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CONTAINER LIST 
 

Numer Sygnatura OPIS 

1 A/IV/P 1 Apel (prawdopodobnie odezwa okupanta niemieckiego po wkroczeniu armii 
niem. do Warszawy): Obywatele Warszawy! Rozpoczyna się atak na 
twierdzę. Odpowiedzialność za to ponosi wasze dowództwo, które 
odrzuciło propozycję kapitulacji … I dziś jeszcze nie prowadzimy 
żadnej walki z niewojskowymi, kobietami i dziećmi – udajcie się więc 
do Pragi, aby ratować Wasze życie!.  

Żołnierze! Opór wasz nie ma sensu… Poddajcie się! Po kapitulacji i 
rozbrojeniu żołnierze mogą się udać do domu … zaniechajcie walki i 
będzie pokój!. [wrzesień 1939] 

2 A/IV/P 2 Apel do żołnierzy – apel okupanta, jw. Do żołnierzy i ludności m. Warszawy! 
Armia Poznańska i armia Pomorska są zniszczone w krwawej walce 
nad Bzurą… Chcemy zawrzeć z wami pokój … Złóżcie oręż! Jeżeli 
przejdziecie z podniesionymi rękami linię naszą, otrzymacie 
wyżywienie. Po załatwieniu formalności co do osoby, każdy będzie 
mógł powrócić do domu. [wrzesień 1939]. 
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3 A/IV/P 3 Apel okupanta, jw. Warszawa poddała się! Rząd Polski uciekł, złóżcie broń. 
Poddajcie się … (dalej groźba zbombardowania) [wrzesień 1939] 

4 A/IV/P 4 Apel jw. okupanta do mieszkańców Warszawy. Żądania wobec komendanta 
wojskowego:  

1. Przekazanie miasta wojskom niemieckim w ciągu 12 h bez dalszej walki; 
2. Poddanie się wojska polskiego; 
3. Apel do ludności cywilnej (w razie niepoddania się wojska polskiego) o 

opuszczenie miasta w ciągu 12 h w kierunku Siedlec i Garwolina. Po 
tym czasie Warszawa stanie się terenem walk. [23 wrzesień 1939] 

5 A/IV/P 5 Rysunek: polegli cywile na ulicach. Afisz w jęz. polskim. Na pierwszym 
planie, po prawej ranny żołnierz z wyciągniętą dłonią w 
oskarżającym geście. Podpis: Anglio! Twoje dzieło!  [wrzesień 1939]. 
(propaganda okupanta). 

6 A/IV/P 6 Afisz w jęz. niemieckim i polskim. Podpisany przez szefa Administracji 
Cywilnej w Ciechanowie.[3.11.1939]. Obok treść w jęz. polskim 
(zakaz słuchania i rozpowszechniania wiadomości radiostacji 
zagranicznych pod groźbą kary więzienia lub utraty życia). 

7a A/IV/P 7 Afisz ostrzegawczy (3 obrazki) – strzeż się tyfusu plamistego. Apel zawiera 
też ostrzeżenie przed Żydami jako roznosicielami wszy – źródła 
tyfusu. [1940?] 

7b A/IV/P 7 Afisz ostrzegawczy. Żydzi. Wszy. Tyfus plamisty, z rysunkiem twarzy 
brodatego Żyda i szkicem wszy.[1940?] 

8 A/IV/P 8 Afisz w jęz. niemieckim i polskim. Bekanntmachung (Obwieszczenie!). Apel o 
zgłaszanie się do pracy Polaków, roczniki 1915-1924 z 
wymienionymi dokumentami (pod groźbą więzienia). Pod podpisem 
(kierownik Urzędu Pracy, W.Z. Werner) lista oddziałów, gdzie się 
należy zgłaszać (Warszawa i okolice, np. Pruszków, Piaseczno, 
Radzymin). [1939] 

9 A/IV/P 9 Afisz: Polacy. W dniach ciężkiej męki narodu polskiego nasze organizacje 
chcąc podnieść na duchu upadłych obywateli naszych – i prosząc o 
zachowanie teraz spokoju ręczą że wielkie katownie hitlerowskie 
będą pomszczone. Pieczątka PZP. Dopisek – rocznicę Wawra. 
[1940?] 

10 A/IV/P 10 Afisz okupanta w jęz. niemieckim (z „gapą”). Obwieszczenie o wyroku Sądu 
Doraźnego w Warszawie z dnia 12.01.1940 o straceniu 5. Obywateli 
ze Starej Miłosnej, niby terrorystów: Stefana Umińskiego, Josefa 
Sędziala, Stanisława Barańskiego, Władysława Sarniewicza i Stefana 
Szymańskiego .[o1.1040]. Podpisane przez Prokuratura Niem. Sądu 
Doraźnego (bez nazwiska). 

11 A/IV/P 11 Bekanntmachung (Obwieszczenie) W jęz. polskim i niemieckim. o skazaniu 
na śmierć Józefa Dąbrowskiego i Czesława Niegodzisza na śmierć. 
Wyrok z 29.10.1940, wykonano 4.12.1940. Podpisany: Komendant 
Feldgerichts der Kommandantur Warschau. [5.12.1940]. 

12 A/IV/P 12 Obwieszczenie o wysadzeniu (przez „komunistów”) linii kolejowej 
k/Warszawy za co okupant powiesił 50. Komunistów. Afisz apeluje o 
zgłaszania podejrzenia o podobny czyn na posterunek policji. 
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[16.10.1942]. Podpisany: komendant SiPo i SD na dystrykt 
warszawski. 

13 A/IV/P 13 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. polskim niemieckim dra Fischera, 
Gubernatora o aresztowaniu zakładników w odwecie za dokonanie. 
[03.06.1941] 

14 A/IV/P 14 Jw. w jęz. niemieckim 

15 A/IV/P 15 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. polskim i niemieckim Sądu 
Doraźnego SiPo o skazaniu na śmierć: 37 nazwisk zakładników, w 
tym już 2 stracono: Czesław Kowalski i Berno Roszer. Reszta do ew. 
ułaskawienia, jeśli w ciągu 3 mies. nie będzie nowych zamachów, 
itp. Warszawa, [30.10.1943] Podpisany: Dowódca SS i Policji na 
Dystrykt Warszawski. 

16 A/IV/P 16 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. polskim i niemieckim o skazaniu na 
karę śmierci 15 osób (zakładnicy), w tym już stracony Aleksander 
Koczara. Procedury jw. Warszawa, 06.11.1943. Podpisany: Dowódca 
SS i Policji na Dystrykt Warszawski. 

17 A/IV/P 17 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. polskim o wykonaniu kary śmierci 
40 osób (zakładnicy za zamach na kolei i na ul. Radomskiej i 
Krzyżanowskiego). Wyznaczenie kolejnych zakładników (50 nazwisk, 
za posiadanie broni lub przynależność do nielegalnych organizacji). 
Procedury jw. Warszawa, [10.11.1943]. Podpisany: Dowódca SS i 
Policji na Dystrykt Warszawski. 2 egz. 

18 A/IV/P 18 Jw. w jęz. niemieckim 

19 A/IV/P 19 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. polskim o wykonaniu kary śmierci 
60 osób (zakładnicy) za zamach na ul. Nowy Świat, Redutowa, Kępa i 
ul. Św. Wincentego). Wyznaczenie kolejnych zakładników (40 
nazwisk, za posiadanie broni lub przynależność do nielegalnych 
organizacji). Procedury jw. Warszawa, [13.11.1943]. Podpisany: 
Dowódca SS i Policji na Dystrykt Warszawski. 

20 A/IV/P 20 Jw. w jęz. niemieckim 

21 A/IV/P 21 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. polskim o skazaniu na karę śmierci 
33 osób (zakładnicy) , w tym 3 osoby już rozstrzelano) za zamach na 
kolei, Warszawa Zachodnia i ul. Różanej). Procedury jw. Warszawa, 
[18.11.1943]. Podpisany: Dowódca SS i Policji na Dystrykt 
Warszawski. 

22 A/IV/P 22 Jw. w języku niemieckim 

23 A/IV/P 23 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. polskim i niemieckim o wykonaniu 
kary śmierci 20 osób (zakładnicy) za zamach w pobliżu dworca 
Warszawa Wschodnia). Wyznaczenie kolejnych zakładników (30 
nazwisk, za posiadanie broni lub przynależność do nielegalnych 
organizacji) z czego 7 już rozstrzelano. Procedury jw. Warszawa, 
25.11.1943. Podpisany: Dowódca SS i Policji na Dystrykt 
Warszawski. 

24 A/IV/P 24 Bekanntmachung (Obwieszczenie) tylko w jęz. niemieckim o wykonaniu kary 
śmierci 30 osób (zakładnicy).Wyznaczenie kolejnych zakładników 
(50 nazwisk), za posiadanie broni lub przynależność do nielegalnych 
organizacji, 4 już powieszono). Procedury jw. Warszawa, 
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30.11.1943. Podpisany: Dowódca SS i Policji na Dystrykt 
Warszawski. 

25 A/IV/P 25 Bekanntmachung (Obwieszczenie) tylko w jęz. niemieckim o wykonaniu kary 
śmierci 30 osób (zakładnicy) za zamach w pobliżu Szymanowa. 
Wyznaczenie kolejnych zakładników (20 nazwisk), za posiadanie 
broni lub przynależność do nielegalnych organizacji. Procedury jw. 
Warszawa, 01.12.1943. Podpisany: Dowódca SS i Policji na Dystrykt 
Warszawski. 

26 A/IV/P 26 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. polskim  o wykonaniu kary śmierci 
30 osób (zakładnicy) za zamach na ul. Nowy Świat. Wyznaczenie 
kolejnych zakładników (34 nazwisk), za posiadanie broni lub 
przynależność do nielegalnych organizacji. 4 osoby już stracono. 
Procedury jw. Warszawa, 02.12.1943. Podpisany: Dowódca SS i 
Policji na Dystrykt Warszawski. 

27 A/IV/P 27 Jw. w jęz. niemieckim 

28 A/IV/P 28 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. polskim i niemieckim  o wykonaniu 
kary śmierci 100 osób (członkowie organizacji PZP, w tym 
informator, członek PZP Wojciech Lesakowski) za napad na 
samochód policji porządkowej. Warszawa, 03.12.1943. Podpisany: 
Dowódca SS i Policji na Dystrykt Warszawski. 

29 A/IV/P 29 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. polskim i niemieckim  o wykonaniu 
kary śmierci 50 osób  za zamach na linii kolejowej Skruda-Dębę 
Wielkie. Warszawa, 08.12.1943. Podpisany: Dowódca SS i Policji na 
Dystrykt Warszawski. 

30 A/IV/P 30 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. polskim o wykonaniu kary śmierci 
20 osób (zakładnicy) za napad na Volksdeutschów w Pruszkowie. 
Wyznaczenie kolejnych zakładników (107 nazwisk), za posiadanie 
broni lub przynależność do nielegalnych organizacji. 7 osób już 
stracono. Procedury jw. Warszawa, 10.12.1943. Podpisany: 
Dowódca SS i Policji na Dystrykt Warszawski. 

31 A/IV/P 31 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. polskim o publicznym rozstrzelaniu 
270 osób (zakładnicy) za napad na samochód niemiecki na ul. 
Leszno i zamach na ul. Lindleya (Stara Wieś i na ul. 
Daniłowiczowskiej). Warszawa, 15.12.1943. Podpisany: Dowódca SS 
i Policji na Dystrykt Warszawski. 

32 A/IV/P 32 Jw. w jęz. niemieckim 

33 A/IV/P 33 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. polskim o wykonaniu kary śmierci 
20 osób (zakładnicy) za zamach przy ul. Wolskiej. Procedury jw. 
Warszawa, 20.12.1943. Podpisany: Dowódca SS i Policji na Dystrykt 
Warszawski. 

34 A/IV/P 34 Jw. w jęz. niemieckim 

35 A/IV/P 35 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. polskim o wykonaniu kary śmierci 
40 osób (zakładnicy) za zamach przy pl. Zawiszy. Wyznaczenie 
kolejnych zakładników (63 nazwisk), za posiadanie broni lub 
przynależność do nielegalnych organizacji. 4 osób już stracono. 
Procedury jw. Warszawa, 27.12.1943. Podpisany: Dowódca SS i 
Policji na Dystrykt Warszawski. 
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36 A/IV/P 36 Jw. w jęz. niemieckim 

37 A/IV/P 37 Obwieszczenie tylko w jęz. polskim o wykonaniu kary śmierci 100 osób 
(zakładnicy) za zamach w gminie Skolimów Wyznaczenie kolejnych 
zakładników (32 nazwisk), za posiadanie broni lub przynależność do 
nielegalnych organizacji. 2 osoby już stracono. Procedury jw. 
Warszawa, 29.01.1944. Podpisany: Dowódca SS i Policji na Dystrykt 
Warszawski. 

38 A/IVP/ 38 Obwieszczenie tylko w jęz. polskim o wykonaniu kary śmierci 200 osób 
(zakładnicy) za zamach przy pl. Zawiszy. Wyznaczenie kolejnych 
zakładników (20 nazwisk), za posiadanie broni lub przynależność do 
nielegalnych organizacji. Procedury jw. Warszawa 14 stycznia 1944. 
Podpisany: Dowódca SS i Policji na Dystrykt Warszawski. 

39 A/IV P 39 Obwieszczenie tylko w jęz. polskim o wykonaniu kary śmierci 50 osób 
(zakładnicy) za zamach na ul. Wolskiej. Wyznaczenie kolejnych 
zakładników (60 nazwisk), za posiadanie broni lub przynależność do 
nielegalnych organizacji.. Procedury jw. Warszawa, , 26.01.1944. 
Podpisany: Dowódca SS i Policji na Dystrykt Warszawski. 

40 A/IV/P 40 Bekanntmachung tylko w jęz. niem. vide poz. 37: o wykonaniu kary śmierci 
100 osób (zakładnicy) za zamach w gminie Skolimów. Wyznaczenie 
kolejnych zakładników (32 nazwisk), za posiadanie broni lub 
przynależność do nielegalnych organizacji. 2 osoby już stracono. 
Procedury jw. Warszawa, 29.01.1944. Podpisany: Dowódca SS i 
Policji na Dystrykt Warszawski. 

41 A/IV/P 41) Bekanntmachung  vide poz. 39, tylko w jęz. niemieckim o wykonaniu kary 
śmierci 50 osób (zakładnicy i wyznaczenie kolejnych zakładników 
(60 nazwisk), za posiadanie broni lub przynależność do nielegalnych 
organizacji. Procedury jw. Warszawa, , 26.01.1944. Podpisany: 
Dowódca SS i Policji na Dystrykt Warszawski. 

42 A/IV/P 42  (Obwieszczenie) tylko w jęz. polskim o publicznym rozstrzelaniu 40 osób 
(zakładnicy) za zamach w Skolimowie. Wyznaczenie kolejnych 
zakładników (23 nazwiska), za posiadanie broni lub przynależność 
do nielegalnych organizacji. 2osoby już stracono. Procedury jw. 
Warszawa, , 03.01.1944. Podpisany: Dowódca SS i Policji na Dystrykt 
Warszawski. 

43 A/IV/P 43 Jw. w jęz. niemieckim 

44 A/IV/P 44 Apel: (tylko w jęz. niemieckim) Volksdueutsche Maenner vom 17 bis 45 
Jahre alt werden zum Selbstschutz aufgerufen. Się haben zu melden 
in Al. Ujazdowskie 38 od 15 do 21.12.1939 w godz. 10-13 i 17-18.30. 
Apel o zgłoszenie się do Selbstschutzu. 

45 A/IV/P 45 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. polskim  i niemieckim) dot. 
przygotowania zaciemnienia w powiecie warszawskim. 
Odpowiedzialny podmiot: właściciel domu, materiały na koszt 
własny mieszkańców. [10.05.1941] Podpisano: Starosta na powiat 
warszawski, dr Rupprecht.  

46 A/IV/P 46 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. polskim  i niemieckim dot. czynów 
karalnych w czasie niebezpieczeństwa lotniczego. [25.06.1941]. 
Podpisano: Gubernator dr. Fischer. 
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47 A/IV/P 47 Rozporządzenie (Verordnung) w jęz. polskim i niemieckim. O statucie 
prawnym Polaków (prawdopodobnie rodzaj szyderstwa w stosunku 
do okupanta, parodia propagandy niemieckiej). „Na podstawie par. 
5 ust. 1 Dekretu Fuehrera z dnia 12.10.1939 (Dz. U. Rzeszy 
Niemieckiej 1 str. 2077 rozporządzam: 

1. Zamieszkała na obszarze Generalnego Gubernatorstwa ludność polska 
zgodnie z prawami Wielkiej Rzeszy Niemieckiej NIE JEST NARODEM. 
Prawa i obowiązki tej ludności normują przepisy niniejszego 
rozporządzenia. 

2. LUDNOŚĆ POLSKA NIE MOŻE ZJMOWAĆ MIESZKAŃ ODPOWIADAJĄCYM 
WYMAGANIOM CZŁONKÓW NARODU NIEMIECKIEGO… 

3. Ponadto ludność polska nie ma prawa: 
    1. UBIERAĆ SIĘ PO EUROPEJSKU … 
    2. ODŻYWIAĆ SIĘ WŁASNYMI PRODUKTAMI … SPOŻYWCZYMI … 
    3. KORZYSTAĆ Z OPAŁU W CZASIE ZIMY … 
4. Ludności polskiej zabrania się: 
    1. ODDYCHAĆ ŚWIEŻYM POWIETRZEM … 
    2. KORZYSTAĆ Z WODY WIŚLANEJ … 
    3. MYĆ MYDŁEM …  
    4. SPAĆ W NOCY … 
    5. MYŚLEĆ ROZUMNIE … 
    6. UMIERAĆ NATURALNĄ ŚMIERCIĄ … 
    7. SAMOOBRONY ZBIOROWEJ PRZECIWKO MORDOM POLICJI I GESTAPO 

…” 
(wszystko to pod groźbą kary śmierci.) „Rozporządzenie wchodzi w życie 

1.09.1943. Podpisano: gubernator Frank”. [15.10.1943] 

48 A/IV/P 48 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. niem., ros. i polskim (oddzielne). 
Skierowane do ludności ukraińskiej, białoruskiej, rusińskiej (!) i 
rosyjskiej. Na terenach dawniej polskich, wcielonych do Rzeszy 
Niemieckiej na mocy umowy z 16.09.1939 może swobodnie 
przesiedlić się do ZSRR. Majątek – z ograniczeniem. Podania składać 
na ul. Senatorskiej 14 (dokumenty potwierdzające narodowość). 
Pierwszy transport 18 luty br. Akcja trwa do 1 marca 1940. 
Podpisani: Przedstawiciel Rządu Niemieckiego Dr Dengel (Prezydent 
m. Warszawy) i Rejonowy Pełnomocnik Strony Sowieckiej 
Szklarenko.  

49 A/IV/P 49 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. niem. i polskim. Bezpłatne 
przeszkolenie i objaśnienie osób biorących udział w Obronie 
Przeciwlotniczej (20-25.10.1941) – filmy instruktażowe. Oddzielny 
(1) seans dla Niemców w kinie Kammerlitspiele na ul. 
Marszałkowskiej 8). Dla Polaków: różne kina, seanse od 13.30 do 
15.30. Podpisano: Starosta Miejski w Warszawie jako miejscowy 
kierownik OPL – Leist. 

50 A/IV/P 50 Bekanntmachung (Obwieszczenie) w jęz. niemieckim i polskim (ueber 
Luftschutzmassiges Verhalten der Zivilbevoelkerung im Distrikt 
Warschau) 

 I Anruf des Zivilen Luftschutes und Durchfuehrung allgemeinenen 
Verdunklung. 
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II Polizeistunde 
III Fliegeralarm 
IV Entwarnung 
V Verhalten in den Wohnhausern 
VI Bestrafung bei Zuwiderhandlungen [22.06.1941] Podpisano: Gubernator, 

dr Fischer. 
 

51 A/IV/P 51 Urząd Pracy w Warszawie Arbeitsamt Warschau) podaje do wiadomości. 
Wezwanie mężczyzn z roczników 1915-1924 do Obwodowych 
Urzędów Pracy (pod groźbą doprowadzenia). Kierownicy 
przedsiębiorstw mają sprawdzać, czy ich pracownicy się do tego 
stosują. Warszawa [19.09.1940]. Podpisano: Hoffmann, 
Regierungsdirektor. wersja niemiecka. 

52 A/IV/P 52 Bekanntmachung (Obwieszczenie). Wersja w jęz. pol. i niemieckim 
(oddzielne). Apel o donoszenie na Żydów przebywających na terenie 
powiatu Mińsk Maz. (nagroda za donos: 1 metr zboża chlebowego; 
także za wskazanie osoby, która udziela schronienia lub dożywia 
Żydów). [luty 1942. Podpisano: Kreishauptmann, dr Bittrich. 

53 A/IV/P 53 Bekanntmachung (Obwieszczenie). Wersja w jęz. pol. i niemieckim. Dotyczy 
kary śmierci za wspieranie Żydów, którzy bezprawnie przekroczyli 
granicę getta. [05.09.1942). Podpisano: Kierownik SS i Policji dla 
Okręgu Warszawskiego. 

54 A/IV/P 54 Bekanntmachung (Obwieszczenie). Wersja w jęz. pol. i niemieckim. 
Ostrzeżenie przed udzielaniem pomocy bandytom, desantom, 
członkom nielegalnych organizacji lub ich pomocnikom i każdemu 
kto przeszkadza niemieckiemu dziełu odbudowy pod karą śmierci. [1 
grudnia 1943]. Podpisano: SS i Polizeifuehrung. 

55 A/IV/P 55 Bekanntmachung (Obwieszczenie). Wersja w jęz. pol. i niemieckim. 
Ostrzeżenie przed udzielaniem pomocy zbiegłym jeńcom 
radzieckim. Obowiązek przytrzymania i dostarczenia na posterunek 
wojskowy lub policyjny pod karą śmierci lub dożywotnego więzienia. 
[26 września 1941] Podpisano: Gubernator, dr Fischer. 

56 A/IV/P 56 Obwieszenie – list gończy ze zdjęciem i rysopisem Stefana Klonowicza. 
Zgłaszać do Komendy Policji lub SA w Okręgu Warszawskim lub na 
Szucha. Nagroda 10 tys. Złotych. Podpisano: SS Gruppenfuehrer, 
Moder. 

57 A/IV/P 57 Bekanntmachung (Obwieszczenie). Wersja w jęz. pol. i niemieckim. 
Zatrudnieni w Rzeszy polscy robotnicy mogą przekazywać rodzinie 
oszczędności do 100 zł mies. Przez wpłatę w urzędzie pocztowym. 
[05.II.1940]. Podpisano: Gubernator, dr Fischer. 

58 A/IV/P 58 Bekanntmachung (Obwieszczenie). Wersja w jęz. pol. i niemieckim. 
Informacja o całodobowych ćwiczeniach obrony przeciwlotniczej  
14.06. 1941. [19 czerwca 1941]. Podpisano: Kreishauptmann 
powiatu warszawskiego, dr. Rupprecht. 

59 A/IV/P 59 Bekanntmachung (Obwieszczenie). Wersja w jęz. pol. i niemieckim. 
Obwieszenie dotyczy obowiązku meldunku napływających osób 
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(miasta i wsie). [02.11.1942] Podpisano: Kreishauptmann powiatu 
warszawskiego, dr. Rupprecht. 

60 A/IV/P 60 Bekanntmachung (Obwieszczenie). Wersja w jęz. pol. I niemieckim. Tylko po 
niemiecku. [29.11.1940]. podpisano dr Dengel, Stadtpraesident. 

61 A/IV/P 61 Bekanntmachung (Obwieszczenie). Wersja w jęz. pol. i niemieckim. 
Informacja o ćwiczeniach Obrony Cywilnej w całym powiecie 
warszawskim i obowiązku zaciemnienia podczas tychże ćwiczeń w 
dniu 03.06.1941 do świtu. [30 maja 1941] Podpisano: 
Kreishauptmann powiatu warszawskiego, dr. Rupprecht. 

62 A/IV/P 62 Informacja o nagrodzie 5 mln. zł za informację dot. kradzieży transportu 
pieniędzy w Warszawie  12.08.1943 – transport (wózek i skrzynie) 
porzucono na pl. Ordona. Złodzieje (ubrani porządnie, 3 osoby) 
zbiegli do kościoła o.o. Bernardynów na pl. Zamkowym. Zdjęcia 
wózka i napisu na jednej ze skrzyń. W jęz. niemieckim i polskim. 

63 A/IV/P 63 Apel pod tytułem Adolf Hitler z datą 08.11.1943. Adolf Hitler jako jedyny 
obrońca Europy przed zalewem bolszewizmu. W jęz. niemieckim i 
polskim. 

64 A/IV/P 64 Apel – poszukiwanie siły roboczej, męskiej i żeńskiej w Rzeszy. Dobre 
wynagrodzenie, wyżywienie i mieszkanie. Informacji udzielają 
przedstawiciele firm (pracodawców) w godzinach 9-18 i w niedzielę 
11-13. 

65 A/IV/P 65 Polizeiverordnung (Rozporządzenie) policji w j. niem. i pol. Wjazd na łódzki 
okręg wojskowy tylko za specjalnym zaświadczeniem wydawanym 
przez niemieckie władze cywilne. Wchodzi z dniem 26.10. 1939. 
Podpisano: Prezydent prowincji Prusy Wschodnie, Koch. 

66 A/IV/P 66 Rysunek, portret Hitlera z rękami wzniesionymi ku górze w kształcie litery V 
z napisem Viktoria, ale gest symbolizuje poddanie się. Podpisane 
Toepler 45. 

66 Jw. List gończy za aktorem  Dobiesławem Damięckim i towarzyszącą mu Janiną 
Górską (ze zdjęciami obojga) – mordercą kierownika teatru m. 
Warszawy. Podpisano: SS Gruppenfuehrer Moder. 

67 A/IV/P 67 Bekanntmachung (Obwieszczenie). Wersja w jęz. pol. I niemieckim. Dotyczy 
realizacji kartek na mięso z 20 list. 1940. Podpisano pełnomocnik 
Szefa Okręgu dla m. Warszawy, Leist. Uwaga: ponowne 
zamieszczenie na końcu listy afiszy pod numerem A/IV/P 66. 

68 A/IV/P 68 Apel do ludności – wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni od lat 16 do 
55 mają zgłosić się do pracy. Także kobiety niezamężne i bezdzietne 
(16-45 l.) pod najsurowszą karą. Podpis: Głównodowodzący. W jęz. 
niemieckim i polskim. 

69 A/IV/P 69 Bekanntmachung (Obwieszczenie). Wersja w jęz. pol. i niemieckim. Dotyczy 
meldowania żydowskiego majątku. Do 17.11.1939 należy zgłosić, 
bez względu na wartość, wszystkich rzeczy i towarów, 
nieruchomości, akcji, udziałów w spółkach, itp. [18.12.1939]. 
Podpisano: Prezydent m. Warszawy. 

 


