921 EDUCATIONAL MATERIAL; HOLOCAUST צענטרַאלע שול ָארגַאניזַאציע

ASSET; GEOGRAPHY; STAMP FROM YIVO IN 

NEW YORK 



 ;MOSCOW 1933 EDUCATIONAL MATERIAL; GEOGRAPHY פארלאג עמעס לערנבוכ פאר דער מיטלשול: פיזישע געָאגראפיע  סיניצקי. ד. ל

ILLUSTRATED 

MUNICH NOVE דרור דריטע אויפלאגע : ּפיין און גבורה  

MBER 

1947 

INCLUDES FACSIMILE OF TITLE PAGE FROM 

FIRST EDITION (PUBLISHED IN THE 

WARSAW GHETTO, 1940), SECOND EDITION 

PUBLISHED IN LODZ JUNE 1947; 

ּבונם )ַאנרי ּבַארּביס 

 (ווַארשַאווסקי

 ;WARSAW 1920 BOOKPLATE FROM IWO IN BUENOS AIRES יאטשקאווסקי. פארלאג ש דָאס פייער

TRANSLATION FROM FRENCH; LITERATURE 

הענרי טהאמאס באקל 

. ּפָאּפולאריזירט פון דר)'

 (גינזבורג. א

 ;NO 1 פרייע ארּבייטער שטימע ּביּבליָאטעק NEW YORK  SERIES פרייע ארבייטער שטיממע די פילאזאפיע פון געשיכטע

PHILOSOPHY OF HISTORY; TRANSLATION? 

ערשטעס : וואס זי איז און ווי זי האט זיך ענטוויקעלט , די פילאסאפיע חיים זשיטלאווסקי

 איינלייטונג: העפט 

 NEW YORK  PHILOSOPHY פערלאג מאקס מייזעל

. ה)טָאלסטָאי . נ. ל

 (שוועדיק

 ;MINSK 1938 CHILDREN’S LITERATURE; TRANSLATION .ר.ס.ס.פארלאג פונ וו-מעלוכע פיליּפָאק

ILLUSTRATED 

 LONDON 1903 INCLUDES PHOTOGRAPH OF סאציאליסטישע פארטייפוילישע  FILIPINA PLASKOWICKA= פיליפינא פלאסקאוויצקא  

PLASKOWICKA; TRANSLATION FROM 

POLISH; INSCRIBED BY זָאהן. ]...[מ ; SOCIALISM 

-גרונט: ּפרָאדוצירישער דיסקָאנט אין די קָאלווירטן -פינאנציעל 

, ּפרָאדוצירישן דיסקָאנט-האנָאכעס פון איינפאכסטן פינאנציעל

רעקָאמענדירט פון פָאלקָאמערד און קָאלווירטצענטער און 

 .(אי. ּפ. קָאנטאקטירט ניטן פָאלקָאמאט פאר א

פארלאג -צענטראלער פעלקער

 .ר.ס.ס.פון פ

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1931 HANDBOOK FOR FINANCES 

ציוניסטישע 

ההסתדרות , ארגאניזאציע

 הציונית

 ZIONIST ORGANIZATION FINANCIAL ט''תרע LONDON  בּודזשעטפינאנציעלער בעריכט אונד 

REPORT 

 WARSAW 1922 UKRAINE צענטרַאל. ס געז'פארלאג פון לעצטער אוקרַאניע: פינסטערע וועגן  עפעלּבוים. ּב

BO X 89      

ארּבעטער :  1915-1950-51: ּבוך -דרייסיק יָאריקער יובל-און-פינף [ED]אסתר פעלדמַאן 

 35TH= דיריגענט , לַאזַאר וויינער: ניו יָארק : רינג כאר 

ANNIVERSARY OF THE WORKMEN'S CIRCLE 

CHORUS, LAZAR WEINER CONDUCTOR 

 COMMEMORATION BOOK FOR WORKMEN’S   ארבייטער רינג כאר

CIRCLE CHORUS IN NEW YORK 

מושעווער און 

ּבאראנָאוויטשער 

 TWENTY FIFTH= יָאהריגער יוּבילעום ּבוך -דרייציג-און-פינף

JUBILEE BOOK 1904-1929 

 NEW YORK 1929 ILLUSTRATED; LANDSMANSHAFT; TEXT IN 



ּבענעווָאלענט 

= אסָאסיאיישאן 

MUSHER & 

BARANOWITCHE

R BENEVOLENT 

ASSOCIATION 

ENGLISH AND YIDDISH; ANNIVERSARY 

BOOK 

 ,VIENNA פארלאג דער קוואל נפטריםפינף  

WARSAW, 

LEMBERG 

 SERIES TITLE; INDIVIDUAL ITEMS BOUND 

TOGETHER; LITERARY CRITICISM; 

BIOGRAPHY; ILLUSTRATED BY אוריאל בירנבוים 

א סקיצע פון זיין לעבען און שאפען :  שלום עליכם ●

 מענדעל זינגער -

 משה זילבורג -שטריכען -כַארַאקטער: ּפרץ . ל. י ●

פראגמענטען וועגען זיין : מענדעלע מוכר ספרים  ●

 משה גראס -ליטערארישער ּפערזענליכקייט 

 -א סקיצע פון זיין לעבען און שאפען : פרוג . ש. ש ●

 מלך ראוויטש

א סקיצע פון זיין לעבען און שאפען : יעקב דינעזָאן  ●

 יעקב-בן. מ -

, ברענטש איינס', סניף א

 ּפועלי ציון

ארויסגעגעבן : פינף און פערציג יָאהר ּברענטש איינס ּפועלי ציון 

טען -29, לכבוד דעם פינף און פערציג יָאריגען יוביליי דינסטאג

 FORTY-FIVE YEARS= נָאוועמבער ניינצען ניין און פערציג 

BRANCH ONE POALE ZION : 45TH 

ANNIVERSARY BANQUET, TUESDAY 

NOVEMBER 29 1949, UHR'S RESTAURANT 

 PHILADELPHI

A, PA 

1949 LABOR ZIONISM; COMMEMORATION; 

INCLUDES A FEW PHOTOGRAPHS OF 

MEMBERS; TEXT IN ENGLISH AND YIDDISH 

סעמעטערי דעּפארטמענט 
 ארּבייטער רינג

 WORKMEN’S CIRCLE NEW YORK 1932 INCLUDES PHOTOGRAPH OF MEMBERS OF פינף און צוואנציגסטער יעהרליכער רעּפָארט

COMMITTEE AND MAPS OF CEMETERY 

PLOTS 

אליעזר שינדלער 

=ELIESER 

SCHINDLER  
[TEXT ,] יעקב

 JAKOB= וויינגָארטן 

WEJNGARTEN  

[MUSIC ] 

 JUDISCHE MELODIEN : FUNF= פינף לידער מיט נָאטן 

LIEDER 

GRININKE 

BOJMELECH 

VILNA 1936 SERIES ּביּבליָאטעק-נָאטן ; MUSIC AND LYRICS 

הלל )לילענּבלום . ל. מ

 (מאלאכָאווסקי

 NEW YORK 1909 TRANSLATION; BIBLICAL פערלאג רעזניק און קַאּפלַאן ס לעּבען'פינף מאמענטען אין משה רבינו

. ג, ריקָאוו. א

. וו, קרזשיזשאנאווסקי
 קויּבישעוו

 UKRAINE 1929 STAMP FROM ALL-UKRAINIAN CULTURAL פארלאג פון אוקראינע-מעלוכע פאלקסווירטשאפטדער פינפיאריקער ּפלאן פון דער 

RELATIONS WITH FOREIGN COUNTRIES 

BOOKS EXCHANGE; HOLOCAUST ASSET; 



AGRICULTURAL PRODUCTION 

געשיכטע פונעם עקָאנָאמיסטישן אינטערנאציָאנאל  KIEV 1930 SERIES ליגע-קולטור יָאר 1924יולי  8 -יוני  17: פינפטער קָאנגרעס פון קָאמינטערן  (קי--י. א)וויליאמס . ּב

לָאזָאווסקי. אין קָאנגרעסן אונטער דער רעדאקציע פון א ; 

HISTORY OF COMINTERN 

פונ צָאלנ אונ פונ : פינפציפערדיקע טאּבעלעס פונ לָאגאריפמענ  .(ג. י)ּפרזשעוואלסקי . יע

גאּוסעס : עס זיינענ נָאכ צוגעגעבנ געווָארנ: טריגָאנָאצעטרישע גרייסנ 

, ווָארצלענ-קוואדראט, קוואדראטנ פונ צָאלנ, לָאגאריפמענ

 קובווָארצלענ אונ אייניקע אינדערע טעבעלעס

פארלאג פונ -מעלוכע

 נאמסעקטער: ווייסרוסלאנד 

MINSK 1933 MATHEMATICAL TABLES FOR 

CALCULATIONS; JEWISH CULTURAL 

RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

אויסגעוועהלטע ליעדער פון דיא ּבעסטע אידישע : דָאס פיעדעלע  

 THE VIOLIN : HEBREW SONGS= דיכטער 

ערשטר טייל: יודישע טהערטער אין פאלקס ליעדער  NEW YORK  SERIES קאצענעלענּבאגען. י ; 

ILLUSTRATED COVER; HOLOCAUST ASSET; 

SONGS; TEXT IN ENGLISH AND YIDDISH 

ּבָאם -ּבים

[PSEUDONYM] 

 WARSAW 1913 HUMOR האלטער. י. א מעשיות צום לאכען: ָאדער מגלת ּבָאיקָאט : פיער גויים 

צווייטע :  1914-1918מלחמה -פיער יאהר אין דער וועלט לייּפונער. י

 מעמוארען: אויפלאגע 

 WARSAW 1923 MEMOIR OF FIRST WORLD WAR היים-ארבייטער

 WARSAW 1913 SHORT STORIES פארלאג ּפראגרעס ּפיּפּפָא סּפַאנָא און אנדערע ערצעהלונגען היינריך מַאן

פארלאג פון -מעלוכע פיצּוכט הענין. ש

 ווייסרוסלאנד

MINSK 1926 ILLUSTRATED; FARM ANIMALS 

סעמעטערי דעּפארטמענט 

 ארּבייטער רינג

 WORKMEN’S CIRCLE NEW YORK 1931 INCLUDES PHOTOGRAPH OF MEMBERS OF פיר און צוואנציגסטער יעהרליכער רעּפָארט

COMMITTEE AND MAPS OF CEMETERY 

PLOTS 

העריעט , עמַא לַאזַארוס, פרַאנסיס רַאיט: פיר ּבַארימטע פרויען  רחל הָאלטמַאן

 דזשָאונסמוטער , ביטשער סטָאו

קָאָאּפערַאטיווער פָאלקס 

פַארלַאג פון אינטערנַאציָאנַאלן 

 ַארבעטער ָארדן

NEW YORK 1938 PROFILES OF IMPORTANT WOMEN; 

INCLUDES THEIR PORTRAITS 

 CHILDREN’S ;ּבַאוועגלעכע כרעסטָאמַאטיע VILNA 1930 SERIES פארלאג נייע יידישע פָאלקסשול קינדערשּפיל: די פיר זין פון דער הגדה  כַאווער ּפַאווער

LITERATURE; SCRIPT; HUMOR 

מחלקת ההסברה של הועד  טעטיקייט-פיר יָאר הסתדרות לוביאניקער. פ

 הפועל

TEL AVIV JANU

ARY 

1949 

טבת 

ט’’תש  

LABOR ZIONISM;  



 און -אנטָאליָאגיע פאר קינדער פון פרעּבעל: די פיר צייען פון יאהר  ראווין. י

, לידער-קינדער: א זאמלונג : לעּב -פריהלינג. 1: שולען -עלעמענטאר

 געדיכטלעך און לידערשּפילען

ּביּבליָאטעק-יודישע קינדער LODZ 1918 SERIES פערלאג לאזאר קאהאן ; CHILDREN’S 

LITERATURE; POETRY;  

 VILNA 1933 CHILDREN’S OPERAS; INCLUDES MUSIC גרינינקע ּביימעלעך ָאּפערעטעס-פיר קינדער [MUSIC]געלּבַארט . מ

AND LYRICS 

. א)קרָאניטשוק . א

 (הוּבערמאנ

פארלאג פאר די -מעלוכע ּפלאטָאנ קרעטשעט

נאציָאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KIEV, 

KHARKOV 

1936 DRAMA; TRANSLATION 

ּפלאטפארם פון קאמף פאר די דרינגענדע נויטן פון די הָארעּפַאשנע  

ניו יָארק , ּפלַאטפָארם פון דער קָאמוניסטישער ּפַארטיי-ווַאל: מַאסן 

 !שטימט קָאמוניסטיש: 1934 -סטייט 

  1934 COMMUNIST PARTY ELECTION GUIDE FOR 

NEW YORK STATE 1934 

נַאציָאנַאלע עלעקשָאן 

פון : קַאמּפיין קָאמיטע 

דער ווָארקערס 

 ּפַארטיי( קָאמוניסטישער)

נַאציאנאלע ּפלאטפארם פון דער : די ּפלַאטפָארמע פון קלַאסנקַאמף 

 ּפארטיי[ קאמוניסטישער]ווארקערס 

אידישער סעקציע ווָארקערס 

 ּפַארטיי( קָאמוניסטישער)

NEW YORK AUGU

ST 

1928 

COMMUNIST PARTY NATIONAL PLATFORM; 

ILLUSTRATED; SERIES ביבליאטעק-רויטע ַארבעטער  

NO 4; STAMP FROM KALMON MARMOR 
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צווייטע סעסיע פונעמ ציק פססר : דער ּפלַאנ אונ אונדזערע אופגאבנ  מָאלָאטָאוו. מ. וו
 צונויפרופ VIIפונ 

MOSCOW 1936 CONFERENCE REPORT; HOLOCAUST ASSET פארלאג עמעס  

חיים )סטעפַאן צווייג 

 (כרַאקַאזש

 BUENOS פארלאג יוסף גירשפעלד דריי נָאוועלן: דער ּפלָאנטער פון געפילן 

AIRES 

1942 LITERATURE; TRANSLATION 

. י)הענרי דייוויד טהארָא 

 (מעריסָאן. א

 NEW YORK 1907 TRANSLATION FROM ENGLISH; TWO COPIES מייזיל. מ דיא פליכט פון אונגעהארכזאמקייט צום שטַאַאט

LONDON 1903 BIOGRAPHY; INCLUDES PHOTO OF SUBJECT יונג ישראל ביאגראפיע: פנחס דאשעווסקי    

 GEMS OF THE TORAH H. KRISSOFF   RELIGIOUS; CITATIONS FROM THE TORAH= ּפערל פון דער תורה = ּפניני תורה  קריסָאף. י. ח

PRINTED IN HEBREW, YIDDISH, AND 

ENGLISH 

, ער איז זייער וויכטיג: טייערער דימענטס : פנינים יקרים  דוד אהרן ווישנביץ

דער לעזער , וויסענשאפטליך מיט הויכע געדאנקען איידעלע ווערטער

דער . זיי וועלין אונז דאנקען פיר איהם. וועט פילען א טעם גן עדן

 .אמן ואמן--ן אין קורצן-אונז בריינגען משיח זכות וועט

 RELIGIOUS ץ''תר JERUSALEM ארץ ישראל

. י)לידיא סייפולינא 

 (ראּפאּפארט

 ;WARSAW 1927 TRANSLATION FROM RUSSIAN ליגע-קולטור דאס ּפנים פּון דארף

LITERATURE 



יודישער יאהרּבוך פאר דער געשיכטע פון דער : דער פנקס  [ED]ניגער . ש

קריטיק און , פאר פאלקלאר, ליטעראטור און שפראך

 ב''ּתרע -ערשטער יאהרגאנג : ּביּבליאגראפיע 

 ;EDITED COLLECTION ג''תרע WARSAW קלעצקין. א. ּב

 WARSAW  LITERATURE; ABOUT WEDDING אברהם כהנא אדער אחתונה מיט גוואלד: דיא ּפסולע הושענא  .ר.מ.ש

שרה )זיגמּונד פרויד 
 (לעהרמַאן

 WARSAW 1928 TRANSLATION FROM GERMAN (MOST ירּוחמזאהן. פארלאג מ ''איך,,פון מענטשלעכן  -די ּפסיכאלאגיע פון די מאסן און דער אנאליז 

RECENT EDITION); PSYCHOLOGY 

 ,KHARKOV צענטרפַארלַאג פעדקע גָארזיענקאָ . ק

KIEV 

1932 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 

BOOKPLATE; SERIES ּביּבליָאטעק פַאר ווייניקיוורעדיקע 

. י)וויניטשענקָא . וו

 (קיּפניס

ּביּבליָאטעק-און ּפיָאנערן -שול KIEV 1926 SERIES ליגע-קולטור פעדקע כאלעמיטניק  NO 12; 

CHILDREN’S LITERATURE 

= שאמיססא 

CHAMISSO (ל .
 (ארשאנסקי

הומאריסטישע :  PETER SCHLEMIHL= ּפעטער שלומיאל 

וועגען דיא יודען וועלכע פערקויפען אייגענליכקייט און : ערצאהלונג 
ַאססימילירען און זענען זיך מתּבולל מיט (, שאטען)נאציאנאליטעט 

זאל נישט דערקענען וואס זייא זענען 'ציטטערן שטענדיג מ, דיא גוים

 יודען

 WARSAW 1903 LITERATURE; ABOUT ASSIMILATED JEW דוד סאווא

AVOIDING RECOGNITION 

איין אינטערעסאנטע אונד שּפַאנענדע ערצעהלונג פון : פעטער שמואל  יַאפפע. מ

 אידישען לעבען אין פראנקרייך

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK  STORY ABOUT JEWISH LIFE IN FRANCE 

, נייע יידישע פָאלקסשול איינַאקטער: פעטער שנייער  משה ּברָאדערזָאן

 ּביּבליָאטעק גרינינקע ּביימעלעך

VILNA 1928 DRAMA; INCLUDES PHOTOGRAPH OF 

AUTHOR 

 WARSAW 1921 POETRY ווייסענּבערג פערלאג פעלדּבלימען הָארָאנטשיק. ש

ליטעראטור איין איּבערּבליק איּבער אונזערע היינטיגע : פעליעטאן  
 אונ לעּבענס ערשיינּונגען

 WARSAW ד ''תרנ
1894 

LITERARY CRITICISM; TWO COPIES 

יואל )מאריס מעטערלינק 

 (ענטין

 NEW YORK 1911 TRANSLATION; DRAMA .פערלאג מייזעל עט קאָ  ּפעלעַאס און מעליזַאנדע

וועקען אונזערע ּברידער לעבודת אויף צוא : דער גלעקער : הּפעמון  א יצחק אחון''מאיר בן לא

אונ , צוא זיין ערליכע אידין אונ ערליכע לייט, הּבורא ּברוך הוא

 פיערטע אויפלאגע: עבדים נאמנים למלּכנו ולארץ צולדּתנו 

ע ''תר VILNA דפוס והוצאה

1901 

RELIGIOUS; TITLE PRINTED ON BINDING IS 

 TWO COPIES; ONE HOLOCAUST ;מעשה אלפס

ASSET 

 TORONTO 1928 POETRY; INCLUDES IMAGE OF AUTHOR פארלאג יוגנט ּפענטעס נעּפָאס. ש

פאר אונזערע קינדער  א מעשהלע : קענער -ּפעסל דער בעסער יצחק יאנאסאוויטש 

 ביבליאטעק א

PARIS 1952 CHILDREN’S LITERATURE; ILLUSTRATED 
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דָאס בוך : פעראיינפאכטע ּבוכהַאלטעריע מיט פוילישע מוססערן  [ED]ווייסּבַארד . ג

ווָאס וועט , געּבער-א רַאט, דַארף זיין די רעכטע הַאנט פון יעדען סוחר

 איינשּפָארען פיעל געלד און פערהיטען פון פערלוסטען

 ;HOLOCAUST ASSET; BOOK SELLING   דאס נייע לעּבען

BIBLIOGRAPHY 

. ס)סעבאסטיאן פאר 
 (ליפשיץ

 LONDON JULY ארבייטער פריינד די פערּברעכען פון גָאט
1899 

TRANSLATION FROM FRENCH; TWO COPIES; 

LITERATURE 

. ל)אויגוסט שטרינדּבערג 

 (באלייזען

 NEW YORK  DRAMA; TRANSLATION יַאנקָאוויטץ. מ די פערּברעכער

לעָאפָאלד גרָאסבערג 
[ED] 

היסטָארישע ערצאהלונג אויס דעם : איין פערהאנגניספָאללער פלוך 
אללגעמיינע יידישע ,,סעפאראט אבדרוקק דער : יאהרהונדערט  16

 ''צייטונג

   PARTIAL TITLE PAGE; VERY FRAGILE 

עס איס איין ריכטיגע געשיכטע ווָאס האט : די פערווארפענע פרוי  

וועלכע איז אויף איין , ילנער גבירגעטרָאפען מיט איין פרוי איין וו

 אינזעל פערווארפען געווארען

MAZIN & CO, LTD LONDON   

-פערלאג ציוניסטישע קאפיקע ם ציוניזם'די פערווירקליכונג פונ דניאל ּפאסמאניק

 ביבליאטעק

ODESSA ה''תרס ZIONISM 

רעדעס ַאפן צוזַאמענפָאר : דָאס פערטע יָאר יידישע ערדאיינָארדענונג  קַאנטָאר. י

 ּפ געזערד. ּפלענום פון צ IIIפון אוקרגעזערד און 

 KHARKOV 1929 GEZERD צענטרפארלאג

אהערליכע : מיט דיא זיידענע העמדעלע : דער פערלארנער זאהן  שמר

געשיכטע וואס עס האט געטראפין אין האלאנד מיט אייניגע יאהרען 

 צוריק

 VILNA   

אשפאגעל נייע : ָאדער א טעות אין פשט : דער פערלארענער ּבריף  עפשטיין. ק

 געשיכטע

 VILNA ג ''תרע

1913 
JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 

BOOKPLATE 

 .E= אינעסאוו . עמ

JONESSOFF 

טובערקולָאזע : פערמיידונג אונד היילונג פון שווינדזוכט 

 PREVENTION AND TREATMENT OF= אויסצעהרונג 

TUBERCULOSIS 

 PUBLISHED FOR THE BENEFIT OF A RELIEF   20ַארבייטער רינג ברענטש 

FUND; MEDICINE; ILLUSTRATED; TWO 

COPIES 

. מ. ד)לעא טאלסטאי 

 (הערמַאלין

רָאמַאנטישע שילדערונג פון -ַא רעַאליסטישע: דיא פערפיהרונג 

 טיעפער מענשליכער פערדָארבענהייט

HEBREW PUBLISHING 

CO 

NEW YORK   

סעמיָאן יושקעוויטש 
 (מרים קַארּפילָאוו)

 S. KANTROWITZ NEW YORK  TRANSLATION; STAMP FROM IWO IN ָאדער איטע היינע: די פערפיהרטע 

BUENOS AIRES 



ָאדער די אונשולדיגע קרבנות פון : פערציג מאל חתונה געהאט  

געהיימינסען און די -ליעבעַא סענסַאציָאנעלער רָאמַאן פון די : ליעבע 

 יָארקער לעבען-ם נוי'מערדערייען פונ

 WARSAW  ILLUSTRATED COVER; NOVEL ABOUT LIFE לידסקי. י

IN POLAND 

לעאן )ראזשקאוו . א. נ

 (ּפאליאק

ו ''תרס WARSAW אלע-פאר-פערלאג ּביכער פערשידענע פארמען פון פאלקספערטרעטונג

1906 

TWO COPIES 

בילדער פון דעם : דיג פערגניגען 'ָאדער אמת: פערשיעדענע צרות  פייגענּבויםּבונם 

 יודישען עלענד

   BOUND TOGETHER WITH 

ָאדער די : די קרעמער אין אלכסנדריא  ●

 קָאנקורענציע

איינע וואהרע : אנדערע ווייּבער  -הנדלער . מ ●

 -ּבעגעּבענהייט פון דעם יעצטיגען יודישען לעּבען 

KISHINEV 1892 

AB. LEWIS  ן פארהאנג איזט 'ָאדער וואס אונטער: דער פערשלאססענע גן עדן :

 PEOPLES= איין פאנטאד פָאן אידישען לעּבען 

BIBLIOTHEK : THE CONFINED OF THE 

PARADISE : ISSUED IN PAMPHLETS 

 .R= אויערבאך . ר

AUERBACH 

NEW YORK  NO 1 IN SERIES; POETRY 

ּבעארּבייטעט נאך די : ווגעגן געוואּכסע : דאס ּפפלאנצענלעּבען  

 וויכטיגסטע ווערקע פון נאטורפארשער

 ;PLANTS; ILLUSTRATED; TRANSLATION ט''תרנ WARSAW גַאסעלניק. א

SOLD BY אברהם גאסעלניק IN VILNA 

סָאציַאליסטישער -אידיש דָאס ּפרָאבלעם פון דער אידישער ערציהונג ליעּבערמַאן. ח

, ַארּבייטער ּפַארטיי ּפועלי ציון

נַאציָאנטַאלען ַארּבייטער -אידיש

 פערּבַאנד פון אמעריקע

NEW YORK  EDUCATION; SOCIALISM; LABOR ZIONISM; 

TWO COPIES 

עקזעקוטיווע פון דער 
ציוניסטישער 

 -ארגאנעזאציע 

-ארגאניזאציע

 דעפארטאמענט

פראבלעמען פון דער ציוניסטישער ארגאניזאציע נאכן אויפקום פון 
תמצית פון די דעבאטן איבער די אידעאלאגישע און : דער מדינה 

 ארגאניזאציאנעלע פראבלעמען פון דער באוועגונג

JERUSALEM MAR אחוה
CH 

1950 

ZIONISM 

 VIENNA 1921 ECONOMIC PROBLEMS; INCLUDES פארלאג אוואנגארד צייט-לעבן אין דער איבערגַאנגפרָאבלעמען פונם יידישן עקָאנָאצישן  אווערבוך. ז, כַאשין. א

STATISTICAL TABLES 

ּפרָאגראם און סטאטוט פון דער ַאלפַארּבַאנדישער קָאמוניסטישער  

סעקציע פונם קָאמוניסטישן ( : ּבָאלשעוויקעס)ּפַארטיי 

 אינטערנַאציָאנַאל

 MOSCOW 1927 HOLOCAUST ASSET; COMMUNIST ּבוךפארלאג שול און 

INTERNATIONAL 

 MINSK 1934 HOLOCAUST ASSET; COMMUNIST פארלאג-ּפארטיי ּפרָאגראמ אונ סטאטוט פונעמ קָאמוניסטישנ אינטערנאציָאנאל 

INTERNATIONAL 



, אידישער סעקציע

קָאמוניסטישע ּפַארטיי פון 

, די פַאראייניקטע שטַאטן

פון קָאמוניסטישן  סעקציע

 אינטערנאציאנאל

: ּפראגראם און סטאטוטן פון קאמוניסטישן אינטערנאציאנאל 

, 1928, ָאנגענומען אויפן זעקסטן קָאנגרעס דעם ערשטן סעּפטעמבער

 אין מָאסקווע

 NEW YORK 1929 GRAPHIC DESIGN OF COVER; COMMUNISM 

פָאלקָאמּבילד פון 

, ווייסרוסלאנד

מעטָאדָאלָאדישער 

 קָאמיטעט

ּפראגראם פאר געזעלשַאפטקענטעניש אין די יידישע זיבניָאריקע 

 צווייטער קָאנצענטר: שולן 

 MINSK 1928 PEDAGOGY פארלאג-ווייסרוסלענדע מעלוכע

קָאמיסאריאט -פָאלקס

, פאר ּבילדונג אינ אוססר

 שול פארוואלטונג

 KIEV 1940 PEDAGOGY; LITERATURE; TITLE PAGE אורמעלוכענאצמינדפארלאג קלאסנ V-VIIיידישע ליטעראטור : ּפרָאגראמ פאר דער מיטלשול 

INCLUDES RUSSIAN 

פארוואלטונג פון 

ּפָאליטאופקלער ּבַאם 

אּפטייל פון , פָאלקָאמּבילד

 אמעראצעס-ליק

ע ַאלאוקרַאיניש, צענטרפארלאג ּפראגראם פאר ליקּפונקטן פון דערוואקסענע

 ָאּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 PEDAGOGY 

פון '' ּפועלי ציון,,ּפראגראם פון דיא סאציאליסטישע ארגאניזאציאן  ּפועלי ציון

, 21דען , אנגענומען אויף דען ערשטען צוזאממענפאהר: אמעריקא 

 1905טען דעצעמבער 24און  23, 22

 NEW YORK  START OF TEXT CONTAINS VARIATION OF ּפועלי ציון פערלאג

SUBTITLE:  ָאנגענומען אויף דעם ערשטען קָאנווענשָאן אין

טען דעצעמבער26און  25, 24, 23בַאלטימָארע דעם  , 1905; 

LABOR ZIONISM 

די יידישע שול אין 

 מעקסיקע

 MEXICO MAY פַארלַאג פון קווַאל ּפרָאגרַאם פון דער יידישער שול אין מעקסיקע

1948 

PEDAGOGY; TWO COPIES 

די פראגראם פון דער פארייניקטער רעוויזיאניסטישער פארטיי צום  אבראהאמס. א

 וואס זי באדייט פאר אייך: טן ציוניסטישן קאנגרעס -22

אייראּפעאישער ביורא פון 

 ר''שלטון ביּת

PARIS  ZIONISM; WRITER IN LONDON 

פראגראם פון דער רוסלענדער קאמוניסטישער פארטיי  

 (באלשעוויקעס)

   COMMUNISM; BOLSHEVISM 

BO X 92      

יידישער 

וויסנשאפטלעכער 

 אינסטיטוט

, שבת: סטער יָאריקער קָאנפערענץ פון יִיווָא 24ּפרָאגרַאם פון דער 

, סטן20, טן19, טן18דעם , דינסטָאג און מיטווָאך, מָאנטָאג, זומטָאג

 יָארק-אין ניו 1950סטן פעברוַאר 22סטן און 21

 NEW YORK 1950 CONFERENCE PROGRAM; YIVO 

 

פָאלקסקָאמיסאריאט פאר 

., ר.ר.ס.ּבילדונג אינ אּו

-וויסנשַאפטלעכ

 מעטָאדישער סעקטער

 ,KHARKOV מעלוכישער נאצמינדפעארלאג פארנ ערשטנ קאנצענטער: ּפרָאגראמ פונ מאטעמאטיק 

KIEV 

1932 PEDAGOGY; MATHEMATICS; JEWISH 

CULTURAL RECONSTRUCTION BOOKPLATE 



אידישע מעטָאדישע 

קָאמיסיע ּבאם קיעווער 

-וויסנשאפטלאך

 ּפעדָאגָאגישן קאמיטעט

  KIEV 1925 PEDAGOGY; LANGUAGE INSTRUCTION ליגע-קולטור ּפרָאעקט: שול -יאריקער ארבעט-4ּפראגראם פון שפראך פאר דער 

ָאנגענומען דורכן : ּפרָאגרַאם פונם קָאמונסטישן אינטערנַאציָאנַאל  

טן -1זעקסטן קָאנגרעס פונם קָאמוניסטישן אינטערנַאציָאנַאל דעם 

 יָאר אין מָאסקווע 1928סענטיַאבר 

פַארלַאג -צענטרַאלער פעלקער

 .ר.ס.ס.פון פ

MOSCOW 1928 COMMUNISM; TWO COPIES; ONE HAS 

JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 

BOOKPLATE 

פָאלקָאמּבילד פּון 

, ווייסרוסלאנד

מעטָאדָאלָאדישער 

 קָאמיטעט

, פאר דער זיּבניָאריקער שול: ּפרָאגרַאמען פון יידיש און ליטעראטור 

: ָאוונטשולן פון העכערן טיּפ , יוגנט-ָאוונטשולן פאר ַארבעטער

 ּבריוו צו די ּפרָאגרַאמען מעטָאדישע

-וויסרוסלענדישער מעלוכע

 פארלאג

MINSK 1928 PEDAGOGY; LANGUAGE; LITERATURE 

פָאלקָאמּבילד פונ 

מעטָאדָאלָאגיש . ר.ס.ס.וו
וויסנשאפטלעכער 

 קָאמיטעט

קָאנצענטער פונ  IIּפרָאגראמעס אפ שּפראכ אונ ליטעראטור פארנ 

-פאבריק)דער זיּבניָאריקער סָאוועטישער ּפָאליטעכנישער שול 
 (יוגנט-שולנ פאר קָאלווירט, זאווָאדישע שולנ

 ,MINSK צענטרפארלאג

MOSCOW, 
KHARKOV 

1931 EDUCATIONAL MATERIAL; PEDAGOGY; 

HOLOCAUST ASSET 

-ווילנער פרָאדוציר ווערקשטוּבן-קאאּפעראטיוון אדער ּפראדּוציר-ּפראדוציר ָאקון. י

 קָאָאפערַאטיוון

VILNA 1920 REPORT ABOUT PRODUCTION  

COOPERATIVES 

 WARSAW 1923 ּביּבליָאטעק-פארלאג גרָאשן שעף סּודעיקין-ּפראוואקאטאר דעגאיעוו און ָאכרַאנע סלָאנימסקי. נ

[SIC - 

SHOU

LD BE 

1932] 

SERIES גרָאשן ּביּבליָאטעק NO 89 

די גרעסטע ּפראוואקאציע אין דער '' : ציון-ּפרָאטָאקָאלן פון זקני,,די  

 דריטע טייל: יידישער געשיכטע 

 PROTOCOLS OF THE ;גרָאשן ּביּבליָאטעק WARSAW 1934 SERIES פארלאג גרָאשן ּביּבליָאטעק

ELDERS OF ZION; TRANSLATION FROM 

RUSSIAN 

אלוקרינישע , צענטרפארלאג פרָאנט רעמַארק. ע

 אפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 SERIES ביבליאטעק אויס אמעראצעס NO 4; 

CHILDREN’S LITERATURE; ILLUSTRATED 

COVER; ABRIDGED TRANSLATION OF 

REMARQUE’S ALL QUIET ON THE WESTERN 

FRONT ? 

אידישער רַאציָאנַאליסטישער  שפאנישעןפון :  ס ּפעדַאגָאגיע'פרַאנסיסקָא פעררער כאסע אנטיטש

 געזעלשַאפט

BUENOS 

AIRES 

 INSCRIBED AS GIFT TO LIBRARY OF 

CONGRESS BY B. HIRS, OCTOBER 25 1953 

= משה גלַאזער 

MOISHE GLASER 

 : FRANK-UN-FREI= ּפָארטרעטלעך : פרַאנק און פריי 

PORTRETLECH 

FARLAG MOSHE LOS ANGELES 1958 CHILDREN’S POETRY, ILLUSTRATED BY ב .

 B. MALACHI; TWO COPIES = מלחי



אהעכסט : ָאדער דיא איידעלע נקמה : דיא ּפראסטע ּכלה  יהושע מזח

 אינטרעסאנטע ערציילונג

 VILNA ח''תרנ LITERATURE 

= ירּושלמי . א

 יערוסאלימסקי

 ;ROME 1947 DRAMA; INSCRIBED TO YIVO BY AUTHOR  אקטן מיט א ּפראלאג 4דראמע אין : ּפראפעסאר שוסטער 

TYPE-WRITTEN AND MIMEOGRAPHED 

פארלאג פון -מלוכע די פראפעסיאנעלע באוועגונג אין רוסלאנד (פרומעס. ה)טָאמסקי . מ

 ווייסרוסלאנד

MINSK 1925 TRANSLATION 

אידיער , פארלאג אידבויוראָ  17דער ּפרָאצעס פון די  בוכוואלד. ג

קָאמיטעט -ביורָא בַאם צענטרַאל

פון דער קָאמוניסטישער ּפַארטיי 

 פון די פַאראייניקטע שטַאטן

NEW YORK MAR

CH 

1937 

COMMUNIST; PAMPHLET ABOUT TRIAL 

-קָאָאּפערַאטיווער פָאלקס אין געזעלשַאפטלעכן לעבן, אין פַאבריק, אין הויז: די פרוי  גינַא מעדעם
אידישער פַארלַאג פון דער 

סעקציע אינטערנַאציָאנַאלער 

 ַארבעטער ָארדן

NEW YORK 1937 ILLUSTRATED; POLITICAL TRACTATE 

ABOUT WOMEN; TWO COPIES 

 KIEV 1911 LITERATURE פַארלַאג-אידישער פָאלקס ערצעבלונגען און נָאוועלן: פרויען  יונה רָאזענפעלד

, ַאזעלטענער ראמאן: ָאדער ַאּבחור אדשכן : ל 'דער פרּומער איידימ לעוונער. ח. ג

 מיט בילדער פון אידישין לעבען

 VILNA  LITERATURE 

 LITERATURE; DIFFERENT PRINTING THAN ז''תרמ VILNA  א העכסט אינטערעסאנטער ראמאן: דער פרומער איידעמעל  לעוונער. ח. ג

PREVIOUS ITEM 

תרסייו  WARSAW פערלַאג די וועלט זיין ווירקען און זיינע שריפטען, לעּבעןזיין : פרידריך ענגעלס  קַאּוטסקי. ק
1906 

BIOGRAPHY OF FRIEDRICH ENGELS 

 (שווייץ)אויסגאבע צוקונפט בערן  VILNA 1907  ַא ליטעראריש זאמעלּבוך צו ּפסח: פרייהייט  

LITERARY COLLECTION FOR PASSOVER 

דער אלגעמיינער 
ַארבייטערבונד אידישער 

פוילען און , אין ליטא

 רוסלַאנד

 : FREIHEIT= רעוואלוציאנערע ליעדער און שירים : פרייהייט 
REVOLUTIONARE LIEDER 

BUND GENEVA DECE
MBER 

1905 

POETRY AND SONGS;  צווייטע פערגרעסערטע און

 איבערגעַארבייטע אויפלַאגע

אויסלענדישער קָאמיטעט 

 פון ּבונד

  :COVER HAS ADDITIONAL INFORMATION    רעוואלוציאנערע ליעדער און שירים: פרייהייט 

יאהריגען יוּבעלעאום פון ּפינסקער -צום צעהן 1908-1918

ארּבייטער רינג די מעמּבערס א  210ברענטש , ן’’ראדיקאל אסס

 AMERICAN REPRINT OF POETRY AND ;מתנה

SONGS COLLECTED BY BUND,  



, זייער א פיינער ראמאן: ָאדער זייער ּבעקאנט : דיא פרייליכע חוּפה  לעוונער. ח. ג

 מיט בילדער פון לעבען

 VILNA  LITERATURE 

פארלאג פאר די -מעלוכע די ּפויערטע-די פריילנ .(ה. ד)ּפושקינ . ס. א

נאציאנאלע מינדערהייטנ פונ 

 אוססר

KIEV 1937 SERIES ּביּבליָאטעק -קינסטלערישע מאסנNO 10; 

INCLUDES PORTRAIT OF PUSHKIN; 

BIOGRAPHY; TRANSLATION 

 ,NEW YORK פערלאג ּפראגרעס רָאמַאן איבערזעצט אויס דעם דייטשען: פרייליין מוטער  ערנסט געארגי

WARSAW 

 LITERATURE; TRANSLATION FROM 

GERMAN; ILLUSTRATED COVER 

דער טונקעלעקר 
[PSEUDONYM[ 

 ;WARSAW 1931 HUMOR; STORY; SCRIPTS פארלאג ּביכער דעקלַאמַאציעס, סצענקעס, איננאקטערס:  דאס פריילכעכ טעאטער

פארלאג פונ די -מעלוכע די פריילעכע יוגנט (קיּפניס. א)העכט . מ

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1933 SERIES ּביּבליָאטעק-אונ ּפיָאנערנ -שול ; ILLUSTRATED 

. ּפ)פעדעריקָא אורַאלעס 

 (ץ''כ

אידישער ראציָאנַאליסטישער  די פרייע שולע 

 געזעלשאפט

BUENOS 

AIRES 

 INSCRIBED BY B. HIRS TO LIBRARY OF 

CONGRESS DATED 10/25/1953; EDUCATION 

די צווייטע : לעּבען -עטער=ם ארב'א איינאקטער פונ: טויט -פרילינגס יוסף ּבערסאן

 אויפלאגע

 ,BERLIN פערלאג אידיש

KOVNO 

1921 SERIES ביבליאטעק אידיש-פאלקס ; ILLUSTRATED 

COVER 

ַאקטן  2א פַאנטַאסטישע קָאמעדיע פאר קינדער אין ! פרילינג קּומט .(ד. פ)ּבַאסטָאמסקי . ש

 מיט געזַאנג און טענץ

פארלאג די נייע יידישע 

 פָאלקסשול

VILNA 1921 DRAMA; CHILDREN’S LITERATURE 

בילדונגס דעּפַארטמענט  איינַאקטערס: געבער און ווען דער לערער איז נישטָא -ּפרנסה יצחק הָארָאוויץ

 ארבייטער רינג

NEW YORK 1929 SERIES קינדער ּביּבליָאטעק ארּבייטער רינג NO 15; 

CHILDREN’S LITERATURE; DRAMA 
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. נ. ע)בָאליעסלַאוו ּפרּוס 

 (פרענק

 LITERATURE; TRANSLATION ע''תר WARSAW חצפירה ַא רָאמַאן: ּפרעה 

פראנסיסקָא פי אי 

 P. PI Y=ַארסוַאגאַ 
ARSUAGA (י .

 .J= ַאקסענצָאוו 

AXENTZOFF) 

 PRELUDIOS DE LA= בַאלַאדעס : ּפרעלודיעס פון קַאמף 

LUCHA 

 BUENOS 

AIRES 

1928 SERIES ַאמעריקַאנישע ביבליאטעק-לַאטיין-מיין שּפַאניש ; 

TRANSLATION FROM SPANISH; 

LITERATURE; TWO ITEMS 

● NO 1 (1928) 

● NOS 1 (1928) AND 2 (1929) BOUND 

TOGETHER; NO 2: רַאפַאעל ּבאררעט = 

RAFAEL BARRET ַאקסענצָאוו. י  = J. 

AXENTZOFF) - קורצע דערציילונגען = 

CUENTOS BREVES; INSCRIBED BY 

TRANSLATOR TO ברוך בענדערסקי; 



BOOKPLATE FROM IWO IN 

BUENOS AIRES 

, אויסדריקען, ענטהַאלט ַאלע פרעמדע ווערטער: ווערטערּבוך -פרעמד [ED]קארלינער . ב

ווָאס קּומען פָאר אין דער ליטערַאטור און אים ., וו. אַ . א, פראזען

 לעּבען

 DICTIONARY OF FOREIGN WORDS IN א''תרע WARSAW שימין. פערלאג ב

YIDDISH; TWO COPIES 

, ַא רייהע ּבריעך: ענטהַאלט : ּבוך -ּבריעף-ס ליעּבעס'פרענקעל 

סטען, אויפשריפטען-ַאלּבָאם, ליעדער ָ ׂ עּפיגרַאמען און , טא

געזאמעלט פון די בעסטע יודישע און אייראפעאישע . : ַאפָאריזמען

: שריפטשטעלער מיט א גרויסע אבטיילונג פון פיעל וויכטיגע נייעסען 

 צווייטע אויפלאגע

 WARSAW 1912 ILLUSTRATED COVER; SAMPLE LOVE פערלאג קולטור

LETTERS AND OTHER WRITINGS; 

, תרסייה WARSAW פערלאג פראגרעס ליטעראריששע ווירקונגזיין לעבען און : ּפרץ סמאלענסקין  יצחקי. א

1905 

LITERATURE; BIOGRAPHY 

מ ''מתורגם ללשון יהודית בשירים חרוזים ושקולים ע: ּפרק שירה  ַאּברמויץ. י''ש

ק על דבר פרק שירה זה ועם ''עם פתיחה כתובה בלה: א תנועות ''י

 ...פירוש טוב טעם 

 ZHITOMIR אליעזר אבראמאוויץ

 זיטאמיר

1875 RELIGIOUS; INCLUDES HEBREW AND 

YIDDISH 

מ ''מתורגם ללשון יהודית בשירים חרוזים ושקולים ע: ּפרק שירה  י ַאּברמויץ''ש

ּבכדי , פרדייטשט אין שירים אונ גוט דערקלערט: א תנועות ''י

, איטליכער יוד בעזונדער זאל גוט פארשטעהן זיין טייערערן ווערט

 א שיין עס איז נאר א גאטס וואונדערווי

 ZHITOMIR אליזר אבראמאוויץ

 זיטאמיר

 RELIGIOUS; INCLUDES HEBREW AND ו''תרל

YIDDISH; SIMILAR TO PREVIOUS ITEM 

ל ''אפרים וועהלי זצ' פרקי אבות זאממט איבערזעצונג פאן החכם מוה (אפרים וועהלי)

 אם תפלת מנחה של שבת

 HOLOCAUST ASSET? HAS DEINARD ה''תרמ PRESSUBRG לעמבערגער. ר

BOOKPLATE; PIRKEI AVOT TRANSLATION 

פריי : די ּתלמודישע שּפריכווארטער = ספר ּפתגמי הּתלצוד  מרדכי יצחק עדעלמַאנן

לויט אונזער , איּבערזעצט אין ריפמען נאך זשַארגָאנישען סיסטעם

 ּבעקוועםאריגינעליש און גַאנץ , פָאלקסשפרַאכע

 TALMUDIC SAYINGS TRANSLATED INTO 1912 לאמוא ציטרין. י. ח

YIDDISH 

O N SHELF - 

BO UND 

VO LUMES 

     

-בעל)טָאלסטָאי . נ. ל

 (מחשבות

ם 'מיט ַא פָאררעדע פּונ: ַא קַאווקַאזער געשיכטע : קָאזַאקען 

 איּבערזעצער

-פערלַאג אינטערנַאציָאנַאל

 ּביּבליָאטעק

WARSAW, NY 1912 TRANSLATION; LITERATURE 

היסטָארישער רָאמַאן פון רוסלַאנד און פון דער : קַאטהערינא  (מאליץ. ח)

 רוסישער קייזערליכער דינאסטיע

JEWISH PRESS 

PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK 1912 PARTS 1 AND 2; LITERATURE; 

TRANSLATION; RUSSIAN IMPERIAL 

DYNASTY 



. ב)ארטור שניצלער 

 (אלקוויט

פַארלַאג גרָאהַאר און  קַאסַאנָאווַאס ַאהיימקער

 סטָאדָאלסקי

NEW YORK 1926 MARBLED PAPER COVER; LITERATURE; 

TRANSLATION 

= קַארל מַארקס 

KARL MARX (א. י .

 (מעריסָאן

קרַאּפָאטקין ליטעראטור  קריטיק פון דער ּפָאליטישער עקָאנָאמיע: דָאס קַאּפיטַאל 

 געזעלשאפט

NEW YORK 1917 VOLUMES 1, 2, 3; ס ’קַאוטסקי. איבערגעזעצט נָאך ק

 דייטשע פָאלקסאויסגַאבע

 HEBREW PUBLISHING א רייזע אויף א ּפיראטען שיף זשול ווערן

COMPANY 

NEW YORK  SERIES געוועהלטע ווערק VOL 3; HOLOCAUST 

ASSET; LITERATURE; TRANSLATION 

. ל)לונאטשַארסקי . וו. א

 (לאקסָאן

 ;NEW YORK 1921 RELIGION AND SOCIALISM; TWO ITEMS גורעוויטש פערלַאג. מ רעליגיָאן און סָאציַאליזם

VOLUMES 1 AND 2 
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 NEW YORK 1929 PLAY פַארלַאג פונקען בילדער 9ַאקטן און  5שּפיל אין -ַא מַאסן: דער צארן פון דער ערד  דייקסל. ש

און דיזען ספר ווערד ערציילט זייער : ספר צדקת הצדיקים  

 CYDKAS… = ווינדערליכע מעשיות פון דיזע הייליגע צדיקים 

HACADYKIM : WYDANIE KSIEGARNIE 

1ו''תרפ WARSAW אברהם כהנא

924  

RELIGIOUS 

 KHARKOV 1919 SYMBOLIST PLAY; INSCRIBED BY AUTHOR האפנּונגפארלאג  סימוואלישע דראמע אין פיר אקטן: צו א נייער וועלט  אליהו גאלוּב

DATED SEPTEMBER 10 1920; JEWISH 

CULTURAL RECONSTRUCTION BOOKPLATE 

 ;JERUSALEM  BOOKPLATE FROM IWO IN BUENOS AIRES קרן קימת לישראל צו א צווייטער יובל תקופה אברהם גרנות

ZIONISM  

 NEW YORK  ZIONISM; CONFERENCE REPORT .גרייזעל און קא (יפה. ל. פארטראג פון א: צו אונזער צעהנטע קאנווענשאן  הּתחיה

= לייב . א

ABRAHAM LEIB 

 NEW YORK 1934 PLAY FOR CHILDREN; ILLUSTRATED; TWO פַארלַאג רויטע פעדים איינַאקטער פַאר קינדער: צו גַאסט 

COPIES - ONE HAS YELLOW COVER AND 

ONE HAS GREEN COVER 

 ;MOSCOW 1941 INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR; SOVIET ''דער עמעס,,פארלאג -מעלוכע צו די סָאוועטישע פרויענ דָאלָארעס איבערורי 

FEMINISM  

פארלאג פאר די -מעלוכע צו די פראגנ פונעמ לעניניזמ סטאלינ. וו. י

אינ נאציָאנאלע מינדערהייטנ 

 אוססר

KIEV 1940 COMMUNISM 



פארלאג -צענטראלער פעלקער טן קָאמיוגישן צוזאמענפָאר-9צו דעם  טריפָאנָאוו. א

 .ר.ס.ס.פון פ

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 COMMUNISM 

אלגעמיינער אידישער 

, ארבייטערבונד אין ליטא

 פוילען און רוססלַאנד

LONDON APRI בונד ארבייטערבעוועגונגצו דער געשיכטע פון דער בעלגישער 

L 1903 

HISTORY OF BELGIAN WORKERS 

MOVEMENT 

 ;MOSCOW 1932 COMMUNISM; HOUSING; THREE COPIES פארלאג עמעס פראגע-צו דער וווינונג .(ר. א)פרידריכ ענגעלס 

ONE HOLOCAUST ASSET 

ישראלדיקער -ארץ

ארבעטער פארטיי פועלי 

 ציון

טער -4פלאטפארם צו דער : פרוי -פון דער ארבטעטרצו דער פראגע 

 י''קאנפערענץ פון די ארבעטערנס אין א

 TEL AVIV NOVE

MBER 

24 

1931 

WOMEN; ZIONISM 

 HEBREW PUBLISHING צו וואס אויג טהעאטער פייגענּבוים. ּב

COMPANY 

NEW YORK 1909 THEATER 

 MUNICH 1949 POEMS; SONGS; INCLUDES MUSIC AND  צו זינגען און צו זאגן ראובן ליּפשיץ

LYRICS; TWO COPIES 

קולטור דעפארטאמענט פון  צוואה פון זשאבאטינסקין צו דער יידישער יוגנט פאן ווייזעל. וו

 ר''שלטון בית

 ;INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR  ישראל-ארץ

JABOTINSKY; ZIONISM 

געשיכטליכער : ַארבעטער רינג קלוב '' : ארק,,צוואנציק יאר  [ED]ָאסיּפָאוו . ס

און  --טוב געזוכט -דָאקומענטן ווי אזוי מענטשן הָאבן פַאר זיך ַא יום

 געפונען

 BOSTON 1943 WORKMEN’S CIRCLE;  INCLUDES פארלאג ארק

PHOTOGRAPHS AND LYRICS 

טוב -יום ILLUSTRATED COVER; SERIES ט''תרס ODESSA היילפערין. נ ַא ּבילד לּכבוד ּפורים: צוויי טוידטע  שלום עליכם

 LITERATURE; PURIM ;ּביּבליָאטעק

יידישער 

וויסנשאפטלעכער 
 אינסטיטוט

ַא : צוויי יָאר ַארּבעט פַאר דעם יידישן וויסנשַאפטלעכן אינסטיטוט 

צווייטע :  1927ּביז מערץ  1925ּבַאריכט פַאר דער צייט פון מערץ 
 אויפלַאגע

 VILNA 1929 SERIES ָארגַאניזַאציע פון דער יידישער וויסנשַאפט NO 3; 

YIVO REPORT 

ביבליָאטעק-מאסנ MOSCOW 1938 SERIES פארלאג עמעס 1902געשריבנ אינ יָאר : צוויי שאלאכמָאנעסנ  אלייכעמ-שָאלעמ  NO 86; INCLUDES 

PORTRAIT OF AUTHOR ON COVER 

לאנדאן אן זיינעם קינד אין  צווייא בריעפע פון איינעם קויפמאן אין 
 אמסטערדאם

A. MACINTOSH LONDON 1819, 
1820 

TWO ITEMS - ONE FROM 1819 AND ONE 

FROM 1820; PRINTED IN RASHI SCRIPT 

. מ. ד)לעא טאלסטאי 

 (הערמאלין

א רעַאליסטישעס ּבילד פון רוסישעס לעבען אין : דיא צווייא דורות 

 געגענווַארטדער פערגַאנגענהייט אונד 

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK  TRANSLATION FROM RUSSIAN; 

LITERATURE 



יעקאטערינאסלאווער 

 קאמיטעט

פון דער פאראייניגטער : צווייטע אלפארטייאישע ּבאראטונג 

--2-5--26-4האמעל : אידישער סָאציאליסטישער ארּבעטער ּפארטיי 

 רעזאלוציעס:  1920

 CONFERENCE REPORT; SOCIALISM 1920 קאטערינאסלאוו קולטורא

דָאס צווייטע ּברוינע ּבּוך אויטַאריזירטע יידישע אויסגאּבע מיט  

 3העפט : ּבילדער

 THEODOR טעָאדָאר לעסינג WARSAW 1934 PORTRAIT OF ּביּבליָאטעק-פַארלַאג גרָאשן

LESSING; SERIES גרָאשן ּביּבליָאטעק NO 173 

יידישע שול ארגאניזאציע 

= הויּפט פארוואלטונג 

ZJEDNOCZENIE 

SZKOL 

ZYDOWSKICH 

ZARZAD 

GLOWNY 

. דעצ28: צווייטע לאנד אויסשטעלונג פון יידיש וועלטלעכן שולוועזן 

=  3סעריע , ּבילדער 10אלּבאם פון :  1930יאנואר  8 - 1929

DRUGA KRAJOWA WYSTAWA SZKOLNA 

ZYDOWSKIEGO SZKOLNICTWA SWIECKIEGO  ף

28 GRUDNIA 1929-8 SKYCZNIA 1930  ףALBUM 10 

POCZTOWEK 3 SERJA 

STEREOTYP WARSAW 1930 ALBUM OF POSTCARDS WITH IMAGES OF 

YIDDISH SECULAR SCHOOLS FROM 

EXHIBITION 

. א. נַאצקָאמיסיע ּבַאם צ

 פון ווייסרּוסלַאנד. ק

: צווייטער ַאלווייסרּוסישער צּוזַאמענפָאר פון יידישע פויערים 

 יָאר 1928יַאנווַאר : סטענָאגרַאפישער ּבַאריכט 

-ווייסרוסלענדישן מעלוכע

 פארלאג

MINSK 1928 REPORT FROM CONFERENCE OF JEWISH 

LEADERS; INCLUDES PHOTOGRAPHS 

געשיכטע פונ :  1921יולי  9-23'' קימ,,דער צווייטער קָאנגרעס פונ  אצארקינ. א

אינטערנַאציָאנאל אינ קָאנגרעסנ אינטער דער רעדאקציע -יוגנט. קָאמ

 ''קימ,,ָאּפטייל פונ -פונ אגיטּפרָאּפ

פארלאג פאר די -מעלוכע

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1932 HOLOCAUST ASSET; COMMUNIST YOUTH 

MOVEMENT 

 INCLUDES PORTRAIT ;ּבלעטער זכרונות WARSAW  SERIES פארלאג אחיספר ערשטער ּבַאנד: צוויישן אייגענע און פרעמדע  ּפיסיוק. מ

OF AUTHOR 

ָאּפטיללונג -קולטור און ּבילדונגס ס דידטעם'וועגן טיילער: צווישן דעם מענטש און דער מַאשין  ּבָאגדַאנָאוו. א

אידישע  ּביים קָאמיסַאריַאט פַאר

 ענינים

PETERSBURG 1918 SERIES סָאציַאליסטישע ּביּבליָאטעק-אידיש  NO 21; 

ABOUT TAYLORISM; COMMUNISM 
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: רוסלַאנד -צען יָאר יידיש לעּבן אין סָאוועט: צווישן לעּבן און טויט  יעקב לעשטשינסקי

 1ּבַאנד : אין צוויי בענד 

 VILNA 1930 MEMOIR; SOVIET RUSSIA; VOLUME 1 קלעצקין. ּב

קָאצישער : אדער דער קאנטרי פעדלער : צווישען אינדיאנער  מיניקעס. י. ח

וועלכע ווירד : אקט מיט געזענגע אונד טענצע  1ווָארעוויל אין 

אלס : ווינדואר טהעאטער  1895אפריל  17געשפילט ווערען דען 
 ר ביילאגע קומט אהומָאריסטישע הגדה של פעדלע

 NEW YORK  THEATER PAMPHLET; INCLUDES SCRIPT OF שייקעוויטש. מ. נ

PLAY THAT TAKES PLACE AMONG INDIANS 

דער ( 2: מענש און פליכט ( 1: נָאוועלן :  צווישען גליק און אומגליק לעהמַאן. מ

 אין זכות פון צדקה( 3: אוצר 

 LITERATURE ז''תרפ WARSAW החינוך פערלאג

-צו זינגען אדער מעלא: ווערטינסקי אין אידיש . צוועלף לידער פון א ווערטינסקי. א

 דעקלאמירן

EXTRA RIGA 1928 STAMP FROM YIVO; INCLUDES IMAGE OF י .

 AN ACTOR IN THE NEW YIDDISH יולין

THEATER IN RIGA; POETRY; TWO COPIES; 



ONE HOLOCAUST ASSET 

ַאמַאלגַאמייטעד 

 רינג שולַארבעטער 

ארויסגעגעבן צום יערלעכן : צוועלפטער יערלעכער ַאלמַאנַאך 

 טן מַאי25דעם , שבת ָאוונט: קָאנצערט און ּפרץ פייערונג 

  1940 WORKMEN’S CIRCLE; SCHOOL; PROGRAM 

IN HONOR OF YORTZEIT OF Y. L. PERETZ 

ציוניסטישער פארבאנד 

 ציון

פינסקער אלס פיאניער ( 1: פינסקערצום אנדענק פון דאקטאר לעא 

: א קריטישער עטיוד : פון דעם מאדערנעם ציוניסטישען געדאנד 

טען יָאהרצייט פיר דיעזע ברָאשורע פון -25ס 'געשריבען צו פינסקער

ס 'דער תמצית פון פינסקער( 2: נחום סאקאלאוו 

: פון מענדעלע מוכר ספרים '' אויטאעמאנציפאציאן,,בראשורע 

 ד און יעצט איבערגעדרּוקט''הערויסגעגעבען אין יָאהר תרס

 TWO COPIES; ZIONISM; LEO PINSKER ז''תרע LONDON נאראדיצקי. י

ָאּפטיילונג -קולטור און בילדונגס ם חבר ווץ ווָאלָאדַארסקי'צום ָאנדענקן פּונ 

ּביים קָאציסַאריַאט פַאר אידישע 

 ענינים

PETERBURG 1918 SERIES סָאציַאליסטישע ּביּבליָאטעק-אידיש  NO 14; 

MEMORIAL PUBLICATION 

מארט  11:   1814-1861צום יארצייט פון טאראס שעווטשענקא  

1920 

   MEMORIAL PUBLICATION; INCLUDES 

PORTRAIT OF SHEVTSHENKO ON COVER 

מָאנטראלער קָאמיטעט 

פון יידישן 
וויסנשאפטלעכן 

 אינסטיטוט

קָאנפערענץ אין -פון דער ערשטער יידישער שּפרַאךצום יובל 

 טשערנָאוויץ

 MONTREAL 1958 CHERNOWITZ CONFERENCE ANNIVERSARY; 

ESSAYS BY מלך ראוויטשף יעקב , לעיעלעס-גלאנץ. א

ט.ל, גרָאסמאן . 

 .P= קרָאּפָאטקין . ּפ

KROPOTKIN ( ַא .

 (פרומקין

 APPEAL TO THE YOUNG  NEW YORK 1901 TRANSLATION; ANARCHISM; HOLOCAUST= צום יונגען דור 

ASSET 

אינטערנַאציָאנַאלער 

 ָארדן-ַארבעטער

טער טייל פון דער בַאוועגלַאכער כרעסטָאמַאטיע -2: צום נייעם לעבן 

 קָאמיסיע-צוזַאמענגעשטעלט פון ַא לערער: פַארן דריטן לערניָאר 

 NEW YORK 1930 EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED 

וויסנשאפטלעכע ּביּבליָאטעק-ּפָאּפולער KIEV 1927 SERIES ליגע-קולטור צום ּפָאלּוס אינדערלּופטן .(י. י)לעּבעדענקָא . א  NO 19; 

ILLUSTRATED; SCIENCE; TWO COPIES 

: רעווַאליוציע -צומ צוואנציקסטנ יָארטָאג פונ דער ָאקיאבער מָאלָאטָאוו. מ. וו

טנ -6פָארטרָאג אפ דער פייערלעכער זיצונג אינ גרויסנ טעאטער דעמ 

 יָאר 1937נָאיאבער 

 MOSCOW 1937 HOLOCAUST ASSET; OCTOBER REVOLUTION פארלאג עמעס

 LODZ 1921 אידיש-פארלאג יונג  ZUNGENLUNGEN= צּונגענלּונגען  משה ּבראדערזאן

 א''תרפ

ILLUSTRATED COVER; PLAY 

. י)זיגמונד פרויד 

 (דָאדניק

 CLEVELAND 1932 TRANSLATION; PSYCHOANALYSIS ּפרָאגרעססיוו ּפרינטינג קָאמּפַאני די צוקונפט פון אן אילוזיע



=  יוד לאמעד מאלאמוט

YUD LAMED 

MALAMUT 

PHILADELPHI מאלאמוט בוך קאמיטעט BROKEN CHAINS= ראמאן : צוריסענע קייטען 

A 

 LITERATURE; INCLUDES PORTRAIT OF 

AUTHOR; INSCRIBED BY AUTHOR 

דריטער : בעשרייבּונג -ס לעבענס'לּואיזע מישעל: צוריק אין דערהיים  

 טהייל

 MEMOIR; PART THREE; INCLUDES   פערלאג ארבייטער פריינד

PORTRAIT OF AUTHOR ON COVER 

א זעהר : ָאדער יאהן אונד יעקב : דיא צוריק געקאמענע ליעּבע  (ד''אפ)דאקטאר מענדעל  

 שאנער אונ אינטערעססאנטער ראמאן

ג ''תרנ VILNA יצחק פונק

1894 

TRANSLATION; LITERATURE 

יובילעאום אויסגאבע, געזאמעלטע שריפטען VILNA 1939 SERIES פארלאג טָאמָאר הארצים-דריטער טייל עמי: צוריק פון ַאסטרָאג  שניאור. ז  1903-

1938 

 MELBOURNE JULY  1צושטייער זאמלּביכער  

1944 

ILLUSTRATED; INSCRIPTION  דעם חשובן

-מוקדוני מיט די בעסטע גרוסן און דרך. ר א’’שריפטשטעלער ד

שולמאן מעלבורן דעם. א, בערגנער. ארץ פ  14/III 1944 
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. ד)אנדרייעוו . ב

 (שַאּפיראָ 

פַארלַאג -צענטרַאלער פעלקער ? קומט ַארויס פון ַא מַאלפעַאז דער מענטש , צי איז עמעס

 .ר.ס.ס.פון פ

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 EVOLUTION; ILLUSTRATED 

 KIEV 1930 COMMUNISM; ABOUT POTENTIAL WAR ליגע-קולטור צי סע וועט זיין א מילכאמע ווָארָאשילָאוו. ק

פארלאג פאר די -מעלוכע פאר קינדער וועגנ פינפיָאר? : צי קענט איר קוקנ .(מ. מ)שאמעט . נ

נַאציָאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1933 ILLUSTRATED; CHILDREN’S LITERATURE; 

TRANSLATION 

פארלאג -צענטראלער פעלקער צי שרעקט אונדז די מיליטערישע טעכניק (וויינהויז. ג)וונּוקָאוו . וו

ווייסרוסישע . ר.ס.ס.פונ פ

 ָאּפטיילונג

KHARKOV, 

MOSCOW, 

MINSK 

1931 ILLUSTRATED; HOLOCAUST ASSET; 

MILITARY 

איין אינטערעסאנטער : ָאדער ראכע פון אּבאנדיט : דיא ציגיינער  שלום לעדערער

אין פיער , ראמאן פון פאלנישען אונ אמעריקאנישען יודעשען לעבען

 ערשטער טהייל: טהייל 

ח ''תרנ VILNA קאצענעלענבאגעןמרדכי 

1897 

LITERATURE; VOLUME 1 OF 4 

ּפלשתנה ביורה פון  אין דער ציוניסטישער ּפרָאגרַאם: אחוזת ציון : די ציון קאמאנוועלטה  שיינקין. מ

ּפרָאוויזָארישען ציוניסטישען 

 קָאמיטעט

NEW YORK JULY 

1918 

PAMPHLET NO 7 FROM ORGANIZATION; 

ZIONISM 

 NEW YORK MAY סָאציַאליסטישע שטימע עמיגראציע-ציוניזם און אידישע דוד מייער

1939 

ZIONISM; IMMIGRATION 



ה ''יּבש

[PSEUDONYM] 

ַא : ָאדער דיא ּבעוועגונג פון ישוב ארץ ישראל : דער ציוניזמוס 

ריהרנדע מערקווירדיגע ּבעשרייּבונג וויא קלאמַאנסָא דער גרוישער 

אונד סָאציַאליסט איז ּבעקעהרט געווָארען צום דענקער -פרייא

יודענטהום דורך איין געוויסען ענטהוזיַאסטישען אונד איּבערצייגטען 

 וועלכער האט ערקלעהרט זיינע געפיהלען פאר זיין טוידט, ציוניסט

 JACOB= יעקב הורוויץ 

HURWITZ 

NEW YORK 1899 ZIONISM  

 .S= שאול רפאל לאנדוי 

R. LANDAU 

אבדרוק אויס -סעפאראט? : דעמאקראטיע-ציוניזמוס ָאדער סאציאל

 ZIONISMUS ODER'' = יידישען פָאלקסקאלענדער,,דעם 

SOCIALDEMOKRATIE. 

ח ''תרנ LEMBERG יידישען פָאלקסקַאלענדערס

1897 

WRITTEN BY EDITOR OF THE NEWSPAPER 

 ZIONISM; SOCIAL DEMOCRACY ;’דער וועלט‘

 MISSING COVER; VERY FRAGILE    דער ציוניסט 

: קלּוּב ּביי איהם -ראט אּון דער סיים-נאציאנאל. יּוד. דער צייטוו [ED]גרינּבוים . י

 1922ּביז ָאקטָאּבער  1919ּבעריכט פון דער טעטיגקייט פון יַאנּוַאר 

צייטווייליגער יודישער 

 רַאט אין ּפוילען-נַאציָאנַאל

WARSAW 1922 STAMP BY YIVO; REPORT FROM JEWISH 

NATIONAL COMMITTEE AND SEJM CLUB IN 

WARSAW; TWO COPIES; ONE IS HOLOCAUST 

ASSET  

אויסגעארּבייט : די צייטווייליקע ּתקנות פאר די וואלן אין די קהלות  

 קאוונא, דורכן ביורא פון מיניסטער פאר אידישע אנגעלענגהייטן

 KAUNAS 1919 COMMUNAL ELECTIONS באק און מאנקעס. א

 TRANSLATION FROM ITALIAN; LITERATURE ב''תרע WARSAW ּביּבליָאטעק-ס פָאלקס'גיטלינ. א רָאמַאן: שרייּבער -דער צייטּונגס מַאטילדע סַארַאאָ 

 LONDON 1912 POLITICAL PAMPHLET פריינדפערלאג ארבייטער  און די בעדייטונג פון קאאפעראטיווער ארגאניזאציאן: דער ציעל  ראקער. ר 

ם יּודישען לעּבען אין דריי 'ּבילדער פּונ: צעזעייט אּונ צעשּפרייט  עליכם-שלום

 ַאקטען

 WARSAW 1906 PLAY ABOUT JEWISH LIFE פערלאג ביכער פאר אלע

 ZIONISM; ILLUSTRATED; PAGES OF TEXT ץ''תר JERUSALEM  ישראל-צעהן יאהר אויפבוי פון ארץ היסוד-קרן

ARE BORDERED BY PHOTOGRAPHS 

ם ציוניסטישען צענטראל 'ַארויסגעגעּבען פּונ: צעהן יאהר ציוניזמוס  

 23אּוּבעררינג (, דייטשלאנד)ּביּורָא קעלן 

 ;COLOGNE 1907 ZIONISM; ILLUSTRATED; ADVERTISEMENTS פערלאג די וועלט

ח ''תרמ VILNA ראזענקראנץ ליעדער-אידעשע פאלקסצעהען  אליקום צונזער

1888 

FOLK SONGS; INSCRIPTION WRITTEN IN 

RASHI SCRIPT? 

-יָארקער שטָאט-ניו

 קָאמיטעט

קָאמיטעט צו -יָארקער שטָאט-ַארויסגעגעבן פון ניו: צען יָאר איקוף 

: טע גַאס 58וועסט  101דער פייערונג אין בַאביזָאן ּפלַאזַא 
 1948, טן מַאי13דעם , דָאנערשטיק

 ;NEW YORK 1948 IKUF COMMEMORATIVE PUBLICATION איקוף פארלאג

INCLUDES PHOTOGRAPHS 

 NEW YORK 1952 LIST OF IKUF PUBLICATIONS; INCLUDES איקוף פארלאג 1952פעברוַאר  - 1942פעברוַאר : פַארלַאג -צען יָאר איקוף 

PHOTOGRAPH; TWO COPIES 

די '' : לעצטע נייעס,,ארויסגעגעבן דורך : צען יאר מדינת ישראל  לעצטע נייעס

עשר שנות = צייטונג אין ישראל -ערשטע און איינציקע יידישע טָאג

ח ''תשי TEL AVIV הכרמל

1958 
ZIONISM; COMMEMORATIVE BOOK; 

INCLUDES PHOTOGRAPHS 



 TEN YEARS OF THE STATE OF= מדינת ישראל 

ISRAEL 

 ;NO 1; SONGS יונגווַארד יידישע ּביּבליָאטעק KHARKOV  SERIES צענטרפארלאג טוזמַאן. צ, קָאטליַאר. ריסקינד ווערטער י. מוזיק ּב: צען לידער  

HOLOCAUST ASSET; MUSIC AND LYRICS 

צענטרַאל קָאמיטעט פון די ּבַאפרייטע יידן אין דער ּבריטישער זָאנע  

הּפליטה ּבאיזור הּבריטי -המרכזי של שאריתועד =  1945-1947

1945-1947 =CENTRAL-COMMITTEE OF 

LIBERATED JEWS IN THE BRITISH ZONE, 

GERMANY 1945-1947 = ZENTRAL-KOMITEE DER 

BEFREITEN JUDEN IN DER BRITISCHEN ZONE 

1945-1947 

  [1947] TEXT IN YIDDISH; REPORT ON COMMITTEE 

ACTIVITIES; INCLUDES STATISTICAL 

TABLES 

-ציוניסטישע וועלט

 ארגאניזאציע

דער בניים פון דער יידישער : דער צענטראלער ציוניסטישער ארכיוו 

 ירושלים 4671טעלעפָאן , 1אגענץ גאס אבן גבירול נומער 

 JERUSALEM ז ''תשי

1957 

GUIDE TO THE CENTRAL ZIONIST ARCHIVES 

IN YIDDISH; INCLUDES FACSIMILE OF 

LETTER FROM SHOLEM ALEICHEM TO LEON 

PINSKER 

 .A= ּפָאמערַאנץ . א

POMERANTZ 

מיט , סאנשלערין. פ TZERISENE KEITN   1943 INSCRIBED BY AUTHOR= צעריסענע קייטן 

ּפָאמעראנץ. א, פריינדשאפט ; MEMOIR; ILLUSTRATED 

= ישראל מאיר מראדין 

 ישראל מאיר דאנינער

בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו צפית : ספר צפית לישועה 

על דבר תקות וישועת ישארל וגאולתו האמתית ( : שבת לא)לישועה 

מיט ַא באור שופר של : ע גאולה 'די אידישע האפנינג און אמת= 

 משיח פון הרב יוסף מאיר יעקבסאהן רב ודרשן לעדת שערי תפלה

ופ,,שנת  BOSTON .ספרא ּפובלישינג קא

דויי יי 

ישובון 

ובאו 

 ''ציון

RELIGIOUS; TEXT IN HEBREW AND YIDDISH 

WITH HEBREW ON TOP OF PAGE AND 

YIDDISH ON BOTTOM 

דָאס : דער בוך ענטדעקט נייע סודות פון דער נַאטור : צפנת ּפענח  סאפראן. מ. א. נ

 וועט מַאכען ַא רעווָאלוציע אין ַאסטרָאנָאמיע

-SELF]סאפראן . מ.א.נ

PUBLISHED[ 

PHILADELPHI

A 

 SCIENCE; ASTRONOMY; TWO COPIES א''תרצ
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: ליניע -אין קַאמף פַאר דער גענערַאלער ּפַארטיי. או.( ּב. )ּפ. ק קָאסיָאר. ס

 .או.( ּב. )ּפ. טן צוזַאמענפָאר פון ק-11ּפָאליטישער ּבַאריכט ַאפן 

אלוקרוונישע : צענטרפארלאג 

 ָאּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 
MINSK 

 REPORT FROM COMMUNIST PARTY 

MEETING 

. אי)מיקיטענקָא . אי

 (קאהאנ. יע, פעפער

מעלוכישער נאצמינדפארלאג  קאדרענ

 ּבאמ ּפרעזידיומ פונ ווּוציק

KHARKOV, 

KIEV 

1932 DRAMA; ILLUSTRATED COVER; 

TRANSLATED FROM UKRAINIAN 

 WARSAW 1923 HUMOR יונג-פערלאג אלט ַא זַאמלּונג הּומָארעסקן אּון ּפַארָאדיען: קַאטָאוועס  טּונקעלער

תרסייג  VILNA מרדכי קאצענעלענבָאגען א היסטארישער פאקט: ס טאכטער 'דעם קאטארזשניק מאירסאן

1902 

LITERATURE; PARTS 2 AND 3 



פארלאג פונ -מעלוכע דערציילונג: א קָאל פונ דייטשלאנד  

 נאצסעקטער, ווייסרוסלאנד

MINSK 1935 ILLUSTRATED COVER; STORY OF PLIGHT OF 

JEWS IN GERMANY 

ּביּבליָאטעק-גרָאשן WARSAW 1934 SERIES ּביּבליָאטעק-פארלאג גרָאשן ''דער רויטער הויּפטמַאן,,קָאלָאמַאן ווַאליש  קָאּפעל. ד  NO 157; PORTRAIT ON 

COVER 

איהר זָאלט ניט קוקען אויף קָאלומבוסען : קָאלָאמּבוסעס שלחן ארוך  שמואל מָאריס

וואס האט איבערַאשט דיא … איהר בעטרַאכט דעם פערפאססער 

הָאף איך , ַאלטע אונד דיא נייע וועלט מיט זיינע ּפרַאכטפָאלע רעדעס

גייסטיגען דאס יעצט וועלען מיינע טהייערע לעזער אויך בעקומען ַא 

 פערגניעגען פון דיעזען בוך

 NEW YORK 1914 ABOUT COLUMBUS; RELIGIOUS 

ציוניסטישע שלשתינה 

 ביורה

החלוץ אחוה און ציון )גרוּפען פאר ארץ ישראל -קאלעניזאציאנס

 (זייער ָארגַאניזַאציָאן און צוועק( )קָאמָאנוועלטה

אמעריקאנער ציוניסטישער 

 ָארגַאניזאציָאן

NEW YORK  ZIONISM 

ס רעדע אין פארוויליאן 'זענגווילל. מר: קאלאניזאציע און עמיגראציע  

. ארויסגעגעבן מיט מר:  1906, טען דעצעמבער-30טעאטער דען 

 א פעדעראציאן''ס ערלויּבניש פון די בריטיש יט'זאנגווילל

 LONDON ז ''תרס

1907 

SPEECH BY ISRAEL ZANGWILL; 

IMMIGRATION; COLONIZATION 

די קָאלווירטשע ּבאוועגונג און דער אופשטייג פון דער  יַאקָאווליעוו. יא

. ּפ. ק. צוזַאמענפָאר פון אל XVIּפארטראג אפן : לאנדווירטשאפט 

 .(ּב)

ַאלוקראינישע , צענטרפארלאג

 ָאּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 COMMUNIST MEETING REPORT 

טנ יָארטָאג -XVקאלינינ דָארפ ּפלאנ פונ צוגרייטונג און פייערונג פונ  

יָאריקנ יוּביליי פונ  5רעווָאליוציע אונ -פונ דער ָאקטיאּבער

 1927-1932, קאלינינדָארפער רייָאנ

   PLAN FOR KALININDORF 

. ש EDITED BY ,ּבַאוועגלעכע כרעסטָאמַאטיע VILNA 1929 SERIES פָאלקסשולפארלאג נייע יידישע  פינישער עּפָאס: קַאלעווַאלַא  (הערש רָאזענפעלד)

 TRANSLATION; POETRY ;ּבַאסטָאמסקי

JACOB FISHMAN  אין : יאהר פון א לאלף הששי בית תתקצ ב 1000א קאלענדאר אויף

, תעניתים, ימים טובים, חדשים: דעם קאלענדאר געפינען זיך 

, הפסקות, הושענות, פרק, ספירה, ומטרשאלת טל , תקופות, מולדות

קדיש און , וועטער אויף ענגלישע דאטומס, מחזר קטן, מחזור גדול

 YEAR CALENDAR FROM 1241 1000= הזכרת נשמות 

AD TO 2240 

MISSOURI CALENDAR 

COMPANY 

ST. LOUIS 1930 CALENDAR 

אמעריקַאנער 

רעּפרעזענטַאנץ פון ּבונד 
 אין ּפוילן

 ;NEW YORK  BUND; ZIONISM  ''בונד,,די ציוניסטן און דער '', קָאמָאנוועלט,,

אדער דיא דרעהענדיקע : מיט דער פרינצעסין ארעסיניע : קאמבער  

 ערשטער טהייל: ראד פון דער ליעבע 

 LEMBERG 1893 LOVE STORY שמעון עדעל

 LONDON 1906 COMMUNIST ANARCHISM; INCLUDES ארבייטער פריינד פערלאג דער קאמוניסטישער אנארכיזמוס (ראקער. ר)יאהאן מאסט 



PORTRAIT OF AUTHOR 

ענגעלס . פ, מארקס. ק

 (האלמשטאק. ר)

צענטראלער פארלאג פאר די  קאמוניזטישער מאניפעסט

 .ר.ס.ס.פעלקער פון פ

MOSCOW 1924 INTRODUCTION BY ריאזאנאוו.ד , EDITED BY מ .

 TRANSLATION FROM GERMAN OF ;לעוויטאן

COMMUNIST MANIFESTO 

 NEW YORK 1935 COMMUNISM; LABOR MOVEMENT פארלאג אידביוראָ  קָאמוניסטן אין די יוניָאנס יודיטש. ּפ

קָאמיוגישע און , זַאמלונג פון רעווָאלוציָאנערע: לידער -קאמיוגישע 

 ּפיָאנערישע לידער צום זינגען

צענטראלער פארלאג פאר די 

 .ר.ר.ס.פון פ פעלקער

MOSCOW 1926 SONGS; LYRICS ONLY 

שמועסן איּבער ּפָאליטַאלעפּבייס  15: פאמיוגישע ּפאליטלעזונגען  (מָאנין. ד)ווירגַאנסקי . וו

צווייטע : פַאר קָאמיוגישע ּפָאליטלעזונגען אין דָארף און אין שטעטל 

 העפט

פַארלַאג -צענטרַאלער פאלקער

 .ר.ס.ס.פון פ

MOSCOW 1927 SERIES ּביכער פַאר ּפָאליטשּולן-הילפס ; ILLUSTRATED; 

PRODUCTION IN SOVIET UNION 

 ;NEW YORK  AUTHOR FROM BUCHAREST, ROMANIA  פסח אונד אללע ימים טובים, דער קאמישער קידוש פיר פורים סאני שאפירא

PICTURE OF AUTHOR; SECOND PRINTING; 

HUMOR; LAST PAGE IS ADVERTISEMENT 

FOR MIND-READER 

זלמן )געארג פרעשעל 

 (זילּבערצווייג

 WARSAW  PLAY; COMEDY פארלאג יידיש ַאקט 1קָאמעדיע אין : קאמעדיאנט 

. וו)דזשאן גאלסאּוארטי 

 (ווַאלט

 WARSAW 1922 DRAMA; HOLOCAUST ASSET; TRANSLATION פַארלַאג די וועלט ּבילדער  4אקטן און  3ַא דרַאמע אין :  קאמף

FROM ENGLISH  

 .M= מרדכי דאנציס 

DANZIS 

אירגון ,,דער אמת וועגן דעם : דער קאמף פאר א פרייער ארץ ישראל 

 THE FIGHT'' = גרוּפע-שטערן,,און דער '' הגנה'', ,,צבאי לאומי

FOR A FREE PALESTINE : THE TRUTH ABOUT 

THE RESISTANCE MOVEMENT 

, נַאציָאנַאלן אידישן רַאט

ַאמעריקַאנער ליעג פַאר ַא 

= פרייער ארץ ישראל 

NATIONAL JEWISH 

COUNCIL, AMERICAN 
LEAGUE FOR A FREE 

PALESTINE 

NEW YORK 1946 ZIONISM 

ַאנמָאן . ּפ= רָאזענטַאל . ּפ

 (פרידקין. אַ )

 VILNA 1924 TRANSLATION; POLITICAL; MAPS קלעצקין. א. ּב וועגן-הערשַאפט און וועלט-דער קַאמף פַאר וועלט

. קאמיטעט פון די ייד

 דעלעגאציע 

דער קאמף פון די אייראפייאישע יידן פאר זייערער בירגערלעכע און 

 באריכטן און מאטעריַאלן( 1923-1924)נאציאנאלע רעכט 

 ;PARIS 1925 HOLOCAUST ASSET; THREE COPIES יאקובאוויטש און ראמאנא

CITIZENSHIP 

פון דער רעדע פונם פרעמיערס : דער קאמף קעגן כוליגאניזם  משה שרת

ר ''ז א''וואס איז געהאלטן געווארן אין כנסת ט,,שטעלפארטרעטער 

 1951טן מאי 22א דעם ''תשי

שירותי המודיעין למדינת 

 מדינה פראבלעמען, ישראל

JERUSALEM 1951  



-פארטיי סָאציַאליסטען דריטע ליפערּונג: קאמפף און קעמפפער  יוחנן הקנאי

 רעווָאלּוציָאנערן

LONDON MAR

CH 

1905 

PUBLICATION OF SOCIALIST 

REVOLUTIONARY PARTY; INCLUDES 

PHOTOGRAPHS OF REVOLUTIONARIES 

ַא ביסעל סָאציַאליסטישע ? : קָאן מען פַארהַאלטען דעם סָאציַאליזם שאפראנָאוויץ. א

 געשיכטע

פון דער אידישער פארלאג 

פעדעראציע פון דער 
סאציאליסטישער ּפארטיי אין 

 אמעריקא

  SERIES סאציאליסטישע ַארבייטער ביבליָאטעק NO 4; 

SOCIALISM 

פארלאג פון דער אידישער  ף ַאביסעל געשיכטע? קָאן מען פארוועהרען סָאציַאליזם שאפראנָאוויץ. א

פעדעראציע פון דער 

י אין סאציאליסטישער ּפארטי

 אמעריקא

  SERIES סאציאליסטישע ַארבייטער ביבליָאטעק NO 4; 

SOCIALISM 

פארלאג פון דער אידישער  די קָאנגרעס ּפלַאטפָארמע פון דער סאציאליסטישער ּפארטיי 

פעדעראציע פון דער 
סאציאליסטישער ּפארטיי אין 

 אמעריקא

NEW YORK 1918 SERIES  ביבליָאטעקסאציאליסטישע ַארבייטער  NO 11; 

SOCIALISM 

, דָאנערשטאג, מיטוואך: קאנווענשיאן פון דעם ארביטטער רינג  

ניו  1910טען מַאי 7טען און 6, טען5, טען4פרייטאג און שבת דעם 

ָארדנונג און -טַאגעס, נעמען פון דעלעגַאטען: סטאר קאסינא ניו יארק 

 רעקָאמענדיישָאנס פון ברענטשעס

 NEW YORK 1910 CONVENTION PROGRAM; WORKMEN’S סליּפשיטץ ּפרעס

CIRCLE 

ליטערארישע ,,ּפרעמיע צו די :  3: קאנטינענטן און אקעַאנען  מלך ראוויטש

 ''ּבלעטער

 WARSAW 1937 VOLUME 3; INCLUDES PORTRAIT OF פארלאג ליטערארישע בלעטער

AUTHOR; LITERATURE 
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JEWISH 

NATIONAL 

WORKER’S 

ALLIANCE OF 

AMERICA = אידיש-

נאציאנאלער ארּבייטער 

 פארּבאנד

נאציאנאלען ארּבייטער -קָאנסטיטוטציאנס ּפונקטען פון אידיש

:  1912טען דעצעמבער 30דעם , ָאנגענומען אין ָאלבַאני: פארּבאנד 

 געהייסען פון ניו יָארק סטייט אינשורענס דעּפַארטמענט-גוט

 NEW YORK 1923 LIFE INSURANCE; CONSTITUTION OF 

ORGANIZATION  

פארלאג פאר די -מעלוכע די קָאנסטיטוטציע פונ דער סָאציאליסטישער מעלוכע סטעצקי. א

נאציאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KIEV 1936 SOVIET CONSTITUTION; HOLOCAUST ASSET 

נַאציָאנַאלער קאונסיל 

-ַאמעריקַאנערפַאר 

סָאוועטישער 

 פריינטשַאפט

פון דעם פַארבַאנד פון סָאוועטישע ( געזעצן-גרונד)די קָאמסטיטוטציע 

 סָאציַאליסטישע רעּפובליקן

 NEW YORK 1943 SOVIET CONSTITUTION; INCLUDES MAP OF 

SOVIET UNION 



. סאציאל. רוסל

פערדעראט 

 ראטןרעפובליק

פון דער רוסלענדישער ( געזעץ-גרונט)די קָאנסטיטוציע 

 רעּפוּבליק-סָאציַאליסטישער פעדערַאטיווער רַאטן

פארלאג פון אלרוסלענדישן 

קָאמיטעט -צענטרַאל אויספירונגס

-רויט, פויערן, פון די ַארבעטער

ַארּבייטשע און קַאזַאקן 

 דעּפוטַאטן

MOSCOW 1919 SOVIET CONSTITUTION; HOLOCAUST ASSET 

: ן 'אסס. פון די מושער און באראנָאוויטשער בענ קָאנסטיטוציע 

 CONSTITUTION OF THE=  1904געגרינדעט אין 

MUSHER & BARANOWITCHER BENEVOLENT 

ASSOCIATION : ESTABLISHED IN 1904 

PRINTMORE PRESS NEW YORK 1933 LANDSMANSHAFT; MUTUAL AID SOCIETY 

ווי ַאזוי ּבַא ַא : סצענעס פונם לעּבן ( ּפַארך ּפַאוואוס)קָאּפ צרועת  מלך. ל

יידענע אין ַא קליין שטעטל הָאּבן דריי קינדער געקרוגן אומריינע 

ווי ַאזוי דער דָאקטָאר גיט דער , זיי זיינען געקומען צום דָאקטָאר, קעּפ

פון ווַאנען דָאס נעמט זיך , ווָאס דָאס איז ַאזוינס, יידענע צו פַארשטיין

ווי ַאזוי דער דָאקטָאר ּבַאשטרַאלט . קָאן מען זיך פַארהיטן און ווי ַאזוי

היילט זיי אויס און די מוטער מיט די , די קינדער מיט רענטגענשטרַאלן

 קינדער זיינען גליקלַאך

 ,LONDON ָאזע

BERLIN 

1923 HEALTH; MEDICINE; SERIES ּביּבליָאטעק -פָאלקס

 NO 2 ָאזע

. ה)ּפושקינ . ס. א

 (ָארלאנד

פארלאג פאר די -מעלוכע דעמ קאּפיטאנס טָאכטער 

נאציָאנאלע מינדערהייטנ אינ 

 ר''אוסר

KIEV 1937 INCLUDES PORTRAIT OF PUSHKIN BUT THE 

FACE HAS BEEN RIPPED OUT; 

TRANSLATION; LITERATURE; SECOND 

EDITION 

ַא בינטל לידער ווָאס ווערט געזונגען פון : די קַאּפעליע  

. : ר. אַ  88פון ביאליסטָאקער ברענטש '' קַאּפעליע,,דער 
פון '' טשיף,,יָאריקער שערמאנשיּפ פון -20ַארויסגעגעבן לכובד דער 

 לואי קָאהן'' קַאּפעליע,,מיטגליד פון דער '' טעטיקן,,ברענטש און 

PARAMOUNT PRESS NEW YORK 1937 INCLUDES PHOTO OF LOUIS COHN ON 

COVER; SONGS WITH LYRICS ONLY; 

WORKMEN’S CIRCLE 

פערלאג , אידישען זשורנַאל קָאמעדיע( : LES PRECIEUSES RIDICULE)די קאקעטקעס  (מארריס מייער)מאליער 

 קונסט און בילדונג

LONDON  TRANSLATION; PLAY SCRIPT; INCLUDES 

PORTRAIT OF AUTHOR 

ב ''ד)ארטור שניצלער 

 (מיקרָאקָאסמָאס

ט ''תרס WARSAW פערלאג לעּבען צעהן דיַאלָאגען : דער קַארַאהָאד 

ON 

TITLE 

PAGE

ע ''תר; 

ON 

COVE

R 

DIALOGUES; PLAY SCRIPT; TRANSLATION; 

TWO COPIES; ILLUSTRATED COVER 

ב ''ד)ארטור שניצלער 

 (מיקרָאקָאסמָאס

 ;NEW YORK 1916 DIALOGUES; PLAY SCRIPT; TRANSLATION ליטערארישער פערלאג צעהן דיַאלָאגען : דער קַארַאהָאד 

ILLUSTRATED COVER 



איינע וואהרע : דיא קאראימישע מיידכען אונ דער כאן אדער פירשט  (שּפערלינג)

וואס עס איז פארלאפען , וואונדערּבארע שרעקליכע ערצעהלונג

צווישען איין קאראימישעס מיידכען אונד איין כאן אדער אזיאטישען 

 פירשט 

 ;TRANSLATION FROM GERMAN ט''תרנ VILNA יצחק פונק

LITERATURE 

צענטרַאלע פון די , רויטע הילף דער ּפוילישער קָאנצענטראציע לַאגער: בערעזע -קארטּוז דאוויד קוטנער

ּפַאטרָאנַאטן איבער די ּפָאליטישע 

 ארעסטירטע אין ּפוילן

PARIS 1936  REPORT ON ANTI-REVOLUTIONARY 

ARRESTS AND VIOLENCE IN POLAND 

. מ)לענינ . אי. וו

 (קאמענשטיינ

פארלאג פאר די -מעלוכע מארקס טויט. יָאריקנ יָארצייט פונ ק-50צום : קארל מארקס 

אינ נאציאנאלע מינדערהייטנ 

 ר''אוסר

KHARKOV, 

KIEV 

1932 TRANSLATION FROM RUSSIAN; 

COMMUNISM; TWO COPIES; ONE 

HOLOCAUST ASSET 

  WARSAW 1906 TRANSLATION FROM FRENCH; COMMUNISM פערלַאג די וועלט ּפערזענליכע עראינערּונגען: קַארל מַארקס  ּפַאאּול לַאפַארג

. ר)ּפרָאסּפער מערימע 

 (זעליגמַאן

 ;BERLIN 1922 HOLOCAUST ASSET; LITERATURE ּכלל פַארלַאג קַארמען

TRANSLATION 

ַא רָאמַאן פון שּפַאנישען : ס טאכטער 'ָאדער דעם טייוועל: קארמען  מערימע
 לעבען

HEBREW PUBLISHING 
COMPANY 

NEW YORK  LITERATURE 

MEXICO FEBR פארלאג דער וועג קארמען און ַאנדערע דערציילונגען פָארעם. ל

UARY 

1939 

LITERATURE 

ּביּבליָאטעק-און ּפיָאנערן -שּול KIEV 1926 SERIES ליגע-קולטור קאשטאנקע .(א. נ)טשעכָאוו . א  NO 15; 

ILLUSTRATED COVER; CHILDREN’S 

LITERATURE 

ונערך על ידי עם מאת משוררים נורעים נקבץ -ציון ושירי-קבץ שירי יוסף מאגילניצקי

'' : בית הספר לבני ציון,,יוסף בן יהודה מאגילניצקי מורה הדאשי ּב

לידער צו זינגען מיט -ס'ס און פאלק'העברעאישע און אידישע ציון

 ...מעלָאדיען 

   THREE SLIGHTLY DIFFERENT EDITIONS; 

ONE 3RD EDITION AND TWO 6TH EDITIONS; 

ONE OF THE 6TH EDITIONS HAS AN ADDED 

COVER PAGE PRINTED IN VILNA 1903 

 NEW YORK 1919 LITERATURE פָארווערטס און ַאנדערע ערצעהלונגען: קדוש השם  שלום ַאש

 .H= חיים יחיאל אשרי 

OSHRY 

ּבחג , אשר הרשתי במקהלות, דרושים נפלאים: ספר קדש ישראל 

, עצרתשמיני , סוכות, ויום כּפור, ראש השנה, סליחות, השבועות

עם הערות יקרות מּפנינים מגדולי , שּבת חנוכה, קיּבוץ גליות

 KODESH YISROEL : SERMONS AND= הראשונים 

ADDRESSES 

 BALTIMORE  שנת

ישראל 

אשר בך 

'א'ּפ'ת'א

 'ר

 

אהעכסט אינטערעסאנטער : ָאדער דער גיפונענער זאהן : דער קדיש  יהושע דוד טאיּב

 אין צווייא טהיילעןראמאן פון יודישען לעבין 

 VILNA ט ''תרמ

1888 

LITERATURE 



ס אויף עברי ''ארויס גענומען פון גַאנץ ש: ספר קהל חסידים החדש  

 טייטש

פערלאג פון יעקב יצחק 

 רייגערמאן

WARSAW  CHASIDISM 

BO X 99      

. ק.פארלאג ּבאמ צ-קינדער !קו-קו (קוויטקאָ . ל)טיטשינא . ּפ

 .או.פ.יו.ק.ל

KIEV  CHILDREN’S LITERATURE; PICTURE BOOK; 

TRANSLATED FROM UKRAINIAN; 

ILLUSTRATED BY גלוכָאוו. מ ; WATERCOLOR 

ILLUSTRATIONS 

= שייקעוויטש . מ. נ
 'ר'מ'ש

איינע הומאריסטישע ערצעהלונג פון רּבי יודקע :  דער קוגעל
 שמערקעס

 VILNA א ''תרנ
1890 

LITERATURE; HUMOR; TWO COPIES 

הענריק שענקעוויטש 

 (יצחק דייטשער)

 WARSAW 1928 TRANSLATION; LITERATURE; JEWISH פארלאג ּבזשאזא QUO VADIS= קווא וואדיס 

CULTURAL RECONSTRUCTION BOOKPLATE; 

STAMP FROM YIVO IN NEW YORK 

ערצעהלונג נאך שעקסּפירס : שיילאק : דער קויפמאנן פון ווענעדיג  [פרייד… ]פ

 קאמעדיע

 WARSAW ח ''תרנ

1898 

SERIES ס פאלקסּביּבליָאטהעק’צוקערמאנן ; STAMP 

FROM KALMON MARMOR; ADAPTATION OF 

SHAKESPEARE’S THE MERCHANT OF 

VENICE 

צו זינגען מיט זייער שיינע מעלידיען : דרייא נייע לידער : קול חדש  

 דעם הכרדער קצב מיט ( 3דער פאסטעך ( 2דער אליגאנט ( 1

 VILNA 1908 TITLE PAGE AS RUSSIAN AND YIDDISH; 

SONG LYRICS 

ַא וויכטיגער ספר ווָאס ער לערנט דעם פָאלק : ספר קול מבשר  מרדכי מזאה

 ישראל דעם דרך התשובה אום מען זָאל ווערן זיין די גאולה

 NEW YORK ג''תש RELIGIOUS 

 THE VOICE OF THE DUMB   1920 PLAY ABOUT VEGETARIANISM= דאס קול פון די שטומע  איזַאק הָארָאוויץ

א גרויס געשריי פון די הייליגע צדיקים צו : ספר קול צדיקים  

און זיך צו דערווייטערין פון די זאכין , דערוועקין דיא יודישע אמונה

 … וואס מאכין קאליע די אמונה און דעם יסוד פון גאנצען יודישקייט 

 RELIGIOUS ר''אעת פיעטרקוב ישעי וואלף פאלמאןחנוך העניך 

= יהושע זאלקינד -שירים חדשים לשלמה זלמן בן: קול שלמה  

KOL SELOMO : NOVA POEMATA AUCTORE 

SALOMONE SALKIND PRAECCPTORE IN 

SCHOLAR RABBINICA VILENSI 

ט ''תרי VILNA מנחם מן ראם' ראובן בר

1858 

POETRY; TEXT IN HEBREW AND YIDDISH 

ב ''תרּפ WARSAW הענדלער. י ערשטער טייל די מאטעריעלע קולטור: געשיכטע -קולטור לעווין. י

1922 

CULTURAL HISTORY  

WARSAW NOVE ליגע-קולטור 4נומער  -יָארגַאנג  II: ליגע קַאטַאלָאג -קולטור 

MBER 

1928 

PUBLISHING HOUSE CATALOG; INCLUDES 

PORTRAITS OF AUTHORS 



WARSAW JANU ליגע-קולטור 6נומער  -יָארגַאנג IV: ליגע קַאטַאלָאג -קולטור 

ARY 

1930 

PUBLISHING HOUSE CATALOG; INCLUDES 

PORTRAITS OF AUTHORS 

WARSAW JANU ליגע-קולטור 9נומער  -יָארגַאנג  V: ליגע קַאטַאלָאג -קולטור 

ARY - 

MAR

CH 

1931 

PUBLISHING HOUSE CATALOG; INCLUDES 

PORTRAITS OF AUTHORS 

קאמיטעט צו -צענטראל

דער צווייטער יערלעכער 

-6)קאנפערענץ -קולטור

 (1922טן יענער 

 CHERNOWITZ 1922 BOOKLET FOR CULTURE CONFERENCE אריענט העפט-זאמל: פעדעראציע -קולטור

ברָאדער קריסטיַאנסען 

 (גלַאנץ. א)

, וויסענשַאפטליכע ּביּבליָאטעק אין צעהן בענד NEW YORK 1920 SERIES פארלאג די היים פון קונסטדי פילָאסָאפיע : קונסט 

יצחק אייזיק הורוויטש. אונטער דער רעדַאקציע פון דר ; 

VOLUMES 9/10 PUBLISHED AS SINGLE 

BOOK; AESTHETICS 

--ק. י)מאקאר סווירעּפי 

 (ט

פארלאג פונ -מעלוכע קונציקע מייסטערס

 נאצסעקטער, ווייסרוסלאנד

MINSK 1933 ILLUSTRATED; BOOK OF RIDDLES 

, הומאריסטישע, סאטירישע: טאגע -ָאדער יודיש פייער:  קוקי ריקי מנחם נחום ליטינסקע

 מואראלישע אונ קריטישע פאלקס לידער

 ODESSA 1884 FOLK SONGS; HUMOR; TWO COPIES WITH אפרים דיינארד

DIFFERENT COLORED COVERS 

ערסטער : ם פאלק ישראל 'דיא ַאלטע געשיכטע פינ: קורות ישראל  (שמואל רעססער)

דיא נַאכּביּבלישע געשיכטע ּביס צום ערסטען אויפטרעטען : טהייל 

 (הורדוס המלך)דעם הערָאדעס 

אברהם צבי , שמואל יוסף פין

 ראזענקראנץ

VILNA ל''תר HISTORY; POST-BIBLICAL 

יידישער 

וויסנשַאפטלעכער 

 אינסטיטוט

 NEW YORK JUNE  1941 -חדשים  5קורצער בַאריכט פַאר די ערשטע 

20 

1941 

REPORT ON ACTIVITIES OF YIVO 

: ַא קורצע מעטאדע אין א ּפאר וואכען שפאניש צו ערלערנען  שטארטשיעווסקי. א

 צוגעגעבן א ּפאר ווערטער איּבער ארגענטינא

ב ''תרנ WARSAW שּפירא. י. א

1892 

LANGUAGE INSTRUCTION; SPANISH; 

EDUCATIONAL MATERIAL; IMMIGRATION; 

ARGENTINA 

BO X 100      

 VILNA 1925 CHILD PSYCHOLOGY קלעצקין. ּב קינד און דערווַאקסענער ּפסיכָאלָאגישע שטודיע ישראל רוּבין

. ב, טַארַאנט. ד

 ]EDS[פרידמַאן 

פערטע רעווידירטע : ַאנפאנגער לערנבוך פַארן ערשטן יָאר : קינדער 

 אויפלַאגע

אינטערנַאציָאנַאלער ַארבעטער 

 ָארדן

NEW YORK 1933 EDUCATIONAL MATERIALS; ILLUSTRATED 



. ב, טַארַאנט. ד

 ]EDS[פרידמַאן 

ביילַאגע : ַאנפאנגער לערנבוך פַארן ערשטן יָאר : ביילַאגע : קינדער 

 רעווידירטער אויפלַאגעצו פערטער 

אינטערנַאציָאנַאלער ַארבעטער 

 ָארדן

NEW YORK 1933 EDUCATIONAL MATERIALS; ILLUSTRATED 

איין ּפראקטישער ראטה צור פפלעגע אונד : ערציהונג -דיא קינדער סאלאווייציק. י

 ערציעהונג דער קינדער אין דען ערשטען לעּבענסיאהרען

 ,NEW YORK 1889 EDUCATION; PEDAGOGY; THREE COPIES פערלאג פאן לעָאן קאהן

ONE WITHOUT COVER 

. מ)ּפערקינס -פיטש. ל

 (שַאּפיראָ 

ּביּבליָאטעק-און ּפיָאנערן -שול KIEV 1929 SERIES ליגע-קולטור קינדער פון ָאקעַאן  NO 35; 

CHILDREN’S LITERATURE; TWO COPIES  

 ;VILNA 1940 BOOKS 1-4; EDUCATIONAL MATERIAL פארלאג צישאָ  קינדער פון דער וועלט  

ILLUSTRTED COVER 

כַאווער ּפַאווער 

[PSEUDONYM] 

אינטערנאציאנאלער ארבטעטר  די קינדער פון טשערי סטריט

 ארדן

NEW YORK  SERIES קינדער ּביּבליָאטעק NO 2; ILLUSTRATED; 

CHILDREN’S LITERATURE 

 WARSAW  VOLUMES 1 AND 2; STAMP FROM IWO IN גיטלין. פארלאג א רָאמַאן אין דריי טייל: די קינשער פון קַאּפיטַאן גרַאנט  .(ר. ש)זשול ווערן 

BUENOS AIRES; TRANSLATION FROM 

FRENCH 

פארלאג פון -מעלוכע בילדער 14מיט : קינדער רעוואלוציאנערן  לילינא. ז

 ווייסרוסלאנד

MINSK 1927 ILLUSTRATED; CHILDREN’S LITERATURE;  

. ז)ערנסט טראמּפע 

 (רייזען

היסטָארישער רָאמַאן אויס דער צייט פון חורּבן : ַא קיניג פון יהודה 

 ּבית ראשון

ב ''תרפ VILNA פארלאג אונזער טָאג

1922 

HISTORICAL NOVEL ABOUT DESTRUCTION 

OF THE FIRST TEMPLE; TRANSLATION 

לעאּפאלד זאכער מאזאך 

 (טאנענּבוים. א)

 HEBREW PUBLISHING ס צואה'קין

COMPANY 

NEW YORK 1909 TRANSLATION 

אווסיאנקא קוליקָאווסקי 

 (חיים האלמשטָאק)

 NO 5; ART אוניווערסאל ביבליאטעק NEW YORK 1919 SERIES פארלאג די היים דָאס קינסטלערישע שאפען

ספר לערינט דעם מענטש ער זאל גיין אין  דאס: קיצור מנורת חכמה  

גאטס וועגץ אונ עס שטייט אין דעם ספר אסאך דינים אונ משלים אונ 

 מעשיות פון דער הייליגער גמרא אונ פון מדרשים

ג ''תרנ LUBLIN ברוך זעצער

1893 

RELIGIOUS 

געדאנקען  אוידגעוועהלטע: זַאמעלּבוך -קלַאסיפיצירטעס ַאפָאריזען [ED]דוד איגעלּבערג 

 פון די ּבעריהמטעסטע שריפטשטעלער פון אלע פעלקער און צייטען

 COLLECTION OF APHORISMS ב''תרע WARSAW גיטלין. פערלאד א

[KARL KAUTSKY] אינטערעס-כלל, אינטערעס-באזונדער, אינטערעס-קלאסען  [LODZ] [1903] INFORMATION IN PENCIL ON INSIDE OF 

CARDBOARD HOUSING; POLITICAL 

דא ווערט דערציילט פון איין מערדער : דער קלוגער סליעדאוואטעל  

 אקורצער ראמאן: וויא ער האט געקוילעט זיין אייגין ווייּב 

ח ''תרנ VILNA יצחק פונק

1897 

CRIME STORY 



עקסעקוטיוו קאמיטע דער  קלייניגקייטין  דוד פרישמאן

 ציוניסטישען פארטיי

ביבליאטהעק-יודישע פאלקס ZIONISM; SERIES ד''תרנ טארנָאוו  NO 1; 

TWO COPIES 

וועלכע פעראורזאכען דיא גרעסטע : לאך 'דיא קליינע משחיתים פייגענזאהן

אונד איין . קראנקהייטען פאן מענשען וויא אויך דען גרויזאמען טאדט

 מיטטעל וויא זיך פאן זייא צוא בעשיטצען

 NEW YORK 1896 MEDICINE; DISEASE PREVENTION ראזענבערג. ח. א

 KLEINER WORTERSCHATZ DER ENGLISCHEN אליהו וואלף לעווין

SPRACHE 

DEUTSCHEN 

CENTRAL-COMITE 

WARSAW 1885 DICTIONARY; YIDDISH; ENGLISH; 

LANGUAGE INSTRUCTION; YIDDISH-

ENGLISH WORD BOOK FOR JEWISH 

IMMIGRANTS TO THE UNITED STATES; 

INCLUDES ENGLISH, TRANSLITERATED 

INTO YIDDISH, AND YIDDISH FOR KEY 

WORDS AND PHRASES 

איין : ָאדער דער פאלשער ירוש : דער קליינער קאטערזניק  ס ''אי

 ּפראכטיגער אונ הערליכער ראמאן

VILNA 1883/1 אברהם צבי שווינצאנער

888 

AUTHOR IS FROM MINSK; LITERATURE 

זלמן )מאקס הארטונג 

 (זילּבערצווייג

 WARSAW  PLAY; FARCE פארלאג יידיש אקט 1פארס אין : קלעּפטאמאניע 

 ,PETROGRAD געזעלשאפט ָאזע דיזענטעריע, טיפוס, כָאלערע: קלעּפיגע קרַאנקייטן  רָאזענטַאל. ל

BERLIN 

1922 MEDICINE; DISEASE; SERIES ּביּבליָאטעק -פָאלקס

 ILLUSTRATED ;ָאזע

אלטען אּפיקורוס איבערדערצעהלט לכבוד 'א מעשה פון אנ: קנָארטען  עליכם-שלום

 חנוּכה

 NO 154 FROM PUBLISHER; HANUKKAH ג''תרע WARSAW ּביּבליאטעק-פערלאג פאמיליען

 VITEBSK 1922 ILLUSTRATED COVER; POETRY ביורא-אידישע ּבילונגס (לידער)קנוילן  יודאווין. מ

דיא געשיכטע פון דעם בעריהמטען מַאטרָאזען '' : ּפאטיאמקיןקניאז ,, 

בעארבייט נאך גאנץ נייע : שעהן אילוסטרירט : אויפשטַאנד 

 KNIAZ POTEMKIN' : THE= 'מאטעריאלען 

REBELLIONS BATTLESHIP 

אינטערנאציָאנַאלע ביבליאטהעק 

 .פערלאג קא

NEW YORK  ILLUSTRATED 

BO X 101      

 WARSAW 1935 LITERATURE ּבזשָאזאַ . פארלאג ח קעגן הימל לעוויןשמואל 

צום אינטערנאציאנאלן  KHARKOV  PUBLISHED צענטרפארלאג !פאר ּבאשיצן דעם ראטנפארּבאנד -קעגן מילכאמעס  כארטשענקא. אי

טן אווגוסט-1אנטיאימּפעריאליסטישן טָאג דעם  ; ANTI-

WAR; COMMUNISM 



צענטראלער פעלקער פארלאג  קעמפט מיט מיסטגרָאזן .(ק. י)זשעלעזניאק . פ

ווייסרוסישע ., ר.ס.ס.פונ פ

 ָאּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1931 WEEDS; AGRICULTURE 

פארלאג פונ -מעלוכע מיט א פארווָארט פונ בעלא קונ: דער קעמפער פונ שטָאל  זשָאזעפ אוואר

 נאצסעקטער, ווייסרוסלאנד

MINSK 1936 PRINTED AT TOP - קאמיטעט פונ דער -צענטראל

צווישנפעלקערלעכער ָארגאניזאציע צו הילפ די קעמפער פונ 

מָאּפר פונ דער ווייסרוסלענדישער  - דער רעווָאלוציע

רעּפובליק-סָאציַאליסטישער סָאוועטנ ; ABOUT 

COMMUNIST MOVEMENT IN HUNGARY 

. מ)וויליַאם שעקסּפיר 

 (זאמלער

 WARSAW 1929 LITERATURE; NOVELIZATION OF פארלאג העליָאס ּבאארּבעט לויט שעקסּפירס טרַאגעדיע: רָאמַאן : קעניג ליר 

SHAKESPEARE’S PLAY KING LEAR; 

TRANSLATION FROM ENGLISH 

 NEW YORK  POPULAR MEDICINE; BOOK WRITTEN BY  איין וויכטיגע וויסענשאפטליכע ווערק: קערּפער אונד זעעלע  לעאנארד לאנדעס

DOCTOR; INCLUDES ADVERTISEMENTS FOR 

HIS SERVICES 

אויסצוג דער : קצור עמודי הלשון המיוסדים על אדני ההגיון  

עלעמענטע דער עברישען שפראכע נאך לאגישען פרינציפען 

 ע''ל נ''ענטוויקקעלט פאם זעליגן יואל ברי

-LANGUAGE INSTRUCTION; HEBREW; HAND תקפ AMSTERDAM תועלת

WRITTEN CORRECTION ON TITLE PAGE 

 HAND-WRITTEN INSCRIPTION ON FRONT ו''תרס ODESSA האחים בלעטניצקי די קרּבנות פיר אידעַאלען קאנטאר. י

PAGE 

 

תרץ  LODZ זשּורנַאל-יעקב-פארלַאג ּבית היסטָארישע פָארשטעלּונג אין דריי ַאקט: דָאס גרּוגעלע אייל  מגן. א

1929 

PUBLISHED TOGETHER WITH  ַא  -מלּכה ּברוין

קינדער שּפיל אין דריי סצענעס: גּוטע עצה  ; SERIES קינדער-

 ;NO 2; CHILDREN’S LITERATURE ּביּבליָאטעק

PLAY SCRIPT 

עס איז זעהר שעהן צו : דער קרומער מארשעליק מיט אּבלינד אויג  

אונ וויא ער הט . וואס דער מארשעליק הָאט גזינגןלייענין דיא לידער 

: חתן ּכלה ּבאזּונגן אּונ זייא זענין נָאך קיין מאל ניט גידרּוקט גווארן 
 דער מארשעליק איז דא! קוקאריקא

 WARSAW 1878 LITERATURE; POETRY; PARTIALLY 

RHYMING 

= איליַא ערנבורג 

ILYA 

EHRENBURG ( נחמן

 (מייזיל

 DER KRIG UN DER= דער קריג און דער שרייבער 

SCHREIBER 

-ַאלטוועלטלעכן יידישן קולטור

 איקוף, פַארבַאנד

NEW YORK 1944 PHOTOGRAPH OF EHRENBURG ON COVER 

 .K= כצנלסון . ק

KATZENELNSON 

 (יוסף גַאר)

 LA CRISIS EN EL= דער קריזיס פון מָאדערנעם העברעיש 

HEBREO MODERNO = THE CRISIS OF MODERN 

HEBREW 

 ,NEW YORK פַארלַאג יידבוך, ציקָא פַארלַאג

BUENOS 

AIRES 

1961  



. אב)לעוו טָאלסטָאי 

 (קאהאן

 NEW YORK 1914 TRANSLATION FROM RUSSIAN; IWO IN פָארווערטס די קרייצער סאנאטא

BUENOS AIRES BOOKPLATE 

 HEBREW PUBLISHING פריעדען… קריעג אונד  (גארין. ב)לעָא טָאלסטָאי 

COMPANY 

NEW YORK  TRANSLATION FROM RUSSIAN; 

LITERATURE 

ביורא פון -דאס הויפט

 קרן היסוד

 ZIONISM ז''תש JERUSALEM  טן ציוניסטישן קאנגרעס אין באזעל-22אויפן : דער קרן היסוד 

זייער ענטשטעהונג ( קָאָאּפערַאטיווע פָאלקס בענק)קרעדיט יוניָאנס  צעזַאר. מ

דער אלף בית פון קרעדיט יוניָאניזם לויט פרַאגען און : און שטרעּבונג 

 לָאוס-סעמּפאל פון ביי. ַאנטווָארטען

DIVISION OF 

REMEDIAL LOANS, 

RUSSELL SAGE 

FOUNDATION 

NEW YORK DEC. 

1916 

CREDIT UNION INFORMATION 

O N SHELF - 

BO UND 

VO LUMES 

     

. ד)סליסַארענקָא . אָ 

 (פעלדמַאן

ַאלאוקרַאינישע , צענטרפארלאג רָאמַאן: דער שווַארצער מַאלעך 

 ָאּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

 STAMP FROM THE ALL-UKRAINIAN 

ASSOCIATION FOR CULTURAL RELATIONS 

WITH FOREIGN COUNTRIES; LITERATURE; 

TRANSLATION; PORTRAIT OF AUTHOR ON 

COVER 

 LONDON JUNE פרייהייט דער שטאאט און זיין ראלע אין דער געשיכטע קראפאטקין. פ

1901 

POLITICAL; ANARCHISM 

 WARSAW 1913 LITERATURE שימין. פערלאג ּב שטַארּבען אּון אנדערע ערצעהלּונגען ארטּור שניצלער

נַאציָאנַאלע ( 1: דער שטוטגַארטער קאנגרעס און זיינע ּפרָאּבלעמען  פארנּבערג. ק

דָאס נַאציָאנַאלע אּון אינטערנַאציָאנַאלע ( 2אּון אינטערנַאציָאנַאלע 

: ּפָאליטיק -די קַאּפיטַאליסטישע קָאלָאניַאל( 3אין שטּוטגַארט 

 ערשטעס העפט

 VILNA  STUTTGART CONGRESS; SOCIALISM פערלַאג צוקונפט

מנחם )איליַא ערענּבורג 

 (פלַאקסער

 WARSAW 1929 TWO COPIES; LITERATURE; TRANSLATION ליגע-פַארלַאג קולטור דָאס שטורמישע לעּבן פּון לַאזיק רויטשווַאניעץ

מיכַאיל שָאלָאכָאוו 

 (שלמה שיינּבערג)

קלוּב אלס די -ּפרעמירט געווָארן דורכן ּפען: דער שטילער דָאן 

 1936ּבעסטע איּבערזעצונג פַארן יָאר 

 ;WARSAW 1936 LITERATURE; TRANSLATION; THREE ITEMS ּביּבליָאטעק-יידישע אּוניווערסַאל

VOLUME 1 = BOOKS 1-4, VOLUME 2 = BOOKS 

5-8, VOLUME 3 = BOOKS 9-12 



. א)קָאנסטַאנטין פעדין 

 (פרידקין

פארלאג טָאמָאר פון יוסף  אין צוויי טייל רָאמַאן: שטעט און יָארן 

 קַאמערמַאכער

VILNA 1930 TWO COMPLETE SETS (PARTS 1 AND 2); 

TITLE PAGE OF ONE COPY OF PART 1 HAS 

STAMP FROM OFFENBACH DEPOT; 

LITERATURE; TRANSLATION 
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קראטקא. ב ILLUSTRATED BY א''תרע WARSAW ּביּבליָאטעק-פערלאג וועלט ַאָּבא' ר אנכי. י. ז ;  

מעשה מהרב הגדול והחכם : יוסף לאקש פון דרזשנע אין ּפוילען ' ר 

 ...און פון זיין גּבאי עקיבע ּבלאז. ר יוסף לאקש מדראזשנע''כו

 STORY OF RABBI YOSEF LAKSH ט''תרנ WARSAW יצחק פונק

 MOSES= ]בן עמרם 

ZABLOTSKY ,

1875-1932] 

אנעקדאטען און , ענטהאלט וויטצען: ס פרייליכע טאשענבוך 'מאזין. ר

 DAS FROHLICHE= וויססענשאפטליכע ַארטיקלען 

TASCHENBUCH 

. = מאזין עט קא. פארלאג פון ר

R. MAZIN & CO 

LONDON  TWO ITEMS; ONE SECOND EDITION AND 

ONE THIRD EDITION; 

 MOSES MONTEFIORE תרעד WARSAW ּביּבליָאטעק-פַאמיליען ס טַאגע ּבוך'משה מָאנטעפיָארע' ר 

ח ''תרמ VILNA  אהיסטארישע ערציילונג: שלמה וואונדערהאלד ' ר 'ך'נ'א'ה

1887 

STORY OF RABBI SHLOYME VUNDERHALD 

קלייןעליכם ּביּבליָאטעק פַאר גרויס און -שלום NEW YORK 1918 SERIES פָאנד-עליכם פָאלקס-שלום רַאּבטשיק עליכם-שלום  NO 

9 

. א)קאמענסק . א

 (ּברעסלער

פערלאג די ּפראלעטארישע  זיין לעּבען און געזעלשַאפטליכע טהעטיקייט: רָאּבערט ָאווען 

 וועלט

WARSAW ו ''תרס

1907 

BIOGRAPHY 

ווָאס איז אזוינס ראדיָא און ווי אזוי זיך שאפן א ּפָאשטעט : ראדיָא  מירָאטשניק. מ

 איינשטעלונג-ראדיאָ 

 KIEV 1930 TECHNOLOGY; ILLUSTRATED ליגע-קולטור

JEWISH MUSIC 

ALLIANCE 

= זשורנַאל -יוביליי:  זיבעציקסטער געבוירנטָאג: ראובן יוקלסָאן 

RUBIN YOUKELSON ON HIS 70TH BIRTHDAY  

 NEW YORK JUNE 

1955 

COMMEMORATIVE BOOKLET; 

ILLUSTRATED; CHORUS 

. א)הענריק איּבסען 

 (גָאלדווין

 NEW YORK 1910 DRAMA; LITERATURE; TRANSLATION מייזעל עט קאָ  ַא דראמא אין פיער אקטען: ראזמערס קלאס 

געשעפטלעכער -קולטור

פארבאנד פון די יידן אין 

 ּפוילן

ארויסגעגעבן : רַאטנפַארּבַאנד די פעסטּונג פּון שלום אויף דער וועלט 

ארבעט ביי -ּפרָאּפַאגַאנדע און מַאסן קולטורדורך דער ָאּפטיילונג פאר 

געשעפטלעכן פארבאנד פון די -פארוואלטונג פון קולטור-דער הויּפט

 יידן אין פוילן

 WARSAW 1951 PRO-SOVIET ּבוך-פארלאג יידיש

. י)סטעפַאן צווייג 
 (ּבַאשעוויס

 WARSAW 1929 LITERARY BIOGRAPHY; TRANSLATION ּביכער דער מענטש און דָאס ווערק: ראמען ראלען 

FROM GERMAN; INCLUDES PORTRAIT OF 

AUTHOR; TWO ITEMS - FIRST AND SECOND 



EDITION 

יאהריגען יוּביליי פון דער יודישער -25צום : ראשון לציון  לץ ליליענבלום. מ

 ישראל-קאלאניזאציע אין ארץ

-פערלאג ציוניסטישע קאפיקע

 ביבליאטעק

ODESSA ז''תרס ZIONISM 

 .M= וויערניק . מ

VIERNIK 

זיין : פילָאזָאף -דער ערשטער אידישער רעליגיָאנס: רב סעדיה גאון 

 SAADIAH GAON= ווערקען און שריפטען , לעבען

INTERNATIONAL 

LIBRARY PUBLISHING 
COMPANY 

NEW YORK 1903 SERIES לעּבענסּבעשרייּבונגען פון ּבעריהמטע מעננער 

געגעּבען פון די : זילּבער יוּבילייאום : סילווערסטאן ' גדלי' הרב ר 

דעצעמּבער : ט ''ּפ''ט לחודש כסלו תר''כ' יום ד: וואשינגטאנער אידען 

 GRAND= אין דזשואיש קאמיוניטי סענטער  1928טען -12

RABBI GEDALIAH SILVERSTONE : SILVER 

JUBILEE : TENDERED BY WASHINGTON JEWRY, 

DECEMBER TWELFTH, NINETEEN-HUNDRED 

AND TWENTY-EIGHT JEWISH COMMUNITY 

CENTER : SOUVENIR BOOK 

   COMMEMORATIVE JOURNAL; INCLUDES 

PORTRAIT OF RABBI  

יונה )פהיליפזאהן 

 (טרובניק

איין היסטארישער ראמאן : דער יודישער מיניסטאר : רּבי יהודה הלוי 

אין צווייא טהייל פון דיא צווטען וואס יודען האּבען געוואונט אין 

 ערשטער טהייל: היסּפאניע 

 NOVEL ABOUT YEHUDA HALEVI ו''תרס BERDICHEV מאיר עפשטיין

ַאהעכסט אינטערעסאנטע : ָאדער צוויי פרעמדע אידען : רּבי יוסף זיס  לעוונער. ח. ג

ערצעהלונג פון וועלכע דער לעזער אונ לעזערין וועלען היסטארישע 

 פיעל לערנען אונ וויסען

 VILNA ג ''תרע

1913 

LITERATURE 

 MISSING COVER AND TITLE PAGE    היסטארישע ערצאהלונג: רבי עקיבא  לעהמאנן. מ

דאס איז איין טייערער אונ ליבליכע : רּבי קאשמאן דער נעלם  

זיך געטראפין מיט איין גרויסין צדיק איין גאון וואס האט , געשיכטע

אונ דורך איין , וואס מען האט פון אים ניט גיוואוסט, עולם

וואונדערליכע יודישע היסטאריע איז ער נתגלה גיווארין לכלל 

 אויך האט ער מציל גיוועזין טויזינדער יהודים פון אומגליק, ישראל

 VILNA 1912 LITERATURE ץ בערך''יב

שטרעּבען , זיין לעּבען( : היאגראפיע)ל ''רּבנו שמואל מאהליבער זצ (מקל)יצחק ניסענבוים 
 ן פאלק אונ פאר דער ציוניסטישער אידעע'אונ ווירקּונג פאר

 BIOGRAPHY; ZIONISM ט''תרנ  פערלאג עזרא

 LONDON 1910 LITERATURE; TRANSLATION; TWO COPIES פערלאג קונסט און בילדונג ערצעהלונג: רבקה  (ל-ד. ס)גַארין . נ

רודָאלף מַארקס ביבליאטהעק איין אויסווַאהל פָאן דיא בעסטע  רודָאלף מַארקס

 קוּפלעטען אונד דעקלאמאציאנען

 NEW YORK  RHYMING COUPLETS AND SPEECHES פערלאג מאריס פריקלעס
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טּורגענניעוו . ס. י

 (אברהם זַאק)

 WARSAW 1922 LITERATURE; TRANSLATION; INCLUDES יונג-פערלאג אלט קַאּפיטלען אּון עּפילָאג XIIרָאמַאן אין : רּודין 

PORTRAIT OF AUTHOR 

= בעניטָא לינטש  

BENITO LYNCH 

 .P= ּפיניע קַאץ )

KATZ) 

לָאס קַארַאנטשָאס דע לַא פלָארידַא : פייגל פון לַא פלָארידַא -די רויּב

 =LOS CARANCHOS DE LA FLORIDA : TOMO I 

אין )פארלאג ַארגענטינע 

 (פָארמירונג

BUENOS 

AIRES 

1940 TRANSLATION; LITERATURE 

דוד )פרידריך שיללער 

 (קַאסעל

 ;TRANSLATION; DRAMA; TRAGEDY ב''תרע WARSAW קאנטאראוויטש. פערלאג פ ַאקטען 4ַא טרַאגעדיע אין :  די רויּבער

INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR; TWO 

COPIES; ONE HOLOCAUST ASSET 

. ש)גַארשין . וו

 (ּבַאסטָאמסקי

פארלאג די נייע יידישע  די רויז

 פאלקסשול

VILNA 1926 SERIES ּביּבליָאטעק פַאר יינגערע-שול  NO 1; 

CHILDREN’S LITERATURE; TRANSLATION 

שלמה )סטרינדּבערג . א

 (עדעלהייט

 ;NEW YORK  INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR יַאנקאוויטץ. מ צימערדאס רויטע 

TRANSLATION; LITERATURE 

ביבליָאטעק פַאר קינדער און , פַאר אונזערע קינדער NEW YORK 1939 SERIES פארלאג אידישע שול דָאס רויטע קיילכעלע .(ל. י)מַארק טוויין 

 ;NO 3; TRANSLATION; ILLUSTRATED יוגנט

CHILDREN’S LITERATURE 

 TWO COPIES; HOLOCAUST ASSET ר''עת WARSAW פערלאג ּפראגרעס א מָאראלישע ערצעהלונג נאך צשאקקע: דער רויטער טייוועל  דאמעראצקי. א

 WARSAW 1921 ILLUSTRATED COVER; DRAMA; HOLOCAUST פרַאגען-פערלַאג לעּבענס דער רויטער רייטער פָארשטעלונג משה ּברָאדערזָאן

ASSET 

-פערלאג קליינע פָאלקס ערצעהלונג: רויך  מַאריַא קָאנָאּפניצקא 

 ּביּבליָאטהעק

WARSAW ו''תרס TRANSLATION FROM POLISH; LITERATURE 

טען 50ַארויסגעגעבען לכבוד זיין : דדאס רומשינסקי ּבוך  

 געבורטסטָאג

 NEW YORK 1931 COMMEMORATIVE BOOK; MUSICIAN; 

INCLUDES PHOTOGRAPHS; TEXT IN YIDDISH 

AND ENGLISH 

. א)פלעכאנאוו . וו. ג

 (מייער

לויט )דער רוסישער ארבעטער אין דער רעוואלוציאנערער ּבאוועגונג 

 (פערזענליכע זכרונות

צענטראלער קאמיסאריאט פאר 

 אידישע ענינים

MOSCOW 1920 SERIES אידישע קאמוניסטישע ביבליאטעק; MEMOIRS; 

REVOLUTION; TRANSLATION FROM 

RUSSIAN 

: דער רוסישער ארבייטער אין דער רעוואלוציאנערער בעוועגונג  פלעכאנאוו . ג

 פערזענליכע עראינערונגען

אלגעמיינער אידישער 

פוילען , ארבייטערבּונד אין ליטא

 און רוסלאנד

GENEVA MAY 

1904 

MEMOIRS; RUSSIAN REVOLUTION; BUND 

די נאטע וואס די סאוועטען : רוסלאנד און די ליעג פון נאציאנען  (לעווין. ד. ס)

 רעגירונג פון רוסלאנד האט געשיקט צו ּפרעזידענט ווילסאן

סטייט קאמיטע פון די אידישע 

ברענטשעס פון דער 

MASSACHUSE

TTS 

 LEAGUE OF NATIONS; RUSSIA; SOCIALIST  



סאציאליסטישער ּפארטיי פון 

 מאססאטשוזעטס

= פרייער יידישער קלוב 

FREE JEWISH 

CLUB 

דעקלַארַאציע פון : ַא רוף צו דער יידישער עפענטלעכקייט 

 ''פרייער יידישן קלוב,,דעם 

 NEW YORK 1950  

 INCLUDES PHOTOGRAPHS; ZIONISM   אירגון צבאי לאומי אין גלות א רוף צום פָאלק  מנחם בעיגין

 ROKEACH COOK BOOK I. ROKEACH & SONS NEW YORK 1933 COOKBOOK= רוקח קָאך ּבוך  

די שילדערונג קומט פערפאסט : דער רחמנות אדער דיא ערבארעמונג  

דורך אין לידר איך זאג אפענטליך גאר אן סודות איך האב דאס אראפ 

ווייס פון הויכי לשון קודש גילאזן אין דר נידר איבר גזעצט ערטר 

נאר איבר הויבט באשטייט נאך דעם פערלויף פון אייגנר 
 פארשטעלונג ווי די צייט פאדערט אויף

 VILNA  LITERATURE; POETRY ש מפאניוויעז''מש

 PARIS 1948 INCLUDES PHOTOGRAPHS; ACCOUNT OF קָאלָאני סקָאלער הילף און ווידערשטאנד: רי אמעלא  (ביל. י)יאקובאוויטש . י

FRENCH RESISTANCE ORGANIZATION 

. מ. ד)עדווארד קעללי 

 (הערמאלין

ַא וואונדערבַארע ּבעשרייבונג איבער ַא רייזע : ּפאל -א רייזע צום זיד

צו דיא פערפרוירענע ימים אין מעריב זייט אונד דיא ערפַאהרונג 

 אונטער שרעקליכע טהיערע

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK MAY 

1907 
TRANSLATION FROM ENGLISH; TRAVEL TO 

SOUTH POLE 

 LEON= לעווינסָאן  . ל

LEVENSON 

 ,A TOUR OF PARIS= רוים און ישראל , א רייזע קיין ּפַאריז

ROME AND ISRAEL 

PHILADELPHI ּפרץ ַארבעטער רינג שולן. ל. י

A 

א ''תשכ

1961 

TRAVEL; INCLUDES PHOTOGRAPHS 

 .J= רּוטהערפָארד . פ. י

F. RUTHERFORD 

ווָאס וועט דערמעגלעכן יודן איינעם , ַאן אויפקלערונג: רייכטום 

פּולשטענדיק צּו דערגרייכן דעם גרעסטן פַארלַאנג אּון די געגַארטסטע 

 RICHES=  הָאפענּונגען פּון דער מענטשהייט

WATCH TOWER BIBLE 

AND TRACT SOCIETY, 

INTERNATIONAL 
BIBLE STUDENTS 

ASSOCIATION 

NEW YORK 1936 ILLUSTRATED TITLE PAGE; A FEW PAGES 

ILLUSTRATED IN COLOR 
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 ב''תרס VILNA פערלאג בצלאל יפה צווייטע אויסגאבע: ריינליכקייט און געזונד  יעוונין. מ

1901 

SERIES היגיענישע ּביּבליָאטעק NO 1; HEALTH; 

MEDICINE 

וואס דיא , ַא שיינער אינטערעסנער ראמאן: דער ריכטיגער שּפיגעל  .ב. ש

 לעזער וועלין זיין העכסט צו פרידין

 VILNA ט ''תרנ

1898 

LITERATURE 

תרסייט VILNA  אהיסטארישע ערצעהלונג: דער רכילותניק ָאדער צדיק מצרה נחלץ  לעוונער. נ. ח

1898 

LITERATURE 



מנחם מענדל )ם ''רמּב

 MENDEL= מָאנזָאהן 

MONSOHN  ׂ) 

 THE= ס היסטָארי און זיין פַארזָאג צו זיינע קינדער 'ם''דעם רמּב

HISTORY OF THE RAMBAM AND VALUABLE 

INSTRUCTIONS TO HIS CHILDREN 

GINSBERG 

LINOTYPING CO 

NEW YORK 1937 INCLUDES PORTRAIT OF RAMBAM; 

TRANSLATION OF RAMBAM’S WILL; TEXT 

IN ENGLISH AND YIDDISH; TWO COPIES 

זיינע ספרים און זיין ווירקונג . זיין לעּבענס ּבעשרייּבּונג: ם ''דער רמּב (יודל ראזענבערג)

: איבערגעזעצט פון זיכערע קוועלען : אויף דעם אידישען נאציאן 
 חלק שני

 RAMBAM; TRANSLATOR IS RABBI IN LODZ ג''תרע WARSAW אהרן ציילינגאלד

דא ווערט ּבאשריּבין לעּבענס גישיכטע פון : ס צוואה 'דעם רמּביים 

רבינו משה ( אור ישראל, מבחר החכמים)דעם גרויסין הייליגען מאן 

זייער שיינע אינטערעסאנטע סּפּורים ( ם''הרמב)בן מיימון זייל 

וואס ער האט גישריּבין פיר  אויך דיא הייליגע צוואה( ערציילונגען)

 זיינע קינדער

 VILNA 1885 RAMBAM 

ַא שילדערונג איבער : אדער דער אויט פון ַא פעררעטהער : רעגינע  הערמַאן זודערמַאן

 לַאנד-דער ּפַאטריָאטיזמוס פון פאטער

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

  TRANSLATION; LITERATURE 

 VILNA 1897 RUSSIAN ON TITLE PAGE; TWO ITEMS; ONE  א רעדע אויף פורים  

COVER HAS PRICE PRINTED AND THE 

OTHER DOES NOT; PURIM SPEECH  

רעדע אפ דער פָארוואלפארזאמלונג פונ וויילער פונעמ סטאלינער  סטאלינ. וו. י

אינ . י 1937 דעקאבער 11: קרייז פונ דער שטָאט מָאסקווע -וואל

 גרויסנ טעאטער

 KAUNAS 1940 TRANSLATION OF SPEECH BY STALIN פָאלקסבלאט

צוזאמענפָאר פונ ערדארּבעטקָאנמונעס אונ  Iרעדע אפנ  לענינ. אי. וו

 .י 1919דעקאבער  4לאנדווירטשאפטלעכע ארטעלנ 

פארלאג פאר די -מעלוכע

נאציָאנַאלע מינדערהייטנ אינ 

 אוססר

KIEV 1940 HOLOCAUST ASSET; LENIN SPEECH 

מארט  13דעמ ( : ב)צוזאמענפָאר פונ דער אלקּפ XVIIIרעדע אפנ  ווָארָאשליָאוו. יע. ק

 יָאר 1939

 ;MOSCOW 1939 INCLUDES PORTRAIT OF VOROSHLIOV פארלאג דער עמעס-מעלוכע

STAMP FROM KALMON MARMOR 

ן קיעווער קריעגס געריכט 'פַאר: די רעדע פון רַאאיסא ּפריסיַאזשניוק  

 איבערזעצט פון רוסיש:  1908אין 

 NEW YORK  TRANSLATION OF SPEECH BY RASIA ברויט און פרייהייט

PRISIAZSHNYUK (?); TRANSLATED FROM 

RUSSIAN; PRINTED ON COVER -  א סּפעציעלע

אויסגעבע פאר דעם פילאדעלפיער אנארכיסטישען רויטען 

בעזוכער פון ארעסטאנטען בָאל פריי צו די, קרייץ ; 

ILLUSTRATED COVER 

דעמ ּפרָאקורָאר פונעמ  -רעדע פונעמ מעלוכישנ באשולדיקער  ווישינסקי. יא. א

אורטייל פונ דער מיליטערישער קָאלעגיע פונעמ : פארבאנד ססר 

 געריכט פונעמ פארבאנד ססר-אויבער

; טרָאצקיסטישנ בלָאק-אנטיסָאוועטישנ רעכטּפרָאצעס פונעמ  MOSCOW 1938 פארלאג עמעס-מעלוכע

SOVIET ANTI-TROTSKYISM 

טען 64געהַאלטען אין : רעדעס פון קָאנגרעסמַאן מאיר לָאנדָאן  

 1915-1916קָאנגרעס 

   TRANSLATION OF MEYER LONDON 

SPEECHES IN CONGRESS; ILLUSTRATED 



COVER 

די רעווָאלוציָאנערע ּבאוועגונג צווישן די אידישע מאסן אין דער  דימענשטיין. ש

 יָאר 1905רעווָאלוציע פון 

פַארלַאג -צענטרַאלער פעלקער

 .ר.ס.ס.פון פ

MOSCOW 1929 REVOLUTIONARY MOVEMENT; JEWISH 

WORKERS; RUSSIAN REVOLUTION 

. ב. י, ליטווַאק. א

 [ED]סָאלוצקי 

דער גַאנצער ּפרָאפיט און : דָאס רעווָאלוציָאנערע רוסלאנד 

 אין רוסלַאנד'' ּבונד,,סּפעציעלע ּבייטרַאגען פאר דעם 

'', בונד,,פַארבַאנד פון -צענטרַאל

אידישע סאציאליסטישע 

 פעדעראציע אין אמעריקא

NEW YORK 1917 RUSSIAN REVOLUTION; ILLUSTRATED 

COVER; INCLUDES PHOTOGRAPHS 

. נ. י)גּוסטַאוו לַאנדויער 

 (שטיינּבערג

 WARSAW 1932 MEMOIR; REVOLUTION; INCLUDES  די רעוואלּוציע 

PHOTOGRAPH OF AUTHOR 

אינטערנאציאנאלער ארּבעטער  די רעווָאלוציע וועט קומען מוישע שיפריס

 ארדן

NEW YORK  SERIES ּביּבליָאטעק-קינדער  NO 5; ILLUSTRATED; 

CHILDREN’S LITERATURE 

אנשל , חיים גרינבערג

 יוסף שּפרינצאק, רייס

סימּפָאזיום ? ווָאס ווילן זיי: מזרחי , לינקע ּפועלי ציון, רעוויזיָאניסטן

 געהַאלטן אין ניו יָארק

צעירי ציון פון  -ּפועלי ציון 

 אמעריקע און קַאנַאדאַ 

NEW YORK MAY 

1934 

ZIONISM; TWO COPIES 

 1929 -. או.( ּב. )ּפ. ק. ק. ּפלענום פון צ-נָאיַאּבער: רעזאליוציעס  .או.( ּב. )ּפ. ק. ק.צ

 יָאר

ַאלאוקרַאינישע , צענטרפַארלַאג

 ָאּפטיילונג

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

 REPORT; COMMUNISM; 

 טן קָאנגרעס און קָאמסטיטוציע פון קָאמוניסטישן5רעזָאלוציעס פון  

 אינטערנַאציָאנַאל

פארלאג אידישע פעדערַאציע 

 ווָארקערס ּפארטי

NEW YORK 1924 TWO COPIES; COMMUNIST INTERNATIONAL 

רעזאלוציעס פונם ערשטן ַאלפַארבַאנדישן צוזאמענפָאר  

 ''געזערד,,פון 

 MOSCOW 1927 HOLOCAUST ASSET; GEZERD 

 MOSCOW 1930 COMMUNIST PARTY MEETING REPORT פארלאג עמעס צוזאמענפָאר-ּפַארטיי XVIרעזָאלוציעס פונם  

 MOSCOW 1940 HOLOCAUST ASSET פארלאג דער עמעס-מעלוכע ב(ּפ)צוזַאמענפָאר פונ דער אלק XVIIIרעזָאלוציעס פונעמ  

רעדע : רעטונג פון יידישן פאלק דורך דעמאקראטיע און פרידן  ראיסקי. א

נייע ,,טער קָאנפערענץ פון די פריינט פון דער -2געהָאלטן אויף דער 

 1946טן סעּפטעמבער -28דעם '' ּפרעסע

 PARIS  SPEECH AT CONFERENCE TO SUPPORT פַארלַאג אויפסניי

YIDDISH NEWSPAPER IN PARIS 

יַאנקל רוּבענטשיק 

 ָארימַאן=

פַארלַאג פון -מעלוכע פַארּבַאנד-רַאטןיּוגנט אין -עטער=די רעכט פון דער ארב

 ווייסרוסלַאנד

MINSK 1925 SERIES טשירווָאנַאיַא זמענאַ ,,ּביּבליָאטעק . וו.פ.י.ק.ל.ק.צ ’’; 

WORKER YOUTH IN SOVIET UNION 

יחזקאל יעקב לטבלא 

 מווילנא

מיט אללער ּבעסטע ערקלערּונגען אונד : רעכנען אונד ּבוכפיהרונג 

 גרינדליך צוא ערלערנען ָאהנע לעהערעּבייא שּפילען 

, אברהם צבי קאמינעליבויגען

 שמריהו ראבינאוויץ

ג ''תרל איידטקוהנען

1872 

EDUCATIONAL MATERIAL; BOOKKEEPING;  

בית ,,רעּפארט דעם פָארזיטצענדער דער מעות חטים קאמיטעע פאן  

 נּויָארק, נארפאלק סטריט'' המדרש הגדול

   SEVERAL ITEMS BOUND TOGETHER - 

REPORTS FROM 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 

1893, 1894; REPORTS INCLUDE 



SUBSCRIPTION LISTS WITH MEMBERS AND 

CONTRIBUTIONS 

מאנועל זשאן דיאנא 

 (זלמן זילּבערצווייג)

ז ''תרע WARSAW פארלאג יידיש ַאקט 1פַארס אין : א רעצעּפט געגען שוויגערס 

1919 

PLAY; FARCE; TRANSLATION 

אינסטיטוט פאר יידישער 

קולטור ּבא דער 

אלּוקראינישער 

וויסנשאפטלעכער 

= אקאדעמיע 

JNSTITUT FUR 

HIDDISCHE 

KULTUR AN DER 

UKRAINISCHEN 

AKADEMIE DER 

WISSENSCHAFTE

N 

ווָאס עס ּבאקומט דער צענטראלער , רעזימע ּפעריָאדישע אויסגאּבעס

 ארכיוו-לפארּבאנדישער יידישער ּפרעסעא

 KIEV 1930 LIST OF PERIODICALS RECEIVED BY 

CENTRAL JEWISH PRESS ARCHIVE; FOUR 

COPIES 

 BUENOS קרן היסוד דירעקטָאריום ?ווָאס איז און ווָאס וויל דער קרן היסוד: רצון און פארווירקלעכונג  ישעיה קלינָאוו

AIRES 

1946 ZIONISM; BOOKPLATE FROM IWO; 

INCLUDES PHOTOGRAPHS 
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רעזניק . ל, דָאּבון. ש

[EDS] 

קַאּפיטלען פון )אלייכעם זיינע קינדערשע און אינגלישע יָארן -שאלעם

 (אלייכעמס אווטָאּביָאגרַאפיע-שָאלעם

 ;NO 14 שול און ּפיָאנערן ּביּבליָאטעק KIEV 1926 SERIES קולטור ליגע

CHILDREN’S LITERATURE; 

AUTOBIOGRAPHY 

 MOSCOW 1933 פארלאג עמעס שארל לָאנסעווילס שיקזאל ּפאוסטָאווסקי. ק

[COV

ER 

HAS 

1934] 

ILLUSTRATED; NOVEL ABOUT ENGINEER IN 

NAPOLEON’S ARMY 

 NEW YORK  LITERATURE; BOUND TOGETHER WITH סַאפירשטייןפערלאג פון יעקב  זעהר אן אינטערעסַאנטע ערצעהלונג: דער שאץ  .י. א. ח

OTHER ITEMS FROM SAME PUBLISHER 

ַא ראמַאן אין : דיא באלעט טענצערין . ה. ר. מ ●

 צוויי טהייל

אלכסנדר דער דריטער  -שמעון חיים קרויטשאוו  ●

ַאן אינטערעסַאנטע היסטָארישע : ַאלס קרָאנּפרינץ 

 ערצעהלונג 

 DRAMA א''תרע WARSAW  דראמא אין פיער אקטען: די שבועה  יעקב גארדין



אין דעם ספר ווערט דער ציילט פון דיא הייליגע : ן ''ספר שבחי הר 

פון דעם גרויסען קדוש עליון דער הייליגער רּבי ' הנהגות העבודת ה

 ...ל מּברסלב ''נחמן זצ' ר

1ב''תער LEMBERG דוד רָאטה

911 
HASIDISM 

און דיזען ספר ווערד ערציילט די : ספר שבחי מהגאון מווילנא  

אליהו מווילנא וואס מען האט איהם ' ווינדערליכע חכמה פון הגאון ר

געריפען דער ווילנער גאון פון זיין געּבוירען הייט ָאהן ּביז נאך זיין 

 ...ּפטורה 

 VILNA GAON ז''תרפ WARSAW פערלאג פון אברהם כהנא

 DESCRIPTIONS OF FOREIGN LANDS; THREE ב''תרע WARSAW קנאכטער. י ּבעשרייּבונג -וועלט-ָאדער די נייע פאלקס: שבילי עולם  

ITEMS 

אלע גובערניעס פון ... רוסלאנד  -ערשטע טייל  ●

זייערע , זייער לענג און זייער ברייט, רוסלאנד

אויך דעם . געשעהענישען און זייער ענטוויקלונג

 נאמען פון יעדער טייך און פון יעדען בארג

פון , אלע שטעדט פון חינא… חינא  -צווייטע טייל  ●

זייער צאהל מענטשען . יַאּפָאניא און פון טערקיי

זייער קרַאפט און זייערע , און זייער ַארט לעּבען

 אויך וועגען ּבית המקדש. געשעהענישען

אלע אזיאטישע … ּפערסיען  -דריטע טייל  ●

און אלע אויסטערלישע , אלע מנהגים, שטעדט

 זייערע קרּבנות און זייערע תפילות. רציחות

 ILLUSTRATED; POETRY ABOUT THE    שבת 

SABBATH 

ּביּבליָאטעק-יודישע טהעַאטר SERIES ח''תרס WARSAW סטַארָאווָאלסקי. נ אקטען 4היסטארישע אפערעטע אין : שּבת קדש אדער חיה שמעיה  פיינמאן. ז  NO 14; DRAMA 

 LITERARY COLLECTION OF POETRY AND ט''תרס WARSAW פערלאג השחר ּבוך-ַא זַאמעל: שוואלּבען  [ED]שניאור . ז

PROSE 

. י)ַאנטָאן טשעחָאוו 

 (ּפירָאזשניקָאוו

 NEW YORK 1919 TRANSLATION FROM RUSSIAN; DRAMA מייזעל. מַאקס נ ַא דרַאמַאטישער עטיוד אין איין ַאקט( : קַאלחַאס)ליעד -דָאס שווַאנען

ז ''תרע LODZ  די ליידען פון מיין פאלק: ּבוך -שווארץ צבי ּכהן

1917 
ILLUSTRATED; TWO COPIES; ONE ITEM HAS 

INSCRIPTION BY AUTHOR; COLLECTION OF 

WRITINGS TO COMMEMORATE JEWISH 

SUFFERING 

. ל)ווַאלטער סקָאט 

 (שּפירא

א ''תרע WARSAW ַאלע-פַאר-פערלאג ּביכער דער שווארצער ריטער

1911 
LITERATURE; TRANSLATION FROM 

ENGLISH 

. א)ווָאדָאווָאזָאווַא . ע

 (ברעסלער

1ז''תרס WARSAW ּברעסלער. א די שוועדען

907 

LITERATURE; TRANSLATION 



 EDUCATION; PEDAGOGY; MANDATE ט''תרע BIALYSTOCK  יוגענד אין ארץ ישארל-די שול נזיר-אל. י

PALESTINE 

 VILNA 1897 LITERATURE; TWO ITEMS  ערצאהלונג פון אידישען לעבען--נ--א: מגיד -דער שטאדט 

ן 'ערשטער טייל פון דער בַאוועגלַאכער כרעסטָאמַאטיע פַאר: שטָאט  

צוזַאמענגעשטעלט פון ַא : יָאר פון עלעמענטַארע שולן -דריטן לערן

 קָאציסיע-לערער

-אינטערנַאציָאנַאלער ַארבעטער

 ָארדן

NEW YORK OCTO

BER 

1930 

EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED 

= לייּב . א

ABRAHAM LEIB 

 VILNA 1931 LITERATURE פארלאג חבר <<  CITY <<LUCK= דערציילונג : שטָאטישע גליקן 

. ל)אויגוסט שטרינדבערג 
 (באללייזען

 NEW YORK  DRAMA; TRANSLATION יַאנקָאוויטץ און שזוקָאווסקי. מ ַאן איין ַאקטער:  די שטַארקערע

. י)וויליאמ שעקסּפיר 

 (גָאלדבערג

 THE= אקטנ  5פאנטאסטישע קָאמעדיע אינ : דער שטורעמ 

TEMPEST 

פארלאג פונ -מעלוכע

 ווייסרוסלאנד נאצסעקטער

MINSK 1937 LITERATURE; TRANSLATION 

ווָאס הָאט געברַאכט צו די איצטיקע )שטורעם איבער ּפַאלעסטינע  משה כץ

 (געשעענישן און ווער איז אין זיי שולדיק

אידישער , פארלאג אידביוראָ 

קָאציטעט -ביורָא בַאם צענטרַאל

פון דער קָאמוניסטישער ּפַארטיי 

 פון די פַאראייניקטע שטַאטן

NEW YORK AUGU

ST 

1936 

ZIONISM; COMMUNISM 

א פאפולערע ערקלעהרוננג וועגן : שטיינער ווָאס פַאלען פון הימעל  .פ .ב

 שטערנשנופפען און קאמעטען, מעטעאריטען

א ''תרס WARSAW פערלאג פראגרעסס

1901 

SCIENCE; ASTRONOMY 

אינ דער ָארגאניזאציע רינג -די שטענדיקע ּבריגאדע איז דער גרונט גוטצייט. ל, סטרעלע. יו

 פונ דער קָאלווירטישער ּפרָאדוקציע

פארלאג ווייסרוסלאנד -מעלוכע

 יידסעקטער

MINSK 1932 SOVIET; LAND PRODUCTION; INCLUDES 

STATISTICAL TABLES AND MAP 
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ַאריינצוקוקען ביי יעדער : ספר די שיין פון די ליכט אויף דער תורה  

געקליבענע און געשמַאקע און פיינע : סעודה פון שבת קודש 

: פול מיט יראת שמים ַארויסגענומען פון הייליגע ספרים , ווערטער

 ...דיקע מעשיות פון צדיקים 'אויך אמת

E GROSSMAN’S 

PUBLISHING HOUSE 

NEW YORK ו''תשכ RELIGIOUS; INCLUDES BIBLICAL CITATIONS 

AND OTHER WRITINGS; HEBREW AND 

YIDDISH 

ג ''תרע WARSAW שריפטגיסער. א ַא דרַאמע אין דריי ַאקטען( : ַא זינדיגע מוטער)שיינדעלע  יהונתן  הַאלּפערן

1913 

DRAMA; SINFUL MOTHER 

ווי זי האט זיך פערליּבט אין : איין  שיינע געשיכטע פון איין ּבת מלּכה  

 א ראמאנן אין צוויי טהייל: איין גערטנערס ַא זאהן 

 STORY OF PRINCESS ה''תרנ VILNA יצחק פונק

דיא שיינע מרים אדער דער פערשולדיגטר פעלד מארשאל אקליינער  (בוכבינדער. י. א)
 ראמאן

 VILNA ד''תרנ LITERATURE; TRANSLATION; HOLOCAUST 

ASSET 



ה ''תרנ VILNA .ר. י. פ טער טהייל 1: דיא שיינע נייטערין ַא ראמאן אין צווייא טהייל  סעגאל. ט. פ

1894 
LITERATURE 

דא איז : ָאדער דער ּבעריהמטער וויצלינג : שייקע פייפער  ז''בע

, אנעקדאטען פון ישובניקעס: פיעל פון זיינע וויצען , פארשריּבען

גוטע טייטש ווערטער , טיפשישאקער נאראנים, מעשיות פון משוגעים

 פון מלמדים תורות פון גוטע אידען צעהן שאנע פראגען

ד ''תרנ WARSAW ּבוימריטטער. א

1894 

HUMOR; TWO COPIES 

ַא פָאלשטענדיגער וועגווייזער : ס נייער בריפענשטעלער 'שייקעוויטש שייקעוויטש. מ. נ
ריכטיגער לעהרער אין דער קונסט ַא , פַאר ַאללע קלַאססען מענטשען

ם 'וויא זָא צו שרייבען ַאללע סָארטען בריעפע וואס קומען פָאר אינ

 לעבען

HEBREW PUBLISHING 
COMPANY 

NEW YORK 1905 LETTER-WRITING GUIDE 

 -רייזען . א( 1הקדמות : ארבעטן אויף יידישער ליטערַאטור -שילער 

 ארבעטן -גראדואיר ( 2סימּפָאזיום 

ּפרץ . ל. י -ארבעטער רינג 

 מיטלשול

TORONTO FEBR

UARY 

1942 

EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED 

גאנץ נייע אונטר העפליכען ערצעהלונגן : שירה חדשה  שמואל זיינוויל פעדער

 לידער-פארשטעלונגען מיט גראסארטיגע פעלקס

J. D. SUSS LEMBERG  LITERATURE; POETRY AND PROSE; TWO 

PARTS 

שירי ציון נייע לעידער מיט אלטע בעריהמע גוט בעקאנטע אידישע  

מוקדש : פאלקס מעלאדיען וויא אויך טהיילוויזע מיט נייע מוזיק 

לכבוד החירי עמנו בהאסיפות באזעל קאנגרעס ולכל האגודות 

 הציוניות בכל תפוצות ישארל 

 ,NEW YORK יעקב קָאפעלאוויץ

LONDON 

 SONGS FOR ZIONIST CONGRESS IN BASEL; 

TWO COPIES 

 - גרמנית-יהודית-עברית: ציוניסטישעס ליעדערבוך : שירי ציון  היבנער. מ

 דייטש-יודיש-העברעאיש

 ,DROHOBITSH 1910 ZIONIST SONGS; TEXT IN HEBREW, YIDDISH זופניק. ח. א

AND GERMAN 

דרייא נייע פראכטיגע לידער צוא זינגען מיט זייער : שירים נעימים  הלל קליבאנאוו

( 3דער אמת אויפין טעלער ( 2דיא קינדער שפיל ( 1שיינע מעלאדיען 

 דער וועכטער

 VILNA ט''תרמ SONGS; LYRICS 

 MYSTERY ד''תרע WARSAW אּוניווערסַאל א מיסטעריע אין פינף טיילען: די שכינה אין גלות  צּפור. ּב. י

השכלה  חבר המפיצי

 עדיוקיישָאנאל אללייענס

א קורצע ערקלעהרונג וועגען דעם : שלום עליכם צו אימיגראנטען 

ארויסגעגעבען פאר דעם נוצען פון דיא נייע , לעבען אין אמעריקא

 איינגעוואנדערטע אידען

 NEW YORK 1903 IMMIGRATION; INCLUDES TWO MAPS OF 

THE UNITED STATES IN YIDDISH 

אנרי , רעמַארק. מ. ע

 ּבַארּביסעס

: רעמַארקס. מ. די שלאכט און אנדערע מלחמה דערציילונגען פון ע

( 2מלחמה ( 1אנרי ּבַארּביסעס , פרָאנט קיין שום נייעס-אויפן מערב

 דָאס פייער

. מ, יאקּוּבסָאן. פארלאג ת

 גָאלדּבערג

WARSAW 1929 ILLUSTRATED COVER; LITERATURE  

א טראגעדיע פון אונזער לעּבן אין דריי אקטן און זעקס : די שלאנג  הערמאן מאראט

 ּבילדער

EXTRA RIGA 1927 DRAMA 



 ;SHOLEM ALEICHEM COMMEMORATION    1859-1939 עליכם אויסשטעלונג-שלום 

INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR 

 1926-1951יאריקן יובל -25שלום עליכם פאלק אינסטיטוט צו זיין  

 =SHOLEM ALEICHEM FOLK INSTITUTE ON ITS 

25TH ANNIVERSARY 

 NEW YORK 1951 COMMEMORATIVE BOOKLET; 

ILLUSTRATED; INCLUDES PHOTOGRAPHS 

AND SIGNATURES 

גרינינקע ּביימעלעךּביּבליָאטעק  VILNA 1931 SERIES פארלאג נייע יידישע פאלקסשול ּבילדער 4ַא פָארשטעלונג אין : שלומּפערל  גרים. ּבר  NO 2; 

CHILDREN’S LITERATURE; DRAMA 

JEWISH LABOR 

COMMITTEE 

פַאר , קעגן דיקטַאטור: קָאמיטעט -די שליחות פון יידישן ַארבעטער

קָאמיטעט -פַארזַאמלונג פון יידישן ַארבעטער-מַאסן! דעמָאקרַאטיע

 יָארק-ניו, הָאל-אין ַאסטָאר

 NEW YORK 1951 PHOTOGRAPH ON COVER; ANTI-FASCISM 

ַאמערקווירדיגע : שלמה המלך ָאדער דיא פארטריּבענע ּבת מלּכה  יהושע מזח

וואּונדערּבארע ערציילונג פון אקעניגס ַאטאכטער וואס האט זיך 

דאס איז ּבאמת , מייסטער-איינגעליעּבט אין איר פאטערס אקאך

איהר פאטער  נור ניט זיא אונ ניט. געווען שלמה המלך עליו השלום

 דער קעניג האבען דער פון געוואּוסט

 VILNA  LITERATURE; RETELLING OF BIBLICAL 

STORY 

= ארהן ווייצמַאן 

AARON 

WEITZMAN 

דָאס לעבן און שַאפן אין טיפן : שלמה המלך און זיין לערע 

 EL REY'' = קלוגסטן פון ַאלע מענטשן,,ַאלטערטום פון 

SALOMON Y SU DOCTRINA : VIDA Y OBRA DEL 

CEREBRO MAS GRANDE DE TODOS LOS 

TIEMPOS 

 BUENOS 

AIRES 

1946 KING SOLOMON 

 NEW YORK 1925 CHILDREN’S LITERATURE; INCLUDES פארלאג צווייגען (דערציילונג)שלמה קַאצַאּפ  טשודנאווסקי. מ

PHOTO OF AUTHOR 
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 HEBREW PUBLISHING אראּבעללאדיא שעהנע  קאטּול מענדעס

COMPANY 

NEW YORK  LITERATURE 

איינע היסטארישע געשיכטע אויס : דיא שעהנע העלענע דיא צווייטע  אייזיק מאיר דיק

וועלכע האט , 1789דער צווט דער יאקאבינער אין פראנקרייך 

 ּפאסירט מיט דעם אביגער אידישער עלענע אין דער שטאדט לאנדרעס

 LITERATURE; JACOBINS; FRENCH ט''תרמ NEW YORK ראדקינסאן. מיכאל ל

REVOLUTION 

היסטָארישע ָאפפערעטטע מיט פרָאלָאג אונד : דיא שעהנע מרים  יעקב גארדין

 DIE SCHONE= מוזיק פאן מאגולעסקא : אקטען  4עפילאג אין 

MIRJAM : HISTORISCHE OPPRETTE IN 4 ACTEN 

MIT PROLOG U. EPILOG 

AMKRAUT & FREUND PODGORZE 1908 OPERETTA;  

ס אויסגעוועהלטע ווערק מיט זיין ּביאגראפיע און ּבילד 'שעקספיער (הערמאלין. מ. ד)ֹ

 דריטע אויפלאגע: איללוסטראציעס אין טעקסט  12און 

 ;NEW YORK 1912 TRANSLATION FROM ENGLISH דרוקערמאן. ש

SHAKESPEARE; ILLUSTRATED 



. א)טשערקעסאוו . וו

 (גרינשטיין

LONDON JANU פרייהייט, גאלוב. א די שפאלטונג צווישען די שטאאט סאציאליסטען

ARY 

1906 

SOCIALISM 

ּבעשרייּבונג פון די -דָאס איז א גענוי היסטאריש: דער שּפאלער זיידע  ליּב שפאלער 

דער האט ּבעוויזען 'וועלכע ס, גרויסע וואּונדערליכע אותות ומופתים

ליּב ' ס גאון און הייליגער צדיק ר'ּבעריהמטער גרויסער וועלט

 ''דער שפאלער זיידע,,שפאלער זצייל וואס מען האט אים גערופען 

 ,LODZ פערלאג ּפשעמאיראווער

WARSAW 

ט ''תרע

1919 

RELIGIOUS; FIVE ITEMS: ITEMS 2-4 AND ONE 

WITHOUT NUMBER OF ONE PRINTING; ONE 

PART 3 OF ANOTHER PRINTING 

 ,KHARKOV צענטרפארלאג איּבערגעזעצט פונ אוקראיניש: ַא שּפַאציר איּבערנ הימל  ָאלעס לַאסקַאווי

KIEV 

1932 TRANSLATION FROM UKRAINIAN; 

CHILDREN’S LITERATURE; READING 

MATERIAL FOR LOW LITERACY LEVELS; 

SERIE ּביּבליָאטעק פַאר ווייניקווירעדיקע; 

ILLUSTRATED; ASTRONOMY 

ה ''תרנ WARSAW בוימריטטער. א שיפפעל אויף דעם ים התלמוד-ַא שּפאציר יהושע מזח

1895 

ILLUSTRATED COVER; TALUMD 

 DAVID= דוד דרוּבין 

DRUBEN 

MIRROR OF LIFE  MONTREAL AUGU= שּפיגעל פון לעּבען 

ST 

1939 

INSCRIBED  סיגעל פון פרעזענטירט צו מיין פריינט יי

 SEPTEMBER 7 1939; POETRY AND מחבר דוד דובין

PROSE 

אונד נאך אנדערע : שּפיעלער -א שפיטצעל פאן א ּפורים שארקאנסקי. מ. א

הומָאריסטישע , ַאנעקדָאטען, שּפיטצען, ערצעהלונגען וויטצען

 ליעדעלאך און ּפָאעזיען פון ּבעריהמטע שרייּבער

ט ''תרנ NEW YORK יהודא קאצענעלענבאגען

1899 

HUMOR; PURIM 

געָאגרַאפישע -היסטָאריש:  דער שּפיעגעל פון ארץ ישראל צבי כהן

ַאלע ּפרטים , בעשרייבונג פון ארץ ישארל מיט אלע מקומות הקדושים
 פלַאנצונג מסחר און פַאבריקַאציָאן, וועגען ַאגריקולטור

 NEW YORK  INDUSTRY AND AGRICULTURE IN 

MANDATE PALESTINE 

דערלויּבט פון דער : לערניָאר  IIּבוך פארן -ארּבעט: שּפראך  זארעצקי. א

-ּפעדאגָאגישער סעקציע ּבאם מעלוכישן וויסנשאפט-וויסנשאפטלעך

 צווייטע אופלאגע: ראט 

פארלאג -צענטראלער פעלקער

 פון פ ס ס ר

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 EDUCATIONAL MATERIAL; LANGUAGE 

INSTRUCTION; ILLUSTRATED 

-פארקטישע מעטהאדע פיר זעלּבסט? שפרעכט איהר פראנצאזיש וסף סלאנימסקי

אּונטערריכט אין דער פראנצאזישען שּפראכע מיט איינעם 

-PARLEZ= בוך אונד אויסשפרַאכע -פָאללשטענדיגען ווערטער
VOUS FRANCAIS? 

19ס''תר WARSAW סָאקָאלָאוו. נ

00 

EDUCATIONAL MATERIAL; LANGUAGE 

INSTRUCTION; FRENCH 

אינד דיזען פסר ווערט ערציילט זייער וונידערליכע : ספר שפתי צדיק  

וועלכיס מיר האּבין ארויס . זאכין פון דיזע אכט הייליגע צדיקים

. אינד מיר האּבען גידרוקט אויף זשארגאן. גינומען פון הייליגע ספרים

דאס גרויסקייט פון דיזע הייליגע  ּכדי יעדער מענטש זאל וויסען

 ...א''צדיקים זיע

א ''תרע בילגורייא אמקרויט עט פריינד

1911 

RELIGIOUS 



. ש, אייזענשטאדט. ש

 שווארץ

מרכז פון דער ציוניסטישער  דער שקל

 ארגאניזאציע אין בעסאראביע

KISHINEV ד''תרפ SERIES ּביּבליָאטעק-פערלאג ציוניסטישע פאלקס  NO 3; 

ZIONISM; HISTORY AND MEANING OF THE 

SHEKEL 

. ש)טָאלסטָאי . נ. ל

 (יַאנָאווסקי

די שקלַאפעריי פון אונזער צייט און ַאנדערע געקליֹבענע סָאציַאלע 

 שריפטען

 NEW YORK 1912 TRANSLATION; SOCIAL WRITINGS OF פרייע ַארבייטער שטימע

TOLSTOY 

מעשה ,,ּביַאליקס . נ. ַאווטָאריזירטע איּבערזעצונג פון ח: שקָאצעריי  (מיקָאעלאָ )ּביַאליק . נ. ח

 ''ילדות

 VILNA 1930 TRANSLATION FROM HEBREW; SERIES פארלאג נייע יידישע פָאלקסשול

 INCLUDES PORTRAIT ;ּבַאוועגלעכע כרעסטָאמַאטיע

OF BIALIK; TWO COPIES 

BUDAPEST נייען יידישען פעסטער צייטונג ערצאהלונג: שרה אברבנאל אונד דָאן גדעון  בלומענגרונד. ה   LITERATURE 
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ניו יָארקער חברה מפיצי 

עדיוקיישיָאנאל : השכלה 

 אלייענס

א קורצע ערקלעהרונג וועגען דעם : שלום עליכם צו אימיגראנטען 

נוצען פון דיא נייע  ארויסגעגעבען פאר דעם, לעבען אין אמעריקא

 איינגעוואנדערטע אידען

 NEW YORK 1903 GUIDE FOR NEW IMMIGRANTS; 

IMMIGRATION; INCLUDES TWO MAPS - ONE 

HAS GEOGRAPHICAL FEATURES, ONE HAS 

MAIN INDUSTRIES OF EACH STATE 

 NEW YORK 1912 טַאגעּבלַאטט ס ווערקע'שלום עליכם שלום עליכם

 ב''תרע

COLLECTED WORK OF SHOLEM ALEICHEM; 

FOUR VOLUMES 

 -טביה דער מילכיגער און ַאנדערע ערצעהלונגען  ●

 ערשטער ּבַאנד

 -ס און אנדערע ערצעהלונגען 'מאטעל דעם חזנ ●

 צווייטער ּבַאנד

 דריטער ּבַאנד -אידישע קינדער  ●

 פערטער ּבַאנד -דיגס 'טוב-יום ●

 WARSAW 1926 LITERATURE גאלדפארּב. פארלאג ש אנדערע דערציילונגעןקלויּבער און -שמאטע דוד מיצמאכער

דעם הייליגען ספר האט מחּבר גיווען איין גדול : ספר שמחת הנפש  

הדור איין גרויסר מאן ּכדי יעדער מענטש זאל קענין זיין נפש משמח 

זיין מיט דיא דברי מוסר אונ משלים אונ מעשיות פון דער הייליגע 

 ...גמרא אונ מדרשים 

 WARSAW  RELIGIOUS האחים לעווין עפשטיין

 DRAMA    אקטען 3ַא דרַאמא אין ! : שמע ישראל . (A. G)דימָאוו . אָ 

מליבַאוויץ : ג הצמח צדק ''ר רשכבה''וואס אמדו'' שמע ישראל,,דער  

ה הָאט גערעדט אין ּפעטערבורג פַאר די סָאלדַאטען וועלכע דער ''זצלה

ש הָאט ָאּפגעריסען יונגערהייט פון ''צַאר ניקָאליןן דער ערשטער ימ

הָאט זיי געמַאכט ַאז זיי זיינען געקומען און די רייד , זייערע עלטערען

 אחד' אידען און הָאבען ניט פַארלָארן די אמונה ַאז ה

 RELIGIOUS; LUBAVITCH ט''תרצ NEW YORK ברוך מייערס



 WARSAW 1909 LITERATURE; TRANSLATION; BOUND ּפראגרעסס שמעון גיואי דע מאפאסאן

TOGETHER WITH: 

פערלאג פאמיליען  -מאמענטען  -שלום אש  ●

 WARSAW - 1909 -ּביּבליאטעק 

 3א גראמע אין : דער גאט פון נקמה  -שלום אש  ●

  - VILNA -ּביכערפערלַאג צוקונפט  -אקטען 

1907 

א חלום פון מיין : ס צייטען 'משיח -שלום אש  ●

פריאזשניקָאוו . י -אקטען  3א דראמא אין : פאלק 

- VILNA - 1907 

 3א ּפָאעמַא אין : דעמערונג  -פרץ הירשביין  ●

 VILNA -ּביכערפערלאג דער האמער  -ַאקטען 

 LES)די קאקעטקעס  -( מארריס מייער)מאליער  ●

PRECIUSES RIDICULE ) קָאמעדיע- 

 -פערלאג קונסט און בילדונג , אידישער זשורנאל

LONDON - INCLUDES PORTRAIT OF 

AUTHOR 

 LODZ 1921 אידיש-יונגפארלאג  טאנץ-שניי משה ּברָאדערזאן

 א''תרפ

ILLUSTRATED COVER; GROTESQUE DRAMA 

, בילדעונגס דעּפַארטמענט מענטש-דער שניי יצחק הָארָאוויץ

 ַארבעטער רינג

NEW YORK 1928 CHILDREN’S LITERATURE; PLAY; SERIES 

קינדער ּביּבליאטעק, ארּבייטער רינג  NO 13 

 VILNA  LITERATURE  איינע וואהרע ערצעהלונג: ַא שנעל אין נאז  שייקעוויטש. מ. נ

פערלאג ָאסקַאר שרעק און  ַאקטען 4דרַאמַא אין ( : הענדלער-מעדכען)שקלַאפען הענדלער  משה ריכטער

 .קָאמפ

LEMBERG/LV

OV, NEW 

YORK 

1941 SERIES ס’ס דרַאמאַ ’משה ריכטער ; DRAMA; 

INCLUDES PORTRAIT OF AUTHOR 

. ש)טָאלסטָאי . נ. ל

 (יַאנָאווסקי

און ַאנדערע געקליּבענע סָאציַאלע : די שקלַאפעריי פון אונזער צייט 

 שריפטען

 ;NEW YORK 1912 TRANSLATION; SOCIAL COMMENTARY פרייע ַארבייטער שטימע

 PRINTED ON SPINE; TWO ’סָאציאלע שריפטען‘

COPIES 
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ַא הַאנטביכל פַאר ַאלע ווָאס ווילן ריכטיק אויסלייגן : שרייּב ָאן גרייזן  מַאקס וויינרייך
יידיש און סּפעציעל די הערעאישע עלעמענטן אין דער יידישער 

 פַארן ליטווישן דיָאלעקט:  Aאויסגַאבע : שּפרַאך 

קָאמיטעט פון די יידן -צענטרַאל
 ָאּפטיילונג-אין ּפוילן בילדונגס

WARSAW 1947 EDUCATIONAL MATERIAL; LANGUAGE 

INSTRUCTION; HEBRAISMS IN YIDDISH; 

LITHUANIAN DIALECT 

ַא הַאנטביכל פַאר ַאלע ווָאס ווילן ריכטיק אויסלייגן : שרייּב ָאן גרייזן  מַאקס וויינרייך

יידיש און סּפעציעל די הערעאישע עלעמענטן אין דער יידישער 

 רן ּפוילישן דיַאלעקטפאַ :  Bאויסגַאבע : שּפרַאך 

 VILNA 1926 EDUCATIONAL MATERIAL; LANGUAGE יעקב שַאּבַאד

INSTRUCTION; HEBRAISMS IN YIDDISH; 

POLISH DIALECT; COVER SAYS WARSAW 

1927 



, צענטרַאל, פארלאגן אחיספר אונזערע קלַאסיקער: שרייּבער און ווערק  

 קלעצקין

  PROMOTIONAL MATERIAL FOR SERIES 

PUBLISHED OF WORKS BY CLASSIC 

YIDDISH AUTHORS; INCLUDES IMAGE OF 

MENDELE MOKHER SFORIM AND OF BOOK 

SERIES 

. דר= ּבעל מחשבות 

 עליַאשעוו

 VILNA  1911 COLLECTED WORK; CRITICISM קלעצקין. א. ּב שטריכען און געדַאנקען:  Vּבאנד : שריפטען 

 COLLECTED WORK; POETRY ט''תרס WARSAW פערלאג ּפראגרעס געזאמעלטע ליעדער: ערשטער ּבאנד : שריפטען  אברהם רייזען

אין '' מאמענט,,ּפרעמיע צום ( נייע זַאמלונג)ערצעהלונגען : שריפטען  ווייסענּבערג . מ. י

 1914יאהר 

 ;COLLECTED WORK ;גרויסע ּביּבליָאטעק WARSAW 1914 SERIES אלע-פאר-פערלאג ּביכער

LITERATURE; DRAMA; SHORT STORY; 

BOUND TOGETHER WITH: 

-פאר-פערלאג ּביכער -שריכפטען  -טשָארני . נ ●

 SERIES - 1912ב ''תרע - WARSAW, אלע

 גרויסע ּביּבליָאטעק

ה ''תרנ ODESSA אבא דוכנא ן סוף פון דער וועלט'שרעקט אייך ניט פַאר ּבוכּבינדער. י. א

1895 

WRITTEN IN RESPONSE TO PREDICTION OF 

A COMET THAT WILL DESTROY THE WORLD 

ON NOVEMBER 1 1899 

= שייקעוויטש . מ. נ)

 (ר''שמ

( אין אונגארען)עסלאר -דער שרעקליכער ּבלוט ּבלּבול פאן טיסא

דָא ווערט ערצעהלט פאן ( : סאלימאסי)אדער דיא נייע מגילת אסתר 

ּבלּבול וואס מיא האט געמאכט אויף יודען פאן דעם שרעקליכען 

עסלאר אז זייא האּבען געקוילעט אקריסטליך מיידיל אום איהר -טיסא

אויך דער גאנצער ּפראצעס פאן דעם ּבלּבול מיט . ּבלוט צו געּברויכען

אסּתר , יאזעף שארף, פון מאריץ שארף)דרייא אריגינאל בילדער 

 (סאלימאסי

 ODESSA 1884 DRAMA; ILLUSTRATED; BLOOD LIBEL אישולצע לאנזעראנאוק. א

  ;WARSAW 1887 WRITTEN BY BADCHAN FROM WARSAW  דער שרעקליכער האגיל משה שלייפשטיין

איין : דער שרעקליכער פערּברעכער ָאדער דיא געמאכטע אלמנה  שלום לעדערער

אויס דעם . העכסט אינטערעסאנטער ראמאן אין פיער טהייל

 ּפאלנישען אונ אמעריקאנישען יודעשען לעּבען

ז ''תרנ VILNA מרדכי קאצענעלענבאגען

1897 

PARTS 3 AND 4; LITERATURE; JEWISH LIFE 

IN POLAND AND AMERICA 

BO X 110      

לעבענסבעשרייבונגען פון גרויסע אידישע : תולדות גדולי ישראל  ישראל פרייס

זיינע ספרים , זיין לעבען -' רשיי -רבנו שלמה יצחקי . געלעהרנטע

רבנו -רבנו יעקב תם. און זיין ווירקונג אויף דער אידישער נַאציָאן

ם און ַא אויספיהרליכע געשיכטע פון אונזער אלטע ''שמואל רשב

 ירושלים( קאּפיטָאל)הייליגע הויּפטשטָאדט 

 NEW YORK  RELIGIOUS; BIOGRAPHY; RASHI; RASHBAM קָאמּפַאניע& פרענער , גרייזעל



ּביָאגראפיע ָאדער ( 1: ּתולדות השר דון יצחק אברבנאל  

( 2. לעּבענסגעשיכטע פון רּבינו דון יצחק אּברּבנאל און זיינע זאהנע

איינע וואּונדערליכע ( 3צעהן געשיכטען פון גלות שּפאניע וּפורטוגאל 

ין משה גלאנטי אב א' ערצהלּונג פון דער גרוסער חכמה וואס הרב ר

איינע ּבארימטע ערצעהלונג פון ( 4דמשק ערלערענט ּביים טשעך 

ּכדי יעדער זאל פערשטעהן האּבען וויר דאס : ל ''הייליגען ּתולדות ז

 מעּתיק געווען אויף עברי טייטש

 ;’א מתנה דעם ייווא פון ישראל פרידמאן‘ PODGORZE 1900 INSCRIBED דייטשער' שאול הנני

RELIGIOUS; ABARBANEL 

דיא ּבייא שרייּבונג פון דעם גרויסען גאון אין דעם : תולדות יהונתן  

יהונתן פרעגר אין דיא ' ל ָאדער ר''יהונתן שייבעשיץ זצ' ר ר''צדיק הר

יעקב ' גרויסע מחלוקת וואס איז גיוועזין צווישען איהם אין צווישן ר

 עמדין אין דעם פני יהושע ַארויס גינומן פון ספרים אין ריכטיגע
אויך ווערט דא דער ציילט דיא גישיכטע פון שּבתי צהי : קוועלען 

 ש''ימ

, ר שלמה הערשענהארן''יעקב ב

 משה שניידמעסער

LUBLIN ט ''תרמ

1889 

SHABETAI ZVI; AYBERSHITZ; PREGER; 

EMDIN; RELIGIOUS 

אלכסנדר זושא פרידמאן 

[ED] 

השקפות און , ווערטער רעיונות( : מעינה של תורה)קוואל -דער תורה

, ּפרשיות-די וואכען, אוי: אפאריזמאן פון גאוני וגדולי ישראל 

 פסח. : ג מצות''טובים און תרי-ימים, הפטרות

FRANKFURT מסורה  RELIGIOUS; COLLECTION OF WRITINGS ח''תש 

ABOUT PASSOVER 

ווָאלף , י כהן''שלום בר

 מאיר

נַאך איינעם בייא : העברעאישע שפראכלעהרע : תורת לשון עברית 

דען עפפענטליכען פָארטרעגען דורך פיעליעהריגע ערפאהרונג 

אונטערריכטע -ערפרָאבטען פלַאנע צום אונטערריכט אונד זעלבסט
 HEBRAISCHE= גַאנץ נייע אומגעַארבייטעט 

GRAMMATIK DRITTER CURS 

M. I. LANDAU PRAGUE 1827 EDUCATIONAL MATERIAL; LANGUAGE 

INSTRUCTION; HEBREW; PARTIALLY 

PRINTED IN RASHI SCRIPT; INCLUDES TWO 

LARGE GRAMMATICAL FOLD-OUT TABLES 

IN BACK OF VOLUME 

מיר הָאּבען איּבערגעזעצט פון טהייערע ספרים : ספר ּתורת צדיקים  

אויף עברי טייטש הייליגע ווערטער פון גרויסע ּתלמידי חכמים וואס 

 די וועלט מיט זייער ּתורההאּבען פערלויכטען 

 WARSAW ב''תרמ RELIGIOUS; TRANSLATION FROM HEBREW 

, ַא רעַאליסטישע שילדערונג איּבער ליעבע: תחית המתים  לעא טאלסטאי

 ליידענשַאפט און פערדָארּבענהייט

HEBREW PUBLISHING 

COMPANY 

NEW YORK  TRANSLATION 

ועקיבא , איחוד הנוער הציוני יצחק-תל (ן-מינה ב)לאנדאּו . ּפ

 בגרמניה

MUNICH 1946 TRANSLATION FROM HEBREW; ZIONISM 

 .S= ראזענטהאל . ס

ROSENTHAL 

דער : דער תלּוי און ישוע הנצרי אין ניו יארקער קאורט ָאדער הנצחון 

ן קריסטענטהום אין בעצוג 'אונגעהייערער זיעג פון תורת משה איבער

. אויך פרייהייט, פרויען פראגע, יטער פראגעארבי, פון גוטע זיעטען

אלעס אויפגעוויעזען פאר דיא ריכטער און ּפובליקום אין עססעקס 

מַארקעט קָאורט און אין סּפעשיַאל סעשיָאן דורך אידישע 

ביי דעם איבעררַאשענדען רעליגיעזען ּפראצעס איבער , פָארשטייער

'' מעשי תלוי,,דיא צוויי ַארעטירטע אידישע רעליגיעזע ביכער 

קָאמסטאק מיט א בַאנדע . דורך שעם קריסט א'' יהשוע הנצרי,,און 

 JESUS THE NAZARENE IN= אידישע מיסיָאנערען 

SPECIAL SESSIONS :  THE RELIGIOUS 

PROCEEDINGS IN ESSEX MARKET COURT AND 

   MISSIONARIES; JEWISH LIFE IN NEW YORK 



IN THE COURT OF SPECIAL SESSIONS, WHICH 

ANTHONY COMSTOCK INSTITUTED BY 

CONFISCATING THE BOOK ENTITLED ''YSHU 

THE NAZARENE'' 

וולאדימיר סערגעיעוו 

 סאלאוויאוו

 PAMPHLET ON THE TALMUD ה''תרפ LODZ פערלאג מסורה ּתלמוד

תלמוד לשון רוססיה והוא יסודי דקדוק השפה הזאת בדרך המחהרים  יא פין''שמואל יוסף פר
ונוסף : הגדולים החדשים הלא המה האדון גרעץ והאדון ווָאסטָאקָאוו 

המכרחים , ומשלים, מאמרים, על זה שיחות רבות בין איש לרעהו

, מכתבי בקשות, מכתבי ידידות ומסחר, מאוד במסהר וברדך ארץ

הכל מתרגם בלשון , ב''פי א''מילים ע, נוסחאות מוועקסלען וכדומה

 יהודית אשכנזית לתועלת המתלמדים

 EDUCATIONAL MATERIAL; LANGUAGE ז''תר VILNA ברוך' מנחם מן בר' ר

INSTRUCTION; RUSSIAN 

ב ''תער VILNA  ...ספר תם וישר הנקרא בשם ספר הישר על התורה 

1912 

RELIGIOUS 

ַאוואּונדערליכע מעשה וואס האט געטראפען :  דער ּתנא רּבי אלעזר יהושע מזח

אין זיינע צייטען וויא צוויא גרויסע חכמים זיינען געקומען צּוא איהם 

הערען סודות אין דער ּתורה אּונ ער האט זייערע נשמות 

 קּוּפירט פון מאנּוסקריּפטען. ארויפגעפיהרט אויף דעם הימעל

 VILNA 1913 STORY OF REBBE ELIEZER 

אויף דיא שיינע : עדן התחּתון -דער ּתנא רּבי ּבן יוחאי ָאדער דער גן יהושע מזח

טאר מען ניט פרעגען קיין , מערקווירדיגע וואּונדערליכע מעשה

 ווייל זיא איז גענומען געווארען פון הייליגע ספרים, קשיא

 VILNA 1913 STORY OF RABBI SHIMEON BEN YOCHAI 

. ש)רודאלף קיטעל 

 (רָאזענפעלד

ּבילדער און -טָאוול 14( די וויכטיקסטע אויספירן)ך וויסנשאפט ''ּתנ

 ּבילדער אין טעקסט 21

 ;WARSAW 1923 TRANSLATION FROM GERMAN ליגע-פערלאג קולטור

ILLUSTRATED; BIBLICAL STUDIES 

מנחם מענדיל ' ַא ווינדערליכע מעשה מהרּבי ר( א: ספר תפארת מנחם  

מנחם מענדיל מרימנוב איז ּבעוויסט ' ווי דער רּבי ר( ב: ע''זימרימנוב 

מענדלי האט גיבעטין צו ' ווי דער רּבי ר( געווָארען אויף דער וועלט ג

ַא ( ת ַאז נאּפעלאן זאל מנצח זיין די מלחמה מיט רוסלאנד ד''השי
מנחם ' ווי דער רּבי ר( ה: ווינדערליכע מעשה פון סטאניסלאווער רב

אלימלך ' ן ר'רימנוב האט אהנגעהויּבען צו פאהרין צום רּבימענדיל מ

מנחם מענדיל מרימנוב האט מדקדק ' ווי דער רּבי ר( ו: מלעזענסק

' ַא ווינדערליכע מעשה פון הרב ר( ז: גיוועזען אין די מצוה פון ציצית

 מנחם מענדיל' ן ר'צבי הירש מרימנוב דער משמש פון רּבי

ו ''תרפ WARSAW אברהם כהנא

1926 

RELIGIOUS; HASIDISM; RABBI MENACHEM 

MENDEL 

אינד דיזען ספר ווערט ערציילט זייער : ספר תפארת מנחם  

ל פון ''מנחם מענדיל זצ' ווינדערליכע זאכין פון דם הייליגין צדיק ר

אינד . וועלכיס מיר האּבן ַארויס גינומען פון הייליגע ספרים. רימאנוב

זשארגאן ּכדי יעדער מענטש זאל וויסין דאס  מיר האּבן גידרוקט אויף

 א''גרויסקייט פון דיזען הייליגען צדיק זיע

 RELIGIOUS; HASIDISM; REBBE MENACHEM א''תרע בילגורייא פריינד. אמקרוט עט

MENDEL 



דָא ווערט ערציילט זעהר שעהנע : ספר ּתפארת צדיקים   

אויף דער וועלט פון וואּונדערליכע געשיכטעס פון גרעסטע צדיקים 

, ל''מיכעלע אּון זיינע פינף זּוהן ז' ר, ל''ל קָארעצער ז'פנחס' רּבי ר

דער קָאזניצער מגיד , ל''דער ַאּפטער רּבי ז, צן'ס ווייּב די רּבי'מיכעל

, ל''מענדילע רּומָאנָאווער זצ' רּבי ר, ל''דער טשָארטקיווער רּבי ז, ל''ז

ן 'ַא מעשה גוראה פון די יּודן מיט ל  אויך''טשי רּוזינער ז'ישראל

 סּולטַאן אין דער טערקיי

      RELIGIOUS;  HASIDISM; STORIES OF REBBES 

= ברוך בן יעקב מעדָאף 

BARNET J. 

MEDOFF 

: ַא לעהרע פיר בר מצוה  אין אידיש און ענגליש : תפלין 

קורץ און , די דינים פון תפלין, אויפגעקליעבען און בעַארבייט

 .וויכטיג פיר יעדען אידען, דייטליך

PAUL GRAYEWSKY NEW YORK 1916 AUTHOR IS A GRADUATE OF THE 

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA; LIVES IN 

PHILADELPHIA; TEXT IN YIDDISH AND 

ENGLISH; ILLUSTRATED COVER; 

RELIGIOUS; INSTRUCTIONS FOR 

PHYLACTERIES 

 VILNA 1908 DRAMA פערלאג דער האמער ַא דראמא אין פיער אקטען מיט א ּפראלאג: ּכף -תדער ּתקיע ּפרץ הירשּביין

יידישער וויסנשַאפטלעכער  ּתקנות פון יידישן אויסלייג  

 אינסטיטוט

VILNA 1937 SERIES ָארגַאניזַאציע פון דער יידישער וויסנשאפט NO 16; 

ORTHOGRAPHY GUIDELINES FOR YIVO 

יידישער וויסנשַאפטלעכער  דריטע אויפלַאגע: ּתקנות פון יידישן אויסלייג   

 אינסטיטוט

STUTTGART 1947 SERIES ָארגַאניזַאציע פון דער יידישער וויסנשאפט NO 16; 

ORTHOGRAPHY GUIDELINES FOR YIVO 

ָאּפטיילונג ּביי -קולטור

דעם מרכז ארגון 

 הּפליטים אין איטאליע

יידישער וויסנשַאפטלעכער  פערטע אויפלַאגע: ּתקנות פון יידישן אויסלייג 

 אינסטיטוט

ROME 1947 SERIES ָארגַאניזַאציע פון דער יידישער וויסנשאפט NO 16; 

ORTHOGRAPHY GUIDELINES FOR YIVO; 

PRINTED FROM THE SECOND EDITION 

PUBLISHED BY YIVO IN NEW YORK 

'' : איין ענפער צו די גאטעס לייקנער: ,, תשובה לאּפיקורוסספר  משה הערדער
, און דארווינס היּפאטעזע, ּבעווייזע שז די זעעלע איז אונשטערּבליך

אונד די ווארהייט פאן . . . אז מענשען שטאמען פאן אפען איז פאלש 

 דער אידישע רעליגיאן

M. HERDER PHILADELPHI
A 

  RESPONSES TO MODERN SECULARIST 

ARGUMENTS AGAINST RELIGION 

BO X 111      

  XII –צוזאמענפָאר פון ארּבעטער-טער אלוקראִינישער ראטנ- ,

 ּבאשלוסנ: אונ רויטארמייִישע דעּפוטאטנ -ּפויערימ

צענטרפארלאג אלוקראיֵנישע 

 ָאּפטיילונג

KHARKOV, 

KIEV 

1931 JEWISH CULTURAL RECONSTRUCTION 

BOOKPLATE 

 NO 1; POETRY; TITLE IS מלחמה אויסגאבע TEL AVIV 1943 SERIES פארלאג אנהויב ליעדער 4 נוימןיוסף 

CORRECTED BY HAND TO READ לידער 

אינטערנַאציָאנַאלער 

 ָארדן-ַארבעטער

צווייטער טייל פון דער בַאוועגלַאכער : טער נָאוועמבער 7

: כרעסטָאמַאטיע פַארן פערטן לערניָאר פון די עלעמענטַארע שולן 

 קָאמיסיע-צוזַאמענגעשטעלט פון ַא לערער

  NEW YORK DECE

MBER 

1930 

EDUCATIONAL MATERIAL; ILLUSTRATED 



ציון -קאנפערענץ פון פארבאנד לינקע פועלי-טע וועלט-10  

 (1937דעצעמבער )

  TEL AVIV FEBR

UARY 

1938 

ZIONISM; CONFERENCE REPORT 

[, ED]ּבַאסטָאמסקי . ש

 יובל קָאמיטעט

קלַאסיקער -8ּפנקס פון דער -שול יובל-קוּפערשטיין. יָאר ד 20

ּביים צענטרַאלן ּבילדונגס '' דבורה קוּפערשטיין,,פון . נ. פָאלקסשול א

 ווילנעאין .( ק. ּב. צ)קָאמיטעט 

  VILNA 1934 SCHOOL COMMEMORATIVE BOOKLET; 

INCLUDES PHOTOGRAPHS; INSCRIPTION ON 

FIRST PAGE READS – ן פריינד פון דער יידישער 'פאר

סודארסקי' ה, שול , 

9/IV 34 

[, ED]ּבַאסטָאמסקי . ש

 קָאמיטעט-יובל

. שַאּבַאד ּביים צר צמח ''נ פון ד''א'' מפיצי השּכלה,,יָאר יינגלשול  20

 1915-1935העפט -יובל, אין ווילנע. ק. ּב

  VILNA 1936 SCHOOL COMMEMORATIVE BOOKLET; 

INCLUDES PHOTOGRAPHS; INSCRIPTION ON 

FIRST PAGE READS – . א. פרץ שול י. ל. א מתנה דער י

וויניפעג, טשערמאך  

הסתדרות השומר הצעיר 

ההנהגה , ּבהעפלה

 הראשית ּבגרמניה

ּבאריכט לויט די קָאנגרעס : טער ציוניסטישער קאנגרעס -22דער 
 ּביולעטינען

  MUNICH JANU
ARY 

1947 

CONGRESS REPORT; ZIONISM; 

TYPEWRITTEN AND MIMEOGRAPHED 

יָאריקן -25געווידמעט דעם : זאמעלּבּוך ( 1897-1922)יָאר  25  

 ּבאוועגּונג-יוּבילעּום פון דער יידישער ארּבעטער

 ;WARSAW 1922 TWO COPIES; LABOR MOVEMENT די וועלט

COMMEMORATIVE BOOK 

-ערעפענונג: טע יוּבילעאום קָאנווענשָאן פון ארּבייטער רינג 25 ארּבייטער רינג

: אין מעדיסָאן סקווער גארדען  1925, טען מַאי3דעם , זונטאג ּבייטאג

טען 3זיצונגען פון דער קאנווענשאן וועלען געהאלטען ווערען פון 

, טע סטריט און ּפארק עוועניו107טען מַאי אין סטַאר קַאסינָא 9ן 'ּביז

 ניו יארק

  NEW YORK 1925 TEXT IN ENGLISH AND YIDDISH; INCLUDES 

PHOTOGRAPHS; ILLUSTRATED COVER 

. וו. ג. ל. א 17יָאהריגער יובילייאום ריפער מַאכער יוניָאן לָאקַאל  30  
, אין יוניטי האוז 1935טען 16-טען15געפייערט דזשון דעם . : י

 .ּפענ, פָארעסט ּפַארק

    1935 COMMEMORATIVE BOOK; ILLUSTRATED 

COVER; INCLUDES PHOTOGRAPHS OF 

LABOR LEADERS 

. אסטראווצער אינד

סאסייטי        . בענ. מיוטש

  

ז  ''תשט –ה ''תרפ 1924-1954: יאריקער יוביליי פייערונג  30

. וו. קלעיר עוו. סט 840שערי שמים האל , טאראנטע קאנאדע

 THIRTIETH ANNIVERSARY=  1954 31אקטאבער 

OSTROVTZER IND. MUTUAL BENEFIT SOCIETY 

  TORONTO 1954 COMMEMORATIVE BOOK; ILLUSTRATED 

COVER; INCLUDES PHOTOGRAPHS OF 

LABOR LEADERS 

-ווייסרּוסלענדישער מעלּוכע לידער פַאר קינדער ED[ 30[לימָאנע . מ

 פארלאג

MINSK 1928 CHILDREN’S LITERATURE; SONGS WITH 

MUSIC AND LYRICS; TWO COPIES 

נתן )וויקטאר רישקאוו 

 (זילּבערצווייג

 WARSAW   DRAMA; TRANSLATION פארלאג יידיש אקט 1א אייּביגע טראגעדיע אין : סטער פעווראל -30דער 



יידישע נַאציָאנַאלע 

'' = קדימה,,ּביּבליָאטעק  

JEWISH 

NATIONAL 

LIBRARY 

KADIMAH 

ביזן  1944טן סעּפטעמבער 1ּבַאריכט און ּבַאלַאנס פון -טער קַאסע34

ָארגַאניזַאציָאנעלער און געזעלשַאפטלעכער :   1945טן אויגוסט 31

=  1945טן נָאוועמבער 18ביזן  1944טן דעצעמבער 3ּבַאריכט פון 

34ANNUAL REPORT AND BALANCE SHEET  TH

OF THE JEWISH NATIONAL LIBRARY 

  MELBOURNE NOVE

MBER 

1945 

TEXT IN ENGLISH AND YIDDISH; ANNUAL 

REPORT 

ַאמעריקַאן -היברו 

טיּפָאגרַאפיקַאל יוניָאן 

אינטערנעשָאנַאל , 83

 טיּפָאגרַאפיקַאל יוניָאן

 1923ת 23נָאוועמבער , יעהריגער יוּבילעאום פרייטָאג ָאווענט 35

 1888-1923ּבוך -סואוועניר, בַאל-קָאנצערט-בַאנקעט

  NEW YORK 1923 COMMEMORATIVE BOOK; TYPOGRAPHERS 

UNION; INCLUDES PHOTOGRAPHS 

 .J= בורַאקָאוו . י

BURAKOFF 

ּפרָאגרעסיווער ַארבעטער רינג  יָאר ַארּבעטער רינג 40

 קָאמיטעט

NEW YORK MAY 

1940 

WORKMEN’S CIRCLE; SOCIALISM; LABOR 

MOVEMENT 

 VILNA 1907 FRENCH HISTORY; TWO COPIES פערלאג די וועלט טער יאהר אין פראנקרייך-48דאס  [PSEUDONYM]דע 

אין דעם אידישן '' פָארווערטס,,די רָאל פון '' : פָארווערטס,,יָאר  50 לעווין. ד. ס

 צווייטע אויפלַאגע: פָאטָאסטַאטן און ציטַאטן , פַאקטן: לעבן 

’NEW YORK 1948 COMMUNIST CRITIQUE OF THE ‘FORVERTS פרייהייט-מארגן  

סָאציַאלע און פילָאזָאפישע , נַאציָאנַאלע, סַאטירישע, לירישע 67 מלך רַאוויטש

אילוסטרירט פון יוסף : זעקס יָאר -לידער פון די לעצטע פינף

 בערגנער

 BUENOS פארלאג דוד לערמַאן

AIRES 

1946 POETRY; ILLUSTRATED 

עס 'קיּפניס. ס און מ'לידער פון זמרה זעלִיגפעלד-פאלקס 80 [ED]קיּפניס . מ

 ראּפערטּואר-קאנצערט

 WARSAW  TWO COPIES OF PART TWO; MUSIC AND גיטלין. פארלאג א

LYRICS 

, ווינָאגרַאדָאוו. נ: געזּונגען פון :WARSAW 1927 PRINTED ON COVER גָאלדפַארּב. פארלאג ש פון דער נייער און לעצטער ערא: לידער -נייע פאלקס 100 

קיּפניס. מזעליגפעלד אּון . ז, רּוס לעוויַאש, משה רּודינָאוו ; 

FOLK SONGS; LYRICS 

 LONDON  PROVERBS .מאזין ענד קאמפ. ר יודישע פאלקסטהימליכע שפריכווארטער 500 [ED]כהן . רעוו

די ,,איבערזעצט פון דעם ַארטיקל : פרָאנט -מייל מלחמה 1800 (אהרן קורץ)

די ַאמעריקען רעוויו ַאן די ,,נומער -פון דעם אויגוסט'' זָאנע-מלחמה

 ''סָאוויעט יוניָאן

אידישער קָאָאּפערַאטיווער 

פַארלַאג פון -פָאלקסד

אינטערנַאציָאנַאלן ַארבעטער 

 ָארדן

NEW YORK SEPT

EMBE

R 

1941 

WORLD WAR TWO EASTERN FRONT; 

TRANSLATION FROM ENGLISH 

פארלאג -צענטראלער פעלקער יָאר 1905 ערדע. ד

 . ר. ס. ס. פון פ

MOSCOW, 

KHARKOV, 

MINSK 

1930 ILLUSTRATED; RUSSIAN REVOLUTION 



( ס. )ש)קנָארין . ו

 (ַאגּורסקי

פַארלַאג פון -מעלוכע פרָאנט-יָאר אין ווייסרּוסלַאנד און ַאפן מַאירעוו 1917

 ווייסרּוסלַאנד

MINSK 1927 SERIES  היסטפַארט ָאפטייל צּו פָארשן די געשיכטע פון דער

וו.( ּב. )ּפ. קרעווָאלּוציע אּון -אקטיאּבר .; RUSSIAN 

REVOLUTION 
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