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Administrative Information  
 
Access:  Collection is open for use, and is available on the Museum’s internal network as a digital collection. 
Material may be protected by copyright.  Please contact reference staff for further information.   
 
Reproduction and use:  Collection is available for use.  Reproduction of more than 100 pages of copies of 
documents for researchers or other institutions requires a written permission of the General Director of the 
State Archives of the Republic of Poland.  Publication of more than 10 complete documents in an individual 
work requires the written authorization of the General Director. The Museum may not publish any archival 
material obtained from the General Director, including specific archives under its control, on the Internet, 
the World Wide Web, or any other publicly accessible on‐line network without the written permission of 
the General Director. Citation of the materials in any publication must refer to the Museum and the Polish 
State Archives and must include the name of the archival group and catalogue number of the originals. 
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Custodial History 

 

To request written permission, contact the General Director:  

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 

ul. Rakowiecka 2D  

02‐517 Warsaw 

Poland  

Attention: General Director 

 
Preferred citation:  (Identification of item), (identification of file), Reel number, Digital image number, RG‐
15. 422, Akta Gminy Brus (Sygn. 224), 1921‐1940. United States Holocaust Memorial Museum Archives, 
Washington, DC. Original documents held by the Archiwum Państwowe w Łodzi, Poland. 
 
Acquisition information:  Source of acquisition is the Archiwum Państwowe w Łodzi, Poland, Sygn. 224. 
Digitization of records was completed as a cooperative project of the United States Holocaust Memorial 
Museum (USHMM) and Yad Vashem. The USHMM Archives received the digital collection via the USHMM 
International Archival Programs Division in Jan. 2016. 
 
The files of the Brus community were located (until 1940) in the archive of the Brus Communal Office, that 
very year they were transferred to the Municipal Archive in Łódź where they stayed until 1945. In 1951 
they were relocated to the Provincial State Archive‐now the State Archive of Łódź. 
 
Existence and location of originals:   
  Archiwum Państwowe w Łodzi 
  pl. Wolności 1 
  90‐950 Łódź 
  Poland 
  Email: kancelaria@lodz.ap.gov.pl  
             Web address: www.lodz.ap.gov.pl 
   
Forms part of the Claims Conference International Holocaust Documentation Archive at the United States 
Holocaust Memorial Museum. This archive consists of documentation whose reproduction and/or 
acquisition was made possible with funding from the Conference on Jewish Material Claims Against 
Germany. 
 
The finding aid for the entire record group, Sygn. 224 housed at the Archiwum Państwowe w Łodzi, Poland 
can be found at: http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=pl&mode=show&zespoly id=39208 
 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was first processed, see archives catalog at 
collections.ushmm.org for further information. 
 
Processing history:  Aleksandra Borecka, January 2016   
 
Historical Note:  
 
Scope and content of collection 
 
Ordinances of the German occupation authorities, various statistics related to the population, agricultural 
and industrial production, various data about the commune, registers of residents of the commune, along 
with indexes, registration books, and records relating to culture and education in the commune, public 
health, sanitary and order matters, as well as inspections of trade companies. The File No 185 of the 
collection contains the number of Jews in the Brus commune. 
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System of arrangement  
 
Arranged in the following series: 1. Ordinances of the German occupation authorities related to Poles, Jews 
and Germans; 2. Statistics of the population and their activities in Brus commune; 3. Registers of traffic 
control of population. 
 
Indexing terms 
 
Corporate Name: 
Urząd Gminy Brus. 
 
Genre/Form: 
Ordinances. 
Registers. 
Statistics. 
 
Geographic Name: 
Brus (Poland) 
Cyganka (Poland) 
Jagodnica‐Złotno (Poland) 
Poland‐‐History‐‐German occupation, 1939‐1945. 
 
Topical Term: 
World War, 1939‐1945‐‐Atrocities‐‐‐Poland‐‐ Brus. 
World War, 1939‐1945‐‐Economic conditions‐‐Poland‐‐Brus. 
Jews‐‐Poland‐‐Brus‐‐History‐‐20th century‐‐Registers. 
Polish people‐‐Poland‐‐Brus‐‐History‐‐20th century‐‐Registers. 
Jewish property‐‐Poland‐‐Brus‐‐Registers. 
Germans‐‐Legal status, laws, etc.‐‐Poland‐‐Brus‐‐History‐‐20th century. 
Holocaust Jewish (1939‐1945)‐‐Poland‐‐Brus‐‐History. 
 
 
 
 

CONTAINER LIST 
 

Note: The inventory in Polish provided by the Archiwum Państwowe w Łodzi, Poland via the Museum’s 

International Archival Programs Division (IAPD). 

 
Większość akt pochodzi z lat 1939‐1940, są wśród nich zarządzenia niemieckich władz okupacyjnych, różne 
informacje  statystyczne  dotyczące  ludności,  produkcji  rolnej  i  przemysłowej,  dane  o  gminie.  Wśród 
dokumentów  zawierających  informacje  o  ludności  na  uwagę  zwracają  rejestry  mieszkańców  wraz  ze 
skorowidzami, księgi kontroli ruchu ludności, księgi meldunkowe oraz teczka nr 185 o liczbie Żydów w gminie. 
W  zespole  ponadto materiały  o  kulturze  i  oświacie w  gminie,  zdrowiu  publicznym,  sprawach  sanitarno‐
porządkowych oraz kontrole przedsiębiorstw handlowych. 
 
 

Nr teczki  Opis 

6  [O podatkach, o zarobkach polskich robotników sezonowych w Niemczech, o Żydach i 
Polakach, zarządzenia władz niemieckich okupacyjnych], lata 1939‐1940 
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‐  rozporządzenie Regierungsprasidenta Kalisza z 14  lutego 1940 r. w sprawie opasek z 
gwiazdą Dawida 
‐ rozporządzenie Reichstatthaltera abt. arbeit referat für wohnungs und siedlungswesen 
z 16 lutego 1940 r. w sprawie polskich i żydowskich właścicieli nieruchomości 
‐ rozporządzenie w sprawie radioodbiorników 
‐  pismo  Landratu  do  burmistrzów  gmin w  powiecie  łódzkim  z  30  stycznia  1940  r. w 
sprawie powrotu wysiedlonych Polaków i Żydów  
‐  pismo  Landratu  do  burmistrzów  gmin w  powiecie  łódzkim  z  16  stycznia  1940  r.  o 
zestawieniu liczb Niemców, Polaków, Żydów i innych narodowości (bez liczb) 
‐ rozporzadzenie w sprawie żydowskich depozytów bankowych z 11 stycznia 1940 r. 
‐ pismo Regeirungsinspektora Wolfa z 16  listopada 1939 w sprawie migracji Polaków  i 
Żydów 
‐pismo Wyższego  Dowódcy  SS  i  Policji w  Kraju Warty,  generała  Koppego w  sprawie 
migracji i zakazów dla Polaków i Żydów z 13 listopada 1939 r. 
 
Paginowane, 97 stron 

12  [O składzie narodowościowym gminy, dane statystyczne o miejscowościach byłej 
gminy, o kolejce dojazdowej, o włączeniu gminy do Łodzi, o zmianie nazw wsi na 
niemieckie, o regulacji rzek, plan pracy gromad, wykaz właścicieli nieruchomości w 
Cygance], lata 1939‐1940 
 
‐ pismo Abwicklungsstelle gminy Brus do Oberburgermeistera miasta  Łodzi z 7 marca 
1940 r. m.in. z informacją, że Żydzi opuścili szpital miejski 
‐  wykaz  narodowościowy  gminy,  na  prawie  18  000  mieszkańców  tylko  4  Żydów  w 
Jagodnicy Złotno 
‐ wykaz  stanu  posiadania  ziemi  (gruntów  uprawnych,  nieużytków,  lasów)  na  terenie 
gminy w dniu 1 stycznia 1939 r. wraz z podziałem narodowościowym  i wyznaniowym, 
brak jakichkolwiek terenów w rękach Żydów 
 
Paginowane, 63 strony, całość do kopiowania 

18  [Likwidacja urzędu gminy, lista członków zarządu gminy, o uposażeniach, o statucie 
etatów stanowisk służbowych, wykazy radnych], 1939 
 
‐ dokumenty polskie i niemieckie 
 
Paginowane, 52 strony 

146  Oświata, kultura i sztuka, lata 1939‐1940 
 
‐ dokumenty polskie i niemieckie 
 
Paginowane, 203 strony 

147  Zdrowie publiczne i akcja sanitarno‐porządkowa, 1939 
 
‐ dokumenty niemieckie 
 
Paginowane, 22 strony 

160  O statystykach [Ceny żywności w gminie na artykuły pierwszej potrzeby, statystyka 
produkcji rolnej, o prawie przemysłowym, dane o gminie], lata 1928‐1929 
 
‐ dane statystyczne gminy Brus (5 Żydów w gminie) 
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ok. kilkadziesiąt stron,  

168  Rolnictwo [Statystyka rolna, spółdzielnia mleczarska, zarządzenia niemieckie dot. 
rolnictwa], lata 1939‐1940 
 
‐ dokumenty polskie i niemieckie 
 
Paginowane, 184 strony 

169  Kontrola przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, lata 1927‐1932 
 
‐ spis przedsiębiorstw na terenie gminy, wśród nich przedsiębiorstwa Abrama Infelda, 
Abrama Jakóba Jakubowicza, Abrama Bolca 
 
Niepaginowane, kilkanaście stron 

170  Popieranie przemysłu i handlu [Roczny plan zamówień przemysłowych, dane o 
przedsiębiorstwach w gminie i o rzemiośle], 1934 
 
‐ wykaz tuczarni na terenie gminy ‐ w tym Henocha Kupferminca  
 
Paginowane, 127 stron 

173  [Dane o przedsiębiorstwach w gminie, wprowadzenie kartek na kupno towarów, listy 
klientów sklepów w gminie], lata 1938‐1940 
 
‐ znaczną większość jednostki stanowią dokumenty niemieckie 
 
Paginowane, 326 stron 

181  Statystyka [z różnych dziedzin życia gminy], lata 1930‐1931 
 
‐ pismo Urzędu gminy Burs do Łódzkiego Starostwa Powiatowego w Łodzi z 7 sierpnia 
1931 r., m.in. z informacją, że na terenie gminy nie ma świątyni mojżeszowej 
 
ok. kilkadziesiąt stron,  

185  [O liczbie Żydów w gminie, nakaz zamknięcia kościołów w dni powszednie], lata 1939‐
1940 
 
‐ pismo Landratu z 14 grudnia 1939 r. w sprawie identyfikacji Żydów i opasek z gwiazdą 
Dawida 
‐ pismo Gemeindeverwaltung Brus do Landratu Łódzkiego z 17 października 1939 r. z 
informacją, że w gminie znajduje się 7 Żydów  
‐ wykaz Żydówek powyżej 60 roku życia (Cerla Jakubowicz) 
‐ wykaz Żydów między 16 a 60 rokiem życia (Nacha Jakubowicz, Abram Jakób 
Jakubowicz, Szaja Jakubowicz) 
‐ pismo do Landratu Łódzkiego z 27 października 1939 r. z informacją, że w gminie 
znajduje się 4 Żydów 
‐ wykaz Żydów zamieszkałych na terenie gminy Brus: Cerla Jakubowicz, Nacha 
Jakubowicz, Abram Jakób Jakubowicz, Szaja Jakubowicz, Szlama Jakubowicz, Miriam 
Zalcman 
‐ pismo Landratu do burmistrzów i wójtów w powiecie z 11 października 1939 r. w 
sprawie Altestenratów i ich opłacania 
‐ wykaz Żydówek poniżej 16 roku życia (Sara Eisenstein) 
‐ wykaz Żydówek między 16 a 60 rokiem życia (Miriam Berliner) 
‐ wykaz Żydówek powyżej 60 roku żcia (Trauba Bornstein) 
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‐ wykaz Żydów poniżej 16 roku życia (Icek Mingelgrun),  
‐ wykaz Żydów między 16 a 60 rokiem życia (Abram Finkelstein),  
‐ wykaz Żydów powyżej 60 roku życia (Pinkus Rozenbaum) 
 
Paginowane, 21 stron 

188  [Zarządzenia władz niemieckich o polskich organizacjach rozwiązanych przez 
okupantów, o poszukiwaniu przez Niemców polskich żołnierzy i oficerów, o 
konfiskacie radioodbiorników, o rekwizycjach, o konfiskacie broni], lata 1939‐1940 
 
Paginowane, 28 stron 

234  Skorowidz do ksiąg ludności stałej gminy Brus 
 
‐ Żydzi na kartach: 64, 90,186  
 
Foliowane, 400 stron,  

236  Rejestr mieszkańców gminy Brus
 
‐ karta 196: rodzina Jakubowiczów 
 
Foliowane, 600 stron,  

237  Rejestr mieszkańców gminy Brus 
 
‐ Żydzi na kartach: 158, 195, 227, 279,  
 
Foliowane, 600 stron 

244  Skorowidz do rejestru mieszkańców (Namensverzeichnis der Gemeinde Brus) 
 
‐ Żydzi na kartach: 45, 52, 64. 106, 126,  137, 139, 140, 188 
 
Foliowane, 400 stron 

246  Rejestr osób przybywających do gmin, lata 1931‐1936
 
‐ Żydzi na kartach: 2, 58, 68, 79, 
 
Foliowane, 400 stron 

254  Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę), lata 1931‐1936 
 
‐ Żydzi na kartach: 2,12,20,44,65,103,114,120 
 
Foliowane, 268 stron 

255  Księga kontroli ruchu ludności (rejestr osób opuszczających gminę), lata 1937‐1940 
 
‐ Żydzi na kartach: 55 
 
Foliowane, 204 strony 

275  Księga niestałej ludności gminy Brus, 1921
 
‐ Żydzi na kartach: 10, 40, 42, 43, 52, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,  104, 
105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 
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129, 130, 131, 132, 134, 135, 137 
 
Foliowane, 280 stron 

278  [Skorowidz do ksiąg ludności niestałej] 
 
alfabetycznie (według alfabetu rosyjskiego) pogrupowane rodziny, w tym nazwiska: 
Abramowicz, Berlin, Berliner, Borchowicz, Wajnsztok, Warszawski, Waksberg, 
Wejgertner, Wolf, Wolfowicz, Gerhonowicz, Gutwiller, Doktorowicz, Ickowicz, Karp, 
Kalinski, Kimerman, Klajn, Kozłowska, Kuper, Kuczyński, Lajbowicz, Pichman, Prywers, 
Ptasznik, Rozenfeld, Rozenberg, Rudnicka, Tenenbaum, Tołub, Frajdenrajch, Hybszer, 
Coła, Cukier, Szwarc, Szyldwach, Jakóbowicz 
 
Niepaginowane, około 600 stron 

280  Księga meldunkowa niestałych mieszkańców gminy Brus, 1923 
 
‐ Żydzi na kartach: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 50, 51, 60, 65, 71, 72, 73, 
78, 79, 80, 81, 88, 91, 93, 94, 97 
 
Foliowane, 400 stron  

281  Księga meldunkowa niestałych mieszkańców gminy Brus, 1923
 
‐ wymienione żydowskie nazwiska: Alt, Abramowicz, Binder, Bobrow, Berger, Sieradzka, 
Drapisz, Dziadek, Juda, Fuks, Grunberg, Herszkowicz, Kon, Kalengold, Klajn, Lewi, 
Markus, Mintz, Nowak, Rubinsztajn, Pacanowski, Rozen, Pisarek, Ptak, Siwek, 
Tezianuriszwil, Wajnsztajn 
 
Niepaginowane, ok. 200 stron 

282  Książka meldunkowa ludności niestałej, lata 1925‐1930 
 
‐ Żydzi na kartach: 135, 136, 178, 181, 191, 254, 261, 320, 379,  
 
Foliowane, 1000 stron 
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