ס
סב)א( ) :ראה ג :נכד(
ס' לעומת נכד1686 .
ס' מגנה את כתב ידו של הנכד695 .
ס' מסרב לראות את השוורי בקרקס355 .
סבה)תה(
ס' משבחת את הבחורי של עכשיו711 .
סבל )ייסורי(
לס' של אד שני מקורות1882 .
סוחר)י( )ראה ג :חנווני)( ,סיטוני ,רוכל(
אשתו של ס' בוגדת בבעלה1667 .
בנו של ס' הבזבז12 .
חות ס' צעיר מבטיח תוספת נדוניה בתנאי מסוי1683 .
מברק ס' ללקוחו בשעת אינפלציה דוהרת2785 .
ס' אבד פוזמקאות משי ממחסנו2238 .
ס' אינו פורע המחאה91 .
ס' בהמות כותב מכתב לב אומנותו(3138) 47 .
ס' בשורימרבק ומשרתו(47) 3138 .
ס' בשמי )בש( שמט וחנותו מסריחה114 .
ס' גוסס מוסר לבנו את מצבו הכספי79 .
ס' גוסס מלמד את בנו התנהגות לגבי לקוח ששמט92 .
ס' הגו אינו נפטר עד שלא שמט שלוש פעמי57 .
ס' הפסיד סכו גדול של כס11 .
ס' השיא את בתו לבחור ישיבה103 .
ס' השתגע ,א לא עד כדי טירו(1331) 90 .
ס' זק בוח את עמיתו הצעיר87 .
ס' טוע שמצב עסקיו "כבשנה הבאה"13 .
ס' ידוע מבקש עצתו של צדיק3017 .
ס' יהודי "ממדרגה ראשונה" קבל זכות ישיבה במוסקבה1385 .
ס' יהודי )שלו עליכ( ירד מנכסיו והיה לסופר(582) 585 .
ס' יהודי בש הימ התנצר1433 .
ס' יערות נות לצדיקו שלושי ושלושה זהובי כמניי "שלג"603 .
ס' מארח את אחיו הקרתני1117 .
ס' מעיי בפנקסיו בנוכחותו של קבצ221 .
ס' מפתיע את אשתו ע מאהבה1668 .
ס' מקבל שני מברקי ביו אחד1147 .
ס' מתאר את החז ואת משורריו בעיר הגדולה515 .
ס' מתאר לרב העיירה את נפלאות העול הגדול3003 .
ס' מתר! את הפסוק "וישקהו ויבכו"165 .
ס' עשה משתה לכל עובדיו166 ,122 .
ס' עתיקות )אנטיקווריו( מסרב לקנות מכנסיי ישני2864 .
ס' פשטה )פשטני( חושב לנוח בחו!לאר! בלי אשתו1665 .
ס' שותפי יצאו נקיי מממונ16 .
ס' של גנבות בדינאבורג1341 .
ס' של יערות נאנחי על עצירת שלגי וגשמי231 .
ס' ששמט בורח לאר!ישראל ומוחזר לאר! מוצאו2627 .
ס' ששמט בורח לאר!ישראל105 ,104 .
ס' ששמט מגרש את בעל החוב מעליו110 .
ס' ששמט מסרב לפצות חייט102 .

ס' ששמט מציע לבעל החוב את הצמר הנתלש מגב של כבשי99 .
ס' ששמט מציע לבעל החוב לנשק "אותו מקו"106 .
ס' ששמט מציע לבעל החוב לעמוד בשורה ע האחרי107 .
ס' ששמט מציע לבעלי החוב שתי אפשרויות108 .
עצתו של ס' למי שמבקש להשקיע את כספו17 .
סוכ!)י( )ראה ג :משולח(
ס' בטוח מנסה לפתות אד לביטוח174 .
ס' מחפש מפלט מ הגש3137 .
ס' של חברת נדל" מציע בית20 .
שני ס' לני במלו וישני ע המשרתת1817 .
סוס)י( )ראה ג :בעל)י( עגלה(
הכביש נבנה למע הס'388 .
הנוסעי יושבי בעגלה ,כאשר הס' רועי(3129) 134 .
הס' מהיר מדי לצורכיהקונה1002 ,1001 .
הס' של אייזיק מעול לא רצו למהר136 .
זוג ס' וסייח ה רכושו של עגלו מכובד143 .
ידוע שהמחלי ס' בס' הס' שלו הוא הגרוע2006 .
מכירת ס' פגומי1314 ,1313 .
משרת הוגה מחשבות שומר על ס' 991 .
ס' אינ בסכנה כל זמ שהקדושי ישני1347 .
ס' בחמישי קופיקה995 .
ס' ובהמות עולי אל האדמו"ר643 .
ס' זק של חסידי נוסעי נושא חבילותיה בלבד684 .
ס' חמורי וחזירי נשארו בג החיות של היטלר1988 .
ס' מקבלי מספוא בשבת עלידי אחד משלה177 .
ס' מתחככי האחד בשני432 .
צדיק מספר מעשיות וחושב על ס' יפי655 .
שני ס' טובי מ האחד1246 .
סופר )ראה ג :מחבר)י((
ס' הקהל כותב מכתבי לגביר563 .
ס' הקהל מפחד לכתוב "פ" מלמעלה למטה564 .
ס' זק מתבונ בזוג צעיר היושב בקר זווית1802 .
ס' סת"מ משבח את כתיבת התפילי שלו עצמו565 .
סוציאליסטי
ס' מציעי לר' רבינובי! שיסייע לה261 .
סחורה
ס' אסורה אינה דומה לחמ! בפסח2050 .
אריג ס' יפה היא ,מספיקה לכל דבר מלבד תשלו שטר3132 .
סטודנט)י( )ראה ג :ישיבה ,בחור)י( ,תלמיד)י((
הס' של הנצי"ב מופלגי בתורה441 .
ס' אנס בתולה זקנה ו"שתה בעציצו"3029 .
ס' הספיד את ד"ר צ'לנוב בבית מדרש של חסידי2592 .
ס' יהודי בפולניה ב למשפחה רבלאומית2078 .
ס' יהודי עני מחזר אחרי בת מומר עשיר1415 .

ס' לרפואה נבח בבדיקת שת907 .
ס' מכר את חלקו בעול הבא בשני כעכי1821 .
ס' עניי ואשת ר' קווטש הקמצנית353 .
ס' ציוניי אינ יודעי מתי ואיפה יהודי התנקמו בגויי1268 .
ר' פרנקלתאומי מייע! לס' שלו ללמוד "חלק חמישי של שולח ערו"415 .
שני ס' ,בחור ובחורה של הגימנסיה בתלאביב מתבודדי2637 .
סיטוני )ראה ג :חנווני)( ,סוחר)י( ,רוכל(
ס' אמור היה לקבל את הסחורה המוזמנת בשני פרקי88 .
ס' בא לעיירה על מנת לנוח38 .
ס' לוקח סחורה בהקפה ראשונה80 .
ס' מורה למשולחו למכור בגדי קי! בהנחה גדולה168 .
ס' מורה לסוכנו למכור חמש חולצות במחיר של ארבע23 .
ס' מלמד את בנו את ניסוח מברק ללקוח שלא של חובו2978 .
ס' מנכה משכר סוכנו סכו השווה למחיר המכנסיי שגנב173 .
ס' מסרב לקבל שטר לתשעי יו24 .
ס' מתפלא על יהודי מעיירה714 .
ס' שולח את סוכנו לגבות חובות1145 .
פקידו של ס' שקר ,א אינו גנב1367 .
סייס)י(= סוחר סוסי
ס' דני ביו היריד ביארמלינ!1252 .
ס' מוכר סוס פגו40 .
ס' קונה מקו תפילה בכותלמזרח376 .
סיר בישול )ראה ג :מוכס!)י( ,רב כמדרי( בענייני כשרות(
"הס' מוליד ילד ומת"251 .
הס' שנית בהשאלה והוחזר2236 .
סנדלי )ראה ג :נעלי(
אסור נעילת ס' ביו כפור ,על שו מה? 1361
הס' שלי  הס' של2198 .
סנדלר
ס' בולשביק דחה את הגביר וירד לפני התיבה2789 .
ס' היה גווע ברעב אילו היה עובד כחייט1131 .
ס' התנצר ואבד את כל לקוחותיו1432 .
ס' חולה טיפוס ותרופת הפלא שלו905 .
ס' יהודי קנה עור מאת בורסי )מעבד עורות( גוי2042 .
ס' מוכר זוג נעלי בהקפה129 .
ס' מומחה גדול יותר מ הקב"ה בסנדלרות128 .
ספינה
ס' בסערה בלב י .דברי כבדי הימה יוטלו1539 .
ס' בסערה בלב י .יהודי זועק שמימה765 .
ס' נטרפה בי ושני יהודי ניצלו2942 .
ספירה
ס' של כס תחת השפעתה של זריקת הרדמה2980 .

ספסל צהוב
ס"צ ליהודי בלבד בברלי הנאצית3061 .
ספסר)י( ]= ברוקרי[
ס' מייע! לאד כיצד להשקיע את כספו10 .
ס' סופרי את אצבעותיה לאחר פרידה איש מרעהו8 .
ספר)י( )ראה ג :מחבר)י( ,תלמיד)י(חכ)י((
בקורת על ס' אחד מספרי ר' אפריי מרגליות350 .
הילקוט היה הס' האהוב על מרדכי ראקובר2158 .
מוכר ס' מסרב למכור ספר בשבת1263 .
מנדלימוכרספרי מסביר למה יש מוכרי ס' ולא סוחרי ס'588 .
ס' המדרש של אד הכה בכריכה אדומה1825 .
ס' רזיאל מונע שרפה273 .

