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Wstęp 
 
W opisywanym zespole można wyróżnić kilka zbiorów dokumentów, 
dotyczących głównie losów ludności żydowskiej w Łodzi podczas II wojny 
światowej. Największą część materiałów stanowią niewielkie fragmenty 
archiwów dwóch instytucji działających w Łodzi w okresie okupacji: 
Przełożonego Starszeństwa Żydów i Zarządu Getta (Gettoverwaltung).  
W 1939 r. Łódź była po Warszawie największym skupiskiem ludności 
żydowskiej na obszarze Polski. Niemcy po zajęciu miasta zlikwidowali dotąd 
działającą Radę i Gminę Żydowską, a na jej miejsce powołali w październiku 
1939 r. Przełożonego Starszeństwa Żydów, który przejął funkcję 
zlikwidowanego samorządu ludności żydowskiej. Na czele nowej władzy 13 
października 1939 r. został mianowany  przez Niemców Chaim Mordechaj 
Rumkowski (1877-1944), kupiec, przedwojenny działacz syjonistyczny i 
członek Gminy łódzkiej od 1921 r. Pozycja Przełożonego nabrała nowego 
znaczenia po utworzeniu w 1940 r. getta. Rumkowski otrzymał na terenie 
zamkniętej dzielnicy szerokie uprawnienia i dużą swobodę działania, tworząc 
całą, bardzo rozbudowaną administrację (do 8 tys. pracowników), powołując 
urzędy, organizując zakłady produkcyjne, wydając zarządzenia, własną gazetę, 
pieniądze itd. Praktycznie pełnił władzę samodzielnie. Jemu bezpośrednio 
podlegała cała administracja żydowska getta i przed nim była odpowiedzialna.  
Wśród ważniejszych komórek organizacyjnych należy wymienić (stan z 1942 
r.):  

1. Sekretariat Centralny (Zentralsekretariat) 
2. Sekretariat Prezydialny (Präsidial-Sekretariat) 
3. Sekretariat Próśb i Zażaleń (Sekretariat für Bittschriften und 

Beschwerden) 
4. Wydział Informacji i Wywiadów (Auskunfstelle) 
5. Buchalteria Centralna (Zentral Buchhaltung) 
6. Wydział Personalny (Personalabteilung) 
7. Centralny Urząd Kontroli (Zentral-Kontrollstelle) 
8. Najwyższa Izba Kontroli (Höhste Kontroll-Kamer) 
9. Wydział Statystyczny (Statistische-Abteilung) 
10. Wydział Ewidencji (Evidenz-Abteilung) 
11. Służba Porządkowa (Ordnungsdienst) 
12. Sądownictwo (Gerichtswesen) 
13. Wydział Osiedleńczy (Abteilung für die Engesiedelten) 
14. Komisja Wysiedleńcza (Ausweisungs-Kommission lub Assiedlungs-

Kommission) 
15. Wydział Gospodarczy (Wirtschaftsabteilung) 
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16. Resorty Pracy  (Arbeits-Ressort) 
17. Centrala Zakupów (Zentral-Einkaufstelle) 
18. Bank Skupu (Bank Ankaufstelle) 
19. Bank I i Bank II 
20. Wydział Transportu (Transportabteilung) 
21. Wydział Pocztowy (Postabteilung) lub Urząd Pocztowy (Postamt) 
22. Wydział Pogrzebowy (Beerdigungs-Abteilung) 
23. Zarząd Marysina II (Vorstand II) 

 
Niektóre z wydziałów dzieliło się na mniejsze jednostki organizacyjne. W l. 
1940-1944 struktura organizacyjna administracji żydowskiej ulegała pewnym 
zmianom, powstawały nowe komórki organizacyjne, czy wyłącznie zmieniano 
ich nazwy lub kompetencje. W sumie jednak ogólna struktura PSŻ została 
utrzymana. Najbardziej rozbudowanym sektorem administracji PSŻ były 
Resorty Pracy, którym podlegały mniejsze wydziały i poszczególne zakłady 
pracy. Jednostką kierującą było Centralne Biuro Resortów Pracy (Zentralbüro 
des Arbeits-Ressort), które w sierpniu 1943 r. zarządzało 119 zakładami pracy. 
Z czasem dzielnica żydowska została zamieniona w wielki obóz pracy. W 
licznych zakładach i warsztatach pracujących na terenie getta znalazło 
zatrudnienie kilkadziesiąt tysięcy robotników (70-80 tys. w 1942 r.), którzy 
pracowali na zamówienia dla wojska i firm niemieckich. Produkcja ta 
umożliwiała przetrwanie ludności getta, zamieniano ją bowiem na głodowe racje 
żywnościowe, stale ograniczane. Rumkowski z jednej strony próbował chronić 
ludność żydowską przed terrorem niemieckim, z drugiej strony posłusznie 
wypełniał polecenia okupantów, nie uchylając się począwszy od wiosny 1942 r. 
od niesienia pomocy Niemcom w organizowaniu kolejnych akcji selekcyjnych 
na terenie getta, przygotowujących wybrane grupy ludności do wywózki do 
obozów zagłady. Rumkowski utrzymał się na swoim stanowisku do końca 
istnienia getta, dn. 29 VIII 1944 r. został wysłany wraz z rodziną ostatnim 
transportem z Łodzi do Auschwitz. 
     Przełożony Starszeństwa Żydów podlegał bezpośrednio administracji 
niemieckiej – burmistrzowi (zarządowi) miasta Łodzi. Po utworzeniu dzielnicy 
żydowskiej (8 II-30 IV1940 r.) sprawy getta prowadził Wydział Wyżywienia i 
Gospodarki (Ernährungs- und Wirtschaftsamt) w ramach, którego dn. 29 IV 
1940 r.  powstała osobna komórka, zajmująca się wyłącznie administracją getta 
– Wydział Aprowizacji i Gospodarki Getta (Ernährungs- und Wirtschaftstelle 
Getto), na czele której stanął 5 V 1940 r. Hans Biebow. Komórka ta z dniem 29 
X 1940 r. została przekształcona w Zarząd Getta (Gettoverwaltung). Formalnie 
Zarząd Getta pozostał jednym z wydziałów Zarządu Miasta, faktycznie był 
rozbudowanym urzędem autonomicznym administrującym życiem całej 
ludności getta. Przede wszystkim zajmował się sprawami gospodarczymi, 
nadzorem nad produkcją i zaopatrzeniem. Z niewielkiej komórki zatrudniającej 
24 osoby (1940 r.) zamienił się w instytucję liczącą w połowie 1942 r. 216 
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pracowników. Mimo wyraźnego przyrostu zatrudnienia 
zarząd niemiecki nigdy nie dorównał pod tym względem administracji 
Rumkowskiego. W ramach Zarządu Getta funkcjonowały następujące komórki 
organizacyjne (wg schematu z 12 IX 1942 r.): 
I Wydział Produkcji (Arbeitsbeschaffung) 

1. Wydział Tekstylny  (Textilabteilung) 
2. Wydział Przerobu Drewna (Abteilung Holzverarbeitung) 
3. Wydział Przerobu Skóry (Abteilung Lederverarbeitung) 

II Wydział Spieniężania Towarów (Warenverwertung) 
1. Wydział Przerobu Towarów (Abteilung Warenverarbeitung) 
2. Magazyn Przeładunkowy (Umschlaglagers) 
3. Wydział Zabezpieczenia Transportu (Abteilung Transporteversicherung) 
4. Wydział Personalny (Abteilung Personalstelle) 

III Wydział Zarządu Finansów (Finanzverwaltung) 
1. Centralna Księgowość (Zentral-Buchhaltung) 
2. Główna Registratura (Hauptregistratur) 

IV Wydział Centrali Zakupów (Zentral-Einkauf) 
1. Wydział Zakupu Żywności (Einkaufs-Abteilung für Lebensmittel) 
2. Wydział Zakupu Dodatkowych Dóbr (Einkaufs-Abteilung für zusätzliche 

Bedarfsgüter) 
3. Plac Przeładunkowy na Bałuckim Rynku (Umschlaglagers Baluter Ring)  

 
Poszczególne podwydziały Gettoverwaltung dzieliły się jeszcze na mniejsze 
komórki administracyjne. 
Obie administracje prowadziły własne archiwa. Kancelaria PSŻ gromadziła w 
nim obok dokumentacji urzędowej, także różne opracowania i dokumenty 
związane z dziejami getta i ludności żydowskiej. Składały się na nie prace, 
artykuły monograficzne, reportaże, relacje na temat działalności różnych agend 
administracji żydowskiej i życia codziennego dzielnicy. Do archiwum składano 
kolejne numery biuletynu „Kroniki Codziennej” opracowywanej na polecenie 
Rumkowskiego, a także nielegalne ulotki i odezwy rozlepiane na ulicach getta, 
czy dokumenty osobiste po zmarłych lub wysiedlonych mieszkańcach miasta 
(np. paszporty, legitymacje, dowody osobiste, książeczki oszczędnościowe itd.) 
Dokumenty prywatne gromadzono w oryginałach lub w fotokopiach. 
Jeżeli chodzi o dokumentację urzędową do archiwum przesyłano po 3 egz. 
wszelkich druków wydawanych przez kancelarię Rumkowskiego. Na niektórych 
archiwaliach zachowały się stemple archiwum, a także pieczątki archiwisty L. 
Szwarca, który używał kilku różnych pieczątek, np. okrągłej: „L. Szwarc  
Archiw. Getto Litzmannnstadt”, prostokątnej: „Archiw. L. Szwarc No.........”, z 
monogramem „« L.S.»”1 W ramach prac dokumentacyjnych prowadzonych w 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Zob. np. j. 227. 
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getcie przygotowywano także „leksykon” 
(encyklopedię) getta. Zawierał on hasła biograficzne i rzeczowe obejmujące 
różne dziedziny życia łódzkiego getta. 
Obok materiałów wytworzonych przez obie administracje getta łódzkiego: 
niemiecką i żydowską, w prezentowanym zespole zachowało się trochę akt 
pochodzących z kancelarii Zarząd Miasta Łodzi oraz innych instytucji i urzędów 
działających na terenie miasta, w tym policji (różne formacje), wojska, a także 
niewielka kolekcja dokumentów pochodzenia prywatnego. 
 
Dzieje kolekcji 
 
Materiały archiwalne PSŻ podczas ostatecznej likwidacji getta uległy w części 
celowemu zniszczeniu przez Niemców, w części zostały ukryte na terenie 
miasta. Po wojnie udało się odszukać i scalić duże fragmenty archiwum PSŻ. W 
1945 r. zostały one przekazane w depozyt Centralnej Żydowskiej Komisji 
Historycznej przy CKŻP (CŻKH). Archiwum Zarządu Getta zachowało się w 
znacznie większym stopniu i także w 1945 r. trafiło w postaci depozytu do 
zbiorów CŻKH w Łodzi2. Oba zespoły po utworzeniu w 1947 r. Żydowskiego 
Instytutu Historycznego zostały umieszczone w Archiwum ŻIH w Warszawie. 
W ŻIH wstępnie je uporządkowano i opracowano dla nich inwentarze. 
Inwentarz zespołu Gettoverwaltung wykonał Arno Otto Zahler. 
Wykorzystywano je również na bieżąco do badań naukowych, prac 
wydawniczych, a także do przygotowywania materiału do procesów zbrodniarzy 
hitlerowskich (np. Hansa Biebowa). W 1968 r. władze państwowe podjęły 
decyzję o przekazaniu obu zespołów do zbiorów Archiwum Państwowego w 
Łodzi. Fizyczne przekazanie archiwaliów nastąpiło ostatecznie jesienią 1969 r. 
Podczas porządkowania zespołów w ŻIH część dubletów z obu kolekcji zostało 
wyłączonych, te archiwalia nie powróciły do Łodzi. Również podczas różnych 
kwerend prowadzonych w ŻIH pojedyncze dokumenty były wyłączane z 
ogólnego zbioru i nie wracały na swoje miejsce. W sumie niewielki fragment 
obu łódzkich zespołów zachował się w kolekcji ŻIH. Z tych materiałów niektóre 
uległy rozproszeniu przed 1968 r. trafiając do różnych zespołów, większość w 
osobnym zbiorze dotrwała do 2007 r., kiedy ostatecznie opracowano dla niej 
inwentarz. Przed 2007 r. dwukrotnie rozpoczynano wstępne porządkowanie 
kolekcji, w obu przypadkach nie doprowadzono go do końca. Do zespołu 
weszły przede wszystkim fragmenty archiwów z obu zarządów łódzkich 
(Gettoverwaltung i PSŻ), ale także materiały dotyczące Łodzi zgromadzone w 
ŻIH po wojnie. Wśród nich na uwagę zasługuje fragment akt Gettoverwaltung 
przekazane ŻIH przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czy rękopis gazetki z 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Status prawny obu kolekcji nie został od razu unormowany, dopiero rozmowy prowadzone w 1947 r. między 
Zarządem Miejskim w Łodzi a CŻKH doprowadziły do jego określenia, zob. Protokół z konferencji odbytej dn. 
5.02.1947 r. w Wydziale Administracyjnym Zarządu Miejskiego w Łodzi z przedstawicielami CŻKH, 
Archiwum ŻIH, CŻKH, j. 23. 
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sierocińca z Marysina, przekazany przez osobę 
prywatną, dokumenty rodziny Federmanów i inne. 
 
Porządkowanie 
 
Prezentowany zespół ma bardzo złożony charakter, nie został wytworzony przez 
jednego twórcę, ale zbiera fragmenty archiwów różnych urzędów i instytucji, 
archiwalia pochodzenia prywatnego, wreszcie dokumentację powojenną o 
charakterze warsztatowym (odpisy dokumentów, opracowania) wytworzoną 
także przez różne podmioty (Centralną Żydowską Komisję Historyczną, 
wydawnictwa, redakcje, osoby prywatne). Jego zasadniczy trzon stanowią akta 
Zarządu Getta Łódzkiego i administracji PSŻ. Znajdziemy również w nim 
niewielkie ślady dokumentacji innych urzędów i instytucji, głównie 
niemieckiego Zarządu Miasta Łodzi. Biorąc pod uwagę fragmentaryczność 
porządkowej dokumentacji i jej charakter trudno było w wielu wypadkach 
przywrócić archiwaliom pierwotny układ. Raczej podczas porządkowania 
starałem się wyodrębnić ważniejszych twórców poszczególnych dokumentów 
niezależnie do losów samych archiwaliów. Stąd nie zawsze zgodnie z zasadą 
proweniencji okólniki Zarządu Miasta Łodzi, nawet jeżeli mają prezenty 
Gettoverwaltung, umieszczałem wśród ogólnych materiałów Stadtverwaltung. 
Do czego zachęcają szczególnie dokumenty drukowane (czy powielane), 
produkowane w większej liczbie egzemplarzy, rozsyłane po różnych urzędach i 
komórkach organizacyjnych. Tego typu materiały dominują w prezentowanym 
zespole.  
W trakcie porządkowania wyodrębniono kilka grup materiałów: akta 
administracji niemieckiej, które obejmują dokumenty normatywne i 
korespondencję administracji Kraju Warty i Zarządu Miasta Łodzi. Na uwagę 
zasługują tu biuletyny urzędowe i okólniki, zachowanych w dużym wyborze. W 
tej grupie znalazły się też dokumenty różnych urzędów i instytucji działających 
w Łodzi. Wśród spraw sądowych prowadzonych przez adwokata Eugeniusza 
Delnitza widać akta kilku rozpraw rozwodowych, których przyczyną było 
pochodzenie żydowskie jednego ze współmałżonków. Interesujące są także 
materiały dotyczące administracji nieruchomości, które przeszły pod zarząd 
państwa (np. domy i place należące do osób narodowości żydowskiej lub 
polskiej). W tej podgrupie materiałów na uwagę zasługuje dość obszerny zbiór 
legitymacji dozorców domów (przeważnie narodowości polskiej). Również tu 
zachowały się niektóre wykazy nieruchomości z nazwiskami właścicieli. Wśród 
dokumentów prywatnych zwraca uwagę kolekcja legitymacji, książek 
rodzinnych i innych akt osobistych.  
   Z akt Zarządu Miasta Łodzi wydzielono zbiór dokumentów niemieckiego 
Zarządu Getta. Najwięcej miejsca zajmują tu akta dotyczące aprowizacji 
(zaopatrzenie w produkty żywnościowe i surowce do produkcji przemysłowej) i 
eksploatacji ekonomicznej getta. W tej grupie wyróżnia się kolekcja okólników i 
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obwieszczeń, wreszcie dokumentacja finansowa. 
Zachowały się ogólne sprawozdania finansowe Zarządu Getta z l. 1940-1944. 
Sporo jest materiałów na temat konfiskaty mienia żydowskiego (spisy 
skonfiskowanych przedmiotów, sprzedaż mienia żydowskiego). W stanie 
szczątkowym reprezentowana jest  korespondencja, ale znajdziemy w niej wiele 
ważnych szczegółów na temat sytuacji ludności żydowskiej, m.in. niewielki 
fragment dokumentacji dotyczącej ośrodka zagłady w Chełmnie. Mało jest 
materiałów o charakterze personalnym, poza ogólnymi wykazami imiennymi 
nie zachowało się wiele dokumentów, np. dokumentacja personalna dotycząca 
pomocy żywnościowej dla ludności żydowskiej (paczki), czy fragment 
korespondencji związanej z akcjami specjalnymi na terenie getta (obsada 
personalna i wynagrodzenia).  
 Osobno umieszczono akta kancelarii Przełożonego Starszeństwa Żydów w 
Łodzi, na które składają się obwieszczenia, okólniki i inne dokumenty 
normatywne. Po 1969 r. część obwieszczeń z getta łódzkiego umieszczono w 
Archiwum ŻIH w kolekcji plakatów, gdzie zostały one zinwentaryzowane, 
opisane i konserwowane3. Obecnie porządkując zespół materiałów łódzkich nie 
chcąc naruszać istniejącej już kolekcji plakatów wyłączyłem z niej tylko 
dublety, i to dokumentów brakujących w zbiorze PSŻ. Jeżeli zachował się 
wyłącznie 1 egz. danego obwieszczenia i obecnie znajduje się w kolekcji 
plakatów, to w inwentarzu zamieszczałem odpowiednią adnotację. Podobnie 
traktowałem analogiczne dokumenty niemieckie. W ŻIH brakuje części 
obwieszczeń PSŻ, dla niektórych z nich zachowały się jednak odpisy, które 
załączono do odpowiednich jednostek. Dla niektórych obwieszczeń PSŻ 
zachowały się oryginalne wzory (maszynopisy z rękopiśmiennymi uwagami), 
które były przygotowywane do powielenia lub druku. Wydaje się też, że w 
kancelarii Rumkowskiego gromadzono również odpisy (kopie) maszynowe 
wybranych zarządzeń.  
  Zbiór getta łódzkiego zamyka kolekcja dokumentów o charakterze prywatnym. 
Znaczna część zachowanych tu materiałów pochodzi z zbioru zgromadzonego 
przez PSŻ. Najczęściej są to dokumenty osób zmarłych w getcie, ale 
pochodzących z różnych części Europy. Najwięcej zachowało się papierów 
obywateli niemieckich. Obok dokumentów pojedynczych osób zdarzają się akta 
rodzinne. Papiery te były deponowane w specjalnym archiwum przy Urzędzie 
Stanu Cywilnego i w większości noszą one ślady rejestracji archiwalnej 
(stemple i numery)4. Duży zbiór dokumentów prywatnych włączono do zespołu 
dopiero w 2011 r., część z nich dotyczy osób (rodzin), których papiery 
występują w części opracowanej w 2007 r.5 Pojedyncze dokumenty znajdujące 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Dla kolekcji plakatów, w tym także pochodzących z Łodzi jest osobna baza elektroniczna dostępna w 
Archiwum ŻIH. 
4 Zob. też przypis 889 do inwentarza. 
5 Przeszukiwanie akt personalnych zespołu ułatwia załączony do inwentarza indeks osób oraz specjalna baza 
obejmująca wybrane jednostki (baza dostępna w Archiwum ŻIH). 
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się w tej grupie akt nie muszą pochodzić z archiwum 
PSŻ, np. przedwojenny sztambuch uczennicy z jednej ze szkół łódzkich6. 
    Ostatnią grupą materiałów są akta powojenne dotyczące getta łódzkiego. Jest 
tu dokumentacja dotycząca dwóch archiwów: Zarządu Getta i PSŻ: fragmenty 
spisów, inwentarze opracowane w ŻIH. Materiały te mają raczej znaczenie 
historyczne, gdyż zespoły Gettoverwaltung i PSŻ w Archiwum Państwowym w 
Łodzi po 1969 r. zostały powtórnie opracowane i otrzymały nowe inwentarze. 
Pewne zastosowanie ma inwentarz Arno Zahlera dla Zarządu Getta, gdyż sporą 
część tych archiwaliów jeszcze w ŻIH zmikrofilmowano i zachowany inwentarz 
pełni funkcję skorowidza do tych mikrofilmów7. 
   Na podstawie akt getta łódzkiego przygotowywano różne wydawnictwa 
źródłowe, artykuły itd. Od 1945 r. robiono w obu kolekcjach kwerendy, 
sporządzano odpisy wielu dokumentów. Zachowane fragmenty tych materiałów 
zgromadzono i włączono do zbioru. Ich przydatność naukowa nie jest wielka, 
gdyż niezależnie od możliwości sięgnięcia do oryginalnych dokumentów w 
Archiwum Państwowym w Łodzi, zachowane odpisy nie zawsze robiono 
dokładnie i z poszanowaniem zasad naukowego kopiowania dokumentów. 
Do 2007 r. w kolekcji powojenne odpisy były wymieszane z oryginalnymi 
archiwaliami, w trakcie obecnego porządkowania starałem się oddzielić te dwie 
grupy materiałów, ale nie zawsze było to możliwe. Aby uniknąć 
niebezpieczeństwa wyłączenia z głównego zbioru dokumentów oryginalnych, w 
wątpliwych przypadkach pozostawiałem archiwalia w dotychczasowych 
miejscach, zaznaczając jedynie moje wątpliwości. Wyjątek zrobiłem tylko dla 
zbioru obwieszczeń PSŻ, w którym zatrzymałem wszystkie odpisy, szczególnie 
tych zarządzeń, których oryginałów brakuje w ŻIH. 
   W aktach zbioru zdecydowanie dominuje język  niemiecki, w mniejszym 
stopniu jidysz i polski. Sporadycznie inne języki. Pod względem technicznym 
większość materiałów zachowało się w dobrym stanie, niektóre partie 
dokumentów noszą ślady zalania, działania wilgoci i zawierają większe 
uszkodzenia mechaniczne.   
Po uporządkowaniu archiwum liczy  610 jednostek archiwalnych o objętości ok.  
6 mb. akt. 
    
Opis akt w inwentarzu 
 
Opis jednostki w inwentarzu składa się z kilku członów. Otwiera go najczęściej 
nazwa instytucji sprawczej, np. Zarząd Miasta Łodzi. Nazwy urzędów i 
instytucji podano w oryginalnym brzmieniu i w tłumaczeniu na język polski. W 
drugim członie opisu jednostki podano charakterystykę merytoryczną akt, np. 
zarządzenia, okólniki protokóły, sprawozdania, wykazy imienne, 
korespondencja itd. W niektórych przypadkach w nawiasach podano informacje 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 J. 352. 
7 Mikrofilmy te są dostępne w Archiwum ŻIH. 
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uzupełniające na temat zawartości dokumentacji. 
Dodatkowe informacje znajdują się w odsyłaczach, np. o liczbie zachowanych 
egzemplarzy danego materiału. Jednostki dla których wykonano indeks 
osobowy opatrzono jednolitą informacją: Indeks osób. W opisie zewnętrznym 
materiałów podano: daty skrajne dokumentów zawartych w danej  jednostce,  
sposób zapisu (rękopis, maszynopis, druk, fotokopia, fotografia), język, forma 
przechowywania (akta luźne, szyte), dane o ilości stron w jednostce i 
ewentualnie uwagi o stanie zachowania.  
 
Pomoce archiwalne 
 
Jeszcze przed rozpoczęciem porządkowania kolekcji powstała w Archiwum ŻIH 
baza elektroniczna obejmująca zbiór kart osobowych (2397 kart) uczniów szkół 
getta łódzkiego. Podczas opracowywania inwentarza zestawiono indeks 
osobowy obejmujący wybrane jednostki zespołu oraz cały tekst inwentarza. 
Również opracowano osobną bazę dla zbioru dokumentów prywatnych PSŻ (j. 
367). 
 

*** 
Prace nad inwentarzem kolekcji dokumentów dotyczących łódzkich Żydów  
były przeprowadzone w 2007 r. dzięki wsparciu finansowemu Claims 
Conference. W latach 2009 i 2011 do kolekcji dołączono materiały znalezione w 
zbiorze akt nieuporządkowanych Archiwum ŻIH. 
 
 
Bibliografia (wybór): 
 
Zbiór materiałów do dziejów ludności żydowskiej w Łodzi 1939-1944, 
Archiwum ŻIH; B. Pełka, „Wstęp do zespołu akt Przełożonego Starszeństwa 
Żydów w Getcie Łódzkim”, Archiwum Państwowe w Łodzi; B. Pełka, Chaim 
Mordechaj Rumkowski, w: Polski słownik biograficzny, t. 33, s. 89-90; D. 
Dąbrowska, Administracja żydowska w Łodzi i jej agendy w okresie od 
początków okupacji do zamknięcie getta (8 IX 1939 r. -30 IV 1940 r.), „Biuletyn 
ŻIH, 1963, nr 45-46, s. 110-137; idem, Struktura i funkcja administracji 
żydowskiej w getcie łódzkim (maj-grudzień 1940 r.), „Biuletyn ŻIH”, 1964, nr 
51, s. 41-47; nr 52, s. 35-48; J. Baranowski, Administracja niemiecka i tzw. 
samorząd w getcie łódzkim 1940-1944, w: Dzieje Żydów w Łodzi 1820-1944, 
Łódź 1991, s. 311-323; idem, Łódzkie getto 1940-1944. Vademecum, Łódź 1999. 
 
 
 
 
 

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



 11 

Wykaz skrótów 
 
 
b.d. – brak daty 
CHKŻ - Centralna Historyczna Komisja Żydowskiej przy CKŻP 
CKŻP – Centralny Komitet Żydów w Polsce 
fot. – fotografia 
fotokop. – fotokopia 
j. – jednostka archiwalna 
j. czes. – język czeski 
j. franc. – język francuski 
j. hebr. – język hebrajski 
j. jid. – język jidysz (żydowski) 
j. niem. - język niemiecki 
j. pol. – język polski 
Joint - American Joint Distribution Committe (AJDC) 
l. – luźne 
lit. - litera 
mps – maszynopis 
mps pow. – maszynopis powielany 
PSŻ – Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi 
rkps – rękopis 
s. – strona  
sygn. – sygnatura archiwalna 
ŻIH – Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie 
? – informacja wątpliwa 
 
 
 
 
Przegląd zawartości inwentarza 
 
I Administracja niemiecka – j. 1-216 
 

1. Namiestnik Kraju Warty – j. 1-4 
2. Zarząd Miasta Łodzi – j. 5-41 
3. Sądy, policja i inne urzędy oraz organizacje – j. 42-113 
4. Dokumenty prywatne – j. 114-118 
5. Różne dokumenty – j. 119-122 
6. Administracja niemiecka getta łódzkiego – j. 123-216 

 
II. Getto łódzkie – j. 217-372 

1. Administracja PSŻ – j. 217-350 
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a) Akta organizacyjne – okólniki, obwieszczenia, 
korespondencja; akta personalne – j. 217-328 
b) Kronika getta – materiały i opracowania z Archiwum getta łódzkiego – j. 
329-350 
2. Działalność konspiracyjna w getcie – j. 351 
3. Dokumenty prywatne – j. 352-371 
4. Varia – j. 372 
III. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego – j. 373-414 

1. Archiwa – j. 373-377 
2. Odpisy dokumentów – j. 378-410 
3. Opracowania – j. 411-414 

IV. Aneksy i uzupełnienia (włączone w 2009 i 2011 r.) – j. 415-610 
     1. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ – j. 460-596 
     2. Uzupełnienia (włączone po 30.09.2011 r.) – j. 610 
     3. Uzupełnienia (włączone po 30.05.2014 r.) – j. 611- 
   
 
 
 
Inwentarz Zbioru materiałów do dziejów ludności żydowskiej w Łodzi 
1939-1944 
 
Administracja niemiecka 
 
1. Namiestnik Kraju Warty (Reichsstatthalter im Warthegau).  

          Biuletyn: „Verordnungsblatt des Reichstatthalters im Reichsgau 
Posen” (od nr 12: „Verordnungsblatt des Reichstatthalters im Reichsgau 
Wartheland”) (nr 4, 12, 22, 27, 288, 31-35, 37, dodatek nr 5 i 6) 
                        1940, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 152 

2. Namiestnik Kraju Warty (Reichsstatthalter im Warthegau). 
          Okólnik z 25.06.1942 r. dotyczący zatrudniania robotników 
żydowskich. 
                        1942, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara:  

3. Namiestnik Kraju Warty (Reichsstatthalter im Warthegau).Treuhandstelle 
Ost. Litzmannstadt. 
          Okólniki różne. 
                        1942-1944, mps, mps pow., druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

4. [Namiestnik Kraju Warty (Reichsstatthalter im Warthegau)]. 
          Spis różnych inwestycji gospodarczych. (brak pierwszej strony) 
                        B.d., mps, j. niem., l., s. 3   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 3 egz. 
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5. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung 
Litzmannstadt). 
          Spis placówek organizacyjnych administracji miasta Łodzi. 
(„Verwaltungsgliederungsplan (Organisationsplan) für die Stadt 
Litzmannstadt”9; „Verzeichnis der Stadtämter”10). 
                        1941, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 1 

6. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Książka telefoniczna placówek organizacyjnych administracji miasta 
Łodzi (zał. wykaz alfabetyczny ważniejszych pracowników). Zał. 
uzupełnienia z 1943 r. 
                        1941-1943, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara:  

7. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Dienstlische Mitteilungen für die Stadtverwaltung Lodsch” 
– spis treści za 1940 r. („Alphabetisches Inhaltsverzeichnis der «Dienstlichen 
Mitteilungen» 1940”)11 
                        1940, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 20, 21 

8. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Dienstlische Mitteilungen für die Stadtverwaltung Lodsch” 
(R. 1, 1940, nr 112, 313, 614, 715, 816, 917, 1118, 1219, 18, 19-2020)  
                        1940, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 20, 21 

9. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Dienstlische Mitteilungen der Stadtverwaltung” (R. 1, 1940, 
nr 2121, 22, 2322, 24, 25-2623, 2724)  
                        1940, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 20, 21 

10. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Dienstlische Mitteilungen der Stadtverwaltung” (R. 1, 1940, 
nr 28-2925, 30, 3126, 32-3427)                         
                        1940, mps pow.,  j. niem., l., s.   sygn. stara: 20, 21 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 3 egz. 
10 2 egz. 
11 2 egz. 
12 2 egz. 
13 2 egz. Brak s. 1-3. 
14 2 egz. 
15 2 egz. Brak s. 1-2 (karty tytułowej ze spisem treści). 
16 2 egz. Brak s. 1-2 (karty tytułowej ze spisem treści). 
17 2 egz. Brak s. 1-2 (karty tytułowej ze spisem treści). 
18 Brak s. 1-2 (karty tytułowej ze spisem treści). 
19 Brak s. 1-2 (karty tytułowej ze spisem treści). 
20 2 egz. 
21 2 egz. 
22 2 egz. 
23 2 egz. 
24 3 egz. 
25 2 egz. 
26 3 egz. 
27 2 egz. 
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11. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung 
Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Dienstlische Mitteilungen der Stadtverwaltung” (od nr 42: 
„Dienstlische Mitteilungen der Stadtverwaltung Litzmannstadt”) (R. 1, 1940, 
nr 35, 3628, 37-4329)  
                        1940, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 20 

12. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Dienstlische Mitteilungen der Stadtverwaltung 
Litzmannstadt” – spis treści za 1941 r. („Alphabetisches Inhaltsverzeichnis 
der «Dienstlichen Mitteilungen» 1941”) i skorowidz rzeczowy. 
                        1941-1942, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 229 

13. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Dienstlische Mitteilungen der Stadtverwaltung 
Litzmannstadt” (R. 2, 1941, nr 1-530, 631, 7-932, 1033).  
                        1941, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 228-229 

14. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Dienstlische Mitteilungen der Stadtverwaltung 
Litzmannstadt” (R. 2, 1941, nr 12-2034). Zał. korespondencja. 
                        1941, rkps, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 228-
229 

15. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Dienstlische Mitteilungen der Stadtverwaltung 
Litzmannstadt” (R. 2, 1941, nr 21-2435, 2536, 2637, 2738, 28-3039). Zał. 
korespondencja. 
                        1941, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 228-229 

16. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Dienstlische Mitteilungen der Stadtverwaltung 
Litzmannstadt” – spis treści za 1942 r. („Alphabetisches Inhaltsverzeichnis 
der «Dienstlichen Mitteilungen» 1942”) i skorowidz rzeczowy. 
                        1942-1943, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 141 

17. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Dienstlische Mitteilungen der Stadtverwaltung 
Litzmannstadt” (R. 3, 1942, nr 140, 2, 3-541, 6, 7-842, 9, 1043). Zał. okólniki i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 3 egz. 
29 2 egz. 
30 2 egz. 
31 3 egz. 
32 2 egz. 
33 3 egz. 
34 2 egz. 
35 2 egz. 
36 3 egz. 
37 2 egz. 
38 3 egz. 
39 2 egz. 
40 2 egz. 
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korespondencja.  
                        1941-1942, rkps, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 
141, 142 

18. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Dienstlische Mitteilungen der Stadtverwaltung 
Litzmannstadt” (R. 3, 1942, nr 11, 1244, 13, 1445, 15-16, 17-2446). Zał. 
okólniki i korespondencja.  
                        1942-1943, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 141, 
142 

19. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Dienstlische Mitteilungen der Stadtverwaltung 
Litzmannstadt” – spis treści za 1943 r. („Alphabetisches Inhaltsverzeichnis 
der «Dienstlichen Mitteilungen» 1943”). 
                        1944, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 143 

20. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Dienstlische Mitteilungen der Stadtverwaltung 
Litzmannstadt” (R. 4, 1943, nr 1-947). Zał. okólniki i korespondencja.  
                        1943, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 143, 144 

21. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Dienstlische Mitteilungen der Stadtverwaltung 
Litzmannstadt” (R. 4, 1943, nr 10-1848). Zał. okólniki i korespondencja.  
                        1943-1944, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 143, 
144 

22. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Dienstlische Mitteilungen der Stadtverwaltung 
Litzmannstadt” (R. 5, 1944, nr 2-4, 6-9, 1049, 12).  
                        1944, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 145 

23. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Litzmannstadt Statistische Monatsberichte” (R. 1, 1941, z. 
10; R. 2, 1942, z. 2).  
                        1941-1942, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 142 

24. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Sportlische Mitteilungen der Stadtsportgemeischaft 
Stadtverwaltung Litzmannstadt” (R. 1, 1941, nr 1; R. 2, 1942, nr 1).  
                        1941-1942, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 141 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 2 egz. 
42 2 egz. 
43 2 egz. 
44 2 egz. 
45 2 egz. 
46 2 egz. 
47 2 egz. 
48 2 egz. 
49 2 egz. 
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25. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung 
Litzmannstadt). 
          Okólniki i zarządzenia dotyczące tworzenia getta w Łodzi (m.in. 
okólnik z 10.12.1939 r. der Regierungspräsiedent zu Kalisch50; zbiór 
odpisów dokumentów związanych z tworzeniem getta; spis ulic i numery 
domów na terenie getta).  
                        1939-1940, b.d., mps, mps pow., druk, j. niem., l., drobne 
uszkodzenia i ubytki tekstu, s.   sygn. stara: 230|141 

26. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Okólniki.  
                        1941-1944, b.d., mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara:  

27. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). Ernährungs- und 
Wirtschaftsamt Hauptstelle.  
          Okólniki. (w tym spis komórek organizacyjnych). Odezwa do osób 
narodowości polskiej w sprawie kart żywnościowych (grudzień 1940 r.). 
                        1940, mps pow., druk, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara: 2 

28. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Okólniki, zarządzenia i druki różnych instytucji i organizacji (m.in. 
Organisation Todt. Richtlinien für die Bemessung der Kosten der 
Gerätevorhaltung (Gerätemieten), b.m.w, September 1941; Geschäftsbericht 
der Kommerzialbank A.G. Krakau für das Geschäftssjahr 1942 [Krakau 
1943]; Besondere Bedingungen für Bergebung von Werkaufträgen  der 
Bekleidungsämter der Wehrmacht und des Bekleidungswerks der Waffen-SS, 
b.m.w. Juli 1943). 
                        1938-1944, b.d., mps, mps pow., druk, j. franc., niem., l., s.   
sygn. stara:  

29. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Przepisy dotyczące zaopatrzenia zarządu miasta Łodzi (Beschaffungs-
Ordnung der Stadtverwaltung Litzmannstadt)51. 
                        b.d., druk, j. niem., poszyt, s.   sygn. stara: 142, 218 

30. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Druki informacyjne: ulotka (Statistisches Amt): Das Litzmannstädter 
Stadtgebiet 1941; broszura: Volksbildungsstätte Litzmannstadt 
Winterarbeitsplan 1943\44 [Łódź 1943]; afisz: Volksbildungsstätte 
Litzmannstadt - program na styczeń 1944 r. 
                        1943-1944, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 19  

31. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Prospekt propagandowy (opracowany przez Verkehrsamt der Stadt 
Litzmannstadt): Litzmannnstadt z zał. broszurą informacyjną: Wissenswertes 
über Litzmannstadt. 
                        1941, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  
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32. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung 
Litzmannstadt). 
          Korespondencja. 
                        1940-1944, rkps, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara:  

33. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Druki i formularze różnych instytucji i organizacji. 
                        1940-1944, b.d., mps pow., druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

34. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Druki i formularze różnych instytucji i organizacji. 
                        1940-1945, b.d., mps, mps pow., druk, j. niem., l., s.   sygn. 
stara:  

35. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). Akta personalne 
pracowników. 
          Okólnik dotyczący obsady personalnej urzędów.  
                        1944, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 4. 

36. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). Akta personalne 
pracowników. 
          Siatka płac z 11 lipca 1940 r. i plan etatów w urzędach miasta Łodzi z 
1 kwietnia 1940 r. („Besoldungsordung für die planmässigen Beamten der 
Stadtgemeinde Litzmannstadt” i „Stellenplan für die planmässigen Beamten 
der Stadtgemeinde Litzmannstadt”)52.  
                        1940, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 20. 

37. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). Akta personalne 
pracowników. 
          Statut („Satzung der Zusatzversorgungskasse der Stadtverwaltung 
Litzmannstadt (Oberbürgermeister) Litzmannstadt”) 
 (31.03.1941 r.)53.  
                        1941, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 220. 

38. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). Akta personalne 
pracowników. 
          Zusatzversorgungskasse – sprawozdanie finansowe za okres 1 
kwiecień 1942-31 marzec 1943 r.54  
                        1943, mps pow., j. niem., poszyt, s.   sygn. stara: 220. 

39. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). Akta personalne 
pracowników. 
          Emil Kuth – przepustka z 22.04.1944 r. 
                        1944, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 

40. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). Wydział Kanalizacji 
(Kanalisation IV Abteilung). 
          Plan sytuacyjny rzeki Bałutki na terenie getta. (skala 1:500). Zał. opis 
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53 4 egz. 
54 5 egz. 
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powojenny. 
                        1940, 1960, rkps, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara: 3 

41. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). Akta gospodarcze. 
          Karty pojazdu wystawione przez Städtisches Fuhramt Litzmannstadt 
(październik 1940 r.) (nr 29-53)55 
                        1940, rkps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 137  

42. Łódź. NSDAP Ortsgruppe. 
          Dokumentacja dotycząca głównie żołnierzy poległych i zaginionych 
podczas działań wojennych, których krewni zamieszkiwali w Łodzi. Lit. K-
Z. 
                        1942-1944, rkps, mps, mps pow., druk, fotokop., fot., j. niem., 
l., s.   stara sygn. 

43. Łódź. NSDAP Ortsgruppe. 
          Ulotka informacyjna, druki. 
                        B.d., rkps, mps pow., druk, j. niem., l., s.   stara sygn. 

44. Łódź. NSDAP. Hitler-Jugend. 
          Okólniki, druki. 
                        1943-1944, b.d., mps pow., druk, j. niem., l., s.   stara sygn. 

45. Łódź. Sądy. 
          Komentarze do prawa rodzinnego („Familien-Recht. Regelt die 
persönlichen und vermögensrechtlichen Verhältnisse zwischen Eheleuten 
und Verwandten”). (Fragment opracowania: A. Grumpe, Leipzig, s. 61-77.) 
                        B.d., mps pow., j. niem., l., s. 17   sygn. stara: 18 

46. Łódź. Sądy. Amtsgericht Litzmannstadt. 
          Postanowienia sądu dotyczące brzmienia imion i nazwisk. 
                        1941, mps, j. niem., l., s. 1   sygn. stara: 179 

47. Łódź. Sądy. Amtsgericht Litzmannstadt. 
          Korespondencja  dotycząca Romana Lindnera. 
                        1941, mps, j. niem., l., s. 1   sygn. stara: 

48. Łódź. Sądy. Amtsgericht. Grundbuchamt - Litzmannstadt. 
          Zaświadczenie dotyczące Josepha Meissnera. 
                        1944, mps, j. niem., l., s. 1   sygn. stara: 

49. Łódź. Sądy. 
          Akta sądowe w sprawie rozwodowej: Piotr Achmielkin, przeciwko: 
Anna Achmielkin z domu Ajzenwerg. Sprawa prowadzona przez adwokatów 
Eugeniusza Delnitza i F.D. Wendlanda. 
                        1941-1942, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 42 

50. Łódź. Sądy. 
          Akta sądowe w sprawie karnej przeciwko: Helena Czerwińska i Anna 
Stratyńska – oskarżone za szkalowanie Niemiec. Sprawa prowadzona przez 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 Karty nr 1-28, zob. j. 446. 
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adwokata Eugeniusza Delnitza. 
                        1941, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 39 

51. Łódź. Sądy. 
          Akta sądowe w sprawie karnej przeciwko: Władysław Fontner, 
Władysław Furmański, Irena Furmańska z domu Urbaniak, Kazimierz 
Lorenz – oskarżeni o handel kokainą. 
                        1941-1942, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 36 

52. Łódź. Sądy. 
          Akta sądowe w sprawie rozwodowej: Irene Goldmann z domu Stege, 
przeciwko: Władysław Goldmann. Sprawa prowadzona przez adwokatów 
Eugeniusza Delnitza i F.D. Wendlanda. 
                        1941-1942, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 41 

53. Łódź. Sądy.  
          Akta sądowe w sprawie karnej przeciwko: Stanisław Golian - 
oskarżony o nielegalne przekroczenie granicy i szmugiel. Współoskarżeni: 
Irena Stege i Margaret Wiśniewska. 
                        1942-1943, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 38 

54. Łódź. Sądy. 
          Akta sądowe w sprawie karnej przeciwko: Weronika Jaranowska z 
domu Rutkowska  – oskarżona o szmugiel56. 
                        1941, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 38 

55. Łódź. Sądy. 
          Akta sądowe w sprawie rozwodowej: Alma Kalmanowicz z domu 
Tritschel przeciwko: Leo Karl Kalmanowicz. Sprawa prowadzona przez 
adwokatów Eugeniusza Delnitza i F.D. Wendlanda. 
                        1943-1944, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 37 

56. Łódź. Sądy. 
          Akta sądowe w sprawie rozwodowej: Gertruda Lautmann z domu Tilse 
przeciwko: Benie Lautmann. Sprawa prowadzona przez adwokata 
Eugeniusza Delnitza. 
                        1940-1941, rkps, mps, druk, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara: 
31 

57. Łódź. Sądy. 
          Akta sądowe w sprawie karnej przeciwko: Marian Lerch – oskarżony o 
kradzież. 
                        1942-1943, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 38 

58. Łódź. Sądy. 
          Akta sądowe w sprawie rozwodowej: Willy Hubert Mühle, przeciwko: 
Michaele Mühle. Sprawa prowadzona przez adwokata Eugeniusza Delnitza. 
                        1940-1941, rkps, mps, druk, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara: 
43 
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59. Łódź. Sądy. 
          Akta sądowe w sprawie karnej przeciwko: Czesław Niewiadomski i 
Zofia Kowalczyk – oskarżony o kradzież. 
                        1942-1943, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 38 

60. Łódź. Sądy. 
          Akta sądowe w sprawie rozwodowej: Olga Rywkin z domu 
Borochowska przeciwko: Jakub Rywkin. Sprawa prowadzona przez 
adwokata Eugeniusza Delnitza. 
                        1943-1944, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 40 

61. Łódź. Sądy. 
          Akta sądowe w sprawie: Schönholz57. Sprawa prowadzona przez 
adwokata Eugeniusza Delnitza. 
                        1940-1942, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 38 

62. Łódź. Sądy. 
          Akta sądowe w sprawie rozwodowej: Edward Szymański, przeciwko: 
Wiera Natalia Szymańska z domu Mannaberg. Sprawa prowadzona przez 
adwokata Eugeniusza Delnitza. 
                        1944, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 40 

63. Łódź. Policja. Polizeipräsident in Lodsch. 
          Spis komisariatów policji państwowej, kryminalnej i Służby 
Bezpieczeństwa w Kraju Warty. 
                        B.d., mps pow., j. niem., l., s.    sygn. 4 

64. Łódź. Policja. Polizeipräsident in Lodsch. 
           „Verzeichnis der Staatsanwaltschaften, Amtsanwaltschaften und 
Anklagebehörden bei den Sondergerichten im Reichsgau Wartheland”. 
(1.09.1940 r.) 
                        1940, rkps, mps pow., druk, j. niem., poszyt, s.    sygn. stara 4 

65. Łódź. Policja. Staatlische Kriminalpolitzei. Kriminalpolizeistelle 
Litzmannstadt. 
          Biuletyn: „Meldeblatt der Kriminalpolizeistelle Litzmannstadt”. (R. 4, 
1943, nr 15). Zał. załączniki do „Meldeblatt der Kriminalpolizeistelle 
Posen”, nr 12 z 15.06.1941 r. 
                        1941, 1943, druk, j. niem., l., s.    sygn. stara: 224 

66. Łódź. Policja. Staatlische Kriminalpolitzei. Kriminalpolizeistelle 
Litzmannstadt. 
          Obwieszczenia. (z 14.11.1940 i 16.04.1943 r.) 
                        1940-1943 druk, j. niem., l., s. 2   sygn. stara:  

67. Łódź. Policja. Staatlische Kriminalpolitzei. Kriminalpolizeistelle 
Litzmannstadt. 
          Druki, formularze.  
                        1940, b.d., mps pow., druk, j. niem., l., s.    sygn. stara: 118 
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68. Łódź. Policja. Staatlische Kriminalpolitzei. 
Kriminalpolizeistelle Litzmannstadt. 
          Korespondencja.  
                        1940-1942, mps, j. niem., l., s.    sygn. stara: 13 
68a. Łódź. Policja. Staatlische Kriminalpolitzei. Kriminalpolizeistelle 
Litzmannstadt. 
          Korespondencja z Przełożonym Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der 
Älteste der Juden in Litzmannstadt). Zał. sprawozdania miesięczne z 
produkcji różnych towarów na terenie getta (za styczeń-kwiecień, czerwiec-
lipiec 1942 i styczeń, kwiecień 1943 r.) 
                        1941-1943, rkps, mps, j. niem., l., s.    sygn. stara: 

69. Łódź. Policja. Staatlische Kriminalpolitzei. Kriminalpolizeistelle 
Litzmannstadt. Akta personalne pracowników. 
          Wykazy imienne pracowników – struktura organizacyjna (1940-
1942)58. 
                        1941-1942, b.d., mps, mps pow., j. niem., l., s.    sygn. stara: 
4, 5 

70. Łódź. Policja (Gestapo). Geheime Staatspolitzei Litzmannstadt. 
          Korespondencja z Deutsche Reichsbahn w sprawie transportu z getta 
łódzkiego.  
                        1942, mps, j. niem., l., s.    

71. Łódź. SS. 
          Okólniki: SS-Ansiedlungsstab Planungsabteilung: listy przesiedleńców 
do Niemiec; okólnik Heinricha Himmlera z 30.11.1942 r. 
                        1941-1942, mps, mps pow., j. niem., l., s.    sygn. stara: 34 

72. Łódź. SS. 
          Prospekt informacyjno-werbunkowy: Willst Du zur Waffen-SS? 
                        B.d., druk, j. niem., l., uszkodzenia, s. 4   sygn. stara: 16 

73. Łódź. SS. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca) SS-Untersturmfürera dr 
Karla Kossika (Litzmannstadt). 
                        1943-1944, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 230 

74. Łódź. Wehrmacht. 
          Komunikaty wojenne z głównej kwatery Hitlera.  (październik-listopad 
1943 r.)59 
                        1943, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 14 

75. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). Akta organizacyjne. 
           Okólniki, pisma okólne, zarządzenia, zawiadomienia. 
                        1941-1945, b.d., rkps, mps, mps pow., druk, j. niem., l., 
drobne uszkodzenia i ubytki tekstu, s.   stara sygn. 160, 276 
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59 Odpisy mps. 
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76. Łódź. Zarząd nieruchomości. 
Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau Wartheland (der 
Haupttreuhandstelle Ost) m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). Akta 
organizacyjne. 
           Druki: Nachweis der in Litzmannstadt zugelassenen 
Handwerksbetriebe [Łódź, b.r.w.]60 (nazwiska, adresy); zarządzenia dla 
mieszkańców domów („Hausordnung”)61; legitymacje 
(„Hausmeisterausweis...”; „Mietquittungsbuch”; „Wohnungskarte”) i inne 
druki i blankiety. 
                        1942-1945, b.d., mps pow., druk, j. niem., pol., l., drobne 
uszkodzenia i ubytki tekstu, s.   stara sygn. 

77. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). 
           Zestawienia statystyczne dotyczące nieruchomości rejonu 7. Zał. 
korespondencja. 
                        1943, rkps, mps, j. niem., l., s.   stara sygn. 156 

78. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). 
           Raporty administratorów (rejon 6). 
                        1942-1943, rkps, j. niem., l., s.   stara sygn. 161 

79. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). 
           Wykaz imienny mieszkańców domu w Łodzi (ul. Tauentzien 8). 
                        B.d., rkps, j. niem., l., s.   stara sygn. 161 

80. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). 
           Mieszkania w Łodzi zajęte przez pracowników policji. Zał. wykazy 
imienne. 
                        1941, rkps, mps, j. niem., l., s.   stara sygn. 161 

81. Łódź. Zarząd nieruchomości.Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). 
           Dokumenty mieszkaniowe i korespondencja dotyczące różnych osób. 
Zał. wykazy imienne lokatorów (dom: Rotgarnstr. 3 i Spinnlinie 234). Indeks 
osób 
                        1941-1945, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   stara sygn. 161 

82. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). 
           Dokumenty mieszkaniowe i korespondencja dotyczące różnych osób. 
Indeks osób 
                        1943, rkps, mps pow., j. niem., l., s.   stara sygn. 159 
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83. Łódź. Zarząd nieruchomości. 
Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau Wartheland m.b.H. Zweigstelle 
Litzmannstadt (GEWA). 
           Umowy dzierżawy dotyczące różnych nieruchomości na terenie 
Łodzi. 
                        1942-1945, rkps, druk, j. niem., l., s.   stara sygn. 155  

84. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). 
           Korespondencja dotycząca różnych nieruchomości w Łodzi. 
                        1943, mps, mps pow., j. niem., l., s.   stara sygn. 159  

85. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). 
           Kwit na czynsz dla Teatru Miejskiego w Łodzi za styczeń 1943 r. 
                        1943, mps, mps pow., j. niem., l., s.   stara sygn. 161  

86. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). Akta personalne 
pracowników. 
           Legitymacje dozorców z rejonu 5. 
                        1942-1945, rkps, druk, j. niem., l., s.   stara sygn.  

87. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). Akta personalne 
pracowników. 
           Legitymacje dozorców z rejonu 6. 
                        1943-1945, rkps, druk, j. niem., l., s.   stara sygn.  

88. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). Akta personalne 
pracowników. 
           Legitymacje dozorców z rejonu 7. 
                        1943-1945, rkps, druk, j. niem., l., s.   stara sygn.  

89. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). Akta personalne 
pracowników. 
           Legitymacje dozorców z rejonu 14 i 45 (?). 
                        1943-1944, rkps, druk, j. niem., l., s.   stara sygn.  

90. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). Akta personalne 
pracowników. 
           Akta: Sylwia Krüger. 
                        1941-1944, rkps, mps, mps pow., druk, j. niem., l., s.   stara 
sygn. 158 

91. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). 
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           Spis nieruchomości (adresy, właściciele, 
zarządzający) (rejon 1?). 
                        1941-1944, rkps, j. niem., poszyt, s.   stara sygn.  

92. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). 
           Spis nieruchomości (zał. spis dozorców ? z listą płac) (rejon ?). 
                        B.d., rkps, j. niem., poszyt, s.   stara sygn.  

93. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). 
           Administracja domów. Rozliczenia z administratorami (rejon 20), 
stróżami (rejon 5), konserwacja i utrzymanie budynków (Rejon 7). 
                        1941-1943, rkps, druk, j. niem., poszyt, l., s.   stara sygn.  

94. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (Grundstücksgesellschaft der 
Haupttreunhandstelle Ost m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt) (GEWA). 
           Kwitariusze (kopiariusze) opłat za czynsz (wrzesień, październik 1942 
r.). 
                        1942, rkps, j. niem., poszyt, uszkodzenia i ubytki tekstu, s.   
stara sygn. 138 

95. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (Grundstücksgesellschaft der 
Haupttreunhandstelle Ost m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt) (GEWA). 
           Książki rozliczeń opłat za czynsz następujących osób: Alma Haupt, 
Wacław (Władysław) Przybył, Rudolf Rutke. 
                        B.d., rkps, druk, j. niem., poszyt, s.   stara sygn. 

96. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). Bezirk 5. 
           Akta finansowe. Książka zamówień (kopiariusz). (sierpień-grudzień 
1943 r.) 
                        1943, rkps, j. niem., poszyt, s.   stara sygn. 138 

97. Łódź. Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau 
Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). Bezirk 6. 
           Akta finansowe. Księga kasowa. (lipiec-sierpień 1944 r.) 
                        1944, rkps, j. niem., poszyt, s.   stara sygn. 157 

98. Łódź. Nadzór nad nieruchomościami. Haupttreuhandstelle Ost. 
Treuhandstelle Posen. Nebenstelle Lodsch. 
           Ankiety różnych nieruchomości w Łodzi.  
                        1940, rkps, druk, j. niem., l., s.   stara sygn. 159 

99. Łódź. Nadzór nad firmami i zakładami przemysłowymi. Revisions- und 
Treuhandgemeinschaft Ost (Ruteg) - Litzmannstadt. 
           Zbiór materiałów (okólniki urzędowe, biuletyny, zarządzenia, 
instrukcje, korespondencja, notes z notatkami firmy Hansa Waltera 
Westrama) dotyczących przeprowadzania kontroli działalności firm. 
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                        1941-1944, b.d., rkps, mps, druk, j. 
niem., l., poszyt., s.   stara sygn. 182 

100. Łódź. Nadzór nad firmami i zakładami przemysłowymi. Revisions- und 
Treuhandgemeinschaft Ost (Ruteg) - Litzmannstadt. 
           Sprawozdanie z kontroli firmy: „Gebr. Zyss & Co. 
Umschlagtücherfabrik”, Łódź, Friedrich Gossler Str. 38. (1940-1942), 
wykonane przez Hansa Waltera Westrama. 
                        1942, mps, j. niem., l., s.   stara sygn. 182 

101. Łódź. Nadzór nad firmami i zakładami przemysłowymi. Revisions- und 
Treuhandgemeinschaft Ost (Ruteg) - Litzmannstadt. 
           Sprawozdanie z kontroli firm: „Radzyner, A. Prywer & Co. Schrott-
Grosshandel”; „M.S. Sztayer” i „J. Fastag” - Łódź, wykonane przez Maxa 
Heylanda i Hansa Waltera Westrama. 
                        1941, mps, j. niem., l., s.   stara sygn. 115 

102. Łódź. Nadzór nad firmami i zakładami przemysłowymi. Revisions- und 
Treuhandgemeinschaft Ost (Ruteg) - Litzmannstadt. 
           Sprawozdanie z kontroli firmy: „Riegel & Co. Görnau”, wykonane 
przez Maxa Heylanda62. 
                        1944, rkps, mps, j. niem., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, s.   
stara sygn. 116 

103. Łódź. Nadzór nad firmami i zakładami przemysłowymi. Revisions- und 
Treuhandgemeinschaft Ost (Ruteg) - Litzmannstadt. 
           Sprawozdanie z kontroli firmy: „Trikot-Fabrik A. Lajb Zander & 
Co.”, Łódź, Friedrichstrasse 38, wykonana przez S. Krügera63. 
                        1940, rkps, j. niem., l., s.   stara sygn.  

104. Łódź. Nadzór nad firmami i zakładami przemysłowymi. Revisions- und 
Treuhandgemeinschaft Ost (Ruteg) - Litzmannstadt. 
           Sprawozdanie z kontroli firmy: „Zentraltextilgesellschaft m.b.H. 
Geschäftsstelle Litzmannstadt”, Łódź, Adolf Hitlerstrasse 152, wykonane 
przez Hansa Waltera Westrama i Kurzwega. 
                        1940, mps, j. niem., l., s.   stara sygn. 182 

105. Łódź. Nadzór nad firmami i zakładami przemysłowymi. 
           Opis nieruchomości należącej do fabryki „Samuel und Jakob 
Goldlust” w Łodzi, wykonany przez Erdmana Grübnaua (4.06.1941). 
                        1941, rkps, mps, j. niem., poszyt, s.11   stara sygn. 177 

106. Łódź. Nadzór nad firmami i zakładami przemysłowymi. 
           Opis i ocena wartości nieruchomości i inwentarza firmy: „St. Weigt & 
Co.” w Łodzi, wykonane przez Rudolfa Smolla i Oscara Paulina. (styczeń-
luty 1944). 
                        1944, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   stara sygn.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 Fragment. 
63 Fragment brudnopisu. 
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107. Łódź. Ubezpieczalnia społeczna. Krankenkasse 
(Sozialversicherungsanstalt) Litzmannstadt. 
          Tabelle für die Beitragsberechnung nach Grundlohnnstufen (Posen 
1942, 1943). Zał. tabela do obliczania potrąceń na ubezpieczenie z 1941 i 
1942 r. i inne druki. 
                        1941-1943, druk, j. niem., l., s.   stara sygn. 231 

108. Łódź. Ubezpieczalnia społeczna. Krankenkasse 
(Sozialversicherungsanstalt) Litzmannstadt. 
          Dokumenty dotyczące Marty Lindner.  
                        1942, rkps, druk, j. niem., l., s.4   stara sygn. 300 

109. Łódź. Ubezpieczalnia społeczna. Kassenärztliche Vereinigung 
Deutschlands. Bezirksstelle Litzmannstadt. 
          Liste der zugelassenen Kassenärzte (Litzmannstadt, b.r.w.)64. 
                        B.d., mps pow., druk, j. niem., poszyt, l., s.   stara sygn. 

110. Łódź. Czerwony Krzyż. Rote Kreuz- Litzmannstadt. 
          Ulotka informacyjna.  
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   stara sygn. 

111. Łódź. Różne instytucje i organizacje. 
          Korespondencja dotycząca firmy „Stephan Wahl” – Budapeszt. 
                        1943, mps, j. niem., l., drobne uszkodzenia i ubytki tekstu, s.2   
stara sygn. 221 

112. Łódź. Różne instytucje i organizacje. 
          Książka obrony przeciwlotniczej („Luftschutzmappe”) budynków 
mieszkalnych – Łódź , ul. Schlageterstraße 50-52. Regulaminy, wykazy 
imienne mieszkańców i osób odpowiedzialnych za obronę. 
                        B.d., rkps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 15  

113. Łódź. Różne instytucje i organizacje. Mitteleuropäisches Reisebüro 
G.m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt. 
          Okólniki.  
                        1942-1943, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 217 

114. Łódź. Dokumenty prywatne. 
          Świadectwo pracy: Fritz Franz Josef Dönnemeier (wystawione przez 
Ostdeutsche Landbewirtschaftungsgesellschaft m.b.H. – Litzmannstadt). 
                        1941, mps, j. niem., l., s.   stara sygn. 

115. Łódź. Dokumenty prywatne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca): Ilsa Ruzyczka (Łódź) 
(listy do Aleksandra Breitnera i listy od: Aleksander Breitner, Hugon 
Spiltank, H. Limert i NN. 
                        1942-1943, rkps, j. niem., l., s.   stara sygn. 

116. Łódź. Dokumenty prywatne. 
          Korespondencja (wychodząca i przychodząca): G. Gawlik  (Mikołów, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 2 egz. 
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Łódź) z firmą Jacob&Becker w Lipsku. 
                        1939-1942, rkps, mps, j. niem., l., s.   stara sygn. 233 
116a. Łódź. Dokumenty prywatne. 
          Korespondencja (przychodząca): Friedrich, Mathilde, Helmut 
Fiechtner (Łódź, Böhmisch Kamnitz – Volksdeutsches Lager nr 114) (listy 
od: Kathe Beck, Hildegard Fiechtner, Emma Kelner, Viktoria Rüb, Th. 
Scheller, Emilie i Nathanael Thilemann, Theodor Wagner, R. Weiss i NN. 
Zał. artykuł H.[Helmut?] Fiechtner i list do Hildegardy Fiechtner. 
                        1940-1944, rkps, mps, j. niem., l., s.   stara sygn. 

117. Łódź (?) Dokumenty prywatne. 
          Korespondencja różnych osób (listy: H. Barcińska, B i V. Laszczaki, 
Wiesenberg i NN); Emil Rudolf Weiss – zgłoszenie zameldowania w 
Chojnach (ul. Daleka 46) 16.07.1938 r. 
                        1938-1942, rkps, mps, druk, j. pol., l., s.   sygn. stara:  

118. Łódź. Dokumenty prywatne. 
          Zbiór dokumentów prywatnych (legitymacje, książka rodzinna). 
                        1934-1944, rkps, mps, druk, j. niem, poszyt, l., s.   

119. Łódź. Różne dokumenty. 
          Broszura: „Betriebsordnung der August Pries GmbH in Leipzig.” 
[Leipzig 1939] 
                        Po 1939, mps, j. niem., poszyt, s.   stara sygn. 

120. Łódź. Różne dokumenty.  
          „Verzeichnis der Städte im Regierungsbezirke Litzmannstadt, geordnet 
nach Kreisen” (Sosnowitz 15.01.1941). (informacje o liczbie ludności 
żydowskiej, o nazwisku przewodniczącego rady żydowskiej, o istnieniu 
dzielnicy żydowskiej)65. 
                        1941, mps, j. niem., l., s. 8   

121. Łódź (?) Różne dokumenty. 
          Obóz w Böhmisch-Leipa66 (obóz nr 97). Sprawozdanie statystyczne z 
14.01.1941 r. Zał. wykazy imienne różnych kategorii więźniów. 
                        1941, rkps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 51 

122. Varia. 
          Fotografia, różne druki . 
                        b.d., druk, fot., j. niem., l., s.    sygn. stara:  
 
Administracja niemiecka getta łódzkiego 
  

123. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). Ernährungs- und 
Wirtschaftsstelle Getto.  
          Spis komórek organizacyjnych, sprawozdanie z działalności 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65 Dokument ten został wyłączony z dubletów kancelarii Jointu, zob. AŻIH, sygn. 210, j. 31. 
66 Česká Lipa (Czechy). 
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(7.08.1940 r.), plan księgowości (9.08.1940 r.). 
Zestawienie rachunków. 
                        1940, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 2, 4 

124. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). Ernährungs- und 
Wirtschaftsamt Getto.  
          Korespondencja w sprawie Judki Rechtmann (Sudetenstrasse 8). 
                        1940, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 245 

125. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). Ernährungs- und 
Wirtschaftsamt Getto.  
          Zaświadczenie o wpłynięciu przekazu pieniężnego od Rosalii Rösner 
dla J.C. Epstein. 
                        1940, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

126. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung).  
           Okólniki. Spis komórek organizacyjnych, wykaz imienny 
pracowników67. 
                        1941-1943, b.d., mps, mps pow., druk, j. niem., l., s.   sygn. 
stara: 7 

127. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung).  
           Archiwum (registratura). Spis teczek. 
                        b.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 223 

128. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung).  
           Obwieszczenia. (z 9.10.194268, 11.1943 r.) 
                        1942-1943, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

129. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego dla ludności getta. (z  
1869, 23 (dot. przydziału mięsa)70, 23 (dot. przydziału rzodkwi)71, 2572, 26, 
2973, 30.11.1943 r.74)75 
                        1943, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 91 

130. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego dla ludności getta. (z 
276, 477, 778, 1079, 1180, 1481, 1782, 2083, 25.12.1943 r.84)   
                        1943, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 92 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 Do okólnika z 21.04.1941 r. zał. odpisy powojenne. 
68 3 egz. 
69 4 egz. 
70 5 egz. 
71 2 egz. 
72 2 egz. 
73 3 egz. 
74 2 egz. 
75 Od 18.11.1943 r. część zarządzeń dotyczących zaopatrzenia kartkowego ludności getta było sygnowane przez 
Gettoverwaltung, wcześniej wszystkie podpisywał Rumkowski. (zob.) 
76 4 egz. 
77 3 egz. 
78 3 egz. 
79 3 egz. 
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131. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego dla ludności getta. (z 
785, 1286, 1487, 15, 1988, 2989, 31.01.1944 r.90)  
                        1944, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 93 

132. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego dla ludności getta. (z 
391, 1292, 2593 31.02.1944 r.; 1094, 1195, 2096, 24.03.1944 r.97)  
                        1944, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 94, 95 

133. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego dla ludności getta. (z 
198, 699, 8100, 13101, 18102, 19103, 20104, 21105, 24106, 27107, 29 (szpinak) 108, 
29.04.1944 r. (twaróg)109 )  
                        1944, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 96 

134. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego dla ludności getta. (z 
2110, 4111, 5112, 11113, 12114, 13115, 18116, 19117, 27118, 28.05.1944 r.119; 1120, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
80 4 egz. 
81 3 egz. 
82 3 egz. 
83 3 egz. 
84 3 egz. 
85 10 egz. 
86 7 egz. 
87 8 egz. 
88 16 egz. 
89 9 egz. 
90 10 egz. 
91 3 egz. 
92 7 egz. 
93 13 egz. 
94 4 egz. 
95 6 egz. 
96 18 egz. 
97 5 egz. 
98 9 egz. 
99 8 egz. 
100 11 egz. 
101 5 egz. 
102 5 egz. 
103 15 egz. 
104 13 egz. 
105 7 egz. 
106 6 egz. 
107 12 egz. 
108 18 egz. 
109 18 egz. 
110 10 egz. i mps. 
111 14 egz. 
112 12 egz. 
113 10 egz. 
114 6 egz. 
115 4 egz. 
116 3 egz. 
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2121, 16, 27.06.1944 r.122)          
                        1944, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 97, 98 

135. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego dla ludności getta. (z 
1123, 8124, 15125, 18126, 20127, 21128, 22 (konserwy)129, 22 (różne artykuły)130, 
24131, 25 (kiełbasa i smalec)132, 25 (twaróg)133, 26, 30 (kartofle)134, 
30.07.1944 r. (sałata)135; 3136, 5, 7.08.1944 r.137) 
                        1944, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 99, 100 

136. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Druki, formularze. 
                        B.d., mps pow., druk, , j. niem., l., s.   sygn. stara: 

137. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu Getta przeprowadzonej 
od grudnia 1941 r. do czerwca 1942 r. („Bericht des Dipl. Kfm. L. Hitschler, 
Witrschaftsprüfer, Braunschweig, Roonstrasse 12, über die bei der 
Gettoverwaltung, Litzmannstadt, Moltkestr, 157, durchgeführte Prüfung, 
insbesondere hinsichtlich der Zweckmässigkeit der Betriebsorganisation”).  
                        1942, mps, j. niem., poszyt, s.   sygn. stara:  

138. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung).  
           Zestawienia statystyczne dotyczące ludności żydowskiej w getcie 
(liczebność czerwiec 1940-czerwiec 1941 r., zatrudnienie (czerwiec 1941, 
czerwiec 1942 r.; zawartość witamin i kaloryczność przydziałów żywności w 
getcie; liczebność dn. 15.07.1944 r.). 
                        1941-1944, b.d., rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 87 

139. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung).  
           Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) za 1940 r. Zał. 
notka: „Austellung der in wichtigen Betrieben als unentbehrlich angesehenen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
117 10 egz. 
118 13 egz. 
119 9 egz. 
120 5 egz. 
121 2 egz. 
122 2 egz. 
123 7 egz. 
124 8 egz. 
125 2 egz. 
126 5 egz. 
127 4 egz. 
128 8 egz. 
129 5 egz. 
130 7 egz. 
131 4 egz. 
132 3 egz. 
133 3 egz. 
134 6 egz. 
135 7 egz. 
136 3 egz. 
137 5 egz. 
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Juden”. 
                        1940, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

140. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung).  
           Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) za 1941 r. 
                        1941, mps, mps pow., j. niem., l., drobne uszkodzenia i ubytki 
tekstu, s.   sygn. stara:  

141. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung).  
           Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) za 1942 r. 
                        1942, rkps, mps, mps pow., j. niem., l., drobne uszkodzenia i 
ubytki tekstu, s.   sygn. stara:  

142. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung).  
           Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) za 1943 r. 
                        1943, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

143. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung).  
           Korespondencja ogólna (wychodząca i przychodząca) za 1944 r. 
                        1944, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

144. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung).  
           Korespondencja dotycząca ośrodka zagłady w Chełmnie. 
                        1942-1943, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

145. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung).  
           Korespondencja dotycząca przesiedleń Żydów i Cyganów do getta 
łódzkiego. (fragmenty) 
                        1941, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 192 

146. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Korespondencja z Geheime Staatspolizei - Staatspolizeistelle 
Litzmannstadt w sprawie Edmunda Arndta. 
                        1940-1941, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 226 

147. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung).  
           Korespondencja dotycząca paczek żywnościowych dla ludności getta. 
Zał. wykazy imienne osób, które otrzymały paczki. 
                        1940, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

148. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Akta personalne. 
          Wykaz imienny pracowników (15.10.1941 r.). Legitymacja 
pracownicza Reginy Depczyk. 
                        1941-1943, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 196 

149. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Akta personalne 
(Personalstelle). 
           Korespondencja (wychodząca i przychodząca) dotycząca głównie 
akcji specjalnych (Sonderaktion) na terenie getta. Zał. wykazy imienne, listy 
wynagrodzeń. 
                        1941-1945, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 9 

150. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Akta personalne. 
          Wykaz imienny osób nieżydowskiego pochodzenia mieszkających na 
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terenie getta (28.10.1942 r.).  
                        1942, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 226 

151. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Akta personalne. 
           Wykaz imienny ludności żydowskiej getta łódzkiego. (fragment) 
                        b.d., mps, j. niem., l., s. 1   sygn. stara:  

152. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Akta personalne. 
           Wykaz imienny pracowników (Żydów z Łodzi) zatrudnionych przez 
firmę Alfred Neugebauer (Poznań). (brak zakończenia) 
                        b.d., mps, j. niem., l., s. 1   sygn. stara:  

153. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Urząd Pracy (Arbeitsamt-
Getto). 
          Legitymacje pracowników. Indeks osób  
                        1943-1944, rkps, mps, druk, j. niem., l., brak fotografii, s.   
sygn. stara: 

154. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Urząd Pracy (Arbeitsamt-
Getto). 
          Legitymacje (destrukty).  
                        1942-1943, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   

155. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Policja Kryminalna Getta 
(Kriminalpolizei im Getto). 
          Okólniki, zarządzenia, korespondencja (m.in. okólnik dot. utworzenia 
Policji Kryminalnej na terenie getta (21.05.1940 r.); przesiedlenia ludności 
żydowskiej z rejonu Szczecina (styczeń 1941 r.). 
                        1940-1942, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara:  

156. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Policja Kryminalna Getta 
(Kriminalpolizei im Getto). 
          Druki. 
                        1942, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

157. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Straż getta. 
          Meldunki policji dotyczące użycia broni palnej przeciwko Żydom. 
Indeks osób 
                        1942, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 306 

158. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Konfiskata mienia ludności 
żydowskiej. 
          Korespondencja dotycząca konfiskaty mienia ludności żydowskiej. 
Zał. spisy skonfiskowanych przedmiotów i pieniędzy. 
                        1940-1944, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 176, 
291 

159. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Komisariat Policji Kryminalnej 
Getta (Kriminalkommissariat Getto)138. 
          Meldunki o konfiskacie mienia mieszkańców getta. (wrzesień 1940-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
138 Od początku lipca 1942 r. używano nazwy: Komisariat Getta (Gettokommissariat). 
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czerwiec 1942). Zał. spisy skonfiskowanych 
przedmiotów i pieniędzy. 
                        1940-1942, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 176 

160. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Komisariat Getta 
(Gettokommissariat). 
          Meldunki o konfiskacie mienia mieszkańców getta. (lipiec-sierpień 
1942). Zał. spisy skonfiskowanych przedmiotów i pieniędzy. 
                        1940-1942, rkps, mps, j. niem., poszyt, l., s.   sygn. stara: 53 

161. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Komisariat Getta 
(Gettokommissariat). 
          Meldunki o konfiskacie mienia mieszkańców getta. (wrzesień 1942 r.). 
Zał. spisy skonfiskowanych przedmiotów i pieniędzy. 
                        1942, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 168 

162. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Komisariat Getta 
(Gettokommissariat). 
          Meldunki o konfiskacie mienia mieszkańców getta. (październik 1942 
r.). Zał. spisy skonfiskowanych przedmiotów i pieniędzy. 
                        1942, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 168 

163. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Komisariat Getta 
(Gettokommissariat). 
          Meldunki o konfiskacie mienia mieszkańców getta. (listopad 1942 r.). 
Zał. spisy skonfiskowanych przedmiotów i pieniędzy. 
                        1942, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 168 

164. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Komisariat Getta 
(Gettokommissariat). 
          Meldunki o konfiskacie mienia mieszkańców getta. (grudzień 1942 r.). 
Zał. spisy skonfiskowanych przedmiotów i pieniędzy. 
                        1942, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 168 

165. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Komisariat Getta 
(Gettokommissariat). 
          Meldunki o konfiskacie mienia mieszkańców getta. (styczeń 1943 r.). 
Zał. spisy skonfiskowanych przedmiotów i pieniędzy. 
                        1943, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 169 

166. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Komisariat Getta 
(Gettokommissariat). 
          Meldunki policji (Gettokommissariat) o konfiskacie mienia 
mieszkańców getta. (luty 1943 r.). Zał. spisy skonfiskowanych przedmiotów 
i pieniędzy. 
                        1943, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 170 

167. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Komisariat Getta 
(Gettokommissariat). 
          Meldunki o konfiskacie mienia mieszkańców getta. (marzec 1943 r.). 
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Zał. spisy skonfiskowanych przedmiotów i 
pieniędzy. 
                        1943, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 171 

168. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Komisariat Getta 
(Gettokommissariat). 
          Meldunki o konfiskacie mienia mieszkańców getta. (kwiecień 1943 r.). 
Zał. spisy skonfiskowanych przedmiotów i pieniędzy. 
                        1943, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 172 

169. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Komisariat Getta 
(Gettokommissariat). 
          Meldunki o konfiskacie mienia mieszkańców getta. (maj 1943 r.). Zał. 
spisy skonfiskowanych przedmiotów i pieniędzy. 
                        1943, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 173 

170. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Komisariat Getta 
(Gettokommissariat). 
          Meldunki o konfiskacie mienia mieszkańców getta. (czerwiec 1943 r.). 
Zał. spisy skonfiskowanych przedmiotów i pieniędzy. 
                        1943, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 174 

171. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Konfiskata mienia ludności 
żydowskiej. 
          Zestawienia sprzedanych przedmiotów z mienia ludności żydowskiej. 
                        1940-1941, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 175 

172. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Konfiskata mienia ludności 
żydowskiej. 
          Zestawienie sprzedanych przedmiotów z mienia ludności żydowskiej 
(w okresie 11.08.1941-11.03.1943). (fragment)139 
                        b.d., rkps, j. niem., l., s. 3    

173. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Konfiskata mienia ludności 
żydowskiej. 
          Zestawienia dochodów uzyskanych ze sprzedaży przedmiotów z 
mienia ludności żydowskiej (czerwiec-lipiec 1941 r.) 
                        1941, rkps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

174. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Konfiskata mienia ludności 
żydowskiej. 
          Wykaz imienny osób ubiegających się o nabycie przedmiotów z 
mienia ludności żydowskiej. (fragment) 
                        1941, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 194 

175. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Konfiskata mienia ludności 
żydowskiej. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
139 Według Artura Eisenbacha spis ten dotyczył przedmiotów kupionych przez Hansa Biebowa, zob. Dokumenty 
i materiały do dziejów okupacji niemieckiej w Polsce, t. 3, Getto łódzkie, cz. 1, oprac. Artura Eisenbacha, 
Warszawa-Łódź-Kraków 1946, s. 250, 259-262, 300 (tu opublikowano także pierwszą część tego dokumentu, 
obejmującą zapisy od 17.07.1940 r.). 
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          Rachunki za sprzedane przedmioty z mienia 
ludności żydowskiej. 
                        1940-1941, 1944, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 175 

176. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Wydział Finansowy (Finanz-
Abteilung). 
           Schemat organizacyjny księgowości, wykazy imienne pracowników z 
podziałem funkcji, korespondencja. 
                        1941, b.d., rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 12 

177. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Wydział Finansowy (Finanz-
Abteilung). 
           Sprawozdania finansowe Zarządu Getta za l. 1940-1941. 
                        1942, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 29 

178. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Wydział Finansowy (Finanz-
Abteilung). 
           Sprawozdania finansowe Zarządu Getta za 1942 r. Korespondencja140. 
                        1942-1943, 1959, rkps, mps, mps pow., j. niem., pol., l., s.   
sygn. stara: 29, 86 

179. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Wydział Finansowy (Finanz-
Abteilung). 
           Sprawozdania finansowe Zarządu Getta za l. 1943-1944. 
                        1943-1944, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 29 

180. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Wydział Finansowy (Finanz-
Abteilung). Buchhandlung. 
           Zestawienia rozliczeń z firmami współpracującymi z Zarządem Getta. 
                        1943-1944, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 310 

181. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Wydział Finansowy (Finanz-
Abteilung). Buchhandlung. 
           Stan kont firm współpracujących z Zarządem Getta. 
                        1943, rkps, j. niem., poszyt, s.   sygn. stara: 

182. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Wydział Finansowy (Finanz-
Abteilung). Buchhandlung. 
           Wyciągi z kont firm współpracujących z Zarządem Getta. 
Korespondencja. 
                        1941-1942, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 27 

183. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Wydział Finansowy (Finanz-
Abteilung). Buchhandlung. 
           Wyciągi z kont firm współpracujących z Zarządem Getta. 
                        1943-1944, rkps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 27 

184. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Wydział Finansowy (Finanz-
Abteilung). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
140 Część materiałów (po części dublety) znajdujących się w tej jednosce zostało przekazane do Archiwum ŻIH 
w 1959 r. z Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (zał. odpowiednie pismo). 
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           Korespodencja (wychodząca i przychodząca). 
                        1941-1943, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 28 

185. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Rachunki przelewów bankowych (w tym przekazy pieniężne dla 
mieszkańców getta). 
                        1942, rkps, mps, mps pow., druk, j. czes., franc., niem., l., s.   
sygn. stara:  

186. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung).  
           Spis różnych firm. 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

187. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
           Dokumentacja dotycząca zaopatrzenia w towary przemysłowe 
(drewno). 
                        1942-1944, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

188. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Wydział Stolarski – Wydział 
Meblowy (Tischlerei-Abteilung – Möbelabteilung). 
           Dokumentacja dotycząca produkcji i konfiskaty mebli i innych 
produktów drewnianych. 
                        1941-1942, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

189. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Wydział Skórzany (Leder-
Abteilung). 
          Rachunki (odpisy) dla różnych firm za wykonane towary (buty, 
galanteria skórzana) (czerwiec-sierpień 1942 r.). Rachunki nr 0135617-
013900. 
                        1942, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 232 

190. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Wydział Skórzany (Leder-
Abteilung). 
          Rachunki (odpisy) dla różnych firm za wykonane towary (buty, 
galanteria skórzana) (sierpień-grudzień 1942 r.). Rachunki nr 013901-
014170. 
                        1942, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 232 

191. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Wydział Skórzany (Leder-
Abteilung). 
          Rachunki i zlecenia (głównie dla wojska); notatki, korespondencja. 
                        1942-1944, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

192. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Wydział Skórzany (Leder-
Abteilung) i inne wydziały. 
          Rachunki, poświadczenia dostarczenia towarów, zlecenia. 
                        1940-1944, rkps, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 
28 

193. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Informacja o produkcji getta dla potrzeb Wehrmachtu. 
                        1941, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 25 
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194. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Dokumentacja finansowa dotycząca zleceń Heeresbekleidungsamt 
(Berlin) (rachunki, zestawienia, koresondencja). 
                        1942-1943, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 240 

195. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Dokumentacja finansowa (rachunki, zestawienia, konta). (fragmenty) 
                        1940-1944, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

196. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Zestawienia stanu różnych towarów w magazynach. (fragment)141 
                        1942, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 26 

197. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Wydział Transportowy 
(Transportabteilung). 
          Karty załadunkowe\rozładunkowe z towarami z getta i do getta.   
                        1942-1943, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

198. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Wydział Transportowy 
(Transportabteilung). 
          Karty załadunkowe\rozładunkowe wagonów kolejowych z towarami z 
getta i do getta.  (sierpień-wrzesień 1943 r.) (nr 3231-3463) 
                        1943, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 81 

199. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Wydział Transportowy 
(Transportabteilung). 
          Karty załadunkowe\rozładunkowe wagonów kolejowych z towarami z 
getta i do getta.  (październik-listopad 1943 r.) (nr 3464-3650) 
                        1943, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 80 

200. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Karty przewozowe.   
                        1940-1941, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 44 

201. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Kwity zgłoszeniowe na zaopatrzenie getta w różne towary. (wrzesień 
1940-marzec 1944 r.)   
                        1940-1944, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 147 

202. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Rachunki-zaopatrzenie getta (luty 1941 r.) (nr 3675-3800)   
                        1941, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 140 

203. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Rachunki-zaopatrzenie getta (luty 1941 r.) (nr 3801-3900)   
                        1941, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 140 

204. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Rachunki-zaopatrzenie getta (luty 1941 r.) (nr 3901-4000)   
                        1941, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 140 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
141 Drugi egzemplarz (dalsze strony) tego spisu znajduje się w kancelarii Rumkowskiego, zob. j. 164. 
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205. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Rachunki-zaopatrzenie getta (luty 1941 r.) (nr 4001-4113)   
                        1941, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 140 

206. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Rachunki-zaopatrzenie getta (styczeń 1941-sierpień 1942 r.)  
                        1941-1942, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 52 

207. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Rachunki firmy spedycyjnej C. Hartwig A.G. (grudzień 1940-grudzień 
1941 r.)  
                        1940-1941, rkps, mps, j. niem., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, 
s.   sygn. stara: 44, 82 

208. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Rachunki firmy spedycyjnej C. Hartwig A.G. (maj 1942 r.)  
                        1942, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 120 

209. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Rachunki firmy spedycyjnej C. Hartwig A.G. (maj 1942 r.)  
                        1942, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 120 

210. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Rachunki firmy spedycyjnej C. Hartwig A.G. (czerwiec 1942 r.)  
                        1942, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 139 

211. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Rachunki firmy spedycyjnej C. Hartwig A.G. (czerwiec 1942 r.)  
                        1942, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 139 

212. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Rachunki firmy spedycyjnej C. Hartwig A.G. (marzec-grudzień 1942 
r.)  
                        1942, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 52, 83 

213. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Rachunki firmy spedycyjnej C. Hartwig A.G. (styczeń-maj 1943 r.)  
                        1942-1943, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 52 

214. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Rachunki firmy spedycyjnej C. Hartwig A.G. (czerwiec 1943 r.)  
                        1943, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 52 

215. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Rachunki firmy spedycyjnej C. Hartwig A.G. (lipiec-grudzień 1943 r.)  
                        1943, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 84 

216. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Rachunki firmy spedycyjnej C. Hartwig A.G. (styczeń-czerwiec 1944 
r.)  
                        1944, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 85 
 
Getto łódzkie 
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Adminstracja Przełożonego Starszeństwa Żydów 
w Łodzi 
 

217. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Spis komórek organizacyjnych z listą ważniejszych pracowników. 
(fragment)  
                        b.d., mps, j. niem., l., s.1   sygn. stara:  

218. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          „Lista osób zaproszonych na konferencję w dniu 30 maja 1940 r.”142 
                        1940, mps, j. pol., l., s.   sygn. stara:  

219. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia i okólniki dla ludności getta. (trzy obwieszczenia z lutego 
1940 r.; nr 1 (1.03); nr 2 (b.d.); nr 3 (16.03); z 19.03; nr 4 (b.d.); nr 5 (b.d.); 
nr 6 (23.03); nr 7 (26.03); nr 8 (27.03);  nr 9 (27.03); nr 10 (03); nr 11 (04); 
nr 12 (6.04); nr 13 (8.04); nr 14 (10.04); z 11.04; nr 15 (12.04); nr 16 (13.04); 
nr 17 (17.04); nr 18 (b.d.); nr 19 (17.04); nr 20 (18.04); nr 21 (20.04); nr 22 
(22.04); nr 23 (22.04); nr 24 (22.04); nr 25 (22.04); z 25.04; nr 26 (25.04); nr 
27 (25.04); nr 28 (28.04); nr 29 (2.05); z 1.05; nr 30 (1.05); nr 31 (3.05); nr 
32 (6.05); nr 33 (7.05); nr 34 (7.05)143;  z 8.05144; nr 35 (9.05); nr 36 (11.05); 
nr 37 (10.05); nr 38 (10.05); nr 39 (13.05); nr 40 (13.05); nr 41 (13.05); nr 42 
(13.05)145; z 16.05146; nr 43 (16.05); nr 44 (19.05); nr 45 (19.05); nr 46 
(25.05); nr 47 (25.05); nr 48 (25.05); nr 49 (28.05); nr 50 (31.05); nr 51 
(31.05); nr 52 (2.06); nr 53 (3.06); nr 54 (3.06); nr 55 (4.06); nr 56 (6.06); nr 
57 (7.06); nr 58 (8.06); nr 59 (10.06); nr 60 (12.06)*; nr 61 (13.06); nr 62 
(17.06); nr 63 (17.06)147; nr 64 (18.06)148; nr 65 (18.06)149; nr 66 (18.06)*; nr 
66 (20.06)*; nr 67 (21.06)*; nr 68 (20.06)*150; nr 69 (21.06)*151; z 28.06; nr 
72 (28.06)*; nr 73 (28.06). 
                        1940, mps, mps pow., druk, fotokop., j. niem., pol., l., s.   
sygn. stara: 132 

220. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia i okólniki dla ludności getta. (nr 74 (2.07); nr 75 (2.07); nr 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
142 Odpis powojenny? 
143 Wszystkie obwieszczenia od lutego 1940 r. do nr 34 – odpisy powojenne. 
144 Oryg., uszkodzenia i ubytki tekstu. 
145 Nr 35-42 – odpisy powojenne. 
146 Fotokop. 
147 Nr 43-63 – odpisy powojenne. 
148 2 egz. (mps pow. i mps.) 
149 Uszkodzenia i ubytki tekstu. 
150 I odpis powojenny 
151 I odpis powojenny. 
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76 (2.07); nr 77 (6.07); nr 78 (9.07); nr 79 (10.07); nr 
80 (10.07); nr 81 (12.07); nr 83 (13.07); nr 84 (14.07); nr 85 (15.07); nr 86 
(16.07); nr 87 (18.07)152; nr 88 (20.07); nr 89 (20.07)153; nr 90 (25.07);, nr 91 
(27.07)154; z 30.07; nr 92 (30.07)*; nr 93 (1.08); nr 94 (2.08); nr 96 (3.08); nr 
97 (4.08); nr 98 (5.08); nr 99 (9.08); nr 100 (10.08); nr 101 (11.08)155; nr 102 
(1.08 [s]); nr 103 (12.08)156; nr 104 (12.08)*; nr 105 (13.08)157; nr 106 
(13.08)*; nr 107 (13.08)*; nr 108 (20.08)158; nr 109 (20.08)159; nr 110 
(23.08)160; nr 111 (26.08)161; nr 112 (27.08)162; nr 113 (28.08)163; nr 114 
(29.08)164; nr 115 (29.08)165; nr 116 (30.08)166. 
                        1940, mps, mps pow., druk, j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. 
stara: 133 

221. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia i okólniki dla ludności getta. (nr 117 (2.09)*; nr 118 
(5.09)*167; nr 119 (11.09)168; nr 120 (14.09)169; nr 121 (16.09)170; nr 122  
(19.09)*171; nr 123 (20.09)172; nr 124 (20.09)173; nr 125 (20.09)174; nr 126 
(20.09); nr 127 (27.09); nr 128 (29.09); nr 129 (29.09); nr 130 (1.10); nr 131 
(1.10); nr 131 (5.10); nr 132 (2.10); nr 133 (4.10); nr 134 (11.10)*; nr 135 
(11.10); nr 136 (11.10)*175; nr 137 (11.10); nr 138 (11.10); nr 139 (11.10); nr 
140 (11.10); nr 141 (15.10); nr 142 (16.10); nr 143 (16.10)176; nr 144 
(19.10)177; nr 146 (22.10)178; nr 147 (23.10); nr 148 (26.10); nr 149 (26.10); 
nr 150 (30.10); nr 151 (30.10)179; nr 152 (30.10)180; nr 153 (30.10). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
152 2 egz. 
153 2 egz. i trzeci egz. inny. 
154 Nr 90 i 91 – odpisy powojenne? 
155 Mps. Odpis powojenny? 
156 2 egz. 
157 2 egz. 
158 2 egz. 
159 2 egz. niekompletne (brak zakończenia) i odpis powojenny? 
160 2 egz. 
161 2 egz. 
162 2 egz. 
163 2 egz. 
164 2 egz. 
165 2 egz. 
166 2 egz. 
167 Do nr 117-118 zał. odpisy powojenne. 
168 2 egz. 
169 3 egz. 
170 Rozdarty. 
171 I odpis powojenny. 
172 W dwóch wersjach językowych (pol. i jid. – s. 1 w 2 egz.). 
173 W j. niem; w j. pol. i jid. w kolekcji plakatów*. 
174 W dwóch wersjach językowych (pol. i jid.); w j. niem. w kolekcji plakatów*. 
175 I odpis powojenny. 
176 W dwóch wersjach językowych (niem. i jid.). 
177 W dwóch wersjach językowych (pol. – 2 egz. i jid.). 
178 1 egz. i wzór (mps) w j. niem. do powielenia. 
179 2 egz. 
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                        1940, mps, mps pow., druk, j. niem., 
pol., jid., l., s.   sygn. stara: 134 

222. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia i okólniki dla ludności getta. (nr 154 (2.11); nr 155 (2.11); 
nr 156 (4.11); nr 157 (6.11)181; nr 158 (6.11); nr 159 (9.11); nr 160 (12.11); 
nr 161 (12.11); 162 (14.11)182; nr 163 (14.11)183; nr 164 (15.11); nr 165 
(18.11)184; nr 166 (19.11); nr 167 (20.11); nr 168 (20.11)185; z 21.11; nr 169 
(28.11); nr 170 (29.11); nr 172 (4.12); nr 173 (4.12); nr 174 (5.12)186; nr 175 
(6.12); nr 176 (8.12)187; nr 177 (10.12); nr 178 (12.12)*; nr 179 (17.12)188; nr 
180 (20.12); nr 181 (20.12); nr 182 (20.12)189; nr 183 (21.12); nr 184 
(22.12)190; nr 185 (24.12); nr 186 (27.12); nr 187 (28.12)191; nr 188 (31.12); 
nr 189 (31.12). 
                        1940, mps, mps pow., druk, j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. 
stara: 135 

223. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia i okólniki dla ludności getta. (nr 190 (4.01); nr 191 
(14.01)*; nr 192 (15.01)192; nr 193 (15.01)*; nr 194 (16.01)193; nr 195 
(16.01)194; nr 196 (17.01)*; nr 197 (17.01); 198 (18.01)*; nr 200 (21.01); nr 
201 (22.01)*; nr 202 (24.01)195; nr 203 (28.01); nr 204 (28.01); nr 205 
(31.01)196.  
                        1941, mps, mps pow., druk, j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. 
stara: 127 

224. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia i okólniki dla ludności getta. (nr 206 (1.02); 207 (3.02); 
208 (3.02); 209 (3.02); 210 (4.02); nr 211 (4.02)197; nr 212 (5.02)*198; nr 213 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
180 W trzech wersjach językowych (niem. pol. i jid.). 
181 Odpis powojenny. 
182 1 egz. kompletny i fragment drugiego. 
183 Odpis powojenny? 
184 W dwór wersjach (niem. i pol. oraz w j. jid.) 
185 Odpis powojenny. 
186 1 egz. kompletny i fragment drugiego. 
187 Odpis powojenny. 
188 Nr 178-179 – odpisy powojenne. 
189 W trzech wersjach językowych (niem. pol. i jid.). 
190 Odpis powojenny. 
191 Nr 184-187 – w odpisach powojennych. 
192 W trzech wersjach językowych (niem. (3 egz., w tym 2 egz. mps), pol. i jid.). 
193 2 egz. i wzór (mps) w j. niem. do powielenia. 
194 2 egz. 
195 1 egz. kompletny i fragment drugiego. 
196 1 egz. kompletny i fragment drugiego. 
197 Pismo z 3.02.1941 r. z zał. wzorem obwieszczenia nr 211 (mps) do powielenia. 
198 Wzór (mps) przeznaczony do powielenia. 
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(7.02)*; nr 214 (13.02); nr 215 (13.02)*; nr 216 (18-
19.02)199; nr 217 (19.02)200; nr 218 (20.02)*201; nr 219 (20.02); nr 220 
(25.02)202; okólnik z 25.02; nr 221 (26.02)203; nr 222 (27.02); nr 223 
(28.02)*. 
                        1941, mps, mps pow., druk, j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. 
stara: 127 

225. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia i okólniki dla ludności getta. (nr 224 (1.03)204; nr 225 
(3.03)205; nr 226 (4.03)206; nr 227 (7.03)207; nr 229 (7.03)208; nr 230 
(10.03)209; nr 231 (10.03)210; nr 232 (12.03); nr 233 (15.03)*; nr 234 
(23.03)211; nr 235 (b.d.)212; nr 236 (31.03) 213; nr 237 (24.03); nr 238 
(25.03)214; nr 239 (26.03)215; nr 240 (25.03) 216; nr 241 (1.04)217; nr 242 (3.04) 

218; nr 243 (4.04)219; nr 244 (4.04)220; nr 245 (3.04) 221; nr 246 (11.04)222; nr 
247 (13.4)223; 248 (13.04)224; nr 249 (13.04)*225; nr 250 (10.04) 226; nr 251 
(b.d.) 227;  nr 252 (21.04)*228; nr 253 (21.04)*229; nr 254 (21.04)230; nr 255 
(21.04)*; nr 256 (23.04) 231; nr 257 (23.04) 232; nr 258 (24.04) 233; nr 259 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
199 W trzech wersjach językowych (niem. – 2 egz., pol. – 4 egz. (w tym jeden mps) i jid. – 3 egz.,); zarządzenie 
w j. jid. z 18.02.1941, pozostałe z 19.02.1941 r. 
200 1 egz. i wzór (mps) przeznaczony do powielenia. 
201 I odpis powojenny? 
202 W trzech wersjach językowych (niem. (2 egz.), pol. i jid.). 
203 I odpis powojenny? 
204 1 egz. kompletny i fragment drugiego. 
205 3 egz. 
206 2 egz. (w tym 1 egz. mps). 
207 W trzech wersjach językowych (niem. i pol. (razem) i jid.). 
208 W zespole 241 także inne wersje językowe (niem. i pol.). 
209 3 egz. 
210 3 egz. 
211 Odpis powojenny. 
212 Odpis powojenny. 
213 Odpis powojenny. 
214 3 egz. i wzór (mps) przeznaczony do powielenia. 
215 W dwóch wersjach językowych (niem. i pol.). 
216 Odpis powojenny. 
217 1 egz. kompletny i fragment drugiego egz. 
218 Odpis powojenny. 
219 W dwóch wersjach językowych (niem. i jid.) po 2 egz. 
220 2 egz. 
221 Odpis powojenny. 
222 1 egz. i wzór (mps) przeznaczony do powielenia. 
223 4 egz. ( w tym jeden mps). 
224 W dwóch wersjach językowych (niem. – 2 egz. i pol.) i wzór (mps) przeznaczony do powielenia. 
225 I wzór (mps) przeznaczony do powielenia ? oraz 2 egz. – odpis powojenny? 
226 Odpis powojenny. 
227 Odpis powojenny. 
228 I fragment (j. jid.) oraz wycinek z gazety (j. jid.) zawierający to obwieszczenie. 
229 I fragment drugiego egz. oraz 3 egz. (mps). 
230 2 egz. (mps). 
231 Odpis powojenny. 
232 Odpis powojenny. 
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(25.04); nr 260 (29.04)*. 
                        1941, mps, mps pow., druk, j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. 
stara: 128 

226. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia i okólniki dla ludności getta. (nr 261 (7.05)234; nr 262 
(9.05)235; nr 264 (b.d.) 236; nr 265 (11.05) 237; nr 266 (11.05) 238;  nr 269 
(18.05)239; zarządzenie z 21.05.1941 (obrony przeciwlotniczej nr 1); nr 270 
(22.05)240; nr 271 (22.05)*; nr 272 (25.05)241; nr 273 (25.05)*242; nr 274 
(28.05)*243; nr 275 (30.05) 244; nr 276 (31.05)*; nr 277 (4.06); nr 278 
(4.06)*245; nr 279 (13.06)246; nr 280 (14.06)*247; nr 281 (16.06); nr 282 
(23.06)*248; obwieszczenie z 23.06.1941(zakaz rozmów podczas pracy)249; 
obwieszczenie z 23.06.1941(zakaz rozmów podczas pracy)250; obwieszczenie 
z 23.06.1941 (zakaz palenia); nr 283 (24.06)*; nr 284 (26.06); nr 285 
(27.06)*251; nr 286 (29.06)*252. 
                        1941, mps, mps pow., druk, j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. 
stara: 129 

227. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia i okólniki dla ludności getta. (nr 287 (1.07)*253; nr 288 
(3.07)*; nr 289 (4.07)*; nr 290 (5.07); nr 291 (12.07)*254; nr 292 (18.07)255; 
nr 293 (18.06) 256;  nr 294 (21.07)*; nr 295 (21.07); nr 296 (25.06) 257; nr 297 
(4.08)*258; nr 298 (14.08)*259; nr 299 (16.08) 260; nr 300 (26.08); nr 301 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
233 Odpis powojenny. 
234 W dwóch wersjach językowych (niem. – 2 egz. i jid.) i wzór (mps z poprawkami rkps) przeznaczony do 
powielenia. 
235 2 egz. 
236 Odpis powojenny. 
237 Odpis powojenny. 
238 Odpis powojenny. 
239 1 egz. i wzory (j. niem. i pol., mps) przeznaczony do powielenia. 
240 2 egz. (różne) i wzór (mps) przeznaczony do powielenia. 
241 2 egz. (mps). 
242 I 2 egz. (mps). 
243 I 1 egz. razem z nr 279 (mps). 
244 Odpis powojenny. 
245 I 2 egz. (mps). 
246 Odpis powojenny. 
247 I fragment drugiego egz. 
248 I odpis powojenny. 
249 2 egz., jeden uszkodzony. 
250 2 egz. 
251 I 2 egz. (mps, uszkodzone). 
252 I 2 egz. (mps). 
253 I odpis powojenny. 
254 I 2 egz. (mps). 
255 2 egz. (mps) 
256 Odpis powojenny. 
257 Odpis powojenny. 
258 I wycinek z gazety (j. jid.) zawierający obwieszczenie nr 297. 
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(28.08)*; nr 302 (2.09)*; nr 303 (6.09)*; nr 304 
(17.09)*; nr 305 (b.d.) 261; nr 306 (25.09) 262; nr 307 (27.09)*.  
                        1941, mps, mps pow., druk, j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. 
stara: 130 

228. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia i okólniki dla ludności getta. nr 308 (2.10); nr 309 (2.10); 
nr 310 (6.10)263; nr 311 (6.10)*264; nr 312 (9.10)*265; nr 313 (16.10)*; nr 314 
(17.10)266; nr 315 (17.10)*; zarządzenie z 19.19.1941; nr 316 (20.10)267; nr 
317 (22.10)268; nr 318 (22.10)269; nr 319 (23.10)270; nr 320 (26.10)*271; nr 321 
(27.10)*; obwieszczenie z 31.10.1941; nr 322 (2.11)*; nr 323 (2.11)*; nr 324 
(2.11) 272; obwieszczenie z 2.11.1941; nr 325 (3.11); nr 326 (3.11); nr 327 
(3.11)*; nr 328 (7.11)*; obwieszczenie z 7.11.1941 (w sprawie aparatów 
fotograficznych); nr 329 (7.11)*273; obwieszczenie z 7.11.1941; nr 330 
(8.11)*274; nr 331 (10.11); nr 332 (11.11)*275; nr 333 (13.11)*276; nr 334 
(18.11)*277; nr 335 (18.11) 278; nr 336 (22.11)*; nr 337 (24.11)*; nr 338 
(25.11); nr 339 (25.11); nr 340 (26.11)*; zarządzenie z 27.11.1941(w sprawie 
aparatów fotograficznych)279; zarządzenie z 27.11.1941 (w sprawie futer)*; 
nr 341 (29.11). 
                        1941, mps, mps pow., druk, fotokop., j. niem., pol., jid., l., s.   
sygn. stara: 131 

229. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia i okólniki dla ludności getta. Zarządzenie z 
1.12.1941(przydziały produktów)280; obwieszczenie z 1.12.1941 
(zabezpieczenie przeciwpożarowe); nr 342 (3.12)281; nr 343 (6.12); 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
259 I 1 egz. (mps) oraz odpis powojenny. 
260 Odpis powojenny. 
261 Odpis powojenny. 
262 Odpis powojenny. 
263 2 egz. oraz 2 egz. mps. 
264 I 2 egz. (mps). 
265 I 2 egz. (mps). 
266 1 egz. i wzór (mps) przeznaczony do powielenia z odręcznym listem do Cygelmana. 
267 1 egz. i 2 egz. (mps). 
268 2 egz. (mps) i wzór (mps) przeznaczony do powielenia. 
269 2 egz. (mps) i wzór (mps) przeznaczony do powielenia. 
270 2 egz. (mps). 
271 I 2 egz. (mps). 
272 Odpis powojenny. 
273 I fragment 2 egz. 
274 I odpis powojenny. 
275 I fragment 2 egz. 
276 I fotokop. 
277 I odpis powojenny. 
278 Odpis powojenny. 
279 2 egz. i wzór (mps) przeznaczony do powielenia. 
280 2 egz. 
281 4 egz. 
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zarządzenie z 7.12.1941; z 8.12.1941; nr 344 (7.12); 
nr 345 (11.12)*; obwieszczenie z 13.12.1941282; nr 346 (18.12); odezwa z 
25.12.1941; zarządzenie z 26.12.1941; nr 347 (30.12)283. 
                        1941, mps, mps pow., druk, j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. 
stara:  

230. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia i okólniki dla ludności getta. (nr 348 (1.01)284; nr 349 
(2.01)285; nr 350 (6.01); nr 351 (8.01)*; nr 352 (8.01)*; nr 353 (9.01); nr 354 
(11.01)286; nr 356 (19.01)*; nr 357 (20.01)287; nr 358 (23.01)288; nr 359 
(29.01)289; nr 360 (29.01) 290; nr 361 (29.01)*; z 30.01; nr 362 (4.02)291; nr 
363 (4.02); nr 364 (14.02)292; nr 365 (15.02) 293; nr 366 (25.02)294; nr 367 
(26.02); z 30.02. 
                        1942, mps, mps pow., druk, j. niem., jid., l., s.   sygn. stara:  

231. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia i okólniki dla ludności getta. (nr 368 (2.03) 295; nr 369 
(4.03) 296; z 8.03297; nr 370 (20.03) 298;z 20.03*; nr 371 (22.03)299; z 23.03; nr 
372 (25.03)*; z 1.04; nr 373 (3.04)*300; z 5.04; z 8.04301; nr 374 (18.04); nr 
375 (20.04)*302; nr 376 (21.04); nr 377 (22.04)*303; z 25.04304; nr 378 
(27.04)305; nr 379 (28.04)*306; nr 381 (30.04)*307. 
                        1942, mps, mps pow., druk, j. niem., jid., l., s.   sygn. stara:  

232. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
282 2 egz. – odpis powojenny? 
283 2 egz. 
284 1 egz. i fragment „szczotki” z korektą. 
285 3 egz. 
286 4 egz. 
287 3 egz. 
288 3 egz. 
289 3 egz. 
290 Odpis powojenny. 
291 3 egz. 
292 2 egz. 
293 Odpis powojenny. 
294 2 egz. odbite na różnym papierze. 
295 Odpis powojenny. 
296 Odpis powojenny. 
297 2 egz. 
298 Odpis powojenny. 
299 Odpis powojenny. 
300 I odpis powojenny. 
301 2 egz. 
302 I odpis powojenny. 
303 I odpis powojenny. 
304 5 egz. 
305 Odpis powojenny. 
306 I odpis powojenny. 
307 I odpis powojenny. 
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          Zarządzenia i okólniki dla ludności getta. (z 
2.05*; nr 382 (7.05) 308; nr 383 (16.05)*; nr 384 (27.05)*; z 3.06; nr 385 
(10.06); nr 386 (12.06) 309; nr 387 (27.06)*310; nr 388 (4.07) 311; nr 389 
(8.07)*312; z 8.07313; z 24.07314; nr 390 (1.08)*315; ulotka z 20.08; odezwa z 
31.08316; nr 391 (5.09)317; nr 392 (12.09); nr 393 (13.09); nr 394 (17.09)318; nr 
395 (30.09)319; nr 396 (28.10)320. 
                        1942, mps, mps pow., druk, j. niem., l., s.   sygn. 

233. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia i okólniki dla ludności getta. (nr 397 (19.02)321; z 19.02322; 
nr 398 (9.03)323; z 3.05324; z 1.06325; nr 399 (5.07)326; z 22.09327; nr 400 
(1.10)328; z 2.10; nr 401 (3.11)329; odezwa z 4.11330; nr 402 (5.11)331; nr 403 
(8.11)332; nr 404 (19.11); z 23.11; nr 405 (27.12); z 29.12.1943 r.333 
                        1943, mps, mps pow., druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 

234. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia i okólniki dla ludności getta. (nr  406 (6.01)334; nr 407 
(9.02)335; nr 408 (12.02); nr 409 (12.02)336; nr 410 (16.02)337; nr 411 
(18.02)338; nr 412 (22.02)339, nr 413 (26.02)340; nr 414 (3.03)341; nr 415 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
308 Odpis powojenny. 
309 Odpis powojenny. 
310 Nr 385 i 387 – odpisy powojenne 
311 Odpis powojenny. 
312 Nr 383, 384, 389 – zał. odpisy powojenne. 
313 Mps. – odpis powojenny? 
314 Odpis powojenny 
315 I odpis powojenny. 
316 2 egz. 
317 Odpis powojenny. 
318 3 egz. 
319 4 egz. 
320 3 egz. 
321 2 egz. 
322 1 egz. i zał. wzór (mps) przeznaczony do powielenia oraz pismo z  15.02.1943 r. dot. tego dok. 
323 2 egz. dok. podpisany przez „Gettoverwaltung”. 
324 13 egz. 
325 7 egz. (dwa różne rodzaje papieru). 
326 2 egz. (druk) i zał. mps z rkps poprawkami. 
327 11 egz. 
328 4 egz. w tym jeden uszkodzony. 
329 11 egz. 
330 3 egz. i zał. mps ze wstępną wersją odezwy zatwierdzoną przez Biebowa. 
331 9 egz. 
332 5 egz. 
333 2 egz. 
334 2 egz. 
335 3 egz. 
336 2 egz. 
337 Dwa różne po 2 egz. 
338 2 egz. 
339 5 egz. 
340 3 egz. 
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(2.05); nr 416 (16.06)342; nr 417 (18.06)343; nr 418 
(4.08)344; nr 419 (5.08)*; nr 420 (5.08)345; nr 421 (6.08)346; nr 423 (7.08); nr 
425 (13.08)347; nr 426 (15.08)*; nr 427 (17.08); nr 428 (22.08)*; nr 429 
(23.08)348.  
                        1944, mps, mps pow., druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 196 

235. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia i okólniki dla ludności getta. (z 29.01349; 2.02350; 1.04351; 
16.04352; 20.04353; 12.05354; 22.05355; 25.05356; 27.05357; 30.05358; 3.06359; 
9.06360; 07.1944 r. (o zachowaniu się ludności podczas alarmu lotniczego)361; 
21.07 (dot. wprowadzenia nowych nominałów do obrotu w getcie)362; 21.07 
(dot. skrzynek kwiatowych na oknach)363; 21.07 (dot. wyprzedaży rzeczy 
osób opuszczających getto)364; 3.08 (wezwanie do stawienia się o 12.30 przy 
Hamburgerstrasse 13)365; 3.08 (wezwanie do stawienia się do pracy w dn. 
4.08.); 8.08366; 11.08367; 13.08368; 14.08 (wezwanie do stawienia się na 
wyjazd w punkcie przy Franzstrasse 13); 14.08 (wezwanie do stawienia się 
na wyjazd w punkcie przy Hanseatenstrasse 70)369; 17.08 (wezwanie do prac 
porządkowych przy fekaliach i śmieciach)*; 17.08 (wezwanie do zbiórki 
przed opuszczeniem getta)*; 18.08; 19.08.370; 22.08371; 24.08372; 
                        1944, mps, mps pow., druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 168 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
341 3 egz. 
342 3 egz. 
343 3 egz. 
344 4 egz. Obwieszczenie podpisane przez „Der Oberbürgermeister von Litzmannstadt.” 
345 3 egz. 
346 2 egz. 
347 4 egz. 
348 8 egz. Obwieszczenie nr 427-429 podpisane przez: „Geheime Staatspolizei”. 
349 2 egz. 
350 2 egz. 
351 24 egz. 
352 8 egz. 
353 9 egz. 
354 4 egz. 
355 1 egz. i „szczotka” z korektą (rkps). 
356 2 egz. 
357 19 egz. 
358 10 egz. 
359 3 egz. 
360 25 egz. 
361 W trzech wersjach językowych (niem., pol. i jid.; niem i pol. na jednej karcie – 2 egz.; w j. jid. na osobnej 
karcie – 4 egz.). 
362 9 egz. 
363 7 egz. 
364 7 egz. 
365 3 egz. 
366 3 egz. 
367 3 egz. 
368 5 egz. 
369 5 egz. 
370 3 egz. 
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236. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der 
Älteste der Juden in Litzmannstadt).  
          Pisma okólne. (z 30.07, 31.08373, 9.11374, 11.11, 21.11, 27.12.1940 
r.375) 
                        1940, mps, mps pow., j. niem., pol., l., s.   sygn. stara: 54, 248 

237. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Pisma okólne. (z 22.01376, 23.01377, 29.01378, 20.02 (odezwa do 
dozorców domów), 20.02 (odezwa do zarządców domów), 20.02 (odezwa do 
pracowników wydziałów finansowych i gospodarczych)379, 26.02380, 10.03 
(dot. Marysina), 10.03 (dot. używania energii elektrycznej)381, 24.03382, 
30.03, 1.04383, 5.04384, 7.04385, 16.04, 20.04, 25.04.1941 r.) 
                        1941, mps, mps pow., j. niem., pol., l., s.   sygn. stara: 88 

238. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Pisma okólne. (z 29.06386, 5.07387, 6.07388, 10.07, 20.07 (dot. czasu 
pracy)389, 20.07 (dot. transportu na terenie getta)390, 5.08391, 8.08392, 9.08393, 
15.08394, 28.08395, 30.08.1941 r.396) 
                        1941, mps, mps pow., j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. stara: 89 

239. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Pisma okólne. (z 16.09397, 6.10 (dot. zakupu towarów i materiałów)398, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
371 3 egz. 
372 2 egz. 
373 2 egz. 
374 Mps. 
375 4 egz. i zał. wzór (mps) przeznaczony do powielenia. 
376 2 egz. 
377 4 egz. 
378 4 egz. i  mps. 
379 Mps. 
380 9 egz. 
381 3 egz. 
382 7 egz. 
383 8 egz. i mps. 
384 4 egz. 
385 W dwóch wersjach językowych (niem. – 19 egz. i pol. – 16 egz.). 
386 4 egz. 
387 Mps z rkps poprawkami. 
388 5 egz. 
389 Mps. 
390 4 egz. 
391 5 egz. 
392 3 egz. 
393 7 egz. 
394 4 egz. 
395 4 egz. 
396 5 egz. 
397 6 egz. i mps. 
398 7 egz. 
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6.10 (dot. szkód w oszkleniu okien)399, 7.10, 12.10400, 
15.10 (dot. punktualności urzędników)401, 15.10 (dot. pracowników 
dniówkowych)402, 8.11403, 12.11, 14.11404, 25.11, 2.12405, 6.12406, 10.12407, 
18.12408, po 19.12409, 25.12410, 28.12.1941 r.411) 
                        1941, mps, mps pow., j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. stara: 90 

240. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Pisma okólne. (z 3.01412, 6.01413, 9.01414, 13.01, 15.01415, 16.01416, 
23.01, 29.01, 30.01417, 15.02418, 20.02419, 03.1942420, 4.03, 8.03421, 9.03422, 
10.03, 13.03 (dot. przydziału żywności)423, 13.03 (dot. pracowników)424, 
15.03425, 18.03, 19.03426, 22.03427, 23.03428, 24.03 (dot. zabezpieczania 
opakowań)429, 24.03 (okólnik Anketten Komission -Komisji Ankietowej), 
25.03.1942 r.430) 
                        1942, mps, mps pow., j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. stara: 54 

241. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Pisma okólne. (z 8.04431, 25.04432, 2.05433, 4.05 (dot. zasiłków 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
399 6 egz 
400 3 egz. 
401 7 egz. 
402 6 egz. 
403 Mps. 
404 5 egz. i mps. 
405 1 egz. i mps (j. niem.). 
406 6 egz. 
407 5 egz. 
408 2 egz. 
409 3 egz. (brak zakończenia). 
410 2 egz. 
411 5 egz. 
412 3 egz. 
413 1 egz. i 2 egz. niekompletne. 
414 3 egz. 
415 2 egz. (dwa rodzaje papieru). 
416 W dwóch wersjach językowych (niem. – 3 egz., pol. – 2 egz.). 
417 2 egz. 
418 3 egz. 
419 Mps. 
420 2 egz. 
421 2 egz. 
422 W dwóch wersjach językowych (niem. i jid.) - 2 egz. 
423 W dwóch wersjach językowych (niem. – 2 egz. i jid. – 1 egz.). 
424 3 egz. 
425 2 egz. 
426 Mps. 
427 3 egz. 
428 Mps. 
429 3 egz. 
430 3 egz. 
431 2 egz. 
432 4 egz. 
433 3 egz. 
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rodzinnych), 4.05 (dot. kartek na papierosy), 5.05, 
6.05, 7.05434, 22.05 (dot. Transportabteilung - Wydziału Transportowego)435, 
22.05 (dot. obowiązku pozdrawiania Niemców (umundurowanych) na terenie 
getta)436, 27.05437, 29.05438, 1.06439, 3.06, 5.06440, 6.06, 11.06441, 17.06, 
19.06442, 30.06.1942 r.443) 
                        1942, mps, mps pow., j. niem., jid., l., s.   sygn. stara: 54 

242. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Pisma okólne. (z 1.07444, 3.07445, 4.07446, 6.07, 16.07447, 19.07448, 
16.08449, 20.08450, 22.08, 31.08451, 1.09452, 14.09453, 30.09454, 5.10455, 15.10, 
19.10, 21.10, 1.11 (dot. Zentralbüro des Arbeits-Ressorts– Centralnego Biura 
Resortów Pracy)456, 1.11 (dot. Höchsten Kontroll-Kammer – Najwyższej 
Izby Kontroli)457, 2.11458, 1.12459, 3.12460, 7.12461, 8.12.1942 r.) 
                        1942, mps, mps pow., druk, j. niem., jid., l., s.   sygn. stara: 54 

243. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Pisma okólne. (z 3.01462, 7.01463, 21.01 (dot. dyscypliny w zakładach 
pracy464, 21.01 (dot. oszczędzania energii elektrycznej)465, 29.01466, 1.02467, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
434 3 egz. 
435 2 egz. 
436 W dwóch wersjach językowych (niem. i jid.) - 2 egz. 
437 2 egz. 
438 2 egz. i 1 egz. mps. 
439 3 egz. 
440 2 egz. 
441 3 egz. 
442 1 egz. i 1 egz. mps. 
443 3 egz. 
444 3 egz. 
445 3 egz. 
446 2 egz. 
447 3 egz. 
448 Mps. 
449 1 egz. i 2 egz. bez blankietu potwierdzenia odbioru. 
450 3 egz. 
451 3 egz. 
452 2 egz. (druk). 
453 Mps. 
454 2 egz. 
455 3 egz. 
456 3 egz. 
457 2 egz. 
458 2 egz. 
459 2 egz. (druk). 
460 4 egz. (dwa rodzaje papieru). 
461 1 egz. i 1 egz. mps. 
462 2 egz. 
463 3 egz. 
464 3 egz. 
465 3 egz. 
466 2 egz. 
467 3 egz. 
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5.02468, 9.02469, 10.02, 14.02470, 19.02471, 6.03472, 
5.04473, 7.04, 8.04474, 20.04475, 29.04, 01.05476, 3.05 (dot. kontroli 
dokumentów pracowników)477, 3.05 (dot. Darlehenskassen – Kasy 
Pożyczkowej)478, 6.05479, 8.05480, 28.05, 31.05481, 9.06482, 18.06483, 
26.06.1943 r.)  
                        1943, mps, mps pow., druk, j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. 
stara: 55 

244. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Pisma okólne. (z 7.07484, 17.07, 23.07485, 12.08486, 18.08487, 7.09, 
13.09488, 6.10, 19.10489, przed 3.11 (okólnik Betrieb 81 - zakładu 81)490, 
5.11491, 22.11 (dot. kart żywnościowych), 22.11 (dot. ankiety na temat liczby 
pracowników), 24.11492, 29.11, 7.12493, 8.12494, przed 28.12, 30.12.1943 r.) 
                        1943, mps, mps pow., j. niem., jid., l., s.   sygn. stara: 55 

245. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Pisma okólne. (z 15.01495, 21.01, 25.01496, 30.01497, 12.02498, 18.02499, 
19.02, 23.02500, 4.03501, 18.03502, 25.03503, 12.04, 24.04 (dot. przydziału 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
468 2 egz. (dwa różne rodzaje papieru). 
469 3 egz. 
470 Mps. 
471 4 egz. i Mps. 
472 3 egz. 
473 3 egz. 
474 3 egz. 
475 5 egz. 
476 Druk. 
477 2 egz. 
478 3 egz. i 1 egz. mps. 
479 2 egz. w dwóch wersjach językowych (niem. i pol.). 
480 5 egz. 
481 3 egz. 
482 4 egz. 
483 3 egz. 
484 3 egz. 
485 3 egz. 
486 2 egz. 
487 3 egz. 
488 3 egz. 
489 2 egz. 
490 4 egz. 
491 3 egz. 
492 3 egz. 
493 2 egz. i mps. 
494 3 egz. 
495 2 egz. 
496 3 egz. (w dwóch wersjach). 
497 2 egz. 
498 1 egz. i 2 egz. bez blankietu potwierdzenia odbioru. 
499 2 egz. mps. 
500 2 egz. 
501 2 egz. i mps oraz korespondencja. 
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tytoniu)504, 24.04 (dot. przydziału artykułów 
żywnościowych)505, 25.04506, 26.04507, 10.05508, 12.05509, 15.05 (dot. 
artykułów biurowych)510, 15.05 (dot. zabezpieczania opakowań)511, 16.05512, 
20.05513, 22.05514, 28.05515, 6.06516, 15.06, 10.07517, 21.07518, 29.07.1944 r.519 
                        1944, mps, mps pow., druk, j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. 
stara: 55 

246. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 27.12.1941 r.) 
                        1941, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 

247. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 11, 26520, 
30.01.1942 r.521) 
                        1942, mps pow., j. niem., jid., l., s.   sygn. stara: 101 

248. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (11522, 24.02.1942 
r.523) 
                        1942, mps pow., j. niem., jid., l., s.   sygn. stara: 102 

249. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 9524, 9525, 10526, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
502 2 egz. 
503 4 egz. 
504 2 egz. i mps. 
505 1 egz. niekompletny (brak początku) i mps. 
506 Mps. 
507 3 egz. 
508 3 egz. 
509 2 egz. 
510 3 egz. 
511 3 egz. 
512 3 egz. 
513 3 egz. 
514 2 egz. (mps). 
515 2 egz. 
516 2 egz. 
517 2 egz. 
518 3 egz. 
519 4 egz. 
520 3 egz. (w tym 1 egz. z wersją w j. niem i jid. na 1 karcie) 
521 2 egz. 
522 2 egz. 
523 3 egz. 
524 2 egz. 
525 Inne obwieszczenie („Rundschreiben an alle Abteilung, Werkstätten und Fabriken”) w dwóch wersjach 
językowych (niem. i jid.) po 2 egz. 
526 W dwóch wersjach językowych (niem. – 3 egz. i jid. – 2 egz.). 
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10527, 13528, 17, 17529, 23530, 25531 26532, 29533, 
31.03.1942 r.) 
                        1942, mps pow., j. niem., jid., l., s.   sygn. stara: 103 

250. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 1534, 3535, 8, 9536, 
10537, 12538, 14, 14539, 17540, 21541, 25542, 26543, 27544, 30.04.1942 r.545) 
                        1942, mps pow., j. niem., jid., l., s.   sygn. stara: 104 

251. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 11546, 18547, 21548, 
24549, 24550, 26551, b.d.552, 27553, 27554, 28.05.1942 r.555) 
                        1942, mps pow., j. niem., jid., l., s.   sygn. stara: 105 

252. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 2556, 2557, 4558, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
527 Inne obwieszczenie („Zuteilung von Briketts auf Koupon Nr 68...”) w dwóch wersjach językowych (niem. i 
jid.) po 1 egz. 
528 W dwóch wersjach językowych (niem. i jid.) po 2 egz. 
529 Inne obwieszczenie („Gemüsezuteilung”). 
530 2 egz. 
531 2 egz. 
532 2 egz. 
533 2 egz. 
534 3 egz. 
535 W dwóch wersjach językowych (niem. – 3 egz. i jid. - 2 egz.). 
536 W dwóch wersjach językowych (niem. i jid.) po 2 egz. 
537 W dwóch wersjach językowych (niem. i jid.) po 1 egz. 
538 4 egz. 
539 Inne obwieszczenie („Zuteilung von ausgebrannter Kohle auf die Gemüse-Legitimationen”) w dwóch 
wersjach językowych (niem. i jid.) po 2 egz. 
540 2 egz. 
541 2 egz. 
542 W dwóch wersjach językowych (niem. i jid.) po 2 egz. 
543 2 egz. 
544 W dwóch wersjach językowych (niem. i jid.) po 2 egz. 
545 2 egz. 
546 W dwóch wersjach językowych (niem. – 2 egz. i jid. - 1 egz.). 
547 W dwóch wersjach językowych (niem. – 3 egz.(1 egz. na innym papierze) i jid. - 1 egz.). 
548 3 egz. 
549 W dwóch wersjach językowych (niem. i jid.) po 2 egz. 
550 Inne obwieszczenie („Wurstzuteilung”)– 2gz. 
551 2 egz. 
552 Wydane przed 27.05.1942 r. – 2 egz. 
553 3 egz. 
554 Inne obwieszczenie („Fleichzuteilung”)- 2 egz. 
555 2 egz. 
556 2 egz. 
557 Inne obwieszczenie („Fleich und Wurstzuteilung”) - 2 egz. 
558 4 egz. 
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b.d.559, 6560, 7561, 10562, 15, 17, 26563, 27, 28564, 
28.06.1942 r.565) 
                        1942, mps pow., j. niem., jid., l., s.   sygn. stara: 106 

253. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 6, 8566, 12, 19, 
22567, 26568, 26569, 26570, 27571, 29.07.1942 r.572) 
                        1942, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 107 

254. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 1573, 2574, 4575, 8576, 
9577, 10578, 13579, 16, 19580, 24581, 26582, 28583, 31.08.1942 r.584) 
                        1942, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 108 

255. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 3585, 11586, 13, 
13587, 14588, 17589, 20590, 20591, 24592, 25593, 27594, 27.09.1942 r.595 ) 
                        1942, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 109 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
559 Wydane przed 5.06.1942 r. 
560 W dwóch wersjach językowych (niem. – 3 egz. i jid. - 1 egz.). 
561 W dwóch wersjach językowych (niem. i jid.) po 2 egz. 
562 4 egz. 
563 Błąd w dacie: „26 Juli”, zamiast „26 Juni”. 
564 2 egz. 
565 Inne obwieszczenie („Zuteilung von Briketts für Monat Juli 1942”)- 3 egz. 
566 3 egz. 
567 3 egz. 
568 4 egz. 
569 Inne obwieszczenie („Zuteilung von Zigaretten u. Tabak”)- 2 egz. 
570 Inne obwieszczenie („Lebensmittelzuteilung”)- 2 egz 
571 3 egz. (w tym 1 egz. mps). 
572 3 egz. (w tym 1 egz. mps). 
573 3 egz. 
574 2 egz. 
575 3 egz. 
576 3 egz. 
577 2 egz. 
578 2 egz. 
579 2 egz. 
580 3 egz. (w tym 1 egz. mps). 
581 3 egz. (w tym 1 egz. mps). 
582 2 egz. 
583 3 egz. (w tym 1 egz. mps). 
584 4 egz. 
585 2 egz. 
586 2 egz. 
587 Inne obwieszczenie („Zuteilung von Zigaretten u. Tabak”). 
588 2 egz. 
589 2 egz. (w tym 1 egz. mps). 
590 3 egz. (w tym 1 egz. mps). 
591 Inne obwieszczenie („Zuteilung von Zigaretten u. Tabak”) – 2 egz. 
592 3 egz. 
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256. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der 
Älteste der Juden in Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 4596, 8597, 11598, 14, 
15599, 18600, 18601, 25602, 26603, 29.10.1942 r.604) 
                        1942, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 110 

257. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 1, 5605, 8606, 8607, 
8608, 14609, 15610, 18611, 19612, 21613, 22614, 28615, 29.11.1942 r.616) 
                        1942, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 111 

258. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 4617, 6618, 7619, 8620, 
10621, 13622, 13623, 15, 17624, 19, 20625, 27626, 27627, 28.12.1942 r.628)  
                        1942, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 112 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
593 2 egz. 
594 3 egz. (w tym 1 egz. mps). 
595 Inne obwieszczenie („Zuteilung von Zigaretten u. Tabak”) – 3 egz. (w tym 1 egz. mps). 
596 2 egz. 
597 2 egz. (w tym 1 egz. mps). 
598 3 egz. (w tym 1 egz. mps). 
599 2 egz. (w tym 1 egz. mps). 
600 2 egz. 
601 Inne obwieszczenie („Zuteilung von Zigaretten u. Tabak”). 
602 2 egz. (w tym 1 egz. mps). 
603 2 egz. (w tym 1 egz. mps). 
604 2 egz. (w tym 1 egz. mps). 
605 2 egz. 
606 2 egz. 
607 Inne obwieszczenie („Zuteilung von Zigaretten u. Tabak”) – 2 egz. 
608 Inne obwieszczenie („Lebensmittelzuteilung”) - 2 egz 
609 2 egz. (w tym 1 egz. mps). 
610 Mps. 
611 3 egz. 
612 2 egz. 
613 2 egz. 
614 3 egz. 
615 2 egz. 
616 3 egz. 
617 2 egz. 
618 3 egz. 
619 2 egz. 
620 2 egz. 
621 4 egz. 
622 4 egz. oraz dwa arkusze po 3 egz. nie rozcięte.  
623 Inne obwieszczenie („Zuteilung von Zigaretten u. Tabak”) – 3 egz. i dwa arkusze po 2 egz. nie rozcięte.  
624 2 egz. (w tym 1 egz. mps). 
625 2 egz. 
626 2 egz. 
627 Inne obwieszczenie („Zuteilung von Heizmaterial für den Monat Januar 1943”) – 2 egz. 
628 2 egz. 
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259. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der 
Älteste der Juden in Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 3629, 4630, 6631, 9632, 
10633, 12 (artykuły żywnościowe)634, 12 (opał)635, 18636, 19637, 20638, 24639, 
26640, 29641, 30.01.1943 r.642) 
                        1943, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 68 

260. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 7643, 10644, 11 
(artykuły żywnościowe)645, 11 (opał)646, 13647, 15648, 18649, 19650, 24651, 26 
(artykuły żywnościowe)652, 26.02.1943 r. (opał)653) 
                        1943, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 69 

261. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 2654, 5655, 9656, 
12657, 18658, 21659, 22660, 26661, 29662, 31.03.1943 r.663) 
                        1943, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 70 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
629 4 egz. 
630 5 egz. 
631 5 egz. 
632 6 egz. 
633 4 egz. 
634 6 egz. 
635 4 egz. 
636 6 egz. 
637 4 egz. 
638 5 egz. 
639 16 egz. 
640 22 egz. 
641 9 egz. 
642 7 egz. 
643 6 egz. 
644 14 egz. 
645 14 egz. (w tym 3 egz. na innym papierze). 
646 7 egz. 
647 9 egz. (w tym 1 egz. na innym papierze). 
648 6 egz. 
649 5 egz. (dwa rodzaje papieru). 
650 8 egz. 
651 9 egz. 
652 14 egz. (dwa rodzaje papieru). 
653 5 egz. 
654 9 egz. 
655 10 egz. 
656 9 egz. 
657 11 egz. (w tym 1 egz. na innym papierze). 
658 7 egz. (w tym 1 egz. na innym papierze). 
659 7 egz. 
660 6 egz. 
661 16 egz. (dwa rodzaje papieru). 
662 10 egz. 
663 10 egz. 
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262. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der 
Älteste der Juden in Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 3664, 4665, 5666, 9667, 
11668, 13669, 16670, 17671, 21672, 23673, 23674, 24 (dot. przydziału twarogu)675, 
24 (dot. przydziału kiełbasy)676, 28677, 29678, 30.04.1943 r.679) 
                        1943, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 71 

263. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 2680, 7681, 8682, 
10683, 12684, 15685, 20686, 26 (dot. przydziału mięsa i innych produktów)687, 26 
(dot. przydziału kartofli)688, 26 (dot. przydziału opału)689, 27690, 31.05.1943 
r.691) 
                        1943, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 72 

264. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 2692, 4693, 9 (dot. 
przydziału warzyw)694, 9 (dot. przydziału cukru i sałaty)695, 13696, 15697, 16698, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
664 5 egz. 
665 21 egz. (dwa rodzaje papieru). 
666 6 egz. 
667 8 egz. 
668 5 egz. (w tym 1 egz. na innym papierze) 
669 5 egz. 
670 16 egz. (dwa rodzaje papieru). 
671 5 egz. 
672 4 egz. 
673 6 egz. (trzy rodzaje papieru) 
674 Inna wersja poprzedniego zarządzenia - 2 egz. 
675 6 egz. 
676 7 egz. 
677 6 egz. 
678 5 egz. 
679 7 egz. (w tym 1 egz. na innym papierze). 
680 5 egz. 
681 6 egz. (w tym 1 egz. na innym papierze). 
682 6 egz. 
683 8 egz. 
684 5 egz. 
685 6 egz. 
686 7 egz. (dwa rodzaje papieru). 
687 7 egz. (dwa rodzaje papieru). 
688 6 egz. 
689 7 egz. 
690 6 egz. (dwa rodzaje papieru). 
691 2 egz. 
692 7 egz. 
693 7 egz. 
694 4 egz. 
695 7 egz. 
696 9 egz. 
697 5 egz. 
698 10 egz. 
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18699, 21700, 24701, 25702,  27.06.1943 r.703) 
                        1943, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 73 

265. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 2704, 3705, 5706, 7, 
9707, 15708, 16709, 22 (dot. przydziału kartofli)710, 22 (dot. przydziału opału)711, 
28712, 30.07.1943 r.713) 
                        1943, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 74 

266. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 3714, 6715, 13716, 
21717, 26718, 27719, 28.08.1943 r.720) 
                        1943, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 67 

267. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 8721, 11 (dot. 
przydziału twarogu)722, 11 (dot. przydziału mąki i mięsa)723, 14724, 17725, 
24726, 28727, 30.09.1943 r.728) 
                        1943, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 75 

268. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
699 7 egz. 
700 9 egz. 
701 9 egz. (dwa rodzaje papieru). 
702 11 egz. 
703 7 egz. (różne rodzaje papieru) 
704 7 egz. 
705 7 egz. (dwie wersje dok. i dwa rodzaje papieru) 
706 8 egz. 
707 7 egz. 
708 5 egz. 
709 18 egz. 
710 7 egz. 
711 6 egz. 
712 13 egz. 
713 12 egz. 
714 8 egz. 
715 8 egz. i mps. 
716 11 egz. 
717 10 egz. 
718 6 egz. 
719 10 egz. 
720 11 egz. 
721 11 egz. (dwa rodzaje papieru). 
722 7 egz. 
723 3 egz. 
724 6 egz. 
725 10 egz. 
726 12 egz. 
727 4 egz. 
728 4 egz. 
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          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia 
kartkowego. (z 1729, 2730, 3731, 5732, 6733, 11 (dot. przydziału twarogu)734, 11 
(dot. przydziału warzyw)735, 12736, 15737, 17738, 19739, 20740, 22741, 27.10.1943 
r.742) 
                        1943, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 76 

269. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 1743, 4744, 7745, 
10746, 12 (dot. przydziału kartofli)747, 12 (dot. przydziału opału)748, 13749, 
14750, 15751, 27.11.1943 r.752)753 
                        1943, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 77 

270. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 4.12.1943 r.754) 
                        1943, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 78 

271. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
          Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia kartkowego. (z 5.01755, 28.01756, 
29.01757, 2.02, 7.02758, 4.03759, 8.03760, 10.03761, 8.04762, 27.04, 25.05763, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
729 4 egz. 
730 4 egz. 
731 8 egz. 
732 4 egz. 
733 11 egz. 
734 4 egz. 
735 5 egz. 
736 8 egz. 
737 4 egz. 
738 4 egz. 
739 5 egz. 
740 5 egz. 
741 10 egz. 
742 3 egz. 
743 3 egz. 
744 3 egz. 
745 2 egz. 
746 3 egz. 
747 2 egz. 
748 2 egz. 
749 2 egz. 
750 2 egz. 
751 2 egz. 
752 3 egz. 
753 Od 18.11.1943 r. pojawiła się seria zarządzeń dot. zaopatrzenia kartkowego z podpisem „Gettoverwaltung”, 
wydaje się, że były one drukowane przez administrację Rumkowskiego, gdyż są identyczne z dotychczasowymi 
okólnikami sygnowanymi przez Rumkowskiego, jednak ze względu na wystawcę tych dokumentów zostały one 
umieszczone w dziale: Zarządu Getta (Gettoverwaltung). (zob.) 
754 2 egz. 
755 2 egz. 
756 2 egz. 
757 2 egz. 
758 3 egz. 
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6.06764, 15.06, 22.06765, 18.07.1944 r.766) 
                        1944, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara:  

272. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Odezwa do ludności getta w sprawie utworzenia Komitetu 
Sportowego. 
                        b.d., mps, j. pol., l., s.1   sygn. stara: 

273. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Protokóły z różnych zebrań organizacyjnych w lutym-marcu 1941 r. 
                        1941, mps, j. pol., l., s.   sygn. stara: 

274. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). [Sekretariat Centralny (Zentralsekretariat)]. 
            Memoriał Rumkowskiego z 22.11.1940 r. do władz niemieckich w 
związku z sytuacją ludności żydowskiej w getcie.  
                         1940, mps, j. niem., l., s.   stara sygn. 188 

275. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). [Sekretariat Centralny (Zentralsekretariat)]. 
            Korespondencja (wychodząca i przychodząca) z władzami 
niemieckimi. Zał. wykaz imienny członków Rady Starszych (l. 5.02.1940 r.). 
                         1939-1940, mps, mps pow., j. niem., l., s.   stara sygn. 195 

276. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). [Sekretariat Centralny (Zentralsekretariat)]. 
            Korespondencja (wychodząca i przychodząca) z Gettoverwaltung i 
innymi urzędami i instytucjami niemieckimi.  
                         1941-1944, mps, j. niem., l., s.   stara sygn. 200 

277. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). [Sekretariat Centralny (Zentralsekretariat)]. 
            Korespondencja (przychodząca), m.in. pismo administracji drukarni 
w getcie skierowane do Arona Jakubowicza z okazji drugiej rocznicy 
istnienia zakładu (7.04.1943 r.). 
                         1941-1944, rkps (na pergaminie), mps, j. niem., jid., l., s.   
stara sygn. 297 

278. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). [Sekretariat Centralny (Zentralsekretariat)]. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
759 3 egz. 
760 3 egz. 
761 3 egz. 
762 3 egz. 
763 3 egz. 
764 3 egz. 
765 3 egz. 
766 3 egz. 
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            Wykaz imienny osób zwolnionych z 
wysiedlenia z getta w 1942767. 
                         B.d., mps, j. niem., l., s.   stara sygn. 243 

279. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). [Sekretariat Centralny (Zentralsekretariat)]. 
            Zestawienia dla Gewerbaufsichtsamt (Urządu Nadzoru 
Przemysłowego) liczby robotników zatrudnionych na terenie getta 
uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia ze względu na dłuższą pracę, 
w ciężkich warunkach lub w nocy. (za okres 27.03-28.05.1944 r.) 
                        1944, mps, druk, j. niem., l., s.   stara sygn. 150 

280. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). [Sekretariat Centralny (Zentralsekretariat)]. 
            Zestawienia dla Gewerbaufsichtsamt (Urządu Nadzoru 
Przemysłowego) liczby robotników zatrudnionych na terenie getta 
uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia ze względu na dłuższą pracę, 
w ciężkich warunkach lub w nocy. (za okres 29.05-18.06.1944 r.) 
                        1944, mps, druk, j. niem., l., s.   stara sygn. 151 

281. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). [Sekretariat Centralny (Zentralsekretariat)]. 
            Zestawienia dla Gewerbaufsichtsamt (Urządu Nadzoru 
Przemysłowego) liczby robotników zatrudnionych na terenie getta 
uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia ze względu na dłuższą pracę, 
w ciężkich warunkach lub w nocy. (za okres 19.06-16.07.1944 r.) 
                        1944, mps, druk, j. niem., l., s.   stara sygn. 151, 165 

282. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Sekretariat Próśb i Zażaleń (Sekretariat für Bittschriften und 
Beschwerden). 
          Korespondencja przychodząca (podania, prośby). Lit. A-Z. Indeks 
osób 
                        1940-1942, rkps, mps, j. hebr., niem., pol., jid., l., s.   sygn. 
stara: 254 

283. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Sekretariat Próśb i Zażaleń (Sekretariat für Bittschriften und 
Beschwerden). 
          Korespondencja przychodząca. List Lolka Engielki z wierszem pt. 
„Getto Litzmannstadt a jego Prezes” i opowiadaniem pt. „Dawniej i dziś (sen 
przeszłości).” (10.02.1941 r.); list Henryka Jakubowicza z wierszem (brak 
początku?, maj 1940 r.).  
                        1941, rkps, j. pol., l., s. 5.   sygn. stara:  

284. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Sekretariat Próśb i Zażaleń (Sekretariat für Bittschriften und 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
767 2 egz. (odpis powojenny?) 
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Beschwerden). 
          Korespondencja przychodząca. List Rachmila Piaskowskiego. Zał. 
utwór muzyczny: „Szloflid” (nuty). 
                        1942, rkps, j. jid., l., s.   sygn. stara:  

285. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Sekretariat Próśb i Zażaleń (Sekretariat für Bittschriften und 
Beschwerden). 
          Korespondencja przychodząca. List NN. (Genia) z wierszem pt. 
„Rozpacz i smutek.”. 
                        1942, rkps, j. pol., l., s. 1.   sygn. stara:  

286. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). II Bank (II Bank Abteilung). 
          Pieniądze papierowe getta wycofane z użycia ze względu na 
zniszczenie (destrukty)768.  
                        1940-1943, druk, j. niem., jid., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, 
s.   sygn. stara: 

287. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Centrala Zakupów (Zentral-Einkaufsstelle). 
          Zestawienia stanu różnych towarów w magazynach. (fragmenty) 
                       1942-1943, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 149 

288. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Najwyższa Izba Kontroli (Höchste Kontroll-Kammer). 
          Pisma okólne. (nr 1 (20.08)769, nr 2 (27.08)770, nr 3 (28.08)771, nr 4 
(12.09)772, nr 5-6 (25.09)773, nr 7-8 (12.10.1942 r.)774) 
                        1941, mps, mps pow., druk, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara: 
56 

289. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Najwyższa Izba Kontroli (Höchste Kontroll-Kammer). 
          Instrukcje dla buchalterów-rewidentów i kontrolerów.  
                        B.d., mps, j. pol., l., s.   sygn. stara: 56 

290. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Najwyższa Izba Kontroli (Höchste Kontroll-Kammer). 
          Korespondencja z Wydziałem Kart (zał. zestawienie liczby osób 
zarejestrowanych w różnych kategoriach sklepów).  
                        1941-1944, mps, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara: 56 

291. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Resorty Pracy (Arbeits-Ressort). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
768 9 pudeł. W zbiorach Archiwum ŻIH zachowały się również matryce do drukowania banknotów. 
769 3 egz. mps i 1 egz. mps pow. 
770 2 egz. 
771 2 egz. 
772 3 różne egz. (w tym mps z podpisem Rumkowskiego). 
773 W dwóch wersjach językowych (niem.- 3 egz. i pol. – 5 egz.). Zał. mps w j. pol. 
774 W dwóch wersjach językowych (niem. –4 egz. i pol.-4 egz.). 
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          Spis zakładów pracy („resortów”) na terenie 
getta z liczbą zatrudnionych. (15.09.1943 r.) 
                        1943, mps, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara:  

292. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Resorty Pracy (Arbeits-Ressort). 
          Spis wybranych firm (podane nazwisko właściciela) należących do 
Żydów na terenie Łodzi. Zał. informacja o bieżącej sytuacji (wykorzystaniu) 
zakładu (inwentarza). 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 47 

293. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Resorty Pracy (Arbeits-Ressort). 
Krankenkomitee des Betriebes 84. Schneiderei – Rembrandstrasse 10.  
          Kupony loterii nr 13969-13988.  
                        1944, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 

294. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Resorty Pracy (Arbeits-Ressort). 
          Dokumenty pracowników: Hersz Lipman, Ita Lipman, Mozes Lipman.  
                        1942-1943, rkps,  druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

295. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Resorty Pracy (Arbeits-Ressort). 
          Dokumenty pracowników: Abram Wartski, Zofia Wartska i Chana 
Wartska.  
                        1942, rkps,  druk, j. niem., l., s.   sygn. stara: 303 

296. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Resorty Pracy – Wydział Stolarski (Arbeits-Ressort – 
Tischler-Abteilung. 
          Rysunki techniczne różnych wyrobów stolarskich.  
                        B.d., rkps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 

297. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). [Resorty Pracy (Arbeits-Ressort)]. 
          Sprawozdanie miesięczne za sierpień 1941 r. różnych zakładów 
(wydziałów)775. Adresy i liczba pracowników zakładów produkcyjnych 
(wydziałów) na terenie getta. Liczba pracowników różnych wydziałów dn. Z 
24.01.1944 r.  
                        1941-1944, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 26, 223 

298. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). [Resorty Pracy (Arbeits-Ressort)]. 
          Wykazy imienne, fotografie z legitymacji.  
                        B.d., rkps, mps, fot., j. niem., pol., l., poważne uszkodzenia i 
ubytki tekstu, s.   sygn. stara:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
775 Odpis powojenny? 
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299. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der 
Älteste der Juden in Litzmannstadt). Sąd (Gericht). 
          Pisma okólne. (z 5.03.1941776 i 23.11,1942 r.777) 
                        1941-1942, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara: 

300. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Wykazy imienne skazanych w trybie administracyjnym. (dwa 
postanowienia z 18.07.1941 r.) 
                        1941, mps pow., j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. stara: 121 

301. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Straż Pożarna (Feuerwehr-Abteilung). 
          Okólnik, wykaz imienny pracowników, legitymacje (m.in. Moritza 
Feldmana), notatki.  
                        1942-1944, b.d., rkps, mps, mps pow., druk, fot., j. niem., l., 
uszkodzenia i ubytki tekstu, s.   sygn. stara: 

302. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Służba Porządkowa (Ordnungsdienst). 
          Rozkazy dzienne (nr 13 (5.07.1940 r.), 74 (1.12), 75 (15.12.1942 r.), 
76 (1.01), 77 (15.01.1943 r.). Zał. wykazy imienne pracowników. 
                       1940-1943, rkps, mps, j. pol., niem., l., s.   sygn. stara: 123 

303. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Służba Porządkowa (Ordnungsdienst). 
          Okólnik o powołaniu dn. 1.07.1940 r. specjalnego oddziału 
(Sonderkommando) przy 2 rewirze Służby Porządkowej, do wykrywania i 
konfiskaty towarów778. 
                       1940 (?), mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 199 

304. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Służba Porządkowa (Ordnungsdienst). 
          Relacja z rocznicowego „apelu Służby Porządkowej” w getcie łódzkim 
(luty 1941 r.). 
                       1941, mps, j. pol., l., drobne uszkodzenia i ubytki tekstu, s.3   
sygn. stara: 

305. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Służba Porządkowa (Ordnungsdienst). 
          Sprawozdania dla władz niemieckich na temat liczby zachorowań na 
choroby zakaźne w getcie (1941-1942, 1944). 
                       1941-1944, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 123 

306. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Służba Porządkowa (Ordnungsdienst). 
          Meldunki z 11.01. i 20-21.12.1941 r. Korespondencja. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
776 4 egz. 
777 2 egz. 
778 Odpis powojenny? 
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                       1941-1943, mps, mps pow., j. niem., l., 
s.   sygn. stara: 123, 200 

307. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Służba Porządkowa – Wydział Personalny (Ordnungsdienst 
– Personal-Abteilung). 
          Meldunki dotyczące spraw personalnych. Umundurowanie. Zał. 
wykazy imienne. 
                       1942-1943, rkps, mps, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara: 123 

308. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Służba Porządkowa – Wydział Specjalny (Ordnungsdienst - 
Sonderabteilung. 
          Zestawienia stanu różnych towarów w magazynach na dzień 
30.09.1941 r. 
                       1941, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 252 

309. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Książka służby dozorców w getcie (11.07.1940-22.03.1941 r.). Zał 
wykazy imienne. 
                       1940-1941, rkps, j. pol., poszyt, s.   sygn. stara:  

310. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Wydział Kart Żywnościowych (Karten Abteilung). 
          Okólniki, pisma okólne, instrukcje. 
                        1941, mps, mps pow., j. niem., pol., l., s.   sygn. stara: 57 

311. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Wydział Artykułów Kolonialnych i Chleba. Kierownictwo 
Działu Piekarń (Kolonialwaren und  Brotabteilung. Bäckereien). 
          Komunikaty. (nr 39, nr 40[?] z 5.04.1942, nr 17, nr 20, nr 23, nr 24, nr 
28, nr 33-36, nr 38, nr 41-44, nr 67, nr 102, nr 112-114, nr 120, nr 122-125, 
bez nr z 7.10.1943; nr 127-130, nr 136, nr 140779, nr 142780, nr 143781, nr 
145782, nr 146-147783, nr 148-150 z 1943 r.784) 
                        1942-1943, mps, mps pow., j. pol., l., s.   sygn. stara: 148 

312. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Wydział Artykułów Kolonialnych i Chleba. Kierownictwo 
Działu Piekarń (Kolonialwaren und  Brotabteilung. Bäckereien). 
          Komunikaty. (nr 1, nr 2-6785, nr 7786, nr 8787, nr 9788, nr 10789, nr 11-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
779 2 egz. 
780 2 egz. i 1 egz. niekompletny.  
781 2 egz. 
782 2 egz. 
783 Po 3 egz. 
784 Po 2 egz. 
785 Po 2 egz. 
786 3 egz. 
787 2 egz. 
788 3 egz. 
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12790, nr 13791, nr 14, nr 15792, nr 16793, nr 17-21794, nr 
23-24795, nr 25-26796, nr 28797, nr 35-36798, nr 38799, nr 39) 
                        1944, mps, mps pow., j. pol., l., s.   sygn. stara: 148 

313. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Wydział Artykułów Kolonialnych i Chleba. Punkty 
Rozdzielcze (Kolonialwaren und  Brotabteilung. Verteilungsstellen-
Ausschuss). 
          Okólniki dla Punktów Rozdzielczych (nr 1-2800, nr 3801, nr 4802, nr 5803, 
nr 6-7804, nr 9805, nr 10-16806, nr 17807, nr 18-19808, nr 21-22809, nr 23-24810, nr 
25. 
                        1944, mps pow., j. pol., l., s.   sygn. stara: 162 

314. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Wydział Artykułów Kolonialnych i Chleba. Punkty 
Rozdzielcze (Kolonialwaren und  Brotabteilung. Verteilungsstellen-
Ausschuss). 
          Okólniki dla Punktów Rozdzielczych (nr 26811, nr 28812, nr 29-30813, nr 
33-34, nr 37-38814, nr 39, nr 40815, nr 42-45816, nr 46817, nr 47-49818, nr 50819. 
                        1944, mps pow., j. pol., l., s.   sygn. stara: 162 

315. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Wydział Artykułów Kolonialnych i Chleba. Punkty 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
789 2 egz. 
790 Po 3 egz. 
791 2 egz. 
792 2 egz. 
793 3 egz. 
794 Po 2 egz. 
795 Po 3 egz. 
796 Po 2 egz. 
797 3 egz. 
798 Po 2 egz. 
799 2 egz. 
800 3 egz. 
801 4 egz. 
802 3 egz. 
803 2 egz. 
804 3 egz. 
805 4 egz. 
806 3 egz. 
807 8 egz. 
808 3 egz. 
809 3 egz. 
810 2 egz. 
811 3 egz. 
812 3 egz. 
813 4 egz. 
814 3 egz. 
815 3 egz. 
816 3 egz. 
817 4 egz. 
818 3 egz. 
819 2 egz. 
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Rozdzielcze (Kolonialwaren und  Brotabteilung. 
Verteilungsstellen-Ausschuss). 
          Okólniki dla Punktów Rozdzielczych (nr 51820, nr 52821, nr 53-54822, 
„Preisliste” z 22.04.1944 r., nr 55, nr 56823, nr 57, nr 58-59824, nr 60825, nr 61-
67826, nr 68827, nr 69, nr 70828, nr 72-74829, nr 75830, nr 76-77831, nr 78832, 
„Preisliste” z 3.06.1944 r.833, nr 79834, nr 81835, nr 82-83, nr 84836, nr 85-86837, 
nr 87838, nr 94839, nr 95840, nr 97841.  
                        1944, mps pow., j. niem., pol., l., s.   sygn. stara: 162 

316. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Wydział Kuchen (Küchen-Abteilung - Werkküchen-
Abteilung). 
          Okólniki i pisma okólne. (nr 109842, nr 155, nr 158843, nr 160-161, nr 
162, nr 163844, nr 169, nr 176-177, nr 185845, nr 190846, nr 192847, nr 193-
195848, nr 197-198849) 
                        1941-1944, mps, mps pow., j. niem., pol., l., s.   sygn. stara: 
54-55 

317. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Kartki żywnościowe, talony na obiady, kartki na papierosy. 
                       1941-1944, druk, j. niem., jid., l., s.   sygn. stara:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
820 3 egz. 
821 4 egz. 
822 3 egz. 
823 3 egz. 
824 3 egz. 
825 7 egz. 
826 3 egz. 
827 2 egz. 
828 5 egz. 
829 3 egz. 
830 5 egz. 
831 3 egz. 
832 4 egz. 
833 3 egz. 
834 3 egz. 
835 3 egz. 
836 4 egz. 
837 3 egz. 
838 2 egz. 
839 2 egz. 
840 4 egz. 
841 3 egz. 
842 5 egz. (ankieta wypełniona przez kuchnie nr 304, 403,412, 426 i 438). 
843 1 egz. i mps. 
844 3 egz. 
845 2 egz. 
846 3 egz. 
847 2 egz. 
848 3 egz. 
849 2 egz. 
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318. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der 
Älteste der Juden in Litzmannstadt). Wydział Warzyw (Gemüsenabteilung). 
          Instrukcja dla punktów rozdzielczych Wydziału Warzyw. Raport targu 
dziennego nr 1 z dn. 15.05.1941 r. 
                       1941, mps pow., j. pol., l., s.   sygn. stara:  

319. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Wydział Pocztowy (Postabteilung). 
          Sprawozdanie statystyczne na temat obrotu poczty w getcie w 
październiku 1940 r.  
                       1940, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 244 

320. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Wydział Pocztowy (Postabteilung). 
          Zaświadczenia o zwolnieniu z opłat pocztowych. Zał. list z 30.10.1940 
r. Landwirtschafts-Gruppe „A” (ul. Garbarska 13  ) do sekretariatu  „Waad 
Hakibucim” dotyczący zwolnienia z opłat pocztowych wszystkich kibuców. 
                       1940, rkps, mps, mps pow., j. niem., pol., l., s. 3   sygn. stara: 

321. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Wydział Statystyczy (Statistische-Abteilung). 
          Okólnik z 12.04.1942 r.850 Druki do sprawozdań dla szkół. 
                       1941-1942, mps pow., j. niem., pol., l., s.   sygn. stara:  

322. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Wydział Statystyczy (Statistische-Abteilung). 
          Zestawienia statystyczne: liczba ludności getta (sierpień-październik 
1941 r.); statystyka narodzin, zachorowań i zgonów (1940-1944). 
                       1940-1944, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 124-125 

323. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). [Wydział Szkony (Schulabteilung)]. 
          Kartoteka uczniów szkół getta (2397 kart)851. (fragment)  
                       1941, rkps, druk, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara: 

324. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Wydział Szkony (Schulabteilung). 
          Zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły.  
                       1941, b.d., druk, j. niem., jid., l., s.   sygn. stara: 

325. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). [Wydział Szkony (Schulabteilung)]. 
          Wykaz imienny uczniów szkoły nr 9a (klasa IIIb).  
                       B.d., rkps, j. pol., l., s.   sygn. stara: 

326. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Marysin – Dom Sierot. 
          Rękopiśmienna gazetka prowadzona przez dzieci i wychowawców: 
„Nasza Gazetka”, nr 1-17, 24.08.1940-12.01.1941 r. i nr 42-49, 2.02-04.1942 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
850 2 egz. 
851 Dla tej jednostki jest opracowana baza elektroniczna dostępna w pracowni Archiwum ŻIH. 
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r.852  
                       1940-1942, rkps, j. pol., 2 zeszyty, poszyt, s.187+   sygn. stara: 

327. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Wydział Wsiedleń (Abteilung für die Eingesiedelten). 
          Okólniki. (nr 1 (6.12.1941 r.), nr 35 (18.02), nr 43 (26.03), nr 55 
(19.05)853, nr 56 (3.06)854, bez nr (3.06)855, nr 57 (8.06.1942 r.) ) 
                        1941-1942, mps, mps pow., j. niem., l., s.   sygn. stara:  

328. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Druki, blankiety, formularze. 
                       1940-1944, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  
 
Kronika getta – materiały i opracowania z Archiwum getta łódzkiego 
 

329. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          N.N., Przemówienie na spotkaniu z M. Ch. Rumkowskim dot. 
Archiwum w getcie. (fragment?) 
                        B.d., rkps, mps, j. pol., l., s. 2   sygn. stara:  

330. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Tageschronik” („Kronika Codzienna”). Zał. okólniki i inne 
dokumenty oficjalne. (fragmenty)856 
                        1942-1944, mps, j. niem., pol., l., poważne uszkodzenia i 
ubytki tekstu, s.   sygn. stara:  

331. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Opracowanie pt. „Aprowizacja” (organiazacja aprowizacji w getcie 
łódzkim)857. 
                        1942, mps, j. pol., jid., l., s.   sygn. stara:  

332. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Opracowanie pt. „Materiały do aprowizacji ludności żydowskiej w 
Łodzi”, cz. 1, „Pieczywo”„Aprowizacja”. Zał. fragment opracowania (s. 3-7) 
także dotyczący wypieku pieczywa w getcie.  
                        1941, rkps, mps, j. pol., l., s.   sygn. stara:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
852 Dar dla ŻIH w 1954 r.; w  2008 r. Archiwum ŻIH kupił od osoby prywatnej rkps nr nr 42-49 ze stycznia-
marca 1942 r. „Naszej Gazetki” (rkps, zeszyt); z treści nr 48 i 49 wynika, że przypuszczalnie były to ostatnie 
numery „Gazetki” przed likwidacją domu?. 
853 Mps pow. i mps. 
854 2 egz. 
855 3 egz. 
856 Destrukty. 
857 W dwóch wersjach językowych (pol. i jid.) Tekst w j. jid. – odpis powojenny? 
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333. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der 
Älteste der Juden in Litzmannstadt). 
          Opracowanie o Biurze Meldunkowym i Wydziale Statystycznym w 
getcie858. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s.   sygn. stara:  

334. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          [Bernard Ostrowski] B.O., Opracowanie pt. „Centralne Biuro 
Resortów Pracy”. (brak zakończenia) 
                        B.d., mps, j. pol., l., uszkodzenia i ubytki tesktu, s.2   sygn. 
stara:  

335. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Opracowanie o Wydziale Finansowo-Gospodarczym. 
                        1941, rkps, mps, j. pol., l., s.26   sygn. stara:  

336. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Opracowanie pt. „Wydział Kartkowy”, o systemie kartkowym w getcie 
łódzkim. 
                        1941, mps, j. pol., l., s.18   sygn. stara:  

337. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Opracowanie o kuchniach publicznych w getcie. 
                        1941, mps, j. pol., l., s.   sygn. stara:  

338. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Opracowanie pt. „«Dom wypoczynkowy» na Marysinie” (o tzw. 
„Heimie” w Morysie, dla uprzywilejowanych mieszkańców getta). 
                        1942, mps, j. pol., l., s.3   sygn. stara:  

339. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Opracowanie o Wydziale Mieszkaniowym. 
                        1941, mps, j. pol., l., s.   sygn. stara:  

340. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Opracowanie o opiece nad dziećmi. (fragment) 
                        1942, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

341. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Opracowanie o Wydziale Stanu Cywilnego. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s.   sygn. stara:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
858 Oba opracowania były fragmentem obszerniejszej pracy („albumu”) poświęconej dziejom i organizacji getta 
łódzkiego.   
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342. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der 
Älteste der Juden in Litzmannstadt). 
          Opracowanie o straży ogniowej i kominiarzach w getcie. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s.3   sygn. stara:  

343. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Reportaże [Alicji de Bunom] A.B. de („Kommt ein Vogel geflogen” 
(26.07.1942); „Kleiner Querschnitt durch das Getto” (30.07.1942); „Durch’s 
Fenster gesehen...oder «Die letzte Blaue»!” (2.08.1942) 
                        1942, mps, j. niem., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, s.   sygn. 
stara:  

344. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Leon Dafnera859, Reportaż pt. „Śluby w getcie” (26.11.1941). Zał. inne 
teksty o ślubach w getcie łódzkim (m.in. z 28.10.1942 r.). 
                        1941-1942, rkps, mps, j. pol., l., s.   sygn. stara:  

345. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          [Bernard Herlig] B.H., „Der ersten sieben Monate in Litzmannstadt-
Getto. Flüchtige, Eindrücke und Bilder.”860 Zał. tekst NN. bez początku (s. 
11-20). 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

346. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Reportaże, kroniki N.N. (z 14.12.1941 („Notatka o «kolektywach»”); z 
4861 i 14.05.1942). 
                        1941-1942, mps, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara:  

347. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Reportaże, kroniki [Oskara Rosenfelda] O.R. („Kulturhaus (Konzerte)” 
(05-06; 06.1942; 17.06.1942); „Die Getto-Ereignisse August 1943”; „Das 
gesicht des Gettos Dezember 1943”; „Fahr mit Tramway” (b.d.) ). Zał. 
notatki NN. 
                        1942-1944, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

348. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Reportaże Oskara Singera (z 20, 24, 27862 i 30.05.1942; z 7.06.1942; 
„Der Tag in Fragmenten. Zu Kapiteln von früher” (10.06.1942); „Zum 
Probleme Ost unf West” (06-07.1942); „Bei den Mützenmachern” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
859 Referent Wydziału Stanu Cywilnego. 
860 Odpis powojenny? 
861 Brudnopis, brak zakończenia. 
862 Z 20, 24 i 27.05.1942 r. odpisy powojenne. 
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(20.07.1942); „Aus Alt nach Neu!” (8.08.1942); 
„Beim ersten Millionär” (19.08.1942, 1.02.1943); „Das weisse Meer...” (08-
12.1942); z 16.09.1942; „Brennpunkt des Gettos” (1.10.1942); „Im Getto” 
(18.10.1942); z 10-11.1942; „Eldorado der Raucher” (15.11.1942); „Mieten 
auf” (1.03.1943)„Vom Talon zur Kraeftigungskueche” (09.1943); „Soziale 
Fuersorge. Urlaub im Getto” (09.1943); „Soziale Fürsorge im Getto” 
(05.1944); „Im Eilschritt durch den Gettotag” (b.d.); „Wenn ich durch die 
Strasse gehe...” (b.d.). Zał. tekst spisany przez Singera: „Die Rede des 
Amtsleiters Biebow vom 7 Dezember 1943”; brudnopisy reportaży, list z 
5.11.1942 r. (dot. reportaży)863. 
                        1942-1944, rkps, mps, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara:  

349. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Materiały do leksykonu („encyklopedii”) getta łódzkiego. Hasła 
osobowe i rzeczowe. Lit. A-Z. (kartoteka) 
                       B.d., mps, j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. stara:  

350. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Materiały do leksykonu („encyklopedii”) getta łódzkiego (m.in. notki 
biograficzne wybitniejszych mieszkańców getta, notatki). 
                       B.d., rkps, mps, j. niem, jid., zapis metodą stenografii, poszyt, 
l., s.   sygn. stara:  
 
Działalność konspiracyjna w getcie 
 

351. Łódź-Getto. Działalność konspiracyjna. 
          Różne odezwy do ludności, listy otwarte  (m.in. Komitetu Ochrony 
Ludności Żydowskiej od Głodu). 
                        1941, b.d., rkps, j. pol., jid., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, s.   
sygn. stara: 230|71 
 
Dokumenty prywatne 
 

352. Łódź. Dokumenty prywatne.  
          Sztambuch Toby, uczennicy jednego z gimnazjów łódzkich. Wpisy 
koleżanek i nauczycieli na zakończenie szkoły w 1934 r. 
                        1934, rkps, j. pol., jid., l., s.   sygn. stara:  

353. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. 
          Ruchla Badower – zaświadczenie o zameldowaniu w getcie łódzkim. 
                        1942, rkps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
863 Do niektórych dokumentów zał. powojenne tłumaczenia na j. pol. 
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354. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. 
          Mordcha Ejnhorn vel Bodzechowski i Frajdela Tyberg – odpis metryki 
ślubu. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s.   sygn. stara: 260 

355. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. 
          Dokumenty rodziny Federmanów (dokumenty Josefa (Joska) 
Federmana; listy Bernharda Federmana z obozu pracy do rodziców (1941 r.), 
korespondencja, fotografia, notatka powojenna dotycząca losów kolekcji).  
                        1913-1941, b.d., rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

356. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. 
          Mordka Frenkiel – odpis zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie „Sz. 
Auerbach Ska”. 
                        1940, rkps, j. pol., l., s.   sygn. stara:  

357. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. 
          M. Goldenstein – odpis zaświadczenia o zatrudnieniu w firmie „Juliusz 
Kinderman S.A”. 
                        B.d., rkps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

358. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. 
          Marian Jakubowicz – odpis świadectwa dojrzałości. 
                        B.d., rkps, j. pol., l., s.   sygn. stara: 260 
358a. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. 
          Rosa Klienenberger – metryka urodzin, poświadczenie obywatelstwa i 
zatrudnienia. 
                        1925-1939, b.d., rkps, mps, druk, fotokop., j. czes., niem., l., s.  
4, sygn. stara:  

359. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. 
          Julius Kränzler – korespondencja z firmą „Rudolf Knoop” (Dresden). 
                        1940, rkps, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

360. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. 
          Chune Fessel F. Reich (Międzyrzec) – zaświadczenie od burmistrza 
Międzyrzecza z 19.12.1940 r. 
                        1940, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

361. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. 
          Mary Schifflinger – korespondencja w sprawie Salomona Grossa 
(Lwów). 
                        1940, mps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 

362. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. 
          Hodys Sender – odpis zaświadczenia o zatrudnieniu (kierownik 
administracyjny) w przędzalni M. Piotrowski i Ska (ul. Skrzywana 7). 
                        B.d., rkps, j. niem., l., s.   sygn. stara: 277 

363. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. 
          Majer Szajnfeld (ul. Widok 7) – zaświadczenie z 3.09.1940 r. o 
zatrudnieniu (krawiec) w Arbeits-Resort – Schneider-Abteilung nr 2 
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(Resorcie Pracy - Wydziale Krawieckim nr 2). 
                        1940, rkps, j. pol., l., s.   sygn. stara: 302 

364. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. 
          Donat Szmulowicz– fragment dokumentu. 
                        1940, rkps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

365. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. 
          Zelda Urbach – zaświadczenia o zameldowaniu  w getcie łódzkim. 
                        1943, rkps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

366. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. 
          R. Weinberger – korespondencja (depesza z 26.12.1941 r. od H. 
Rozenowicza). 
                        1941, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

367. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. 
          Zbiór dokumentów prywatnych zebrany w Archiwum PSŻ (paszporty, 
dowody osobiste, książeczki wojskowe, legitymacje, książeczki 
oszczędnościowe, książki rodzinne, metryki, zaświadczenia, fotografie, 
korespondencja itd.)864. 
                        1866-1944, rkps, mps, druk, fot., fotokop., j. franc., niem., 
pol., ros., żyd., poszyt, l., uszkodzenia i ubytki tekstu, s.   sygn. stara:  

368. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. Utwory literackie. 
          Zbiór wierszy pt. „Getto”. „Wł.[asność] Mońka Altmana [Łódź] 
Franc[iszkańska] 34.” (Szymon Dratwa,  „Żydowski Grobowiec”; M.G., 
„Pan Prezes Rumkowski”, „Most II”; M.F, „Oferty”; „Egzekucja”; 
„Pożegnanie”)865.  
                        1943-1944, rkps, j. pol., l., drobne uszkodzenia i ubytki tekstu, 
s.   sygn. stara:  

369. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. Utwory literackie. 
          NN., Zbiór wierszy: „Dziś upływają dwa lata”; „But słomiany”; 
„Aspirant Lewin”; „Goniec mały”; „Aspirant Lewin”; „Awantura”; 
„Marzenia”; „Anons dla poszukujących Rawet”866. 
                        1943, rkps, j. pol., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, s. 9   sygn. 
stara:  

370. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. Utwory literackie. 
          NN., Wiersz: „Stukają młotki...” (wiersz dedykowany: „Komisarzowi 
urzędnicy biurowi bl.[oku] 88”). (Litzmannstadt Getto, 15.09.1943 r.) 
                        1943, rkps, j. pol., l., s. 2   sygn. stara:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
864 Dokumenty wchodzące do tej jednostki zostały opracowane w osobnej bazie elektronicznej dostępnej w 
Archiwum ŻIH (w przygotowaniu). 
865 Zał. odpis powojenny wiersza „Żydowski grobowiec”. 
866 Zał. odpisy powojenne, w których kolejne utwory: „Aspirant i jego broń”; „Gońcy «zredukowani»” „Aspirant 
przy pracy”. 
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371. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. Utwory 
literackie. 
          NN., Wiersz: „Links, links, links...”867 
                        b.d, rkps, j. jid. w łacińskiej transkrypcji, l., s. 1   sygn. stara:  

372. Łódź. Varia.  
          Koperta, rachunek (wystawiony przez firmę „I.M. Wajsberg” – Łódź 
dla firmy „Józef Markuscy i Ska” - Łódź), fragment teczki, zakładka. 
                        1934, 1944, b.d., rkps, mps, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara:  
 
Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego 
 

373. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Archiwa. 
          Spis części materiałów Gettoverwaltung w Łodzi odnalezionych po 
wojnie. 
                        1945, rkps, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara:  

374. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Archiwa. 
          Materiały do wstępu do inwentarza archiwum Gettoverwaltung w 
Łodzi. 
                        B.d., rkps, mps, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara:  

375. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Archiwa. 
          Inwentarz archiwum Gettoverwaltung w Łodzi opracowany przez 
Arno Otto Zahlera w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. 
                        Po 1947, rkps, j. niem., pol., poszyt, s.   sygn. stara:  

376. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Archiwa. 
          Inwentarz archiwum Przełożonego Starszeństwa Żydów w Łodzi 
opracowany w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. 
                        Po 1947, mps, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara:  

377. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Archiwa. 
          Inwentarz archiwum Przełożonego Starszeństwa Żydów w Łodzi 
opracowany w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. (drugi 
egz.) 
                        Po 1947, mps, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara:  

378. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Fragment dokumentacji finansowej łódzkiej Gminy Żydowskiej za 
1939 r. 
                        B.d., mps, j. pol., l., s.   sygn. stara:  

379. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Plan getta łódzkiego. 
                        B.d., fotokop.,  j. niem., l., s.   sygn. stara:  

380. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Wykazy imienne osób pochodzących z transportów przybyłych z 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
867 Utwór napisany na odwrocie rachunku nr 557: „Medikamenten-Depot des Aeltesten der Juden Litzmannstadt-
Ghetto Gesundheitsamt.” 
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Niemiec i zmarłych w getcie w 1942 r. (8.12.1942 
r.). 
                        B.d., mps,  j. niem., l., s.   sygn. stara:  

381. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Wykazy imienne: Żydzi z Luxemburga, z Pabianic i Pragi (?) w getcie 
łódzkim. 
                        B.d., mps, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara:  

382. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Wykazy imienne pracowników Zarządu Getta (Gettoverwaltung). 
                        B.d., mps,  j. niem., l., s.   sygn. stara:  

383. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Okólniki policji i administracji państwowej. (fragmenty) Zał. spisy 
adresów i wykazy imienne pracowników. 
                        B.d., rkps, mps,  j. niem., l., s.   sygn. stara:  

384. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Spis adresów firm i zakładów przemysłowych. 
                        B.d., mps,  j. niem., l., s.   sygn. stara:  

385. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Wypisy tekstów z „Lodzer Zeitung”- „Litzmannstadt Zeitung” 
(kwiecień-grudzień 1940) dotyczące głównie ludności żydowskiej. 
                        B.d., rkps868, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara:  

386. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Dokumenty dotyczące Hansa Biebowa. (1940-1944) 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

387. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Dokumenty niemieckie dotyczące konfiskaty mienia żydowskiego. 
(1940-1943) 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

388. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Korespondencja Gettoverwaltung (wpływająca) z miejscowości: A-W 
(1940-1943). 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

389. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Korespondencja Gettoverwaltung (wpływająca) z Poznania (1940-
1944). 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

390. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Różne dokumenty niemieckie dotyczące głównie Żydów łódzkich (z 
1939 r.) 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
868 Rękopis  wykonany przez dwie osoby (m.in. Artura Eisenbacha?). 
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391. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. 
Odpisy dokumentów. 
          Różne dokumenty niemieckie dotyczące głównie Żydów łódzkich (z 
1940 r.) 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

392. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Różne dokumenty niemieckie dotyczące głównie Żydów łódzkich (z 
1940 r.) 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

393. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Różne dokumenty niemieckie dotyczące głównie Żydów łódzkich (z 
1940 r.) 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

394. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Różne dokumenty niemieckie dotyczące głównie Żydów łódzkich (z 
1941 r.) 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

395. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Różne dokumenty niemieckie dotyczące głównie Żydów łódzkich (z 
1941 r.) 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

396. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Różne dokumenty niemieckie dotyczące głównie Żydów łódzkich (z 
1941 r.) 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

397. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Różne dokumenty niemieckie dotyczące głównie Żydów łódzkich (z 
1942 r.) 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

398. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Różne dokumenty niemieckie dotyczące głównie Żydów łódzkich (z 
1942 r.) 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

399. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Różne dokumenty niemieckie dotyczące głównie Żydów łódzkich (z 
1942 r.) 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

400. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Różne dokumenty niemieckie dotyczące głównie Żydów łódzkich (z 
1943 r.) 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

401. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Różne dokumenty niemieckie dotyczące głównie Żydów łódzkich (z 
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1944-1945 r. i b.d.) 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

402. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Opracowanie o getcie łódzkim (koniec 1940 r.) 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

403. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Fragmenty „Kroniki codziennej” („Tegeschronik”) z l. 1941-1943. 
                        B.d., rkps, mps, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara:  

404. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Przemówienia Rumkowskiego i inne dokumenty dotyczące PSŻ. (z l. 
1941-1943) 
                        B.d., mps, j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. stara:  

405. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Raporty miesięczne PSŻ dot. zaopatrzenia. (styczeń-lipiec 1941 r.) 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

406. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Różne dokumenty z kancelarii PSŻ (1940-1944). 
                        B.d., mps, j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. stara:  

407. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Kronika akcji wysiedleńczej w getcie łódzkim kwiecień-maj 1942 r. 
                        B.d., mps, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

408. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Dokumenty dotyczące szkolnictwa w getcie łódzkim. 
                        B.d., mps, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara:  

409. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Różne opracowania, reportaże, relacje, kroniki z getta łódzkiego. 
                        B.d., mps, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara:  

410. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Różne dokumenty (m.in. legitymacja Tauby Sury Bielawskiej, list 
Rywena Czarnichy, rabina; odezwa PPR do Żydów łódzkich z 1943 r.). 
                        1990, b.d., fotokop., ksero, j. niem., pol., jid., l., s.   sygn. 
stara:  

411. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Opracowania. 
          Materiały redakcyjne do wydawnictwa: Dokumenty i materiały do 
dziejów okupacji niemieckiej w Polsce, t. 3, Getto łódzkie, cz. 1, oprac. 
Artura Eisenbacha (Warszawa-Łódź-Kraków 1946). 
                        1946, rkps, mps, j. pol., l., s.   

412. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Opracowania. 
          Materiały redakcyjne do wydawnictwa: Dokumenty i materiały do 
dziejów okupacji niemieckiej w Polsce, t. 3, Getto łódzkie, cz. 1, oprac. 
Artura Eisenbacha (Warszawa-Łódź-Kraków 1946). 
                        1946, rkps, mps, j. niem., pol., l., s.    
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413. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. 
Opracowania. 
          Materiały redakcyjne do wydawnictwa: Dokumenty i materiały do 
dziejów okupacji niemieckiej w Polsce, t. 3, Getto łódzkie, cz. 1, oprac. 
Artura Eisenbacha (Warszawa-Łódź-Kraków 1946). 
                        1946, rkps, mps, j. niem., pol., l., s.     

414. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Opracowania. 
          Różne artykuły i opracowania (m.in. R. Kwiatkowska, „Partie i 
organizacje  młodzieżowe w łódzkim getcie; relacje: Michała Chęcińskiego i 
Pawła Rozdziała; Artur Solarz, „W Zetralgefängniss Litzmannnstadt – 
Getto”. 
                        1964, b.d., rkps, mps, j. pol., jid., l., s.   
 
Aneksy i uzupełnienia 
 

415. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (firmy869). Lit. A-B (nr  1-56) 
                        1940-1942, rkps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

416. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (firmy). Lit. D-F (nr  81-142)870 
                        1940-1942, rkps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

417. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (firmy). Lit. G-H (nr  161-199)871 
                        1940-1942, rkps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

418. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (firmy). Lit. Herman.- Kah. (nr  200-
300)872 
                        1940-1942, rkps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

419. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (firmy). Lit. Krahl-Marine. (nr  301-
352)873 
                        1940-1942, rkps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

420. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (firmy). Lit. Marine.-N (nr  353-
393)874 
                        1940-1942, rkps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

421. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (firmy). Lit. O-Seidel (nr  411-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
869 W tym Rady Żydowskie, zarządy obozów itd. 
870 Brak części kart. 
871 Brak części kart. 
872 Brak części kart. 
873 Brak części kart. 
874 Brak części kart. 

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



 80 

522)875 
                        1940-1942, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

422. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (firmy). Lit. Scheid.-Weid. (nr  541-
703)876 
                        1940-1942, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

423. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (firmy). Lit. Wegener-Z (nr  704-
755)877 
                        1940-1942, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

424. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (firmy). Lit. A-D (nr  781-900)878 
                        1940-1942, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

425. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (firmy). Lit. D-G (nr  901-1000)879 
                        1940-1942, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

426. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (firmy). Lit. G-Kor. (nr  1001-
1130)880 
                        1940-1942, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

427. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (firmy). Lit. Kön.-Mör. (nr  1131-
1239)881 
                        1940-1942, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

428. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (firmy). Lit. N-Seif. (nr  1251-
1400)882 
                        1940-1942, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

429. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (firmy). Lit. San.-Teb. (nr  1401-
1540)883 
                        1940-1942, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

430. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (firmy). Lit. Th.-Z (H) (nr 1541-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
875 Brak części kart. 
876 Brak części kart. 
877 Brak części kart. 
878 Brak części kart. 
879 Brak części kart. 
880 Brak części kart. 
881 Brak części kart. 
882 Brak części kart. 
883 Brak części kart. 
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1801)884 
                        1940-1942, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

431. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (towary i usługi).  
                        1944, rkps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

432. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (towary i usługi).  
                        1944, rkps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

433. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka rozliczeń finansowych (towary i usługi).  
                        1944, rkps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

434. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka zamówień na produkty wykonane przez ludność żydowską.  
                        1941-1942, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

435. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka zamówień na produkty wykonane przez ludność żydowską.  
                        1941-1942, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

436. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka zamówień na produkty wykonane przez ludność żydowską.  
                        1941-1942, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

437. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka zamówień na produkty wykonane przez ludność żydowską.  
                        1941-1942, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

438. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteka zamówień na produkty wykonane przez ludność żydowską.  
                        1941-1942, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

439. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Kartoteki zamówień na produkty wykonane przez ludność żydowską 
(fragmenty).  
                        1942-1943, rkps, mps, druk, j. niem., l., s.   sygn. stara:  

440. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). 
          Druki. Ankieta: Ahnen-Tafel zum Nachweis der arischen 
Abstammung885.  
                        b.d., druk, j. niem., l., s. 4  sygn. stara:  

441. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt).  
           Okólniki, druki, blankiety (m.in.:  broszury: Deutsche Post Osten. 
Anleitung zur Benutzung des Postscheckkontos [Warschau] 1940; Hans 
Diebow, Die Juden in USA (Berlin 1943); program Theater zu Litzmannstadt 
9-22.05.1943). 
                       1941-1945, b.d., mps pow., druk, j. holen., niem., pol., poszyt, 
l., uszkodzenia i ubytki tekstu, s./134   stara sygn.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
884 Brak części kart. 
885 2 egz. 
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442. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung 
Litzmannstadt). Zarząd nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den 
Reichsgau Wartheland m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). 
           Druki. 
                        1941-1943, b.d., mps, druk, j. niem., l., drobne uszkodzenia, s. 
/139   stara sygn.  

443. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). Zarząd 
nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau Wartheland 
m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). 
           Legitymacja dozorcy z rejonu 6: Andreas Kochanetz [Kochaniec] (ur. 
15.11.1885). 
                        1943, rkps, druk, j. niem., l., s. 4/151   stara sygn.  

444. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). Zarząd 
nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau Wartheland 
m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). 
           Kwitariusz pokwitowań za żarówki. 
                        1944, rkps, druk, j. niem., poszyt, s./133   stara sygn.  

445. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). Zarząd 
nieruchomości. Grundstücksgesellschaft für den Reichsgau Wartheland 
m.b.H. Zweigstelle Litzmannstadt (GEWA). 
           Zaświadczenie, pokwitowania wpłat. 
                        1941-1943, rkps, mps pow., druk, j. niem., l., s. 4/148.   stara 
sygn.  

446. Zarząd Miasta Łodzi (Stadtverwaltung Litzmannstadt). Akta gospodarcze. 
          Karty pojazdu wystawione przez Städtisches Fuhramt Litzmannstadt 
(sierpień-wrzesień 1940 r.) (nr 1-28)886. 
                        1940, rkps, mps, j. niem., l., s./138    sygn. stara:  

447. Łódź. Różne organizacje: Die Deutsche Arbeitsfront. Hitler-Jugend.   
           Druki (m.in. Schiessbuch der Hitler-Jugend887). 
                        1942, b.d., druk, j. niem., poszyt, l., s./132   stara sygn.  

448. Łódź. Dokumenty prywatne.   
           Dokumenty rodzinne Mathildy Hoch-Nagel (ur. 27.05.1890) 
                        1879-1944, rkps, mps, mps pow., druk, j. niem., pol., drobne 
uszkodzenia, l., s./120   stara sygn.  

449. Łódź. Dokumenty prywatne.   
           Różnych osób: Leon Bolewski (ul. Narutowicza 106/8); Beniamin 
Rosmarin (ur. 8.08.1901). 
                        1941, b.d., rkps, druk, j. niem., l., s./153   stara sygn.  

450. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). 
          Korespondencja (m.in. dot. ustawienia tablic na wskazanych ulicach 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
886 Karty nr 29-53, zob. j. 41. 
887 3 egz., w tym jeden wypełniony dla Heinricha Tuverlego (?). 
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Łodzi informujących o zakazie wstępu na teren 
getta). 
                        1941, mps, j. niem., l., s. 2/135  sygn. stara: 

451. Zarząd Getta w Łodzi (Gettoverwaltung). Akta gospodarcze. 
          Zestawienia, kosztorysy, rachunki, pokwitowania, notatki, 
korespondencja. 
                        1941-1944, b.d., rkps, mps, j. niem., l., uszkodzenia i ubytki 
tekstu, s./140  sygn. stara: 

452. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
           Druki: niewypełniony blankiet mandatu (Ordnungsstrafe) w 
wysokości 2 marek. 
                        1944, druk, j. niem., l., s. 1/136  sygn. stara: 

453. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Biuletyn: „Tageschronik” („Kronika Codzienna”), nr 137 z 1-
19.09.1942 r. (fragment)888 
                        1942, mps, j. niem., l., s. 2/141.  sygn. stara:  

454. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Sprawozdanie z konferencji z prezesem Chaimem Rumkowskim 
(17.10.1943 r.)  
                        1943, mps, jid., l., s. /142.  sygn. stara:  

455. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
           Opracowanie: „Rok za drutem kolczastym (Na marginesie 
obwieszczeń Pana Prezesa Ch. Rumkowskiego)”.  
                        1941, mps, j. pol., l., s. 31/143  sygn. stara: 

456. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
           Korespondencja. Zał. wykaz imienny pracowników służby 
porządkowej (pismo z 10.01.1942 r.). 
                        1941-1942, b.d., rkps, mps, j. niem., l., s. /137  sygn. stara: 

457. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
           Ewidencja - karty meldunkowe, karty pracy i inne. Indeks osób 
                        1940-1943 (po 1945), b.d., rkps, druk, fotokop., j. niem., l., 
s./131   sygn. stara: 

458. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Arbeitsamt-Getto. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
888 Tylko s. 4-5. 
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           Ankieta pracownika: Glika Król (ur. 
27.07.1928). 
                        1942 (?), rkps, mps pow., j. niem., l., s. 2/152.  sygn. stara: 

459. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Archiwum. 
           Instrukcja Gminy Żydowskiej w Wiedniu dla osób wysiedlanych z 
miasta. Korespondencja (inf. o przekazaniu do Archiwum dowodu 
osobistego Gitli Dratwy). 
                        1942, b.d., mps, mps pow., j. niem., l., s. 3/129.  sygn. stara: 
PSŻ-16a; PSŻ-30 

460. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ889.  
          Dokumenty rodziny: Adler. 
                        1905, rkps, druk, j. niem., l., s. 2/86   sygn. stara:  

461. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ (?).  
          Dokumenty rodziny: Agizim. 
                        1914-1931, b.d., rkps, mps, druk, fot., j. pol., ros., poszyt., l., 
s. /162   sygn. stara:  

462. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Adolfa Altmanna. 
                        1941, rkps, j. niem., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, s. /87   
sygn. stara:  

463. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokument rodziny: Rutha Angress (ur. 1881). 
                        1914, rkps, druk, j. niem., l., s. 2/88   sygn. stara: PSŻ-34 

464. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Zaświadczenie wojskowe Alfreda Bacha. 
                        1916, rkps, druk, j. niem., l., s. 2/89   sygn. stara:  

465. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Adolfa Bachricha i Rosalii Deutsch-Bachrich. 
                        1888-1941, rkps, mps, druk, j. czes., niem., l., s. /57   sygn. 
stara: PSŻ-14 

466. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Akt umowy notarialnej: Jonas Beck, Olga Beck i Ignaz Machauf. 
                        1920, mps, j. niem., poszyt, s. 7/123   sygn. stara: PSŻ-49 

467. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dyplom o nadaniu odznaczenia dla Eugena Bergera. 
                        1916, rkps, druk, j. niem., l., uszkodzenia, s. 2/90   sygn. stara: 
PSŻ-19 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
889 Na dokumentach prywatnych pochodzących z kancelarii PSŻ pojawiają się przeważnie stemple (w 
czerwonym tuszu) Archiwum PSŻ z sygnaturami lub inne oznaczenia: pierwsze litery nazwisk , rzadziej całe 
nazwiska osób, których dotyczą akta. Część archiwaliów nie ma żadnych oznaczeń. Przypadki wątpliwe 
oznaczyłem znakiem: (?). 
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468. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum 
PSŻ.  
          Dokumenty Chaima Bergnera. 
                        1899-1941, rkps, rkps pow., mps, fotokop., j. niem., 
uszkodzenia, l., s. /54   sygn. stara: PSŻ-26 

469. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty dot. Itziga Bluma. 
                        1903-1906, rkps, j. niem., l., s. 6/78   sygn. stara: PSŻ-56 

470. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Bouscher. Zał. tablica genealogiczna rodziny. 
                        1889-1941, rkps, mps, druk, fotokop., j. niem., drobne 
uszkodzenia, l., s. /63   sygn. stara: PSŻ-15 

471. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodzin: Bräuerów i Singerów. 
                        1937, b.d., rkps, mps, j. niem., l., s. /58   sygn. stara:  

472. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ (?).  
          Dokumenty Rebeki Brenner. 
                        1932, rkps, mps, j. franc., l., s. 3/19   sygn. stara:  

473. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Brünauer. 
                        1917-1939, rkps, mps, druk, fotokop., j. niem., l., drobne 
uszkodzenia, s. /62   sygn. stara: PSŻ-25 

474. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Siegmunda Cahn i Selmy Lind-Cahn. 
                        1890-1942, rkps, mps, druk, fotokop., fot., j. niem., poszyt., l., 
uszkodzenia, s. /51   sygn. stara: PSŻ-1 

475. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Świadectwo zawodowe Hedwig Cohen. 
                        1913, rkps, druk, j. niem., l., uszkodzenia, s. 2/92   sygn. stara: 
PSŻ-4 

476. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Pauliny Cohn. 
                        1941, mps, druk, j. niem., l., s. 2/52   sygn. stara: PSŻ-12 

477. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Wilhelma Cohna. 
                        1895-1908, rkps, rkps pow., j. niem., l., s. 4/53   sygn. stara: 
PSŻ-9; PSŻ-10 

478. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Czeczowitzka. 
                        1925-1939, rkps, mps, mps pow., druk, j. niem., l., s. /55   
sygn. stara: PSŻ-7; PSŻ-8 
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479. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum 
PSŻ.  
          Dokumenty dot. firmy: „Jakub Degensztajn i Ska”. 
                        1939, rkps, druk, j. pol., l., s. /130   sygn. stara:  

480. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Metryka chrztu Marii Djuk (ur. 2.07.1882). 
                        1910 (?), rkps, j. ang., niem., l., s. 2/114   sygn. stara: PSŻ-12 

481. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Eckstein. 
                        1932-1941, rkps, mps, druk, j. niem., l., uszkodzenia, s. /34   
sygn. stara: PSŻ-4 

482. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Zaświadczenie o obywatelstwie Philippa Eisensteina. 
                        B.d., fotokop., j. niem., l., s. 3/93   sygn. stara:  

483. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Dory Epstein. 
                        1927-1936, rkps, mps, druk, j. łac., niem., l., drobne 
uszkodzenia, s. 5/33   sygn. stara: PSŻ-13 

484. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Salomona Gepnera. 
                        1940, rkps, mps, druk, j. niem., pol., l., s. 3/106   sygn. stara: 

485. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Rudolfa Karla Gerstlera. 
                        1933-1935, b.d., mps, fotokop., j. niem., l., drobne 
uszkodzenia, s. 4/49   sygn. stara: PSŻ-22 

486. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Zaświadczenie o obywatelstwie Caroliny Glanz. 
                        1938-1939, rkps, druk, j. niem., l., drobne uszkodzenia, s. 2/94   
sygn. stara: PSŻ-26 

487. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ (?).  
          Dokumenty rodziny: Goldenberg z Höringhausen. 
                        1839-1860, rkps, druk, j. hebr., niem., l., s./155   sygn. stara:  

488. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Selly Gräfenberg, Stammbaum-blätter der Familie Gräfenberg, 
(Frankfurt a.M. 1916)890. 
                        1916, rkps, druk, j. niem., poszyt, s. 20/30   sygn. stara:  

489. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Akt ślubu Alfreda Goldmanna i Charlotty Lichtenstein. 
                        1921, rkps, druk, j. niem., l., s. 2/115   sygn. stara:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
890 Z uzupełnieniami rkps. 
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490. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum 
PSŻ.  
          Dokumenty Siegmunda Goldschmidta. 
                        1939, rkps, druk, j. niem., l., s. 5/116   sygn. stara: PSŻ-21 

491. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Zaświadczenie o służbie wojskowej Alfreda Grünbauma. 
                        1933, rkps, druk, j. niem., drobne uszkodzenia, l., s. 2/80   
sygn. stara: PSŻ-13 

492. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Zaświadczenie Fritza Grünewalda. 
                        B.d., fotokop., j. niem., l., s. 2/117   sygn. stara:  

493. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Metryka urodzenia Salomona Jacoba Grünberga, s. Herscha Leiba. 
                        1907-1939, rkps, druk, j. niem., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, 
s. 2/70   sygn. stara:  

494. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Elsy Günzburger-Hammel. 
                        1941, mps, druk, j. niem., l., s. /105   sygn. stara: 

495. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Ferdynanda Hamburgera. 
                        1885-1941, rkps, mps, druk, j. niem., l., drobne uszkodzenia i 
ubytki tekstu s. /44   sygn. stara: PSŻ-22 

496. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Zaświadczenie o obywatelstwie Mosesa Hamburgera. 
                        1920, rkps, druk, j. niem., l., s. 2/46   sygn. stara: PSŻ-21 

497. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Haas. 
                        1851-1939, rkps, mps, j. jid., niem., l., s. 6/82   sygn. stara: 

498. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Hecht. 
                        1880-1891, rkps, rkps pow., j. niem., l., drobne uszkodzenia i 
ubytki tekstu, s. 2/119   sygn. stara: PSŻ-19 

499. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Metryka urodzenia Dwojry Heilporn (ur. 4.09.1877). 
                        1921-1940, rkps, mps,  druk, j. niem., pol., l., drobne 
uszkodzenia i ubytki tekstu, , s. 3/118   sygn. stara: PSŻ-9 

500. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Juliusa Hellendalla. 
                        1938-1942, b.d., rkps, mps, mps pow.,  druk, j. niem., l., s. /42   
sygn. stara: PSŻ-53 

501. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny Jüdela (Eugena) Hellmanna. 
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                        1934, b.d., rkps, mps, druk, j. czes., l., 
drobne uszkodzenia i ubytki tekstu, s. 4/4   sygn. stara: PSŻ-57 

502. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Hermann. 
                        1877-1941, rkps, mps, j. niem., ros., l., drobne uszkodzenia, s. 
/11, sygn. stara: PSŻ-58 

503. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Zaświadczenie o wykonywaniu zawodu Rudolfa Herrnheisera. 
                        1929, rkps, druk, j. czes., niem., l., drobne uszkodzenia i 
ubytki tekstu, s. 1/5 

504. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Herschmann i Mendl. 
                        1941, b.d., mps, druk, fotokop., j. niem., l., s. 6/9   sygn. stara: 
PSŻ-30 

505. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dyplom inżyniera Uniwersytetu w Bordeaux dla Abrahama 
Herszkowicza (1934 r.). 
                        1935, rkps, druk, j. franc., l., uszkodzenia, s. 1/20   sygn. stara:  

506. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Leopolda Herza. 
                        1931-1937, rkps, druk, j. niem., l., s. /10   sygn. stara: PSŻ-51 

507. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Świadectwa szkolne Gerty Herzfeld. 
                        1930-1937, rkps, druk, j. niem., l., s. 5/8   sygn. stara:  

508. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Lippego (Philippa) Hirschhorna (ur. 20.03.1869). 
                        1879-1931, rkps, druk, j. niem., pol., l., drobne uszkodzenia, s. 
7/7   sygn. stara: PSŻ-47 

509. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Umowa ślubna (ketuba) Szlomy Hofmana i Jehudy Brzostowskiego, 
ojca Rywki Brzostowskiej. (Dąbrowiec, 5 dzień Sukot, rok nieczytelny) 
                        b.d., rkps, druk, j. hebr., l., drobne uszkodzenia i ubytki tekstu, 
s. 1/161, sygn. stara: 

510. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Holzbauer. 
                        1939, b.d., rkps, druk, fotokop., j. niem., l., s. /6, sygn. stara: 
PSŻ-55 

511. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Horn. 
                        1897-1941, rkps, druk, j. niem., pol., l., uszkodzenia, s. /39, 
sygn. stara: PSŻ-50 

512. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Friedricha (Froima) i Fani (Frymy) Jungermannów. 
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                        1904-1941, rkps, mps, mps pow., 
druk, j. niem., pol., l., uszkodzenia, s. /43, stara sygn.: PSŻ-8; PSŻ-9 

513. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Rudolfa Kärpela i Fanni Berger-Kärpel. 
                        1876-1941, rkps, mps pow., druk, j. niem., węg., l., 
uszkodzenia i ubytki tekstu, s./35   sygn. stara: PSŻ-40 

514. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokument rodziny: Kaufmann. 
                        1867, rkps, j. niem., l., s. 3/158   sygn. stara: PSŻ-56 

515. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Kiefer. 
                        1938-1941, rkps, mps, druk, fot., fotokop., j. hiszp., niem., l., 
s./1   sygn. stara: PSŻ-49 

516. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Metryka urodzenia Sophie Kirschner (ur. 22.08.1835 r.). 
                        1859, rkps, j. niem., l., s. 2/76   sygn. stara: PSŻ-21 

517. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Świadectwo ślubu Heinricha Kleeblatta i Marii Mayerfeld. 
                        1938, fotokop., j. niem., l., s. 6/41   sygn. stara:  

518. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Zaświadczenie zawodowe Claire Klein. 
                        1940, rkps, druk, j. niem., l., drobne uszkodzenia, s. 2/95   
sygn. stara: PSŻ-41 

519. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Umowa dot. rodzin: Klein i Kral. 
                        1904, rkps, j. niem., l., s. /108  sygn. stara: PSŻ-45 

520. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Świadectwa szkolne Lily Klinger. 
                        1908-1913, rkps, druk, j. niem., l., s. 5/36   sygn. stara:  

521. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ (?).  
          Dokumenty rodziny: Koggel (Kuggel). 
                        1841-1858, rkps, druk, j. niem., l., s. /157  sygn. stara:  

522. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Kühnelt. Zał. akty zgonu rodziny Conn. 
                        1895-1941, rkps, mps, druk, fot., fotokop., j. niem., drobne 
uszkodzenia, l., s. /59   sygn. stara: PSŻ-44 

523. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Lachmann. 
                        1900-1942, rkps, mps, druk, j. hebr., niem., l., s./37   sygn. 
stara: PSŻ-30; PSŻ-31 

524. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty: Ernestyny (Tiny) Laufer-Schlesinger (ur. 3.01.1867), c. 
Samuela. 
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                        1928-1941, rkps, druk, fotokop., j. 
czes., niem., l., drobne uszkodzenia, s. 7/3   sygn. stara: PSŻ-37 

525. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Ludwiga Leviego. 
                        1936-1941, rkps, mps, druk, fotokop., j. ang., niem., l., drobne 
uszkodzenia i ubytki tekstu, s./12   sygn. stara: PSŻ-46 

526. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodzinne Rudolfa Levy’ego (dot. m.in. rodzin: Levy, 
Schwelm, Oppenheim, Wetzlar). 
                        1863-1933, rkps, mps, druk, fot., j. niem., l., drobne 
uszkodzenia i ubytki tekstu, s./149   sygn. stara: PSŻ-39 

527. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Michała Hersza Lewkowicza z zał. pismem do Archiwum 
PSŻ.  
                        1942-1943, rkps, mps, druk, j. niem., l., drobne uszkodzenia, 
s./2   sygn. stara:  

528. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Heinricha Lichtblaua. 
                        1924-1939, rkps, mps, druk, fotokop., j. niem., l., drobne 
uszkodzenia, s./31   sygn. stara: PSŻ-36 

529. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Metryka urodzenia Amalii Lichtenstein (ur. 1838), c. Jacoba. 
                        1861, rkps, j. niem., l., drobne uszkodzenia, s. 2/77   sygn. 
stara:  

530. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Metryka urodzenia Gertrudy Liebenthal (ur. 1896) 
                        1906, rkps, druk, j. niem., l., s. 2/96   sygn. stara: PSŻ-30 

531. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Lomnitz i Stern. 
                        1897-1940, rkps, mps, druk, j. niem., węg., l., s. /56   sygn. 
stara: PSŻ-43 

532. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Eduarda Löw. 
                        1919-1937, rkps, mps, druk, j. niem., l., drobne uszkodzenuia, 
s. 6/29   sygn. stara: PSŻ-41 

533. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Metryka urodzenia Gretchen Löwensberg, c. Dawida. 
                        1924, rkps, druk, j. niem., l., s. 2/75   sygn. stara: PSŻ-49 

534. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Löwenstein. 
                        1934, mps, druk, j. niem., l., s. 2/104   sygn. stara: PSŻ-48 

535. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Malwiny Löwy. 
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                        1939-1942, rkps, mps, druk, j. niem., 
węg., l., s./21   sygn. stara: PSŻ-40 

536. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Fanni Lubelsky, c. Sigmunda. 
                        1941, b.d., fotokop., j. niem., l., s. 4/74   sygn. stara:  

537. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Josefa Lustiga i Karoliny Trebitsch-Fessler. 
                        1890-1941, rkps, mps, fotokop., j. niem., l., s./47   sygn. stara: 
PSŻ-47  

538. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Mainzer. 
                        1941, b.d., rkps, mps, mps pow., druk, fotokop., j. niem., l., s. 
/60   sygn. stara: PSŻ-10 

539. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Metryka urodzenia Rosalii Mandler, c. Simona. 
                        1875, rkps, druk, j. niem., l., s. 2/71   sygn. stara: PSŻ-41 

540. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Metryka urodzenia Sigmunda Mane, s. Simona. 
                        1939, mps, druk, j. niem., l., s. 2/69   sygn. stara:  

541. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Akt małżeństwa Josefa Mannheimera i Jetty Blatt. 
                        1940, mps, druk, j. niem., l., s. 2/65   sygn. stara: PSŻ-34 

542. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Markus (Marcus). 
                        1938-1939, b.d., rkps, mps, j. niem., l., s./28   sygn. stara: 
PSŻ-32 

543. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Zaswiadczenie wojskowe Dawida Markusa. 
                        1933, rkps, druk, j. niem., l., s. 2/113   sygn. stara:  

544. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Zaswiadczenie o obywatelstwie Leopolda Markusa. 
                        1929, rkps, druk, j. niem., l., s. 2/112   sygn. stara: PSŻ-6 

545. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Świadcetwo pracy Jacoba Mautnera. 
                        1859, rkps, j. niem., l., s. 2/121   sygn. stara: PSŻ-52 

546. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokument rodziny: Melcher. 
                        1878, rkps, druk, j. węg., l., drobne uszkodzenia, s. 2/32   
sygn. stara: PSŻ-55 

547. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ (?).  
          Paszport Adeli Mendelson (ur. 10.06.1885). 
                        B.d., fotokop., j. franc., ros.,  niem., poszyt, s. 6/156   sygn. 
stara:  
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548. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum 
PSŻ.  
          Dokumenty Ottona Meyera. 
                        1918-1935, rkps, mps, j. niem., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, 
s. 5/81   sygn. stara: PSŻ-45 

549. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Miller. 
                        1897-1940, rkps, mps, druk, j. niem., l., s./84   sygn. stara:  

550. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Metryka urodzenia Esther Zirel (Elisy) Mollno (ur. 1.12.1868), c. 
Israela. 
                        1905, rkps, j. niem., l., s. 3/122   sygn. stara: PSŻ-48 

551. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Leiba Mühlstocka, s. Chaima Dawida. 
                        1880-1940, rkps, mps, druk, fotokop., j. niem., pol., l., 
uszkodzenia, s. 6/27   sygn. stara: PSŻ-38 

552. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Alexandra Müllera. 
                        1939-1941, rkps, mps, druk, j. niem., l., s./25   sygn. stara:  

553. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Metryka zgonu Rosy Nagel-Beck (26.10.1843-4.05.1908). 
                        1918, mps, druk, j. niem., l., s. 2/98   sygn. stara: PSŻ-10 

554. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Metryka urodzenia Jechiela Nüssbauma, s. Leiba. 
                        1896-1939, rkps, druk, j. niem., pol., l., uszkodzenia i ubytki 
tekstu, s. 2/73   sygn. stara: PSŻ-12 

555. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokument rodziny: Ochsen i Albanin. 
                        1796-1864, rkps, druk, j. niem., l., drobne uszkodzenia i 
ubytki tekstu, s. 4/128   sygn. stara: PSŻ-56 

556. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Metryka zgonu Artura Palma (zm. 24.07.1938). 
                        1940, b.d., fotokop., j. niem., l., s. 2/99   sygn. stara:  

557. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Wilhelma i Wilhelminy Posiles. 
                        1901-1941, rkps, mps, mps pow., druk, fotokop., j. czes., 
niem., węg., l., drobne uszkodzenia, s./48   sygn. stara: PSŻ-1; PSŻ-2 

558. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Legitymacja ubezpieczeniowa (inwalidzka) Isaka Pschedborscha. 
                        1941-1942, mps, druk, j. niem., l., s. 2/111   sygn. stara: 

559. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Patent wojskowy Karla Rappa. 
                        1907, rkps, druk, j. niem., l., s. 2/107   sygn. stara: PSŻ-19 
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560. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum 
PSŻ.  
          Dokument dot. rodziny: Reiss. 
                        1906, rkps, rkps pow., j. niem., l., s. 2/124   sygn. stara:  
PSŻ-30 

561. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Metryka ślubu Eugena Riesenfelda i Erny Katz-Meller891. 
                        1939, mps, druk, j. niem., l., drobne uszkodzenia, s./45   sygn. 
stara:  

562. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Metryka urodzenia Efroima Rosenberga (ur. 6.01.1918), s. Wolffa. 
                        1938, rkps, druk, j. niem., l., uszkodzenia i ubytki tekstu, s. 
2/61   sygn. stara: PSŻ-18 

563. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Zaświadczenie dot. Georga Rosenberga. 
                        1942, b.d., fotokop., j. niem., l., s. 2/125   sygn. stara:  

564. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Zaświadczenie o obywatelstwie Wilhelma Rosnera. 
                        1926-1939, rkps, druk, j. niem., l., uszkodzenia, s. 2/97   sygn. 
stara:  

565. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          M. Rozen, Portret Chaima Rumkowskiego892. 
                        b.d., rkps (ołówek), l., liczne zabrudzenia, [konserwacja!!!] s. 
2/154   sygn. stara: 

566. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Zaświadczenie Borucha Rozensteina o zatrudnieniu w Wydziale 
Archiwalnym PSŻ. (20.01.1941 r.) 
                        1941, mps, j. niem., pol., l., s. 1/83   sygn. stara:  

567. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Salomona Sassena. 
                        1912, rkps, mps, druk, j. franc., niem., l., drobnr uszkodzenia, 
s./50   sygn. stara:  

568. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Zaświadczenie o obywatelstwie Isidora Saudeka. 
                        1917-1930, rkps, druk, j. niem., l., s. 2/100   sygn. stara: PSŻ-
18 

569. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Johanna Schillera. 
                        1879-1938, rkps, mps, druk, j. niem., węg., l., uszkodzenia i 
ubytki tekstu, s./13   sygn. stara: PSŻ-17 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
891 2 egz. 
892 Na s. 2 inf. (kredka lub ołówek kopiowy?): „Moniek Ast, Zgierska 24/29, lat 12” 
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570. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum 
PSŻ.  
          Zaświadczenie Jovana (?) Šilera [Szylera?]. 
                        1931, rkps, rkps pow., j. serbsko-chorwacki, l., drobne 
uszkodzenia, s. 4/127   sygn. stara:  

571. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Zaświadczenie zawodowe Wolfa Senzera (Sewzera?). 
                        1891, rkps, mps, j. niem., l., drobne uszkodzenia i ubytki 
tekstu, s. 2/109   sygn. stara:  

572. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Akt małżeństwa Leisera Silbera i Zipry Einhauch. 
                        B.d., fotokop., j. niem., l., s. 2/66   sygn. stara:  

573. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Metryka urodzenia Fryderyki Silberstein, c. Efroima. 
                        1909, rkps, druk, j. niem., pol., l., s. 2/68   sygn. stara:  

574. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Simon. 
                        1903-1922, rkps, druk, j. niem., l., s. 5/64   sygn. stara:  

575. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Metryka urodzenia Adeli Singer, c. Leopolda. 
                        1901, rkps, druk, j. niem., l., drobne uszkodzenia i ubytki 
tekstu, s. 2/72   sygn. stara:  

576. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Karla Singera. 
                        1918-1940, rkps, mps, druk, j. niem., uszkodzenia i ubytki 
tekstu, l., s. 4/79   sygn. stara: PSŻ-75 

577. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Dawida Spitzera i Elsy Springer-Spitzer. 
                        1909-1940, rkps, mps, druk, j. niem., l., drobne uszkodzenia i 
ubytki tekstu, s./26   sygn. stara: PSŻ-61 

578. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Reginy Engel-Stafford. 
                        1892-1941, rkps, mps, fotokop., j. niem., l., drobne 
uszkodzenia i ubytki tekstu, s. /24   sygn. stara: PSŻ-75 

579. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Ludwiga Steina (ur. 7.06.1864). 
                        1900-1921, rkps, mps, druk, j. niem., l., uszkodzenia, s. 4/101   
sygn. stara:  

580. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Gertrudy Steindecker. 
                        1937-1941, rkps, mps, j. niem., l., s. 4/22   sygn. stara:  

581. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Akt małżeństwa Josefa Wilhelma Steinera i Kathariny Fischer. Zał. 
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świadectwo zawodowe i metryka zgonu Josefa 
Steinera (23.07.1851-8.02.1919). 
                        1869-1919, rkps, druk, j. niem., uszkodzenia i ubytki tekstu, l., 
s. 5/67   sygn. stara: PSŻ-74 

582. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Herminy Miskiewicz-Steinweiss. 
                        1910-1924, rkps, mps, j. niem., l., drobne uszkodzenia, s. 6/23   
sygn. stara: PSŻ-42 

583. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty dot. Clotildy Stettenheimer. 
                        1941-1942, rkps, druk, j. niem., l., s./14   sygn. stara:  

584. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Świadectwo szkolne Frideriki Štrambah [Sztrambach] (ur. 
15.02.1920). 
                        1938, rkps, druk, j. serbsko-chorwacki, l., s. 4/126   sygn. 
stara:  

585. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Strauss. 
                        1936-1940, rkps, mps, druk, j. ang., niem., l., s./16   sygn. 
stara: PSŻ-43 

586. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Nathana Teitelbauma. 
                        1905-1938, rkps, mps, druk, j. niem., l., s./15   sygn. stara: 
PSŻ-13 

587. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Wagman. 
                        1925-1941, rkps, mps, druk, j. franc., niem., pol., l., 
uszkodzenia i ubytki tekstu, s./18   sygn. stara:  

588. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Edith Weidberg (ur. 4.11.1920). 
                        1927-1937, rkps, druk, j. niem., poszyt., l., s./110   sygn. stara: 
PSŻ-49 

589. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty Felicji Weil. 
                        1912-1938, rkps, druk, j. czes., niem., l., drobne uszkodzenia, 
s./40   sygn. stara: PSŻ-50 

590. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Weinberger. 
                        1901-1939, rkps, druk, j. niem., węg., l., drobne uszkodzenia i 
ubytki tekstu, s./38   sygn. stara: PSŻ-1 

591. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Wertheimer. 
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                        1886-1940, b.d., rkps, mps, druk, 
fotokop., j. niem., węg., l., uszkodzenia, s. 6/17   sygn. stara: PSŻ-24 

592. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Zaświadczenie o obywatelstwie Brunner-Winkler (ur. 1.07.1862). 
                        1929, rkps, druk, j. niem., l., poważne uszkodzenie i ubytek 
tekstu, s. 2/102   sygn. stara: PSŻ-27 

593. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Zaświadczenie o obywatelstwie Lydii Winternitz (ur. 10.11.1859). 
                        1919-1939, rkps, druk, j. niem., l., drobne uszkodzenie i 
ubytek tekstu, s. 2/103   sygn. stara: PSŻ-14 

594. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Umowa ślubna (ketuba) Gustava (Gerszona)Wintersteina, s. 
Menachema, i Herminy (Gitel) Steiner, c. Józefa (Wiedeń, 30.10.1904). 
                        1904, rkps, druk, j. hebr., l., drobne uszkodzenia, s. 2/91   
sygn. stara: PSŻ-15 

595. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Umowa ślubna (ketuba) Alberta Zingera, s. Leopolda i Filipiny Ernsta, 
c. Gustawa (Wiedeń, 3.01.1904). 
                        1904, rkps, j. hebr., l., drobne uszkodzenia, s. 2/160   sygn. 
stara: PSŻ-7 

596. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Różne dokumenty. 
                        1866-1942, rkps, mps, druk, j. czes., hebr., niem., węg., l., s. 
/159   sygn. stara:  

597. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). Wydział Kuchni (Küchenabteilung). 
           Pokwitowanie na wydanie węgla. 
                        1941, rkps, druk, j. niem., l., s. 1/150.  sygn. stara: 

598. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne.  
          L. Berman (Graf Kali), Wiersze (2): pt. „Dawid Gertler” (10.1940 r.) 
                        1940, mps, jid., l., s. 2./85  sygn. stara:  

599. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne.  
          Dokumenty rodziny Welnerów: Dawida, Chaji, Salomona, Gabriela i 
Fuksa. (zaświadczenia, kwity, korespondencja). 
                        1939-1941, rkps, j. niem., pol., l., drobne uszkodzenia, s./147   
sygn. stara:  

600. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne.  
          Josef Zelkowicz – opracowania i reportaże dot. getta łódzkiego. 
(fragmenty) 
                        1942, b.d., rkps, jid., poszyt., l., drobne uszkodzenia, s.   sygn. 
stara:  

601. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne.  
          Josef Zelkowicz, Reportaż pt. Zreformowane gettowe wesela w świetle 
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Halachy i tradycji ludowej”.(17.11.1942 r.)  
                        1942, mps, jid., poszyt., l., s.   sygn. stara:  III\81 

602. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne.  
          Josef Zelkowicz, Opracowanie dotyczące piekarni i przydziału chleba 
w getcie. (fragmenty)893 
                        b.d., rkps, mps, jid., l., drobne uszkodzenia i ubytki tekstu, s.   
sygn. stara:  III\161 

603. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne.  
          Josef Zelkowicz – opracowania i reportaże dot. getta łódzkiego.  
                        1942-1943, mps, jid., l., s.   sygn. stara: III\121, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 149, 158 

604. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne.  
          Josef Zelkowicz – opracowania i reportaże dot. getta łódzkiego. 
(fragmenty) 
                        1943, b.d., mps, jid., l., s.   sygn. stara:  

605. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne.  
          Josef Zelkowicz – opracowania i reportaże dot. getta łódzkiego.  
                        1942, b.d., po 1945, rkps, mps, jid., l., uszkodzenia i ubytki 
tekstu (jeden dokument), s. 163.   sygn. stara: CŻKH, 303\XX\267; 
mikrofilm nr N-0016 

606. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne.  
          Josef Zelkowicz – opracowania i reportaże dot. getta łódzkiego.894  
                        Po 1945, mps, jid., l., s.   sygn. stara:  

607. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. 
          Sprawozdanie z działalności Likwidatora Majątku byłego Getta w 
Łodzi, Mieczysława Bajgelmana z 1-20.02.1945 r. 
                        1945, mps, j. pol., l., s./146   sygn. stara:  

608. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. 
          Materiały dot. Kiwy Siennickiego, pracownika Arbeitsamtu w getcie 
łódzkim (relacje, oświadczenia, korespondencja). 
                        1947, b.d., rkps, mps, j. pol., l., s./145   sygn. stara:  

609. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Odpisy dokumentów. 
          Wykazy imienne pracowników Gettoverwaltung w Łodzi. 
                        B.d., rkps, mps, j. niem., pol., l., s./   sygn. stara:  
 
Uzupełnienia (włączone po 30.09.2011 r.) 
 

610. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). [Wydział Statystyczny (Statistische-Abteilung)?] 
           Statystyka stanu zdrowotnego i sanitarnego ludności getta (tabele). 
(1940-1942) (fragmenty) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
893 Brak s. 1-2, 9, 24-42, 67-76, 92-103; s. 77-91 w 2 egz. 
894 Odpisy powojenne. 

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



 98 

                        1942, druk, j. niem., l., s.  
 
Uzupełnienia (włączone po 31.05.2014 r.) 
 

611. Łódź. 
          Druki różne. 
                        1940-1942, b.d., rkps, druk, j. niem., pol., l., s.  stara sygn. 

612. Łódź. Dokumenty prywatne. 
          Korespondencja rodziny Fiechtner (listy od: Arlet, Barner, R. Görus, 
M. Görus, Viktoria Rüb)895. 
                        1928-1942, rkps, fot., j. niem., l., s.   stara sygn. 

613. Łódź. Dokumenty prywatne.  
          Korespondencja (listy: H. H. Hegland do Waltera Westrama; N.N. do 
Friedericke Strombach). Zał. karty niezapisane karty pocztowe. 
                        b.d., rkps, druk, j. niem., l., s. 8.   sygn. stara:  

614. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt).  
           Dzieje Wydziału Meldunkowego w getcie łódzkim (fragmenty). 
                        b.d., mps, j. pol., l., s. 8. 

615. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Korespondencja. List Józefa Kownera (ur. 1895) (Łódź, ul 
Gnieźnieńska 26 m. 13), artysty malarza z prośbą o podniesienie dla niego 
miesięcznego „subsydium”. 
                        B.d., rkps, j. pol., l., s. 3.   sygn. stara:  

616. Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi (Der Älteste der Juden in 
Litzmannstadt). 
          Druki różne. 
                        1940, b.d., druk, j. niem., pol., l., s. 5.   sygn. stara:  

617. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Itzinger (Icynger) (Familien Stammbuch). 
                        1923-1937, rkps, druk, j. niem., poszyt, s. 48.   sygn. stara:  

618. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne z Archiwum PSŻ.  
          Dokumenty rodziny: Rosenberg (Familien Stammbuch). 
                        1906-1938, rkps, druk, jid., j. niem., poszyt, s. 55.   sygn. 
stara: PSŻ -18896 

619. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne.  
          Talon na zakup żywności w getcie łódzkim: Tauba (Fajga) Berkowicz 
(ul. Przemysłowa 38 m. 3/ ul. Emilii Plater 39). 
                        1942, rkps, druk, jid., j. niem., pol., l., s. 2.   sygn. stara: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
895 Korespondencja Fiechnerów także w j. 116a. 
896 Zał. dwa pukle włosów. 
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620. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne.  
          Karta na zakup 20 dkg drożdży w getcie łódzkim dla (24.08.1942): 
Abram Konopnicki (ul. Lutomierska 63) 
                        1942, rkps, druk, jid., j. niem., pol., l., s. 2.   sygn. stara: 

621. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne.  
          Karta pracy w getcie łódzkim (5.11.1940): Szyja (?) Lasocki (ur. 
1888). 
                        1940, rkps, druk, j. niem., l., uszkodzenia i bytki tekstu, s. 2.   
sygn. stara: 

622. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne.  
          Zaświadczenia (3) o zameldowaniu na terenie getta łódzkiego: Wolf 
Orner (ur. 4.10.1911). 
                        1940, rkps, druk, j. niem., l., s. 6.   sygn. stara: 

623. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne.  
          Świadectwo ukończenia szkoły powszechnej 21.06.1937 r. (Łódź, 
Publiczna Szkoła Powszechna nr 151, ul. Magistracka 6): Salomon 
Rubinsztajn (ur. 3.07.1923) . 
                        1937, rkps, druk, j. pol., l., s. 2.   sygn. stara:  

624. Łódź-Getto. Dokumenty prywatne. Utwory literackie. 
          NN.[Weksler?], Wiersz satyryczny: „Wojl iż der mejlech” 
[„Szczęśliwy jest król”] o M. Ch. Rumkowskim. Zał. rysunek 
przedstawiający Rumkowskiego897. 
                        b.d., rkps, jid., l., s. 3.   sygn. stara:  

625. Łódź. (?) Dokumenty prywatne.  
          Utwory literackie. 
                        1902, rkps, j. niem., l., s. 7.   sygn. stara:  

626. Materiały powojenne dotyczące getta łódzkiego. Archiwa. 
          Materiały do inwentarza archiwum Gettoverwaltung w Łodzi (spisy 
dokumentów). 
                        B.d., rkps, j. niem., pol., l., s.   sygn. stara:  

 
 

Indeks osób 
Numery podane przy nazwiskach są numerami jednostek archiwalnych. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
897 Rkps znaleziony w spuściźnie Bernarda Marka (j. 132), prawdopodobnie pochodzi z kolekcji łódzkiej. 
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Achmielkin (Ajzenwerg) Anna – 49 
Achmielkin Piotr – 49 
Adler – 460 
Agizim – 461 
Ajzenwerg zob. Achmielkin Anna 
Albanin – 555 
Altman Moniek – 368 
Altmann Adolf – 462 
Angress Rutha – 463 
Arndt Edmund – 146 
Ast Moniek – 565 
Bach Alfred – 464 
Bachrich Adolf – 465 
Badower Ruchla – 353 
Bajgelman Lena – 282 
Bajgelman Mieczysław – 607 
Barcińska H. - 117 
Beck Jonas – 466 
Beck Kathe – 116a 
Beck Olga – 466 
Beigelman Dawid – 282 
Berger (Kärpel) Fanni – 513 
Berger Eugen – 467 
Bergner Chaim – 468 
Berman L. (Graf Kali) – 598 
Białek Michał – 282 
Biebow Hans - 386 
Bielawska Tauba Sura – 410 
Blatt Jetty – 541 
Blechard Jochwet – 457 
Blum Itzig – 469 
Bodzechowski zob. Ejnhorn Mordcha 
Bolewski Leon – 449 
Bornstein Józef – 282 
Borochowska zob. Rywkin Olga 
Bouscher – 470 
Bräuer – 471 
Breitner Aleksander – 115 
Brenner Rebeka – 472 
Brünauer – 473 
Brunner (Winkler) – 592 
Brzostowska Rywka – 509 
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Brzostowski Jehuda – 509 
Bunom de Alicja – 343 
Cahn Siegmund – 474 
Chęciński Michał – 414 
Cikrowska Szyfra – 282 
Cohen Hedwig – 475 
Cohn Paulina – 476 
Cohn Wilhelm – 477 
Conn – 522 
Czarbat Wiktoria – 81 
Czarnicha Rywen – 410 
Czeczowitzka – 478 
Czekowska (Müller) Edyta – 157 
Czerwińska Helena – 50 
Dafner Leon – 344 
Danon Haana – 282 
Danon Izydor – 282 
Dąb Fela – 282 
Degensztajn Jakub – 479 
Delnitz Eugeniusz – 49, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 61, 62 
Depczyk Regina - 148 
Deutsch (Bachrich) – 465 
Djuk Maria – 480 
Dönnemeier Fritz Franz Josef – 114 
Dratwa Gitla – 459 
Dratwa Szymon – 368 
Eckstein – 481 
Einfeld Cerka – 282 
Einhauch Zipra – 572 
Eisenbach Artur – 411, 412, 413 
Eisenstein Philipp – 482 
Ejnhorn vel Bodzechowski Mordcha – 354 
Engel (Stafford) Regina – 578 
Engielka Lolek – 283 
Epstein Dora – 483 
Epstein J.C. – 125 
Erlich Gabriel – 282 
Ernst Filipina – 595 
Ernst Gustaw – 595 
Falk Ludwik – 282 
Federman Bernhard – 355 
Federman Josef (Josek) – 355 
Feldman Moritz - 301 
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Ferst Dina – 282 
Fiebing Kurt – 82 
Fiechtner Friedrich – 116a 
Fiechtner Helmut – 116a 
Fiechtner Hildegard – 116a 
Fiechtner Mathilde – 116a 
Fischer Katharina – 581 
Fontner Władysław - 51 
Franke Felicja – 81 
Freitag F. – 282 
Frenkiel Mordka – 356 
Furmańska (Urbaniak) Irena – 51 
Furmański Władysław – 51 
Gawlik G. – 116 
Gawlik Jadwiga – 81 
Gepner Salomon – 484 
Gerstler Karl Rudolf – 485 
Gerszonowicz Heniek – 282 
Gertler Dawid – 598 
Glanz Carolina – 486 
Glazer C. – 282 
Glazer L. – 282 
Gliksman F.Z. – 282 
Goldberg zob. Kiersz Fajga 
Goldenberg – 487 
Goldenstein M. – 357 
Goldmann (Stege) Irene – 52 
Goldmann Alfred – 489 
Goldmann Władysław - 52 
Goldschmidt Siegmund – 490 
Gräfenberg Selly – 488 
Grinberg Dawid – 282 
Grübnau Erdman – 105 
Grünbaum Alfred - 491 
Grünberg Hersch Leib - 493 
Grünberg Salomon Jacob - 493 
Grünewald Fritz – 492 
Grynszpan Dawid – 282 
Günzburger (Hammel) – 494 
Haas – 497 
Hamburger Adolf – 81 
Hamburger Ferdynand – 495 
Hamburger Halina - 81 
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Hamburger Moses – 496 
Haneman Józef Ludwik – 153 
Haupt Alma – 95 
Hecht – 498 
Heilporn Dwojra – 499 
Hellendall Julius – 500 
Hellmann Jüdel (Eugen) – 501 
Herlig Bernard – 345 
Hermann – 502 
Herrnheiser Rudolf – 503 
Herschmann – 504 
Herszkowicz Abraham – 505 
Herz Leopold – 506 
Herzfeld Gerta – 507 
Heyland Max – 101, 102 
Himmler Heinrich – 71 
Hirschhorn Lippe (Philipp) – 508 
Hoch (Nagel) Mathilda – 448 
Hofman Szloma – 509 
Holzbauer – 510 
Horn – 511 
Icygier Izrael – 282 
Jakubowicz Aron – 277 
Jakubowicz Henryk - 283 
Jakubowicz Marian – 358 
Jakubowicz Mariem – 457 
Jaranowska (Rutkowska) Weronika – 54 
Jodłowska Maria – 81 
Jungermann Fania (Fryma) – 512 
Jungermann Friedrich (Froima) – 512 
Kalinski Alfred – 282 
Kalinski Mose – 282 
Kalmanowicz (Tritschel) Alma – 55 
Kalmanowicz Leo Karl – 55 
Kapłan Ita – 153 
Karo Lajb – 153 
Kärpel Rudolf – 513 
Katz (Meller) Erna – 561 
Kaufmann – 514 
Kelner Emma – 116a 
Kiefer – 515 
Kiersz (Goldberg) Fajga – 157 
Kindermann Julius – 82 
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Kirschner Sophie – 516 
Klebn Herman – 81 
Kleeblatt Heinrich – 517 
Klein – 519 
Klein Claire – 518 
Klienenberger Rosa - 358 
Klinger Lily – 520 
Knap Ichiel Gerszon – 282 
Knap Miriam – 282 
Knap Perla – 282 
Knap Pinchas – 282 
Koggel (Kuggel) – 521 
Kornblum – 282 
Kossik Karl – 73 
Kowalczyk Zofia – 59 
Kral – 519 
Kränzler Julius – 359 
Kreklau Alfred – 81 
Król Glika – 458 
Krüger S. – 103 
Krüger Sylwia – 90 
Kühnelt – 522 
Kurzweg – 104 
Kuth Emil – 39 
Kwiatkowska R. – 414 
Lachmann – 523 
Laks Rachela – 457 
Landau Ewa – 157 
Laszczaki B. i V. – 117 
Laufer (Schlesinger) Ernestyna (Tina) – 524 
Lautmann (Tilse) Gertruda – 56 
Lautmann Benie – 56 
Lederman Szyja – 457 
Lenczycki Abram – 282 
Lerch Marian – 57 
Levi Ludwig – 525 
Levy Rudolf – 526 
Lewkowicz Michał Hersz – 527 
Liberman Estera – 457 
Lichtblau Heinrich – 528 
Lichtenstein Amalia – 529 
Lichtenstein Charlotta – 489 
Lichtenstein Jacob – 529 
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Liebentahl Gertruda – 530 
Limert H. – 115 
Lind (Cahn) Selma – 474 
Lindner Marta – 108 
Lindner Roman – 47 
Lipman Hersz – 294 
Lipman Ita – 294 
Lipman Mozes – 294 
Lomnitz – 531 
Lorenz Kazimierz– 51 
Löw Eduard – 532 
Löwensberg Dawid – 533 
Löwensberg Gretchen – 533 
Löwenstein – 534 
Löwenthal Irma Sara  - 157 
Löwy Malwina – 535 
Lubelsky Fannia – 536 
Lubelsky Sigmund – 536 
Lükin Beniamin – 81 
Lustig Josef – 537 
Machauf Ignaz – 466 
Mainzer – 538 
Makowski Józef – 81 
Mandel Bella – 282 
Mandler Rosalia – 539 
Mandler Simon – 539 
Mane Sigmund – 540 
Mane Simon – 540 
Mannaberg zob. Szymańska Wiera Natalia 
Mannheimer Josef – 541 
Markus (Marcus) – 542 
Markus Dawid – 543 
Markus Leopold – 544 
Mautner Jacob – 545 
Mayerfeld Maria – 517 
Meissner Joseph – 48 
Melcher – 546 
Mendelson Adela – 547 
Mendl – 504 
Menke Georg – 282 
Meyer Janina – 81 
Meyer Otton – 548 
Miller – 549 
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Minc Jakub – 282 
Miskiewicz (Steinweiss) Hermina – 582 
Mollno Esther Zirel (Elisy) – 550 
Moskowicz Recha – 457 
Moskwicz Judyta – 457 
Mühle Michaele - 58 
Mühle Willy Hubert – 58 
Mühlstock Chaim Dawid – 551 
Mühlstock Leib - 551 
Müller Alexander – 552 
Müller Chaja - 157 
Müller zob. Czekanowska Edyta - 157 
Nagel (Beck) Rosy – 553 
Nelkenowa Mariem – 282 
Niewiadomski Czesław – 59 
Niewiadomski Siegmund – 82 
Nüssbaum Jechiel – 554 
Nüssbaum Leib – 554 
Ochsen – 555 
Oppenheim – 526 
Ostaszewski Kazimierz – 81 
Ostrowski Bernard – 334 
Palma Artur – 556 
Paulick Max – 81 
Paulin Oskar – 106 
Pawlak Franciszek – 81 
Pfeiffer Albert – 82 
Piaskowski Rachmil – 284 
Pilater Gisela –282 
Pinczurska Hudesa – 457 
Piotrkowski Zygmunt – 282 
Posiles Wilhelm – 557 
Posiles Wilhelmina – 557 
Potakowski Stanisław – 81 
Praszkier Lajzer – 153 
Praw Z. – 282 
Procel Gedalia Moszek – 153 
Przewoźnik Guta – 153 
Przybył Wacław (Władysław) – 95 
Przytycka Matła – 282 
Przytyk Mendel Lajb – 153 
Pschedborsch Isak – 558 
Radewahn Siegmund - 82 
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Rahl Ludwik - 157 
Rapp Karl – 559 
Rechtmann Judka – 124 
Reich Chune Fessel F. – 360 
Reiss – 560 
Riesenfeld Eugen – 561 
Rosenberg Efroim – 562 
Rosenberg Georg – 563 
Rosenberg Wolff – 562 
Rosenfeld Oskar – 347 
Rosmarin Beniamin – 449 
Rösner Rosalia – 125 
Rosner Wilhelm – 564 
Rozdział Paweł – 414 
Rozen Dawid – 457 
Rozen M. – 565 
Rozen Nadia Pelta – 457 
Rozen Samuel – 457 
Rozen Szyja – 457 
Rozenstein Boruch – 566 
Rozental Ewa – 282 
Rozenzon Mieczysław – 282 
Rüb R. – 116a 
Rubinowicz Ignacy – 153 
Rumkowski Chaim Mordechaj – 274, 329, 368, 404, 454, 455, 565  
Rutke Rudolf – 95 
Rutkowska zob. Jaranowska Weronika 
Ruzyczka Ilse – 115 
Rywkin (Borochowska) Olga – 60 
Rywkin Jakub – 60 
Samburski Moniek – 282 
Sassen Salomon – 567 
Saudek Isidor – 568 
Scharlat Kazimir – 81 
Scheller Th. – 116a 
Schifflinger Mary – 361 
Schiller Johann – 569 
Schönholz – 61 
Schwelm – 526 
Seidenfeld Berta – 282 
Sender Hodys – 362 
Senzer (Sewzer?) Wolf – 571 
Siennicki Kiwa - 608 

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



 108 

Silber Leiser – 572 
Silberstein Efroim – 573 
Silberstein Fryderyka – 573 
Šiler [Szyler?] Jovan – 570 
Simon – 574 
Singer – 471 
Singer Adela – 575 
Singer Karl - 576 
Singer Leopold – 575 
Singer Oskar – 348 
Smoll Rudolf – 106 
Sojcher Jakub – 282 
Sojcher Sabina – 282 
Solarz Artur – 414 
Spiltank Hugo - 115 
Spitzer Dawid – 577 
Springer (Spitzer) Elsa – 577 
Srebrnogóra Bronisława – 282 
Stanisław Golian – 53 
Stege Irena - 53 
Stege zob. Goldmann Irene 
Stegemann Hugo – 81 
Stein Ludwig – 579 
Steindecker Gertruda – 580 
Steiner Hermina (Gitel) – 594 
Steiner Josef Wilhelm – 581 
Steiner Józef – 594 
Stern – 531 
Stettenheimer Clotilda - 583 
Štrambah [Sztrambach] Friderika – 584 
Stratyńska Anna – 50 
Strauss – 585 
Szajnfeld Majer – 363 
Szmulowicz Donat – 364 
Szymańska (Mannaberg) Wiera Natalia – 62 
Szymański Edward – 62 
Tafzel Adolf – 81 
Taub Icchok – 282 
Teitelbaum Nathan – 586 
Tencer Sara – 457 
Thilemann Emilie – 116a 
Thilemann Nathanael – 116a 
Tilse zob. Lautmann Gertruda 
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Trebitsch (Fessler) Karolina – 538 
Tuverl Heinrich – 451 
Tyberg Frajdela – 354 
Urbach Zelda – 365 
Urbaniak zob. Furmańska Irena 
Wagman – 587 
Wagner Theodor – 116a 
Warszawski Szyja – 282 
Wartska Chana – 295 
Wartska Zofia – 295 
Wartski Abram – 295 
Weidberg Edith – 588 
Weil Felicja – 589 
Weinberger – 590 
Weinberger R. – 366 
Weiss Emil Rudolf – 117 
Weiss R. – 116a 
Welner Chaja – 599 
Welner Dawid – 599 
Welner Fuks – 599 
Welner Gabriel – 599 
Welner Salomon – 599 
Wendland F.D. – 49, 52, 55 
Wertheimer – 591 
Westram Hans Walter – 100, 101, 104 
Wetzlar – 526 
Wiązowska Chana – 282 
Wiesenberg - 117 
Winternitz Lydia – 593 
Winterstein Gustav (Gerszon) – 594 
Winterstein Menachem – 594 
Wiśniewska Margaret – 53 
Wohl Natalia – 457 
Wolf Ina – 81 
Wróblewski Joszua Gerszon – 282 
Zahler Arno Otto – 375 
Zelkowicz Josef – 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606 
Zinger Albert – 595 
Zinger Leopold – 595 
Żurkowski Józef - 282 
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