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1. Protokoły posiedzeń Zarządu i Rady Gminy Wyznaniowej Żydowskiej miasta
Włocławka. 1924 – 1934,
rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 41
2. Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej miasta Włocławka. Budżet. 1919-1934
w tym „Express Kujawski” z 22.05.1930
rkps, mnp., druk, luźne, j. pol., s. 186
3. Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej miasta Włocławka. Miesięczne wykazy
wpływów i wydatków Gminy miasta Włocławka. 1932-1935; Korespondencja w
sprawach budżetowych z urzędami państwowymi i osobami prywatnymi. 1926-1934
w tym wykazy poborów pracowników Gminy m. Włocławka
rkps, mnp., luźne, j. pol. s. 45
4. Starostwo Powiatowe Włocławskie. Protokoły lustracji Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej miasta Włocławka. 1930-1934
w tym wykazy członków władz Gminy.1930 – 1934; wykaz majątku Gminy
oraz inwentarz Starej i Nowej Synagogi we Włocławku
rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 38
5. Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej miasta Włocławka. Alfabetyczne wykazy
członków gminy opłacających składkę gminną. 1919 – 1929
rkps, mnp., druk, luźne, j. pol. s. 379
6. Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej miasta Włocławka. Alfabetyczne wykazy
członków gminy opłacających składkę gminną. 1930 – 1934
w tym „Express Kujawski” z 23.06.1933
rkps, mnp., druk, luźne, j. pol., s. 302
7. Gmina Wyznaniowa Żydowska miasta Włocławka. Materiały komisji wyborczych do
zarządu gminy we Włocławku, Brześciu Kujawskim, Chodczu, Kowalu, Lubieniu,
Lubrańcu i Przedczu. 1924-1936
w tym listy kandydatów i odezwy bloków wyborczych. 1924 – 1936
rkps, mnp., druk, luźne, j. pol., j. żyd., s. 146
8. Gmina Wyznaniowa Żydowska miasta Włocławka. Materiały dotyczące wyboru
rabina. 1928 i 1934
w tym gazety z ogłoszeniem konkursu na stanowisko rabina: „Włocławker
Sztyme” z 13.04.1934, „Włocławker Wohenblat” z 13.04.1934, „Dos Judisze Togblat”
z 16.04.1934 r. oraz po 4 kolumny z gazet: „Nasz Przegląd” z 15.04.1934 i „Hajnt” z
16. i 21.04.1934

	
  

rkps, mnp., luźne, druk, j. pol., j. żyd., s. 100
9. Gmina Wyznaniowa Żydowska miasta Włocławka. Podania kandydatów na rabina.
1934
rabini: Jakub Awigdor, Drohobycz; Samuel Babad, Sądowa Wisznia;
Abraham Berl, Kolbuszowa; Bencion Blumberg, Żuromin; Ch. Braunrot, Ciechanów;
M. Ejdelberg, Płock; A. L. Farber, Jargród; Mojsze Symcha Frajman, Wyszków;
Jakub Geldzähler, Aleksandrów Kujawski; Ajzyk Grausman, Grajewo; Jankiel
Grinberg, Jałówka; Markus Halberstam, Kępno; Salomon Herz, Borszczów; A.
Kalmanowicz, Tykocin; I. Klughaupt, Lubraniec; Abram Kolbe, Łowicz, Mojsze
Chaim Lau, Kraków; I. Mirski, Zabłudów; Ch. J. Miszkiński, Swisłocz; Icek
Parzeczewski, Przasnysz; Wolf Perelman, Iwje; Iser Polonskis/Połoński, Libawa; K.
N. Rabinowicz, Brześć Kujawski; L. A. Różany, Miłosna; Chaim Schapira, Lwów; D.
Sz. Sender, Poznań; Izak Steinberg, Jarosław; Jakub Leib Taub, Legionowo, Markus
Lipe Thumim, Rohatyn; Abraham Wiener, Jazłowiec; Beniamin Wołowicz, Skałat;
M.W. Zawadzki, Busko
rkps, mnp., druk, luźne, j. pol., j. żyd., 1 fot., s. 170
10. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Aleksandrowie. 1921
1. Odezwa wyborcza listy kandydatów do Zarządu Gminy. 1921;
2. Protokół sprzedaży miejsc dla niewiast w synagodze w Aleksandrowie z
planem I piętra synagogi i wykazem imiennym kobiet, którym przysługuje
wylicytowane miejsce. 1921
rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 12
11. Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Brześciu Kujawskim. Protokoły
posiedzeń, korespondencja, materiały dotyczące wyborów do władz gminy. 19241935
w tym wykaz imienny opłacających składkę gminną. 1931
rkps, mnp., powiel., luźne, j. pol., s. 195
12. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Brześciu Kujawskim. Materiały wyborów do władz
gminy złożone w magistracie Brześcia oraz dokumenty magistratu dotyczące gminy.
1924-1935
w tym wykazy imienne kandydatów do zarządu gminy z 1928 i 1932 oraz
egzemplarz „Expressu Kujawskiego” z 26.04.1928 i 1 kolumna z17.07.1928.
rkps, mnp., zeszyt, druk, luźne, j. pol., s. 482
13. Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Brześciu Kujawskim. Płatnicy składki
gminnej. 1923- 1935
rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 72
14. Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Brześciu Kujawskim. Budżet. 1923-1935
w tym inwentarze majątku gminy. 1932 r.

	
  

rkps, mnp., luźne, j. pol., s. 134
15. Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Brześciu Kujawskim. Wybory rabina
[1919] 1926
w tym wykaz imienny wyborców. Kandydaci: Kassyel Nuta Rabinowicz i
Jakub Josek Herszel Nordon, obaj z Radomska
rkps, mnp., druk, luźne, j. pol., j. żyd., s. 116
16. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Chodczu, Materiały Zarządu gminy oraz wyborów
do władz gminy. 1925-1935
w tym wykaz imienny uprawnionych do głosowania
rkps, mnp., powiel., druk, luźne, j. pol., s. 85

17. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Chodczu. Składka gminna i budżet. 1923-1935
w tym wykaz płacących składkę. 1923-1934
rkps, mnp., powiel., luźne, j. pol., s. 125
18. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Izbicy [pow. Koło]. Potwierdzenie przynależności
do gminy L. Nachteigala i I.M. Łaskiego. 1929
rkps, j. pol., s. 1
19. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Kowalu. Protokoły posiedzeń Zarządu gminy,
materiały wyborów do władz gminy oraz składki gminnej. 1923-1935
w tym wykazy władz gminy i płacących składkę gminną.
rkps, mnp., powiel., luźne, j. pol., s. 114
20. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Kowalu. Budżet. 1919-1935; miesięczne
sprawozdania kasowe. 1933-1936; protokoły lustracji pracy gminy. 1931-1935
w tym wykazy imienne członków gminy i wykaz majątku gminy. 1924-1925
rkps, mnp., luźne, j. pol., j. żyd., s. 232
21. Księga Aktów Stanu Cywilnego (urodzeń, ślubów i zgonów) gminy żydowskiej w
Kowlu. 1919
rkps, zeszyt, j. pol., s. 80
22. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Lubieniu. Materiały zgromadzone w magistracie
miasta, protokoły posiedzeń Zarządu gminy i komisji wyborczych do władz gminy,
składka gminna, budżet. 1922-1934 i 1939; materiały z lustracji pracy gminy 1928 1935
w tym wykazy płatników składki gminnej i kandydatów do władz gminy
rkps, mnp., powiel., luźne, j. pol., s. 215

	
  

23. Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Lubrańcu. Protokoły posiedzeń Zarządu,
wybory do władz gminy. 1924-1935
w tym wykazy imienne członków gminy i zmiany w ewidencji
rkps, mnp., powiel., druk, luźne, j. pol., s. 222
24. Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Lubrańcu. Wykazy imienne opłacających
składkę gminną oraz uprawnionych do wyboru rabina w 1927 r. 1919-1935
w tym podanie rabina Ire Klüghaupta r. Schapira z Tarnopola
rkps, mnp., druk, luźne, j. pol., j. żyd. , s. 190
25. Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Lubrańcu, Budżety roczne, miesięczne
sprawozdania kasowe, protokoły lustracji pracy gminy. 1922 – 1936
w tym wykaz imienny członków zarządu gminy
rkps, mnp., druk, luźne, j. pol., s. 345
26. Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Przedczu. Wybory do władz gminy,
składka gminna, wybory rabina i budżet. 1924-1935
w tym wykaz członków gminy, podanie rabina Josefa Aleksandra Zemelmana
z Drobina
rkps, mnp., powiel., druk, luźne, j. pol., s. 190
27. Zbiór dokumentów żydowskich organizacji społecznych powiatu Włocławek. 19271936:
- kasy pożyczkowej Gemiłus Chesed. 1929-1932;
- cechu fryzjerów-Żydów. 1927-1936;
- bilans firm Braci Lubowskich, Mojżesza Rotsztejna i Salomona
Witkowskiego. 1931-1933;
- omówienie zawartości nr 14 „Włocławker Sztyme” z 3.04.1936 oraz nr 17
„Włocławker Wochenblat” z 1.05.1936;
- nr 1 miesięcznika „Szalheweth” z września 1930
rkps, mnp., powiel., druk, luźne, j. pol., j. żyd., s. 102
28. Domowa książka meldunkowa mieszkańców domu przy ul. 3 Maja nr 6 we
Włocławku (właściciel I.D. Tykociner). 1918-1941
rkps, druk, zeszyt, j. pol., j. niem., s.
29. Afisze wyborcze ugrupowań żydowskich we Włocławku. Wybory do Rady Miejskiej.
1934
druk, luźne, j. pol., j. żyd., s.
30. Zbiór plakatów, odezw i obwieszczeń dotyczących spotkań i wydarzeń politycznych.
191938

	
  

druk, luźne, j. pol., j. żyd., s.
31. Zbiór plakatów, odezw i obwieszczeń dotyczących spotkań i wydarzeń oświatowych.
1933
druk, luźne, j. pol., j. żyd., s.
32. Zbiór plakatów, odezw i obwieszczeń dotyczących spotkań i wydarzeń kulturalnych.
1933-1936
druk, luźne, j. pol., j. żyd., s.
33. Zbiór plakatów informujących o organizowanych imprezach towarzyskich we
Włocławku, druki reklamowe miejscowych firm. 1933-1934
druk, luźne, j. pol., j. żyd., s.

