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WSTĘP 
 
 
Kolekcja liczy 62 listy napisane do Dawida Naimarka i jego kuzynów: D. Solarza, A. 

Naimarka i rabina A. Kronenberga z Nowego Jorku, przez krewnych i znajomych w 

Polsce i innych krajach od 26 listopada 1938 r. do października 1941r. Większość listów 

jest napisana do D. Naimarka przez jego rodzeństwo i innych krewnych w Polsce. Przed 

wojną, rodzina mieszkała w Warszawie, Miedzeszynie i Górze Kalwarii. W czasie wojny 

część rodziny została w Warszawie; jeden brat i jedna siostra uciekli do Białegostoku, 

jeden brat uciekł do Grodna. Listy są napisane w jidysz i po polsku, część jednego listu 

jest napisana po hebrajsku. W kolekcji znajdują się listy z okresu przedwojennego i z 

czasów wojny. Jest niewiele informacji o rodzinie w okupowanej Warszawie: kilka listów 

i notatek o warunkach materialnych rodziny, w tym informacja z Czerwonego Krzyża. 

Ostatni list z Warszawy pochodzi z 18 stycznia, prawdopodobnie 1942 roku. Ostatni list z 

Białegostoku został wysłany w kwietniu albo w maju 1941r. Ostatni list z Grodna 

pochodzi 28 października 1940. Kolekcja zawiera także rachunki za listy i paczki wysyłane przez 

Dawida Naimarka do krewnych w Polsce w czasie wojny; oraz kierowane do Czerwonego 

Krzyża przez Naimarka z pytaniem o losy rodziny. Jest kilka listów od krewnych w Buenos Aires 

i w Paryżu, datowanych po 22 czerwca 1941r., kiedy ustała korespondencja od krewnych w 

Polsce i w Związku Radzieckim. 

Większość listów wymaga konserwacji. 

Języki, w których zostały sporządzone dokumenty: jidysz, polski, rosyjski, hebrajski, 

hiszpański, niemiecki, angielski i francuski. 

W pierwszej teczce znajduje się informacja odnośnie do historii kolekcji. W drugiej 

teczce są listy napisane w okresie międzywojennym (1938-1939). Trzecia teczka zawiera 

listy napisane po 1 września 1939r. do wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej 22 czerwca 

1941r.W czwartej teczce są listy napisane po tej dacie. W piątej teczce są nie datowane 

listy. W szóstej teczce znajdują się dokumenty osobiste D. Naimarka i A. Naimarka. W 

ostatniej teczce umieszczono rachunki za listy i paczki. 
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Inwentarz sporządziła Karen Auerbach. 

 

INWENTARZ 

 

Teczka 1 – informacja o pochodzeniu listów 

1. Rachunek (KW-01/2004) wystawiony przez ŻIH na kwotę 800 PLN na nazwisko 

Bogumiły Dłużek za sprzedaż 62 listów, 5.01.2004, 1 s., kserokopia, j. pol. 

2. Notatka sporządzona przez Urszulę Grygier, kierownika biblioteki ŻIH dotycząca zakupu 

kolekcji listów od Bogumiły Dłużek, 5.01.2004, 1 s., mnp, j. pol. 

3. Identyczna notatka, pominięto numer telefonu sprzedawcy, 5.01.2004, 1 s., mnp, j. pol. 

Teczka 2 – listy napisane od 26 listopada 1938 r. do 31 sierpnia 1939 r. 

1-2. List od matki do Dawida, 26.11.1938, Warszawa, 2 s. rkp., j. jidysz. 

3-4. List od siostry do Dawida, 22.01.1939, Warszawa, 2 s., rkp., j. jidysz. 

5-9. List od matki do brata i syna (w tym do Dawida), 22.01.1939, Warszawa, 5 s., rkp., j. 

jidysz. 

10-13. List adresowany do A. Kronenberga, dla A. D. Najmarka, od siostry Sury Cukierman, 

Warszawa, 18.02.1939, 2 s., rkp., j. pol., koperta. 

14-19. List do rabina A. Kronenberga dla D. Najmarka, od B. Mandel, 20.02.1939, 

Warszawa, 4 s., rkp., j. jidysz, koperta. 

20-27.List do rabina A. Kronenberga dla D. Najmarka od Poli Apelbaum, 5.03.1939, 

Warszawa, 6 s., rkp., j. pol., koperta. 

28-36. 2 fragmenty listów do A. D. Solarza od Sury Cukierman, Warszawa, I – 6.04.1939, II 

– bd, I. – 4 s., II. – 3 s., rkp., j. pol., koperta. 

37-42. 2 listy do rabina A. Kronenberga dla D. Najmarka od rodziny Mostów, I. – 8.04.1939, 

II. -- bd, I. – 4 s., II. – 1 s., Warszawa, rkp., j. jidysz, j. pol., koperta. 

43-47. List do D. Solarza, 12.04.1939, Wołomin, 3 s., rkp., j. pol., koperta. 

48-51. List do Dawida od Aharona, 17.04.1939, Warszawa, 4 s. rkp., j. jidysz. 

52-57. List do Dawida Najmarka, od Majera Menynga, 2.05.1939, stempel pocztowy 

3.05.1939. Góra Kalwaria, 4 s., rkp., j. jidysz. 

58-62. List do D. Najmarka od Poli Apelbaum, 13.05.1939, Warszawa, 3 s., rkp., j. pol., 

koperta. 
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63-66. List do Dawida od różnych osób, w tym Toybe Tobatchnik, Romana Rutmana, Chaima 

Birgnera, 18.05.1939, Warszawa, 4 s., rkp., j. jidysz i j. pol. 

67-70. List do A. D. Solarza (kuzyn Dawida Najmarka) od Chaji Kronenberg, 19.06.1939, 

Wołomin, 2 s., rkp., j. pol., koperta. 

71-75. List do D. Najmarka od Poli Apelbaum, 21.06.1939, Warszawa, 3 s., rkp., j. pol., 

koperta. 

76-78. List do A. D. Najmarka od J. L. Kronnenberga, prawdopodobnie z 3.07.1939, 

Radzymin,. 1 s., rkp., j. jidysz i hebrajski, koperta. 

79-85. List do A. D. Najmarka od Sz. Najmarka, 4.07.1939, stempel pocztowy 5.07.1939, 

Warszawa, 3 s., rkp., j. jidysz, koperta, fotografia. 

86-88. List do Dawida od Poli, 20.07.1939, Warszawa, 3 s., rkp., j. pol. 

89-94. List do D. Najmarka od A. Najmarka, 23.07.1939, Warszawa, 4 s., rkp., j. jidysz, 

koperta. 

95-99. List do D. Najmarka od Poli Apelbaum, 31.07.1939,Warszawa, 3 s., rkp., j.pol., 

koperta. 

100-108. List do D. Najmarka od B. Kronenberga, 6.08.1939, Paryż, list 2 s. plus rachunki 4 

s., rkp., j. jidysz, koperta. 

109-116. List do D. Najmarka od Majera Menynga,17.08.1939, Góra Kalwaria, 6 s., rkp., j. 

jidysz, koperta. 

117-120. List do Dawida Solarza od Fajgi Petruch, 29.08.1939, Warszawa, 2 s., rkp., j. jidysz, 

koperta. 

Teczka 3 – listy napisane od 1 września 1939 do 22 czerwca 1941 

1-12. Listy do D. Najmarka od Redaccion “El Camino” [Redakcja „Droga”], Mexico, 6 listów 

16.09.1939, 3.10.1939, 18.10.1939, 1.11.1939, pierwszy list 2 s., rkp.; drugi list 1 s., rkp.; 

trzeci list na wizytówce 2 s., rkp.; czwarty list 1 s., rkp.; piąty list 2 s., rkp.; szósty list 2 s., 

rkp., razem 10 s., koperta. 

13-15. Notatka na formularzu Czerwonego Krzyża do Rabina Aarona Kronenberga od 

Josepha Leizera Kronenberga, 24.10.1939, Radzymin, 3 s., rkp., mnp., j. francuski, polski 

angielski, niemiecki. 

16-20. Dwa listy do D. Najmarka od B. Kronenberga, 8.12.1939, 28.02.bez roku, Paryż, 3 s., 

rkp., j. jidysz, koperta. 
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21-26. Dwa listy do Sr. D. Najmarka od Redaccion “El Camino” [Redakcja „Droga”], 

22.01.1940, Mexico, D.F., 4 s., rkp., j. jidysz, koperta. 

27-31. List do D. Najmarka od Redaccion “El Camino” [Redakcja „Droga”], Mexico, D.F., 

5.02.1940, 4 s., rkp., j. jidysz i hiszpański, koperta. 

32-37. List do D. Najmark od J. Płoteckiego, 24.02.1940, Białystok, ZSRR, 4 s., rkp., j. pol., 

koperta. 

38-41. List do D. Naimarka od B. Kronenberga, 22.03.1940, Paryż, 2 s., rkp., j. jidysz, 

koperta. 

42-45. Dwa listy do D. Najmarka od HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society), 6.04.1940, 

Warszawa, List wysłany do HIAS w Nowym Jorku dla D. Najmarka, od Fajgi Petruch, 1 s., 

mnp., j. niemiecki. Drugi list do D. Najmarka, 17.07.1940, N.Y., na papierze firmowym 

Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society, 1 s., mnp., j. niemiecki i angielski, koperta. 

46-48. Lis do D. Naimarka od Redaccion “El Camino” [Redakcja „Droga”], Mexico, D.F., 

24.04.1940, 2 s., rkp., j. jidysz, koperta. 

49-51. List do D. Naimarka od Aharona, 1.05.1940, Białystok BSSR, 2 s., rkp., j. jidysz, 

koperta w j. rosyjskim. 

52-54. Notatka na formularzu Czerwonego Krzyża do Aarona Kronenberga od Fajgi Petruch, 

5.06.1940, Warszawa, 3 s., rkp. i mnp., j. francuski, niemiecki, polski, angielski. 

55-59. Dwa listy do A. D. Najmarka od HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society), 425-437 

Lafayette Street, Nowy Jork, N.Y. Pierwszy list 28.06.1940, Warszawa, 1 s., mnp., j. 

niemiecki. Drugi list 5.09.1940, 1 s., mnp., j. angielski na papierze firmowym HIAS W tym 

ulotka od HIAS o kampanii “Ratunek przez emigrację”, 1 s., mnp., j. angielski, koperta. 

60. List od Aharona, 10.07.1940, Białystok,1 s., rkp., j. jidysz. 

61-69. List do Najmarka od Arona, 11.07.1940, Białystok, 7 s., rkp., j. polski koperta w j. 

rosyjskim. 

70-71. Koperta bez listu do D. Najmarka. Nadawca A. Neumark, 15.07.1940, Grodno, BSSR, 

rkp., j. angielski i rosyjski. 

72-75. List od Aharona Najmarka, 4.08.1940 i 8.08.1940, Białystok, 4 s., rkp., j. jidysz i 

polski. 

76-79. Dwa listy do A. D. Najmarka od HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society), 425-437 

Lafayette Street, Nowy Jork, N.Y. Pierwszy list 5.08.1940, Warszawa, 1 s., mnp., j. 
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niemiecki. Drugi list 14.10.1940, 1 s., mnp., j. angielski koperta od naczelnego dyrektora 

HIAS, na papierze firmowym HIAS. 

80-83. List do D. Najmarka od Poli, 11.08.1940, Białystok, BSSR, 2 s., rkp., j. polski, koperta 

w j. rosyjskim. 

84-86. List do Najmarka z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, 2.08,1940, 3 

s., rkp. i mnp., j. polski, angielski, francuski i niemiecki. 

87-91. List do Arona od Sury, 20.08.1940, Warszawa, 4 s., rkp., j. polski. 

92-93. Koperta do A. Kronenberga od A. Neumarka, wrzesień 1940,Grodno, rkp., j. angielski, 

rosyjski. 

94-103. Dwa listy do A. Kronenberga od A. Najmarka, 13.09.1940 i 2.10.1940, Grodno, 

Białystok, 8 s., rkp., j. jidysz, koperta w j. rosyjskim. 

104-105. List do Arona od siostry Sury, 18.09.1940, Warszawa, 2 s., rkp., j. polski. 

106-109. List do A. D. Najmarka od Gitli Cukierman, 18.09.1940, Warszawa, 2 s., rkp., j. 

polski, koperta. 

110-113. List do Arona od Gitli, 30.09.1940, Warszawa, 4 s., rkp., j. polski. 

114-115. Koperta do D. Najmarka od Gitli Cukierman, 5.10.1940 i 10.10.1940, Warszawa, 

rkp., j. angielski i niemiecki. 

116-121. Dwa listy do D. Naimarka, 11.10.1940 Grodno,4 s., rkp., j. polski i jidysz, koperta. 

122-123. Koperta do A. Kronenberga od A. Najmarka, 28.10.1940, rkp., j. rosyjski. 

124-127. List do A. D. Najmarka od Gitli Cukierman, 3.11.1940, Warszawa, 2 s., rkp., j. 

polski, koperta. 

128-129. List do Arona od Sury, 3.11.1940, Warszawa, 2 s., rkp., j. polski. 

130. List do D. Najmarka od Isaaca L. Asofsky’ego, naczelnego dyrektora HIAS, 11.11.1940, 

N. Y. z informacją o Szlomie Najmarku z Warszawy, 1 s., mnp., j. angielski. 

131-132. Koperta do D. Najmarka od HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society), N.Y., 

13.11.1940, mnp., j. angielski. 

133-134. List do Dawida od Aharona, 18.10. lub11.1940, Białystok, 2 s., rkp., j. jidysz. 

135-138. List do Dawida Najmarka od Aharona, 1.12.1940, Białystok, 2 s., rkp., j. jidysz, 

koperta. 

139-142. List do Arona od Mojzesza Cukiermana, 22.12.1940, Miedzeszyn, powiat 

warszawski, 4 s., rkp., j. polski. 
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143-147. List do D. Naimarka od Poli Apfelbaum, 2.01.1941, Białystok, 4 s., rkp., j. polski, 

koperta w j. rosyjskim i angielskim. 

148-153. Dwa listy do D. Naimarka od Arona, 10.01.1941, 4 s., rkp., j. jidysz, koperta. 

154-157. List do Arona od brata Mojżesza, 13.01.1941, Miedzeszyn, 4 s., rkp., j. polski. 

158-161. Dwa listy do Dawida od Aharona, 28.01.1941, Białystok, 4 s., rkp., j. jidysz. 

162-165. List do D. Najmarka od A. Najmarka, 8.02.1941, Białystok, 2 s., rkp., j. jidysz, 

koperta. 

166-167. List do D. Najmarka od Aharona, 19.02.1941, Białystok, 2 s., rkp., j. jidysz. 

168-171. List od Aharona do Dawida, 6.03.1941, Białystok, 2 s., rkp., j. jidysz, koperta. 

172-175. List do Rabina A. Kronenberga od A. Najmarka, 28.03.1941, 2 s., rkp., j. jidysz, 

koperta po rosyjsku. 

176-179. List do D. Najmarka, 10.04.1941, Białystok, 2 s., rkp., j. polski, koperta po rosyjsku. 

180-181. Koperta do Dawida Najmarka od A. Najmarka, kwiecień i maj 1941, Białystok, 

rkp., j. angielski i rosyjski. 

Teczka 4 – Listy napisane od 22 czerwca 1941 do października 1941 r. 

1-2. Koperta do Szlamy Najmarka od D. Najmarka, 4.08.1941, rkp., j. angielski i niemiecki. 

3-7. Listy do D. Najmarka od Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, N.Y., mnp., j. angielski. 

List od D. Najmarka do matki siostry i braci, 4.08.1941, N. Y., 2 s., rkp., j. polski. Drugi list 

18.01. b. roku, Warszawa, 1 s., rkp., j. jidysz, koperta. 

8-11. List do D. Najmarka od Redaccion “El Camino” [Redakcja „Droga”], Mexico, D.F., 

19.08.1941, podpisany przez Esterę, 2 s., rkp., j. jidysz, koperta. 

12-17. List do D. Naimarka od Redaccion “El Camino” [Redakcja „Droga”], Mexico, D.F., 

21.10.1941, podpisany przez Esterę, 2 s., rkp., j. jidysz, koperta. 

18-21. List do D. Naimarka od Redaccion “El Camino” [Redakcja „Droga”], Mexico, D.F., 

30.10. b. roku, podpisany przez Esterę, stempel pocztowy październik 1941, 2 s., rkp., j. 

jidysz, koperta. 

Teczka 5 – nie datowane listy 

1-3. Fragment listu do Dawida, autor nieznany, 19.03., b. roku, Warszawa, 3 s., rkp., j. jidysz. 

4-6. Fragment listu, bd, bm, 3 s., rkp., j. jidysz. 

7-14. List do Aarona Kronenberga od Chaji Kronenberg, b.d, Wołomin, 4 s., rkp., j. jidysz, 

koperta, fotografia. 
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15. Notatka o wymaganiach dotyczących wysyłania paczek żywnościowych do Niemiec i na 

ziemie okupowane, 1 s., mnp., j. angielski. 

Teczka 6 –dokumenty tożsamości i inne dokumenty Dawida i A. Naimarka 

1. Legitymacja dziennikarska Dawida Naimarka pracującego dla czasopisma “El Camino,” 

[w j. jidysz “Der Veg” („Droga”)] w Meksyku, 15.06.1939, 1 s., mnp., j. hiszpański, 

jidysz. 

2. Formularz z informacją o podatku od wynagrodzenia A. Naimarka zapłaconym przez 

firmę Julius Kayser & Co. rządowi amerykańskiemu, 18.10.1940, 1 s., mnp, j. angielski. 

3. Formularz z informacją o podatku zapłaconym przez firmę Julius Kayser & Co. rządowi 

amerykańskiemu związanym z pensją A. Naimarka, 25 lipca 1941, 1 s., mnp. i rkp., j. 

angielski. 

Teczka 7 – rachunki za wysłane listy i paczki 

1-2. Rachunek z poczty amerykańskiej za list wysłany przez D. Naimarka do S. Ryzykowa, 

do Białegostoku. List wysłany 4.12. 1940, doręczony 29.01.1941, 2 s., druk,. j. ang., franc., 

ros. 

3-4. Rachunek z poczty amerykańskiej za list wysłany od D. Naimarka, Brooklyn, Nowy 

Jork, do S. Ryzykowa, Białystok. List wysłany 18 grudnia 1940, bez daty, 1 s., druk, j. 

angielski, francuski i rosyjski. 

5-6. Rachunek z poczty amerykańskiej za list wysłany od J. Sobel, Brooklyn, Nowy Jork, do 

E. Pierkarczyk, (Miedzeszyn?) Mazowiecki, Polska. List wysłany 23.12.1940, 1 s., druk, j. 

angielski, francuski, rosyjski. 

7-8. Rachunek z poczty amerykańskiej za list wysłany od D. Naimarka, Brooklyn, Nowy 

Jork, do S. Ryzykowa, Białystok. List wysłany 26.12.1940, 1 s., druk, j. angielski, francuski i 

rosyjski. 

9-10. Rachunek z poczty amerykańskiej za list wysłany od D. Naimarka, Brooklyn, Nowy 

Jork, do Cukierman, Warszawa. List wysłany 2.01.1941, 1 s., druk, j. angielski, francuski i 

rosyjski. 

11-12. Rachunek z poczty amerykańskiej za list wysłany od D. Naimarka, Brooklyn, Nowy 

Jork, do A. [Naimarka], Białystok. List wysłany 4.01.1941, otrzymany 9.02.1941, 1 s., druk, 

j. angielski, francuski i rosyjski. 

13-14. Rachunek z poczty amerykańskiej za list wysłany od D. Naimarka, Brooklyn, Nowy 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



Jork, do S. Ryzykowa, Białystok. List wysłany 14.01.1941, 1 s., druk, j. angielski, francuski i 

rosyjski. 

15-16. Rachunek z poczty amerykańskiej za list wysłany od D. Naimarka, Brooklyn, Nowy 

Jork, do S. Ryzykowa, Białystok. List wysłany 22.01.1941, otrzymany 4.03.1941, 1 s., druk., 

j. angielski, francuski i rosyjski. 

17-18. Rachunek z poczty amerykańskiej za list wysłany od D. Naimarka, Brooklyn, Nowy 

Jork, do S. Ryzykowa, Białystok. List wysłany 28.01.1941, otrzymany 4.03.1941, 1 s., druk, 

j. angielski, francuski i rosyjski. 

19-20. Rachunek z poczty amerykańskiej za list wysłany od D. Naimarka, Brooklyn, Nowy 

Jork, do S. Ryzykowa, Białystok. List wysłany 11.02.1941, otrzymany 17.03.1941, 1 s., druk, 

j. angielski, francuski i rosyjski. 

21-22. Rachunek z poczty amerykańskiej za list wysłany od D. Naimarka, Brooklyn, Nowy 

Jork, do A. Naimarka, Białystok. List wysłany 26.03.1941, otrzymany 21.04.1941, 1 s., druk, 

j. angielski, francuski i rosyjski. 

23-24. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę wysłaną od D. Naimarka, Brooklyn, 

Nowy Jork, do Mojżesza Cukiermana, Warszawa. List wysłany 25.03.1941, otrzymany 

21.04.1941, 1 s., druk, j. angielski, francuski i rosyjski. 

25-26. Rachunek z poczty amerykańskiej za list wysłany od D. Naimarka, Brooklyn, Nowy 

Jork, do A. Naimarka, Białystok. List wysłany 5.05.1941, otrzymany 21.05.1941, 1 s., druk, j 

angielski, francuski, angielski. 

27-87. 37 stron, 61 kart. 

27. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 19.01.1940, brak nadawcy i odbiorcy, druk, 

1 s., j. ang. 

28. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 26.01.1940. brak nadawcy i odbiorcy. druk., 

1 s., j. ang. 

29. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 8.02.1940. brak nadawcy i odbiorcy. druk., 

1 s., j. ang. 

30. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 15.04.1940. brak nadawcy i odbiorcy. druk., 

1 s., j. ang. 

31. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 21.05.1940. brak nadawcy i odbiorcy. druk., 

i rkp., 1 s., j. ang. 
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32. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 28.05.1940. brak nadawcy i odbiorcy. druk., 

i rkp., 1 s., j. ang. 

33. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 19.07.1940. brak nadawcy i odbiorcy. druk., 

i rkp., 1 s., j. ang. 

34. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 16.07.1940. brak nadawcy i odbiorcy. druk., 

i rkp., 1 s., j. ang. 

35. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 2.08.1940. brak nadawcy i odbiorcy. druk., i 

rkp., 1 s., j. ang. 

36. 2 rachunki z poczty amerykańskiej za paczkę, 6.08.1940. brak nadawcy i odbiorcy. druk., 

i rkp., 1 s., j. ang. 

37. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 4.09.1940. brak nadawcy i odbiorcy. druk., 

rkp., 1 s., j. ang. 

38. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 17.09.1940. brak nadawcy i odbiorcy. druk., 

i rkp., 1 s., j. ang. 

39. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 30.09.1940. brak nadawcy i odbiorcy. Druk 

i rkp., 1 s., j. ang. 

40-41. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 2.10.1940, brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis: Warszawa, druk, 2 s., j. ang. 

42-43. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 28.10.1940. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis: Aron, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

44-45. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 12.11.1940. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis: Aron, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

46-47. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 30.11.1940. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis: Aharon, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

48-49. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 4.12.1940. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis w jidysz: Aharon, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

50-51. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 11.12.1940. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis w jidysz: Aharon, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

52-53. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 18.12.1940. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis w jidysz: Aharon, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

54-55. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 26.12.1940. brak nadawcy i odbiorcy, na 
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drugiej stronie napis w jidysz: Aharon, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

56-57. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 2.01.1941. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis w jidysz: Varshe, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

58-59. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 4.01.1941. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis w jidysz: Pole, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

60-61. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 7.01.1941, brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis w jidysz: Aharon, Dem feters briv, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

62-63. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 14.01.1941. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis w jidysz: Aharon, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

64-65. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 22.01.1941. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis w jidysz: Aharon, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

66-67. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 28.01.1941. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis w jidysz: Aharon, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

68-69. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 11.02.1941. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis w jidysz: Aharon, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

70-71. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 11.03.1941. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis w jidysz: Aharon, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

72-73. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 12.03.1941. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis w jidysz: Miedzeszyn, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

74-75. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 25.03.1941. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis w jidysz: Miedzeszyn un Aharon, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

76-77. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 17.04.1941. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis po angielsku: Gitla druk i rkp., 2 s., j. ang. 

78-79. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 17.04.1941. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis po angielsku: Aron, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

80-81. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 5.05.1941. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis w jidysz: Shloyme un Aharon, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

82-83. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 3.06.1941. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis w jidysz: Shloyme, druk i rkp., 2 s., j. ang. 

84-85. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 17.06.1941. brak nadawcy i odbiorcy, na 

drugiej stronie napis w jidysz: Aharon, druk i rkp., 2 s., j. ang. 
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86-87. Rachunek z poczty amerykańskiej za paczkę, 11.08.1941. brak nadawcy i odbiorcy, 

druk i rkp., 2 s., j. ang. 

88. Rachunek z World Tourists, Inc., 1123 Broadway, Nowy Jork, za towary wysłane od 

Dawida Newmarka, 884 Eastern Parkway, Brooklyn, Nowy Jork. 9.11.1940, druk i rkp., 1 

s., j. ang. 

89. Rachunek z Overseas Gift Packages, 225 W. 34th St., Nowj Jork, NY, za paczkę wysłaną 

przez Davida Naimarka, Brooklyn, Nowy Jork do Szloma Najmarka, Pawia 92/33, 

Warszawa, 14.04.1941, druk i rkp.,1 s., j. ang. 

90-91, Koperta adresowana do D. Neimarka od firmy przewozowej Max Rosenthal, 

14.07.1939, USA, j. ang. 

92-93. Zawiadomienie o dostarczeniu pieniędzy adresowane do. D. Naimarka od firmy 

przewozowej Max Rosenthal, 20.08.1939, USA, 2 s., j. ang. 

94-101. 4 karty, 8 stron. 

94-95. Potwierdzenie wysłania pieniędzy przez A. D. Naimarka dla Szlamy Najmarka zam. w 

Warszawie, ul. Pawia 92/33, 28.04.1941, USA, druk, 2 s., j. ang. 

96-97. Rachunek za telegraf pocztowy wysłany przez Max Rosenthal Steamship Tickets, 

Tours & Travel Bureau, New York City, koszt 100 złotych, wysłany od Dawida Naimarka, 

Brooklyn do Szlomo Najmarka, ul. Pawia, 92/33, Warszawa. 12.08.1941, druk i rkp., 2 s., j. 

ang. 

98-99. Rachunek za telegraf pocztowy wysłany przez Max Rosenthal Steamship Tickets, 

Tours & Travel Bureau, New York City, koszt 200 złotych, wysłany od Dawida Naimarka, 

Brooklyn, do Gitli Cukierman, ul. 11-go Listopada 12, Miedzeszyn, 8.09.1941, druk i rkp., 2 

s., j. ang. 

100-101. Rachunek za telegraf pocztowy wysłany przez Max Rosenthal Steamship Tickets, 

Tours & Travel Bureau, New York City, koszt 200 złotych, wysłany od Dawida Naimarka, 

Brooklyn, do Gitli Cukierman, ul. 11-go Listopada 12, Miedzeszyn, 5.10.1941, druk i rkp., 2 

s., j. ang. 
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