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1.   Plakat teatralny zapraszający na przedstawienie „Regele Solomon” w 

Bukareszcie. (14cm x 34cm). 

  1903, druk, j. rum., l., s. 1.  

 

2.   Obwieszczenie Cesarsko Niemieckiego Prezydenta Policji von Oppena o 

pasieniu koni owsem. (59cm x 34cm). 

  1916, druk, j. jid., j. niem., j. pol., l., s. 1.  

 

3.   Odezwa Komitetu Wyborczego Platformy Żydowskich Robotników Socjal-

Demokratycznych wzywający do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w 

Łodzi. (27,5cm x 38cm) 

  1917, druk, j. jid., j. niem., l., s. 2. (2 egz.) 

 

4.   Odezwa do Żydów w Polsce o pomoc dla Żydów w Palestynie. (19cm x 

26,5cm) 

  1917, druk, j. pol., l., s. 1. 

 

5.   Odezwa rabina prof. Samuela Arona Taubelesa w sprawie popierania w 

plebiscycie Polski. (23cm x 29,5cm) 

 1920, druk, j. niem., j. pol., l., s. 1. (2 egz.) 

 

6.   Obwieszczenie zapraszające na nabożeństwo żałobne w 20. rocznicę śmierci T. 

Herzla, Zamość. (47,4cm x 31cm) 

  1924, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

7.   Obwieszczenie zapraszające na referat Melecha Rawicza w Publicznej 

Biblioteko-Czytelni im. I.L. Pereca w Zamościu. (63cm x 47cm) 

  1924, druk, j. jid., j. pol., l., s.1. 

 

8.   Obwieszczenie zapraszające na wieczór poświęcony T. Herzlowi w 

Hebrajskiej Publicznej Bibliotece w Zamościu. (65cm x 47,5 cm) 



	   	  

  1924, druk, j. jid., j. pol., l., s.  

 

9.   Odezwa Zarządu Głównego Związku Zawodowego Nauczycieli Żydowskich 

Szkół Średnich „Do ogółu nauczycielstwa” wzywająca do bojkotu posad w 

gimnazjum F. Buki w Warszawie. (11cm x 21cm) 

  1927, rkps, druk, j. pol., l., s. 2. 

 

10.  Odezwa Żydowskiego Bloku Narodowego przy Bloku Mniejszości 

Narodowych w Polsce wzywająca do głosowania na Listę nr 18. (17cm x 32cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 1. 

 

11.   Odezwa Żydowskiego Bloku Narodowego przy Bloku Mniejszości 

Narodowych w Polsce wzywająca do głosowania na listę nr 18. (15,5cm x 23cm [1 

strona])  

    1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 4. 

 

12.   Odezwa Narodowo-Żydowskiego Bloku przy Bloku Mniejszości Narodowych 

wzywająca do głosowania na listę nr 18. (15cm x 38cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 1. 

 

13.   Odezwa Żydowskiego Bloku Narodowego przy Bloku Mniejszości 

Narodowych w Polsce wzywająca do głosowania na listę nr 18. (19,5cm x 31,5cm) 

  1928, druk, j. jid, j. pol., l., s. 2. 

 

14.   Odezwa Żydowskiego Bloku Narodowego przy Bloku Mniejszości 

Narodowych w Polsce wzywająca do głosowania na listę nr 18. (15cm x 19cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 1. 

 

15.   Odezwa Żydowskiego Bloku Narodowego przy Bloku Mniejszości 

Narodowych w Polsce pt. „Łapać złodzieja!”. Lista nr 18. (22,5 cm x 31cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 1. 

 



	   	  

16.   Odezwa Centralnego Związku Rzemieślników w Polsce pt. „Do wszystkich 

żydowskich rzemieślników w Polsce!”. Lista nr 18. (23,5cm x 31,5cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2. 

 

17.   Odezwa Centralny Związek Rzemieślników w Polsce pt. „Do wszystkich 

rzemieślników w Warszawie.” Lista nr 18. (16cm x 23cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2. 

 

18.   Odezwa Ogólnego Żydowskiego Narodowego Bloku Wyborczego w Stoczku 

Łukowskim pt. „Gorąca odezwa do wszystkich Żydów w łukowskim okręgu 

wyborczym.” Lista nr 33. (25cm x 35cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2.  

 

19.   Odezwa Ogólnego Żydowskiego Narodowego Bloku Wyborczego w Łukowie 

pt. „Jak należy głosować?” Lista nr 33. (25cm x 35,5) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2. 

 

20.    Obwieszczenie Ogólnego Żydowskiego Narodowego Bloku Wyborczego w 

Łukowie zapraszające na wielkie zebranie wyborcze młodych. Lista nr 33. (25cm 

x 35cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2.  

 

21.   Odezwa Ogólnego Żydowskiego Narodowego Bloku Wyborczego w Łukowie 

pt. „Uwaga! Żydowski wyborco przeczytaj uważnie!” Lista nr 33. (12,5cm x 

35cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2.  

 

22.   Odezwa Zjednoczonego Żydowskiego Komitetu Wyborczego na Okręg 

Wyborczy Częstochowa-Radomsko wzywająca do głosowania na listę nr 39. 

(15,5cm x 23,5cm) 

  1928, druk, j jid., j. pol., l., s. 1.  

 

23.  Odezwa Zjednoczonego Żydowskiego Komitetu Wyborczego na Okręg 

Wyborczy Częstochowa-Radomsko  wzywająca do głosowania na listę nr 39. 



	   	  

(15,5cm x 23,5cm) 

  1928, druk, j jid., j. pol., l., s. 1. 

 

24.   Odezwa Zjednoczonego Żydowskiego Komitetu Wyborczego na Okręg 

Wyborczy Częstochowa-Radomsko wzywająca do głosowania na listę nr 39. 

(15,5cm x 23,5cm) 

  1928, druk, j jid., j. pol., l., s. 1. 

 

25.   Odezwa Komitetu Wyborczego Bundu w Polsce wzywająca do głosowania na 

listę nr 4. (16cm x 23,5cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2. 

 

26.   Odezwa Komitetu Wyborczego Bundu wzywająca do głosowania na listę nr 4. 

(13cm x 12cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2. 

 

27.   Odezwa Komitetu Wyborczego Budnu skierowana do kobiet wzywająco do 

głosowania na listę nr 4. (16cm x 23cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2. 

 

28.   Odezwa Centralnego Komitetu Wyborczego Bundu wzywająca do głosowania 

na listę nr 4. (90cm x 24cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 1. 

 

29.   Obwieszczenie Centralnego Komitetu Wyborczego Bundu zachęcające do 

popierania funduszu wyborczego listy nr 4. (63cm x 95cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 1.  

 

30.   Obwieszczenie Komitetu Wyborczego Bundu zapraszające na wiec wyborczy 

listy nr 4 (pusty formularz). (63cm x 47,5cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 1.  

 

31.   Odezwa Komitetu Wyborczego Bundu wzywająca do głosowania na I. 

Lichtensztejna z listy nr 4. (31cm x 95cm) 



	   	  

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s.1. (3 egz.) 

 

32.   Obwieszczenie Łódzkiego Komitetu Wyborczego Bundu informujące o 

możliwości przejrzenia spisu wyborców. (31cm x 70cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 1.  

 

33.   Obwieszczenie Łódzkiego Komitetu Wyborczego Bundu zapraszające na wiec 

wyborczy kandydatów z listy nr 4. (70cm x 56cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 1.  

 

34.   Obwieszczenie Łódzkiego Komitetu Wyborczego Bundu zapraszające na wiec 

wyborczy dla inteligencji pracującej. (78,5cm x 56,5cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 1. 

 

35.   Obwieszczenie Łódzkiego Komitetu Wyborczego Bundu dla kobiet 

zapraszające na wiec wyborczy kandydatów z listy nr 4. (81cm x 55cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 1. 

 

36.   Odezwa Komitetu Wyborczego Bundu w Nowym Dworze wzywająca do 

głosowania na listę nr 7 w wyborach do Rady Miejskiej. (15,5cm x 29cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2.  

 

37.   Odezwa Komitetu Wyborczego Bundu w Nowym Dworze wzywająca do 

głosowania na listę nr 7 w wyborach do Rady Miejskiej. (15,5cm x 29,5cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2. 

 

38.   Odezwa Komitetu Wyborczego Bundu w Pińsku wzywająca do głosowania na 

listę nr 4. (17cm x 27,5cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 1.  

 

39.   Odezwa wyborcza Bundu do Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej 

wzywająca do głosowania na listę nr 4. (18,5cm x 31cm) 

  1928,k druk, j. jid., j. pol., l., s. 2. 

 



	   	  

40.   Odezwa Komitetu Wyborczego Bundu w Słonimie wzywająca do głosowania 

na listę nr 4. (15,5cm x 23cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2. 

 

41.   Obwieszczenie Bundu o mityngu rzemieślniczym, Warszawa, Dzika 5. 

(11,5cm x 31cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2.  

 

42.   Odezwa Komitetu Wyborczego Bundu Warszawa-Praga wzywająca do 

głosowania na Bund. (19cm x 30cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2. 

 

43.   Odezwa Powszechnego Związku Zawodowego Pracowników Handlowych i 

Biurowych w Polsce – Oddział Warszawa, Mylna 7, wzywająca do głosowania na 

listę nr 4. (22cm x 32cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., .s. 2.  

 

44.   Odezwa Wyborcza Związku Robotników Transportowych w Polsce 

wzywająca do głosowania na listę nr 4. (20,5cm x 32cm) 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2. 

 

45.   Odezwa Komitetu Wyborczego Bundu do Rady Miejskiej w Węgrowie 

wzywająca do głosowania na listę nr 4. (15,5cm x 29cm 

  1928, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2.  

 

46.   Odezwa do głosowania na listę nr 1, Tarnopol. (57,5cm x 42cm) 

  1928, druk, j. hebr., j. jid., l., s. 1. 

 

47.   Odezwa do ludności żydowskiej Kielc z okazji obchodów 11 rocznicy 

odzyskania niepodległości.(30cm x 47cm) 

  1929, druk, j. hebr., j. jid., j. pol., l., s. 1. 

 

48.   Odezwa wzywająca do głosowania na Bezpartyjny Blok Współpracy z 

Rządem. Lista nr 1. (14cm x 22cm) 



	   	  

  1930, druk, j. jid., l., s. 2. 

 

49.   Odezwa wzywająca do głosowania na Bezpartyjny Blok Współpracy z 

Rządem. Lista nr 1. (16cm x 23cm) 

  1930, druk, j. jid., l., s. 2. 

 

50.   Brudnopis odezwy wzywającej do głosowania na Bezpartyjny Blok 

Współpracy z Rządem. Lista nr 1. (21cm x 34cm) 

  1930, rkps, j. pol., l., s. 2. 

 

51.   Rezolucja Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Gastronomiczno-

Hotelowego w Rzeszowie wzywająca do głosowania na Bezpartyjny Blok 

Współpracy z Rządem. Lista nr 1. (63cm x 23,5cm 

  1930, druk, j. pol., l., s. 2. 

 

52.   Odezwa pt. „Rebe głosuje na B.B. Polak szczery da głos na 4”. (23cm x 31cm) 

  1930, druk, j. pol., l., s. 2.  

 

53.    Odezwa do żydowskich wyborców w okręgu rzeszowskiego wzywająca do 

głosowania na Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Lista nr 1. (86,5cm x 

31,5cm) 

  1930, druk, j. jid., l., s. 2. 

 

54.   Odezwa wzywająca do głosowania na Bezpartyjny Blok Współpracy z 

Rządem. Lista nr 1. (Łańcut) (64,5cm x 63cm) 

  1930, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2. 

 

55.   Odezwa wzywająca do głosowania na Bezpartyjny Blok Współpracy z 

Rządem. Lista nr 1. (58cm x 84cm) 

  1930, druk, j. jid., l., s. 1. 

 

56.   Odezwa wzywająca do głosowania na Bezpartyjny Blok Współpracy z 

Rządem. Lista nr 1. (57cm x 84cm) 



	   	  

  1930, druk, j. pol., l.. s. 2. 

 

57.   Odezwa Związku Rabinów Małopolski wzywająca do głosowania na 

Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Lista nr 1. (70cm x 100cm) 

  1930, druk, j. hebr., j. jid., j. pol., l., s. 2. 

 

58.   Odezwa wzywająca do głosowania na front narodowo-żydowski. Lista nr 14. 

(63cm x 95cm) 

  1930, druk, j. pol., l., s. 2. 

 

59.   Odezwa wzywająca do głosowania na front narodowo-żydowski. Lista nr 14. 

(35,5cm x 51cm) 

  1930, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2.  

 

60.   Odezwa Organizacji Żydów Ortodoksów „Agudas Isroel” w Tarnobrzegu w 

sprawie popierania kandydatury Artura Tarnowskiego. (22cm x 31cm) 

  1935, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2.  

 

61.   Odezwa rabina Ch. M. Horowitza z Tarnobrzegu w sprawie popierania 

kandydatury Artura Tarnowskiego. (21,5cm x 31,5cm) 

  1935, druk, j. jid., j. pol., l., s. 2.  

 

62.   Odezwa do żydowskich rzemieślników w Tarnobrzegu w sprawie popierania 

kandydatury Artura Tarnowskiego. (24cm x 31,5cm) 

  1935, druk, j. jid., j. pol., l., s. 1. 

 

63.   Odezwa do bezpartyjnych rzemieślników żydowskich z Rozwadowa w sprawie 

popierania kandydatury Artura Tarnowskiego. (31,5cm x 47,5cm) 

  1935, druk, j. pol., l., s. 1.  

 

64.   Obwieszczenie o zebraniu przedwyborczym do Sejmu w synagodze w 

Rozwadowie. (31,5cm x 24cm) 

  1935, druk, j. jid., j. pol., l., s. 1.  

 



	   	  

65.   Wyniki wyborów do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Rozwadowie z 14 

marca 1937 r. (31,5cm x 47,5cm) 

 1937, druk, j. pol., l., s. 1 (3 egz.) 

 

66.   Obwieszczenie z nazwiskami kandydatów do Zarządu Gminy Wyznaniowej 

Żydowskiej w Rozwadowie. (31,5cm x 47,5cm) 

 1937, druk, j. pol., l., s. 1. 

 

67.   Obwieszczenie o wyłożeniu budżetu i listy składek na rok 1938. (25cm x 39,5) 

 1937, druk, j. pol., l., s. 2. 

 

68.   Odezwa Ogólnożydowskiego Komitetu Obywatelskiego do społeczeństwa 

żydowskiego o pomoc rządowi w obliczu nadchodzącej wojny (29.08.1939 r.) 

(63cm x 95cm) 

  1939, druk, j. pol., l., s. 1. 

 

69.   Książeczka jubileuszowa z okazji 15-lecia działalności pedagogicznej Joela 

Naftalego Kamieniec, dyrektora szkoły „Chawacelet” w Łodzi. (11,5cm x 15cm [1 

strona]) 

  1935, druk, j. hebr., j. jid., l., s. 16. 

 

70.   Odezwa Bundu zachęcająca do głosowania na listę nr 10. (65cm x 31cm) 

  b.d., druk, j. jid., j. pol., l., s. 1. 

 

71.   Odezwa Arona z Bełza wzywające do wzięcia udziału w wyborach. (48cm x 

32cm) 

   b.d., druk, j. hebr., j. pol., l., s. 1.  

 

72.   Odezwa Żydowskiego Centralnego Komitetu Wyborczego wzywająca do 

głosowania na listę nr 7. (68cm x 31cm) 

  b.d., druk, j. hebr., j. jid., j. pol., l., s. 1. 

 

73.   Odezwa do robotników, pracowników i drobnych handlowców w Opolu 

wzywająca do głosowania na listę nr 1 w wyborach do Gminy Żydowskiej. (14cm 



	   	  

x 25cm) 

  b.d., druk, j. jid., j. pol., l., s. 2. 

 

74.   Odezwa Komitetu Wyborczego Mniejszości Narodowych w Chełmie 

wzywająca do sprawdzenia swojej obecności na listach wyborczych. (17,5cm x 

25cm) 

  b.d., druk, j. jid., j. pol., l., s. 1.  

 

75.   Odezwa wyborcza Narodowego Wyborczego Bloku wzywająca do głosowania 

na listę nr 10 w wyborach do Rady Miejskiej w Parczewie. (16cm x 23,5cm) 

  b.d., druk, j. jid., j. pol., l., s. 1. 

 

76.   Odezwa Centralnego Komitetu Wyborczego Bundu wzywająca do głosowania 

w wyborach do Gminy Żydowskiej. (16cm x 27,5cm) 

  b.d., druk, j. jid., j. pol., l., s. 2.  

 

77.   Odezwa Centralnego Komitetu Wyborczego Bundu wzywająca do głosowania 

w wyborach do Gminy Żydowskiej. (25cm x 34,5cm) 

  b.d., druk, j. jid., j. pol., l., s. 2. 

 

  

 
 
 


