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rezentowane w publikacji afisze stanowią 
uzupełnienie bogatego zbioru jednodniówek, 

sprawozdań i ulotek znajdujących się w Bibliotece 
Naro dowej, wydanych przez liczne organizacje ży-
dowskie działające na terenie Kresów Południowo--
-Wschodnich w okresie II Rzeczypospolitej. 

Afisze drukowane przez Żydów – mieszkańców 
Lwowa, Drohobycza i Borysławia – ilustrują ak-
tywność społeczeństwa żydowskiego na polu edu-
kacji, dbałość o uboższą część ludności, działalność 
społeczną i polityczną, a także starania zmierzające 
do budowy własnego państwa w Palestynie. 

Druga wojna światowa zakończyła wszystko. 
Hitlerowska zagłada pochłonęła ludzi i instytu-
cje. Publikowanie dokumentów, będących świa-
dectwem życia tych wszystkich, którym wówczas 
zostało ono odebrane, jest naszym historycznym 
obowiązkiem.

W okresie II Rzeczypospolitej Lwów był jed-
nym z największych miast Polski. Pod względem 
liczby mieszkańców zajmował trzecie miejsce, po 
Warszawie i Łodzi. Był także po Warszawie i Łodzi 
trzecim co do wielkości skupiskiem społeczności 
żydowskiej. Według spisu ludności w 1921 roku 
mieszkały we Lwowie 76 854 osoby wyznania moj-
żeszowego, w 1931 roku zaś było to 99 595 osób. 

Żydzi lwowscy stanowili blisko trzecią część 
mieszkańców miasta1. Zajmowali się handlem, za-
trudnieni byli w przemyśle papierniczym, włókien-
niczym, skórzanym, odzieżowym, chemicznym 
i spożywczym. W niektórych gałęziach gospodarki 
wręcz przeważali. 

1 W. Wierzbieniec, Ludność żydowska Lwowa w okresie II 
Rzeczypospolitej, [w:] Historia, archiwistyka, ludzie. Księga 
pamiątkowa w pięćdziesiątą rocznicę powołania Archiwum 
Państwowego w Rzeszowie, red. J. Basta, G. Zamoyski, War-
szawa – Rzeszów 2000, s. 289−317.

Robotnicy żydowscy zatrudnieni byli w małych 
zakładach rzemieślniczych i handlowych. Niewielu 
Żydów uzyskiwało posady w instytucjach państwo-
wych. Dominowali w wolnych zawodach. Byli le-
karzami i prawnikami. Przyczynili się do rozwoju 
nauki i kultury we Lwowie – jako naukowcy, dzien-
nikarze, pisarze, poeci, artyści2. 

Po uzyskaniu przez Galicję autonomii w 1867 
roku we Lwowie nastąpił szybki proces polonizacji 
ludności żydowskiej. Ukazały się pierwsze asymi-
latorskie czasopisma Żydów lwowskich w języku 
polskim. Czasopismo dla dzieci i młodzieży „Na-
sza Jutrzenka”, wydawane w latach 1921−1939, 
zamieszczało na swych łamach artykuły dotyczące 
historii Polski, literatury i poezji polskiej, zaszcze-
piało w młodym pokoleniu żydowskim miłość do 
ojczyzny – kraju zamieszkania3. Rozpoczęły też 
działalność organizacje propagujące asymilację. 

Ruch asymilatorski we Lwowie zachował swoje 
znaczenie przez cały okres międzywojenny. Afisz 
prezentowany pod pozycją 14 wydany został przez 
Związek Akademickiej Młodzieży Zjednoczeniowej, 
którego celem było polityczne, kulturalne i emocjo-
nalne zjednoczenie Żydów polskich z państwem 
i narodem polskim. Członkowie Związku, który miał 
zasięg ogólnopolski, przeciwstawiali się tym, którzy 
dążyli do odseparowania Żydów od społeczeństwa 
polskiego, jak też tym, którzy działali w kierunku 
wyrugowania ich poza nawias wspólnego życia pub-
licznego w Polsce. Obóz zjednoczeniowy domagał 
się pełnej równości obywateli-Żydów wobec prawa, 
walczył z antysemityzmem. Głosił hasło: „Jedyną oj-
czyzną Żydów polskich jest Polska”.  Przeciwstawiał 

2 Tamże, s. 313, 316.
3 B. Łętocha, Prasa żydowska we Lwowie 1918−1939, 
 „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” nr 3, 
Warszawa 1996.
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się masowej emigracji do Palestyny. Jednocześnie 
członkowie Związku nie wyrzekali się swojego 
pochodzenia i wyznania.

W końcu XIX wieku przeniknęły do Lwowa idee 
syjonistyczne. Inteligencja żydowska propagowała 
myśl, aby emigrować do Palestyny i utworzyć własne 
państwo w krainie przodków. Młodzież akademicka 
założyła związek „Makabea”. Przytoczmy fragment 
artykułu4, w którym autor wspomina początki pracy 
na rzecz „wyzwolenia ziemi” w Erec: „25 lat mija od 
chwili, gdy kilku młodych zapaleńców z Zygmuntem 
Schorrem i Arnoldem Schwarzem na czele posta-
nowiło założyć Związek Akademicki »Makabea«. 
Młodym studentom przyświecała wówczas myśl za-
interesowania sfer akademickich dla pracy na rzecz 
Wyzwolenia Ziemi w Erec. Myśl ta stała się też nicią 
przewodnią w historii związku »Makabea« i jak złota 
tkanina przewija się przez wszystkie etapy pracy 
Związku, który wiernie służył tej idei, koncentrując 
wokół siebie w krótkim czasie cały zastęp oddanych 
i cichych pracowników Żydowskiego Funduszu 
Narodowego5. W pożółkłych kartkach protokołów 
»Makabei« znajdujemy sprawozdanie złożone za 
pierwszy rok pracy Związku, w którym podkreślano, 
iż w roku 1909/10 przysporzyła »Makabea« Ż.F.N. 
986.50 koron. Kwota na owe czasy imponująca! 
Niedługo potem w r. 1911 objęła »Makabea« kierow-
nictwo Z.F.N. na terenie miasta Lwowa wzbudzając 
swą mrówczą pracowitością i przywiązaniem do 
sprawy podziw i szacunek ze strony Władz par-
tyjnych. […] I gdy niedawno Dyrektorium Keren 
Kajemeth dla Małopolski Wschodniej obchodziło 
Jubileusz 20-lecia swego istnienia, wówczas żyjący 
dziś założyciele Keren Kajemeth wspominali tych 
Makabejczyków – którzy stali wówczas na straży 
idei syjonistycznej, pracując z iście bezprzykładną 
gorliwością i sumiennością na rzecz Żyd. Funduszu 
Narodowego […]”.

4 J. Mensch, Po 25-ciu latach. (Urywek z historii syjonizmu 
lwowskiego), „Chwila” nr 5342, Lwów 1934.
5 Żydowski Fundusz Narodowy (Keren Kajemet Leisrael) zo-
stał powołany na V Kongresie Syjonistycznym w 1901 roku. 
Głównym jego zadaniem było dokonywanie zakupu ziemi 
w Palestynie − za pieniądze zbierane wśród społeczności 
żydowskich na całym świecie. Pierwszą centralę Funduszu 
na ziemiach polskich utworzono w 1914 roku we Lwowie. Do 
tego czasu Małopolska Wschodnia organizacyjnie należała do 
centrali wiedeńskiej. Więcej o Żydowskim Funduszu Naro-
dowym, zobacz: B. Łętocha, A. Messer, A. Cała, I. Jabłońska, 
Palestyna w żydowskich drukach ulotnych wydanych w II 
Rzeczypospolitej, Warszawa 2009 oraz B. Łętocha, Żydowski 
Fundusz Narodowy na ziemiach polskich (1914−1939), [w:] 
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. 
K. Pilarczyk, T. 3, Kraków 2003, s. 185–195. 

Krajowa Organizacja Syjonistyczna dla Mało-
polski Wschodniej, z siedzibą we Lwowie, sku-
piła w swoim kierownictwie wybitne osobistości, 
dzięki którym dzielnica wyróżniała się w pracy 
syjonistycznej w Polsce. Afisz przedstawiony pod 
pozycją 4 zawiera wezwanie do głosowania na listę 
numer 1 w wyborach delegatów na XVI Kongres 
Syjonistyczny. Przed Kongresem, w marcu 1929 
roku, Egzekutywa Krajowej Organizacji Syjoni-
stycznej dla Małopolski Wschodniej (razem z Or-
ganizacją Syjonistyczną dla Małopolski Zachodniej 
i Śląska oraz z innymi organizacjami o kierunku 
syjonistycznym) wystąpiła z apelem do społeczeń-
stwa żydowskiego o składanie „hojnych datków”, 
które posłużą do nabycia ziemi w Palestynie. Tym 
razem miała być to ziemia w dolinie Akko.6 Akcja 
była prowadzona w związku z proklamowaniem 
przez Keren Kajemet Leisrael (Żydowski Fundusz 
Narodowy) „Tygodnia purimowego” w dniach od 
24 do 31 marca 1929 roku. 

Po tragicznych wypadkach w Palestynie, w sierp-
niu 1929 roku, kiedy żydowskie osady stały się obiek-
tami napadów ze strony Arabów, Centrala Keren Ka-
jemet dla Małopolski Wschodniej sygnowała odezwę 
skierowaną do Żydów polskich. Oto jej fragmenty: 
„Tłumnie ciągną nasi najlepsi, najdzielniejsi młodzi 
do ukochanego kraju! Nie przeraziły ich krwawe wy-
darzenia, podobnie jak ofiary malarii nie odstraszyły 
pierwszych pionierów od dzieła odbudowy. Silni 
bólem, wzmocnieni entuzjazmem rwą się do kraju, 
gdzie w cierpieniach zlani krwawym potem wyku-
wają lepszą przyszłość dla narodu żydowskiego. 
Dziesiątki padły, lecz nowe tysiące przychodzą, by 
zająć ich miejsce. […] Na święto Purim proklamuje 
Dyrektorium Funduszu Narodowego w Jerozolimie 
akcję zbiórkową na całym świecie, aby w ten sposób 
uzyskać potrzebne sumy dla wykupienia najważ-
niejszych kompleksów ziemi w różnych stronach 
Erec Izrael. Dziś jeszcze możemy ziemię wykupić, 
jutro może być za późno! […]”.7

W 1936 roku Palestyna stanęła w ogniu. Organi-
zacja Syjonistyczna wezwała wszystkich Żydów do 
zjednoczenia się i zamanifestowania przed całym 
światem, że będą przeciwstawiać się naruszaniu 
praw wynikających z Deklaracji Balfoura8 i man-
datu palestyńskiego (poz. 28). W następnym roku 
Prezydent Organizacji Syjonistycznej, profesor 

6 „Nowy Dziennik” nr 76, Kraków 1929.
7 „Chwila” nr 3935, Lwów 1930.
8 Deklaracja Balfoura – deklaracja przychylności i pomocy 
dla wysiłków zmierzających do stworzenia żydowskiej sie-
dziby narodowej w Palestynie, złożona 2 XI 1917 roku przez 
ministra spraw zagranicznych Anglii, Jamesa Balfoura.
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Chaim Weizmann wraz z Egzekutywą Syjonistycz-
ną sygnowali dokument (przeznaczony do rozpo-
wszechniania w krajach diaspory), który zawierał 
apel o kupowanie szekli do XX Kongresu Syjoni-
stycznego. Kongres powinien dać odpowiedź na 
krwawe zamachy w Palestynie oraz przeciwstawić 
się wszelkim próbom odcięcia drogi do odbudo-
wy żydowskiej ojczyzny w Palestynie (poz. 29). 
Rewizjoniści zarzucali Organizacji Syjonistycznej 
i Chaimowi Weizmannowi, że popierają politykę 
biernego oporu wobec Arabów.

Aby zasiedlić i uprawiać ziemię zakupioną przez 
Żydowski Fundusz Narodowy w Palestynie, młodzi 
lwowscy syjoniści odbywali szkolenia na farmach. 
Zdobywali także wiedzę w zakresie hodowli dro-
biu i bydła. Przyszli imigranci pracowali również 
w warsztatach rzemieślniczych i fabrykach, aby 
tam kształcić się w zawodach, na które było zapo-
trzebowanie w Palestynie. Zarówno na szkolenia, 
jak i imigrację chaluców-pionierów potrzebne były 
środki. We Lwowie pozyskiwano je organizując Ty-
godnie Chaluca (poz. 8, 18). 

Farmę w Czyżykowie, na której, między inny-
mi, przygotowywali się do aliji członkowie róż-
nych syjonistycznych organizacji lwowskich, od-
wiedził delegat Centrali Żydowskiego Funduszu 
Narodowego w Jerozolimie, Natan Bystrycki. Po 
zwiedzeniu farmy napisał: „[…] Wśród szerokich 
pól, które wlewają w roztargnioną duszę człowieka 
ducha, prostoty i spokoju, znalazłem skromny, ale 
miły dom, obok małego gospodarstwa urządzonego 
pięknie i starannie jak gdyby wyspę małą, w której 
żyje duch dalekiej Erec Israel, odradzającej się przez 
żydowską pracę. Tutaj w gospodarstwie nazwanym 
na razie Farmą Czyżykowską (czyż nie byłoby wresz-
cie wskazanym to piękne żydowskie dzieło nazwać 
imieniem hebrajskim?) przebywa rodzina chłopców 
i dziewcząt żydowskich ze wszystkich ugrupowań 
i kierunków istniejących w łonie realizującego sy-
jonizmu i nikt z członków farmy nie popiekł się 
przez to wzajemne zetknięcie. Wszyscy złączeni 
są wspólnym tętnem życia, wszyscy korzystają ze 
sposobności, aby zewrzeć się z pracą i ziemią i stać 
się pełnym człowiekiem Żydem, który znajdzie swe 
wyzwolenie w Erec. Byłem u nich, u tej dobrej, 
prostej, miłej młodzieży, jadałem przy ich stole, spę-
dziłem z nimi czas na swobodnej pogadance i pieśni 
i czułem, że jest im tu dobrze w tym zakątku, który 
jest dla nich przytulnym domem, a nie tylko szkołą 
pracy. Wyczułem z tej atmosfery, że z tej pełni życia 
wyrasta nowy typ Żyda; Farma Czyżykowska jest 
bowiem nie tylko domem pracy, ale też ośrodkiem 
pełnego, wszechstronnego rozwoju. Jest to najlep-

sza droga wychowania dla żydowskiej młodzieży, 
miotanej wzburzonymi falami dzisiejszych ciężkich 
czasów. Dlatego też pozdrawiam całym sercem ten 
zalążek rzeczywistości syjonistycznej, który znala-
złem u Was, z dala od zgiełkliwego życia; cudowne 
bowiem w swej prostocie kwiaty zawsze rosną na 
uboczu. Oby pomnożyły się takie punkty jak Farma 
Czyżykowska w każdej stronie kraju, a wtedy będzie 
nasza walka o zdobycie duszy żydowskiej dla wy-
zwoleńczej idei o wiele silniejsza i pewniejsza […]”9. 

Na konferencji Żydowskiego Funduszu Naro-
dowego we Lwowie w 1937 roku Natan Bystrycki 
wygłosił referat, stwierdzając między innymi: „[…] 
Problem Palestyny to sprawa renesansu narodu ży-
dowskiego, […] narodu, który w bólach prześla-
dowań i nędzy zmierza ku jaśniejszej przyszłości 
na ziemi praojców […]”10. Zwrócił również uwagę 
na wychowanie młodego pokolenia w syjonizmie. 
Podkreślił, że wychowanie takie należy rozpocząć 
od dzieci.

Dzieci z Małopolski Wschodniej miały w pracy 
na rzecz Żydowskiego Funduszu Narodowego na 
ziemiach polskich swoją istotną rolę. Oto przykład 
jednej z takich pięknych uroczystości we Lwowie, 
poświęconych najmłodszym. W Synagodze Postę-
powej, przy ulicy Żółkiewskiej, z okazji wieczo-
ru chanukowego w grudniu 1937 roku wręczono 
dzieciom dyplomy za osiągnięcia w pracy na rzecz 
Żydowskiego Funduszu Narodowego. Po zapaleniu 
świeczek chanukowych i występie chóru, przemó-
wienie wygłosił rabin Jecheskiel Lewin. Dyplomy 
wręczył rabin L. Freund.11 Na ich podstawie doko-
nywano wpisów do Księgi Dziecka (Sefer Hajeled) 
w Centrali ŻFN w Jerozolimie.

We Lwowie działały również partie przeciwne 
ideologii syjonistycznej. Afisze prezentowane pod 
pozycjami 17 i 22 zawierają wezwanie Lwowskiego 
Komitetu „Bundu” do wzięcia udziału w pochodach 
pierwszomajowych pod hasłami partii. W 1934 roku 
Ogólno-Żydowska Partia Pracy wzywała do strajku 
i udziału w zgromadzeniu w dniu Święta 1 Maja. 
Apel skierowany był do żydowskich robotników, 
aby wspólnie z robotnikami polskimi i ukraińskimi 
protestowali przeciwko kapitalistycznemu wyzy-
skowi (afisz poz. 23). Ogólno-Żydowska Partia Pra-
cy powstała w październiku 1930 roku. Jej komitety 
okręgowe utworzono we Lwowie, Stanisławowie, 

 9 N. Bystrycki, O farmie w Czyżykowie, [w:] Sprawozda-
nie za rok 1937. Żydowska Farma Rolnicza w Czyżykowie, 
Czyżyków 1938, s. 8−9.
10 „Chwila” nr 6687, Lwów 1937.
11 „Chwila” nr 6718, Lwów 1937.
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Chełmie, Drohobyczu, Przemyślu, Kołomyi i Tar-
nopolu. Na terenie zachodniej Ukrainy tworzyła 
własne związki zawodowe. W lipcu 1934 roku zo-
stała zdelegalizowana, jako partia komunistyczna12.

Zachowały się również afisze lwowskiej orto-
doksji. Stowarzyszenie Szomrej Szabes wzywało 
społeczeństwo żydowskie do bezwzględnego po-
szanowania soboty i przestrzegania zasad obowią-
zujących w tym dniu (poz. 20).

Afisz zreprodukowany w publikacji pod nume-
rem 2 zawiera informację o zorganizowaniu Pierw-
szego Tygodnia dla Żydowskiego Akademika we 
Wschodniej Małopolsce. Celem imprezy było 
pozyskanie środków na pomoc studentom. Dom 
akademicki we Lwowie wymagał dobudowy czwar-
tego piętra. Sanatorium w Worochcie dla chorych 
żydowskich studentów nie było jeszcze ukończone. 
Dom dla studentek żydowskich, tak bardzo potrzeb-
ny, nie istniał. W artykule Trzy domy autor napisał: 
„ […] 25 lat temu rzucono myśl, znaleźli się ludzie, 
którzy tę myśl ochoczo podjęli, znalazł się dobro-
dziej – fundator, znalazł się wreszcie człowiek, który 
w pracowite ręce wziął całą sprawę i stalową energią 
i nieugiętą wolą doprowadził do tego, że »Dom« 
[Żydowski Dom Akademicki] stanął. Trzypiętrowy – 
i jak na owe czasy wygodny, komfortowy. Rozwarły 
się bramy, zaroiły korytarze i przez nie przepływać 
poczęła coraz to nowa fala bezdomnych akademi-
ków. Rok za rokiem odchodzili jedni, co ukończyli 
studia, z żalem żegnając mury domu – przychodzili 
inni, co dopiero studia rozpoczynali. I tak gościł 
u siebie dom kolejno – trzy pokolenia akademickie. 
Trzy generacje studentów żydowskich znalazły tam 
swój ciepły, wygodny kąt, wikt studencki niezgor-
szy, a nade wszystko ową serdeczność atmosfery, 
która sprawiała, że każdy czuł się w »Domu« jak 
– w domu. […] Drugi: to Dom Zdrowia. Była to 
błogosławiona, prześliczna myśl. W czarującej Wo-
rochcie u podnórza Tatr13 na tle bajecznej panoramy, 
skąpanej w zdroju szampańskiego powietrza gór 
i przepojonej balsamiczną wonią jodeł, tworzy się 
przystań zdrowia dla chorego akademika żydow-
skiego, na którego swe okrutne macki wyciągnęła 
najstraszniejsza z chorób – gruźlica. Myśl stała 
się ciałem – już bielą się mury »Domu Zdrowia« 
– wkrótce otworzy podwoje. […] Trzeci: to »Dom 
Studentki Żydowskiej«. Najmłodsza to myśl i dotąd 
nie wyszła jeszcze z powijaków – zamiaru. Powstał 
natomiast spory kapitał … entuzjazmu i dziewczęcej 

12 J. Auerbach, Ogólno-Żydowska Partia Pracy, „Biuletyn 
Żydowskiego Instytutu Historycznego” nr 50, Warszawa 1964.
13 Właściwie: Karpat.

ambicji. – Jest i trochę uciułanego w ciągu trzech 
lat grosiwa. Jest nawet fundator, trochę co prawda 
tajemniczy i daleki, który jednak obiecał 2/3 gdy 
jedną trzecią potrzebnych do budowy funduszów, 
zbiorą same – studentki. Do tej 1/3 niestety jeszcze 
daleko, czasy są ciężkie, dancingi mało intratne, 
czasem wręcz przynoszą deficyt. Własny Dom to 
na razie pieśń dalekiej przyszłości. I oto znów strze-
liła rakieta zbawczej myśli: Czwarte piętro Ż.D.A. 
dla Studentki Żydowskiej – i dziewczęta kurczowo 
chwyciły się wspaniałej koncepcji. Co za wymarzone 
perspektywy! Zamiast muzyki przyszłości, realna 
rzeczywistość najbliższego jutra. Zamiast nudnej 
pustelni – aż strach pomyśleć – osamotnionych 
dziewcząt, raj współżycia z kolegami płci brzyd-
kiej – jak Pan Bóg przykazał. Pomyśleć: u dołu 
cała armia chłopców na schwał, u góry – tuż, tuż, 
roześmiane słońce i łobuzersko filuterny, dyskretnie 
zawoalowany księżyc. Autorem tej myśli mógł być 
tylko jeden człowiek. Ten, któremu na sercu leży 
zawsze zdrowie jego akademickich pupilów – bez 
różnicy płci. Bodaj to być studentką. Zaczyna bu-
dowę – własnego Domu od – czwartego piętra.”14

Tygodnie dla Żydowskiego Akademika organi-
zowane były również w latach następnych.

Ubodzy lwowscy Żydzi mogli szukać wsparcia 
w wielu organizacjach i stowarzyszeniach charyta-
tywnych, które działały na terenie miasta.

Afisz (poz. 21) zawiera informację o proklamo-
waniu miesiąca poświęconego werbowaniu człon-
ków do organizacji Ajszel Tora. Instytucja prowa-
dziła działalność w zakresie wychowania w duchu 
religijnym ubogiej młodzieży. Zaopatrywała ją 
w żywność i odzież, udostępniała noclegi. Z po-
mocy korzystały przeważnie sieroty. Lwowskimi 
sierotami opiekowało się także stowarzyszenie Ser-
ce Żydowskie.15 Udzielało ono pomocy w nauce, 
dostarczało odzież i obuwie, podejmowało stara-
nia o uzyskanie rent sierocych, otaczało osieroco-
ne dzieci i młodzież opieką lekarską. Subwencje 
stowarzyszenia pochodziły od Bnei Brit Leopolis, 
Centralnego Komitetu Opieki nad Żydowskimi 
Sierotami we Lwowie, Żydowskiej Gminy Wyzna-
niowej i instytucji żydowskich w Ameryce. Wśród 
licznych ofiarodawców była też dyrekcja Loterii 
Państwowej w Warszawie. 

14 N. Landau, Trzy domy…, [w:] Jednodniówka wydana ku 
uczczeniu 60-lecia istnienia Towarzystwa Rygorozantów 
i 20-lecia istnienia Żydowskiego Domu Akademickiego we 
Lwowie, red. S. Schönfeld, Lwów 1929, s. 8.
15 Sprawozdanie z dziesięcioletniej działalności stowarzy-
szenia „Serce Żydowskie” „Dos judisze harc” 1928−1938, 
Lwów 1939.
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Po wkroczeniu Niemców do Polski tysiące  Żydów 
z terenów zajętych przez okupantów przybyło do 
Lwowa. W okresie, kiedy miasto znajdowało się pod 
okupacją sowiecką około 10 000 Żydów deportowa-
no na wschód. Jednocześnie zezwolono na niektóre 
formy działalności kulturalnej w języku jidysz. 

W lipcu 1941 roku Niemcy wkroczyli do Lwo-
wa. Rozpoczęli eksterminację ludności żydowskiej 
od zgładzenia kilkuset osób spośród inteligencji. 
Do dokonywania mordów niejednokrotnie wyko-
rzystywali Ukraińców. Żydzi ginęli w dzielnicy 
żydowskiej, w gettach, w obozie przy ulicy Ja-
nowskiej, w obozie zagłady w Bełżcu.16 W obozie 
janowskim zginął także poeta Maurycy Szymel17. 

Oto jeden z piękniejszych jego utworów – Elegia 
do ziemi polskiej:

Dałaś mi chleb Twój i spokój, dałaś mi niebo 
nad głową – 
Z jodeł Twych miałem kołyskę, z lip Twoich 
mieć będę trumnę – 
A przecież nie Ciebie śpiewam Twoim 
urodnym słowem
Ojczyzno nie moja, a droga – ziemio, na której umrę.

Widzę Cię nocą za oknem w gwiazd Twoich 
świetle łagodnym
Jak pasem ciemnych zagonów cienie faliste 
przerzucasz – 
Ty oczom moim wybaczasz, że się oderwać nie mogły
Od innej, dalekiej ziemi, do której może – nie wrócę.

I przyjmiesz w siebie łaskawa, utulisz 
śniegiem cmentarnym
Jak dziadów moich przyjęłaś, jak braci 
jeszcze przyjmiesz,
Pomnąc, że ongiś wygnańców pod skrzydła 
swoje przygarnął
Twój wielki, mądry gospodarz, twój
dobry król Kazimierz.18

W Drohobyczu w 1921 roku mieszkało 11 833 
Żydów (44% ogółu mieszkańców), w 1939 roku 
zaś około 17 000. 

W XIX wieku Żydzi kierowali przemysłem sol-
nym. Żyd o nazwisku Hacker w 1810 roku prze-

16 Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, red. J. Toma-
szewski, A. Żbikowski, Warszawa 2001, s. 164–166.
17 Maurycy Szymel (1903−1942) − urodzony we Lwowie, 
poeta, prozaik, tłumacz, krytyk, publicysta. Autor zbio-
rów poetyckich, między innymi: Powrót do domu (1931), 
Skrzypce przedmieścia (1932), Wieczór liryczny (1932).
18 M. Szymel, Powrót do domu, Warszawa 1931, s. 88.

prowadził pierwsze poszukiwania ropy naftowej, 
której przetwarzaniem zajmowali się następnie 
przede wszystkim Żydzi.19

Afisze i ulotki wydane w Drohobyczu świadczą 
o aktywnej działalności w mieście organizacji re-
wizjonistycznych. W 1934 roku Egzekutywa Świa-
towej Unii Syjonistów Rewizjonistów przystąpiła 
do walki politycznej pod hasłami: o prawa narodu 
żydowskiego do Palestyny, o państwo żydowskie 
po obu stronach Jordanu, o wolną imigrację do Pa-
lestyny. Wystosowała petycję do króla i parlamentu 
angielskiego oraz rządów innych państw, zawie-
rającą wezwanie do właściwego wykonywania 
postanowień mandatowych w Palestynie. Komitet 
Petycyjny w Drohobyczu, w kwietniu 1934 roku, 
zwrócił się do społeczeństwa żydowskiego miasta 
o podpisywanie petycji20.

Afisz wydany w sierpniu 1936 roku w Drohoby-
czu zawiera wezwanie na publiczne zgromadzenie 
protestacyjne. Sygnowany jest między innymi przez: 
Organizację Syjonistyczną, Zjednoczoną Partię Syjo-
nistyczno-Socjalistyczną „Hitachdut-Poalej Syjon”, 
Nową Organizację Syjonistyczną oraz Stronnictwo 
Państwa Żydowskiego (poz. 70). Protest społeczno-
ści żydowskiej w Drohobyczu skierowany był prze-
ciwko rządowi palestyńskiemu, który nie reagował 
na skrytobójcze mordowanie Żydów w Erec, a także 
na niszczenie przez Arabów mienia stworzonego 
przez Żydów w Palestynie. 

Sytuację w tym kraju w 1936 roku oraz w latach 
następnych przedstawiały liczne artykuły, które uka-
zywały się na łamach prasy żydowskiej w Polsce. 
Oto fragmenty jednego z nich: „19 kwietnia 1936 r. 
wybuchły w Palestynie po raz czwarty rozruchy an-
tyżydowskie, które trwają do dnia dzisiejszego. Nie 
można sobie zdać sprawy z charakteru, przebiegu, 
zasięgu i ewentualnych skutków tych rozruchów, nie 
biorąc pod uwagę wszystkich czynników wojsko-
wych, działających na terenie palestyńskim. Termin 
»czynniki wojskowe« nie jest w danym wypadku 
całkowicie ścisły, jedynym bowiem występują-
cym tam czynnikiem »wojskowym« w literalnym 
znaczeniu tego słowa są tylko regularne oddzia-
ły armii i marynarki wojennej angielskiej. Każdy 
z pozostałych czynników (terroryści arabscy, ży-
dowska »Hagana«21 czyli samoobrona i »Irgun Cvai 

19 Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura…, s. 82.
20 B. Łętocha, A. Messer, A. Cała, I. Jabłońska, Palestyna 
w żydowskich drukach ulotnych…, poz. 60, s. 65−66.
21 Początki Hagany sięgają lat 1920 i 1921. Jednym z jej 
założycieli był Włodzimierz Żabotyński. Hagana, inaczej 
− Samoobrona, była organizacją Agencji Żydowskiej o cha-
rakterze milicyjnym.

PRZEDMOWA



10

Leumi«22, czyli Narodowa Organizacja Wojskowa), 
ujęty jest w pewne ramy organizacyjne, które zbli-
żają się w mniejszym lub większym stopniu do po-
jęcia »wojskowości«, ale w żadnym wypadku nie 
pozwalają się z nim zidentyfikować. […] Deklaracja 
Balfoura, która przez Żydów i nie-Żydów uważana 
była niejako za konstytucję Państwa Żydowskiego, 
a co za tym idzie początki imigracji żydowskiej 
oparte na przywilejach politycznych i prawnych, 
a nie filantropijnych, jak przed rokiem 1914 obudzi-
ły w umysłach inteligencji arabskiej pewne obawy 
co do przyszłości ludności arabskiej w Palestynie. 
Politycznym pesymistom arabskim wydało się, że 
ludność arabska w Palestynie będzie skazana na za-
gładę. Również w umysłach fellachów arabskich, od 
których Żydzi nabywali ziemię, zaczęła kiełkować 
myśl, że koniec końców zostaną oni bez roli, którą, 
jak wszyscy chłopi, kochali nade wszystko; ugrunto-
wała się w nich obawa, że będą musieli kraj opuścić. 
Obawa ta doprowadziła do poprzednich rozruchów 
– w latach 1920, 1921, 1929 – w których przejawiło 
się więcej instynktu niż skrystalizowanej świado-
mości. Było to dążenie do ucieczki przed własnym 
strachem przez zastraszenie wroga, wybuch nie-
nawiści, bunt tłumu – a nie akcja zbrojna. Należy 
stwierdzić, że rozruchy te, chociaż nie przygotowane 
taktycznie i ograniczone w czasie i miejscu, oka-
zały się skuteczne: doprowadziły do ponownego 
rozpatrzenia stosunków arabsko-żydowskich (Biała 
Księga Churchilla23, French24, Simpson25) oraz do 
częściowego uwzględnienia arabskich postulatów 
politycznych (ograniczenia imigracyjne, zakaz 
sprzedaży ziemi, projekt Rady Ustawodawczej). 
Jest przeto rzeczą zrozumiałą, że arabska młodzież 
narodowa powzięła przekonanie, iż jedyną drogą 
prowadzącą przez ostateczne przerwanie imigracji 
żydowskiej do powstania państwa arabskiego jest 
walka czynna, choćby początkowo przejawiająca się 
w obustronnych aktach terroru. […] Konkretnym 
zadaniem terrorystów arabskich jest sterroryzowanie 

22 Irgun Cvai Leumi (Irgun Cwai Leumi) – Narodowa Orga-
nizacja Wojskowa. Została utworzona przez rewizjonistów 
w Palestynie. Wyłonił się z niej skrajny nurt, który akcep-
tował morderstwa polityczne.
23 Biała Księga Churchilla – dokument ogłoszony w 1922 
roku, który wprowadził: zasadę zdolności absorpcyjnej Pa-
lestyny, wyłączenie Palestyny Wschodniej spod działania 
mandatu palestyńskiego, ograniczenie zakupu ziemi przez 
Żydów, ustalenie kontyngentów imigracyjnych do Palestyny.
24 French – autor sprawozdania, w którym sprecyzowane 
zostały konkluzje Johna Hope Simpsona.
25 John Hope Simpson – twórca sprawozdania dotyczące-
go możliwości kolonizacyjnych Palestyny, sporządzonego 
w 1930 roku z polecenia rządu angielskiego.

władz angielskich i ludności żydowskiej. […] Roz-
różniać więc należy między oddziałami bojowymi 
i bojówkami terrorystycznymi. Oddziały bojowe 
prowadzą walkę podjazdową z wojskiem i policją 
i niszczą mienie państwowe […]. Bojówki terrory-
styczne natomiast działają w miastach, koloniach 
i na drogach, strzelając do autobusów żydowskich, 
wycinając plantacje  pomarańczowe, podpalając zbo-
że i mordując z zasadzki. […]”26. 

Komitet Młodzieży dla Akcji Bicaron Ubitachon 
w Drohobyczu ogłosił zbiórkę na rzecz zniszczo-
nych przez Arabów żydowskich pozycji w Palesty-
nie w 1936 roku27. 

Afisz Nowej Organizacji Syjonistycznej w Dro-
hobyczu, z października 1936 roku, zawiera żądania 
utworzenia legionu żydowskiego w Palestynie oraz 
umożliwienia imigracji półtora milionowi Żydów do 
Palestyny w ciągu dziesięciu lat (poz. 71). Wszyst-
kie organizacje rewizjonistyczne zwróciły się do 
społeczeństwa żydowskiego z apelem o poparcie 
Włodzimierza Żabotyńskiego w jego walce o po-
wołanie państwa po obu stronach Jordanu, o powrót 
do Syjonu i likwidację diaspory (poz. 74). 

Przywódcy Narodowej Organizacji Wojskowej 
w Palestynie krytykowali Agencję Żydowską za 
uległość wobec władzy mandatowej, za wzywanie 
jiszuwu do hawlagi – do samoopanowania. W pro-
klamacji Komendanta Naczelnego czytamy: „[…] 
Przed trzema i pół laty jeszcze na wiosnę 1936, 
przed wybuchem rozruchów, gdy wróg arabski 
zaczął próbować swych sił, zabijając poszczegól-
nych Żydów, my, Irgun Cwai Leumi, byliśmy tymi 
którzy nie mogli darować przelania krwi żydow-
skiej. Ludzie nasi zabili wówczas dwóch Arabów, 
mszcząc krew przelaną. Gdy w Jaffie 19 kwietnia 
rozpoczął się pogrom i zamordowanych zostało pał-
kami i sztyletami w braku karabinów pięciu Żydów, 
można jeszcze było w ciągu godziny zdławić w za-
rodku rozpoczynający się terror. Żydowski oddział, 
któryby wkroczył do Jaffy i dał naukę nieprzyja-
cielowi, mógłby położyć kres temu, co nazwano 
»rozruchami«. Przyznał to nawet Ormsby Gore,  
b. minister kolonii, oświadczając przed komisją 
mandatową, iż Żydzi mogli opanować Jaffę nawet 
bez pomocy wojsk angielskich. Gdyby kierowni-
ctwo Agencji Żydowskiej nakazało czyn taki, spo-
kój zapanowałby w Palestynie, nie otworzyłyby się 
karty nieustannego terroru, ani Białej Księgi, ani 

26 Przegląd wojskowy. Terror arabski, „Jerozolima Wyzwo-
lona” nr 1, Warszawa 1938.
27 B. Łętocha, A. Messer, A. Cała, I. Jabłońska, Palestyna 
w żydowskich drukach ulotnych…, poz. 89, s. 77.
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historii okrętów wygnańczych, błąkających się po 
morzu przed zatrzaśniętymi wrotami Kraju – i sta-
libyśmy dziś u progu własnej, przez nas samych 
rządzonej Ojczyzny. Agencja jednakże postanowi-
ła inaczej. Postanowiła nakazać Jiszuwowi i jego 
młodzieży – hawlagę. »Anglicy chcą od nas haw-
lagi« – twierdziła Agencja. I nieprzyjaciel pojął, 
że pierwszy krok jest zrobiony, że Żydom można 
wyrządzić każdą krzywdę, a oni nie zareagują. 
I rozpoczęła się rzeź, trwająca trzy i pół roku. Ara-
bowie mordowali, palili, rzucali bomby, niszczyli 
mienie, a Żydzi nie czynili nic i szli od ustępstwa 
do ustępstwa. Aż doszli do Białej Księgi MacDo-
nalda28, oddającej Ojczyznę naszą w ręce Arabów. 
Wskutek hawlagi, nakazanej przez Agencję, wro-
gowi przypadło w udziale zwycięstwo. Wskutek 
hawlagi nie stali się Żydzi czynnikiem politycznym 
w Palestynie – rząd uznał Arabów za jedyną aktyw-
ną siłę. Bo takie jest żelazne prawo wojny – naród 
ciemiężony ma przed sobą dwie drogi: nieubłaganą 
walkę albo poddanie się. Trzeciej drogi nie ma. […] 
Ale wtedy, kiedy kierownictwo Agencji, winne ży-
dowskiej klęski, uczyło wierzącą w nie i posłuszną 
młodzież żydowską poniżania się i płaszczenia − 
powstaliśmy my – Irgun Cwai Leumi – by powo-
łać młodzież izraelską do czynów bohaterskich, do 
zrozumienia, iż ani jedna kropla krwi żydowskiej 
nie będzie bezkarnie przelana, do przeświadczenia 
o konieczności ataku na wroga na jego własnym 
terenie – by poprowadzić tę młodzież do naszego 
świętego celu: zdobycia Ojczyzny Izraela, mieczem 
Izraela. […] Zadaliśmy ciężkie ciosy Arabom w Je-
rozolimie, Haifie, Jaffie, Saronie, Judei, Bir-Edas, 
Tyberiadzie. Wytrąciliśmy z rąk wroga fanfary na 
których chciał otrąbić swe zwycięstwo. Uszko-
dziliśmy niejednokrotnie mienie rządowe. Urato-
waliśmy honor Izraela, który przygniotła hańba, 
zmusiliśmy prasę brytyjską i ministra do uznania, 
iż istnieje nowa siła żydowska, Irgun Cwai Leu-
mi, czynnik polityczny, który nie pozwoli zdławić 
Narodu i który jest jedyną siłą żydowską, walczącą 
przeciw Białej Księdze […]”29. 

20 czerwca 1939 roku Komitet Lokalny Nowej 
Organizacji Syjonistycznej w Drohobyczu zapraszał 
na nabożeństwo żałobne ku czci Szlomo Ben-Josefa 
(poz. 88). Organizacja apelowała: „Żydzi! Złóżcie 
hołd bohaterowi narodu!”. W Palestynie skazano 

28 Biała Księga MacDonalda – dokument wydany w 1939 
roku, ograniczający imigrację Żydów do Palestyny.
29 Proklamacja Komendanta Naczelnego Igun Cwai Leu-
mi do Jiszuwu, wygłoszona w tajnej radiostacji palestyń-
skiej Narodowej Organizacji Wojskowej i rozkolportowana 
w ulotkach: „Jerozolima Wyzwolona” nr 28, Warszawa 1939.

na karę śmierci pioniera, imigranta z Polski, Szlo-
mo Ben-Josefa za ostrzelanie autobusu arabskiego 
w Rosz Pina. Karę wykonano mimo sprzeciwów 
licznych organizacji30. 

Afisze prezentowane pod pozycjami 79 i 81 za-
wierają protest przeciwko rozporządzeniu rektorów 
wyższych uczelni w Warszawie, ustanawiającemu 
getto ławkowe dla żydowskiej młodzieży akademi-
ckiej. Dokumenty wydane nakładem Akademickie-
go Koła Syjonistycznego „Hatikwa” w Drohobyczu 
informują równocześnie o proklamowaniu Tygo-
dnia Akademika Żydowskiego w dniach od 20 do 
27 października 1937 roku. Zawierają apel do społe-
czeństwa żydowskiego o powstrzymanie się w tym 
okresie od zbędnych wydatków oraz wszelkich roz-
rywek. Sumy w ten sposób zaoszczędzone zostaną 
przeznaczone na pomoc dla żydowskiej młodzieży 
akademickiej. Dokumenty były wydane oddzielnie 
w języku polskim i jidysz. Pierwszy z nich (poz. 
79) skierowany został do całego społeczeństwa ży-
dowskiego w Polsce, drugi (poz. 80) miał przezna-
czenie lokalne i jest sygnowany przez organizacje 
i stowarzyszenia działające w Drohobyczu.

Ubodzy Żydzi mieszkający w Drohobyczu mo-
gli liczyć na wsparcie towarzystw charytatywnych. 
Komitet Ratunkowy przy Żydowskiej Gminie Wy-
znaniowej wydawał asygnaty na opał (poz. 43, 45), 
bezpłatnie przydzielał mace świąteczne (poz. 48), 
powołał kasę zapomogową Gemilas Chesed 
(poz. 51). Kasa udzielała pożyczek, które ratowa-
ły podupadłe zakłady rzemieślnicze. Towarzystwo 
Bejs Lechem zwróciło się do społeczeństwa ży-
dowskiego w Drohobyczu z prośbą o zapisywanie 
się w poczet członków, każdy grosz bowiem odda-
wany na rzecz towarzystwa był przeznaczany dla 
cierpiących nędzę. Mogli oni otrzymywać paczki 
z żywnością na święta i korzystać z innych form 
pomocy żywnościowej. 

Stowarzyszenie Tomchej Anijim z kolei,  celem 
zwalczania plagi żebractwa, zobowiązało się udzie-
lać tygodniowych lub miesięcznych zapomóg po-
trzebującym. W tym celu zwróciło się do Żydów 
Drohobycza o wpłacanie hojnych datków oraz zo-
stawanie członkami stowarzyszenia (poz. 59). Sto-
warzyszenie Hachnoses Orchim natomiast udzielało 
pomocy przybyszom z innych miejscowości, a Bnot 
Jeszurun wspomagało szpital w Drohobyczu.

Pod władzą ZSRR nastąpiła likwidacja żydow-
skich organizacji działających w Drohobyczu. 3 lipca 

30 Zobacz również: B. Łętocha, Z. Głowicka, I. Jabłońska, 
Żydowska Łódź na afiszach wydanych w II Rzeczypospolitej, 
Warszawa 2011, s. 8.
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1941 roku do miasta wkroczyli z kolei Niemcy i przy 
pomocy Ukraińców rozpoczęli masowe mordowanie 
Żydów. Wielu z nich wysłano do obozu w Bełżcu. 
Wojnę przeżyło 400 Żydów z Drohobycza.31

W Borysławiu w 1921 roku mieszkało 7170 Ży-
dów (44,5% ogółu mieszkańców), przed wybuchem 
II wojny światowej − około 13 000. W okresie 
międzywojennym Borysław stanowił największy 
ośrodek górnictwa naftowego i wydobycia wosku 
ziemnego w Polsce, a także gazu ziemnego. Żydzi 
należeli do pionierów przemysłu wydobywczego.32

Wśród kilku afiszy wydanych w Borysławiu 
zwraca uwagę druk Zarządu Żydowskiej Gminy 
Wyznaniowej (poz. 90). W 1934 roku Zarząd po-
wołał przy Gminie Komisję Kulturalną. Organi-
zowała ona, między innymi, kursy języka hebraj-
skiego i angielskiego oraz bezpłatne interesujące 
odczyty. Planowano założenie przy Komisji archi-
wum − w celu dokumentowania wszelkich aspek-
tów życia kulturalnego i społecznego mieszkańców 
miasta. Inauguracyjny referat wygłosił przewodni-
czący Komisji, nadrabin Awigdor. 

W 1933 roku Zrzeszenie Syjonistów-Rewizjo-
nistów w Borysławiu wzywało do walki o wolną 
imigrację do Palestyny i o stworzenie tam państwa 
żydowskiego. Uważało to za jedyną drogę ratun-
ku dla Żydów prześladowanych w Niemczech 
i szykanowanych w innych krajach33. W odezwie 
z sierpnia 1936 roku Syjoniści-Rewizjoniści oskar-
żali władzę mandatową o zupełną bierność wobec 
ataków Arabów na ludność żydowską w Palestynie. 
Apelowali do narodu żydowskiego, aby zjednoczył 
się pod egidą Nowej Organizacji Syjonistycznej34. 
Afisz wydany nakładem Zrzeszenia Syjonistów--
-Rewizjonistów, w czerwcu 1938 roku, zawierał 
wezwanie na manifestację zwołaną w celu wyra-
żenia protestu przeciwko wydaniu wyroku śmierci 
w Palestynie na żydowskich pionierów − Abrahama 
Szejna i Szlomo Ben-Josefa. Referat wygłosił Me-
nachem Begin (poz. 93).

Po wkroczeniu Niemców Żydzi z Borysławia 
ginęli w pogromach, w akcjach nazwanych w li-
teraturze „holokaustem od kul”, w getcie, w obo-
zie zagłady w Bełżcu, w obozie janowskim we 
 Lwowie.35

31 Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura…, s. 82.
32 Tamże, s. 44.
33 B. Łętocha, A. Messer, A. Cała, I. Jabłońska, Palestyna 
w żydowskich drukach ulotnych…, poz. 49, s. 60.
34 Tamże, poz. 88, s. 77.
35 Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura…, s. 44.

Odwieczny antysemityzm, pogromy w Rosji, 
prześladowania po dojściu Hitlera do władzy, wy-
gnanie z III Rzeszy w 1938 roku Żydów-obywateli 
polskich36 – to wydarzenia, które spowodowały tęsk-
notę Żydów za własnym państwem, chęć opusz-
czenia krajów rozproszenia i zbudowania własnej 
ojczyzny w Palestynie. 

Angielska administracja nie wywiązywała się 
z zobowiązań, które wynikały z Deklaracji  Balfoura 
i prawa mandatowego. Ograniczała imigrację  Żydów 
do Palestyny, opracowała projekt Rady Ustawo-
dawczej zgodny z oczekiwaniami Arabów, nie ze-
zwoliła na powołanie legionu żydowskiego,  któ rego 
zadaniem byłaby obrona jiszuwu. Doprowadziło to 
do walki zbrojnej w Palestynie, krwawych starć, 
w których ginęli Anglicy, Żydzi i Arabowie.

Smutek spowodowany losem tych, którym świat 
nie chciał dać należnych im praw i zapewnić bezpie-
czeństwa – wyraził Mieczysław Braun37 w wierszu 
Rapsod:

Zatrute strzały Filistyna,
Z rąk amaleka grad kamieni, 
Świszczący bicz Egipcjanina,
Kohorty Rzymian u mych wrót!
I znów się krew wylana pieni
I Torquemada płaszcz czerwieni
I w ogniu krew zastyga w lód.

Pod średniowiecznym murem Pragi
Chodziłem nędzny i półnagi,
A wiatr, co wolny powiał polem,
Ukradkiem chłodził moją twarz.
U bram szydziła ze mnie straż
I popychała, mówiąc: „Golem!”

Gdy w Kiszyniowie, w Proskirowie
Czerwona rzeź zbroczyła bruk, 
− Pamiętam krzyk i kopyt stuk!
Stałem na zgliszczach miast w żałobie, 
Szukałem w sobie reszty łez.
Na bratnią dłoń czekałem próżno,
I tylko skaleczony pies
Darzył mnie łaski swej jałmużną.

36 O antysemityzmie zobacz, między innymi: A. Elon, Bez 
wzajemności. Żydzi – Niemcy 1743−1933, Warszawa 2012; 
A. Cała, Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce 
i jego źródła, Warszawa 2012.
37 Mieczysław Braun ([1900] 1902−1942) − właściwie 
Braunstein Aleksander Mieczysław. Urodził się w Łodzi. 
Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, został ciężko 
ranny w bitwie warszawskiej w 1920 roku. Adwokat, poeta. 
Wydał pięć tomów poezji oraz Poezje pracy. Wiersze zebrane 
w 1938 roku. Zmarł w getcie warszawskim na tyfus.
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Na pierś glinianą suche pięście
Kładłem w pokorze, zdjęty trwogą,
I uchodziłem boczną drogą,
Zabrawszy z sobą swe nieszczęście. 
Zdeptali pieśń i hymn strzelisty
I dłoń piszącą chcieli skuć
Ci, co z pogardą wolą pluć
Na grób Jankiela – cymbalisty.

W mych oczach dumę gniew rozżarza,
Podnoszę głowę, wpijam wzrok,
Po zimnych skałach dzwoni krok
I zmartwychwstaje trup Łazarza.
Starej Judei piach wapienny
Porywa wiatr. Pękają fale.
I znów prowadzi słup płomienny
I głos: wywiodę i przepalę!

W miasteczkach nędza nędzę sprasza,
Tam lęk i głód i rdzawy dzień.
Pod miastem nocą błądzi cień,
Biały daleki cień Mesjasza.
Tam słyszą – z dala dudni świat,
Nadzieją świta dzień idący,
W otwarte okna tłucze wiatr
Wolny, silny i gorący!38

38 M. Braun, Rapsod, „Nasza Opinia” nr 130, Lwów 1938.

Układ prezentowanych w katalogu afiszy i ich 
opisów został opracowany według kryterium chrono-
logicznego, w obrębie trzech miast. Nazwiska osób 
występujących w opisach zostały podane, w zależ-
ności od języka dokumentu, w transliteracji z języka 
jidysz lub w formie oryginalnej  występującej w ję-
zyku polskim na afiszach.  Formy nazwisk odmienne 
od funkcjonujących w literaturze otrzymały w in-
deksach odsyłacze do form właściwych. Dotyczy to 
również nazw organizacji w języku polskim, jidysz 
i hebrajskim.

Treść afiszy zaprezentowanych pod pozycjami: 
12, 20, 27, 44 oraz 65 z języka jidysz przetłumaczył 
Aleksander Messer.

Autorki dziękują pracownikom Zakładu Kon-
serwacji Masowej Zbiorów Bibliotecznych Sekcji 
Odkwaszania i Konserwacji Arkuszy Biblioteki Na-
rodowej za przywrócenie pierwotnej formy afiszom 
reprodukowanym w katalogu.

Słowa wdzięczności kierujemy też do Pana Alek-
sandra Messera, który z niezmienną życzliwością 
służy autorkom konsultacją językową i meryto-
ryczną.
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b.r. wyd. –   brak roku wydania
cm  –   centymetry
dr  –   doktor
druk. –   drukarnia
hebr.  –   hebrajski
im.  –   imienia 
jid.  –   jidysz
m.in.  –   między innymi
pol.  –   polski
poz.  –   pozycja
[ ] –    w nawiasach kwadratowych  

umieszczono dane spoza druku

Wykaz skrótów

cm –   centimeters
Dr.  –   Doctor
Ed. –   editor 
e.g.  –   exempli gratia (for example)
etc.  –   et cetera (and so on)
Fig.  –   figure 
No.  –   number 
p./pp.  –   page(s) 
Vol.  –   volume
[ ] –    square brackets indicate information  

not included in a printed matter  
and are used to provide  
the English translation of names and titles  
of publications or works in Polish
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Introduction

he posters presented in this publication are 
a supplement of a rich collection of the National 

Library including one-off issues, reports and leaflets 
published by various Jewish organizations operat-
ing in the South-Eastern Borderlands during the 
period between the end of the First World War and 
the beginning of the Second World War (the Polish 
Second Republic).

The posters printed by the Jews – residents of 
Lviv, Drohobych and Boryslaw – illustrate the ac-
tivity of the Jewish community in the field of educa-
tion, concern about impoverished part of the peo-
ple, social and political activity, and the attempts 
to build their own state in the Palestine.

The Second World War has terminated every-
thing. The Nazi extermination has claimed people 
and institutions. It is our historical duty to publish 
documents witnessing the lives of all those who 
lost lives in those days.

In the period of the Second Republic Lviv was 
one of the largest cities of Poland. In terms of the 
population it was the third largest city after Warsaw 
and Łódź. Similarly, it had the third largest Jewish 
population after Warsaw and Łódź. According to 
the census, in 1921 Lviv was inhabited by 76,854 
persons of the Jewish faith. In 1931 this number 
increased to 99,595 persons. 

Jews in Lviv accounted for almost one third 
of the city population1. They were engaged in trade 
or employed in paper-making, textile, leather, cloth-

1 Wierzbieniec W. “Ludność żydowska Lwowa w okresie 
II Rzeczypospolitej” [The Jewish people of Lviv in the pe-
riod of the Second Republic]. In: Basta J., Zamoyski G. 
(Ed.). Historia, archiwistyka, ludzie. Księga pamiątkowa 
w pięćdziesiątą rocznicę powołania Archiwum Państwowego 
w Rzeszowie [History, Archive Studies, People. The Com-
memorative Book on the 50th Anniversary of the Establish-

ing, chemical and food industries. In some indus-
tries they actually prevailed.

Jewish workers were employed in small craft 
businesses and sales facilities. Few Jews managed 
to get a job in state-run institutions. They domi-
nated the liberal professions. They were doctors 
and lawyers. They contributed to the development 
of science and culture in Lviv as scientists, journal-
ists, writers, poets, artists2. 

After granting the autonomy to Galicia in 1867, 
Lviv experienced a rapid Polonization process. The 
first assimilators’ periodicals of Lviv Jews were 
published in Polish. The children’s and youth maga-
zine Nasza Jutrzenka [“Our Dawn”], circulated in 
1921−1939, published articles on the history of Po-
land, Polish literature and poetry, and instilled in 
the young Jewish generation the love to the home 
country – country of residence3. Pro-assimilation 
organizations also originated in that period. 

The assimilation movement in Lviv maintained 
its significance during the whole interwar period. 
The poster presented in Figure 14, was published 
by the Association of Academic Youth for Unity, 
aiming at the political, cultural and emotional uni-
fication of Polish Jews with the Polish state and 
nation. Members of the Association, operating na-
tionwide, were in opposition to those who strived 
to separate the Jews from the Polish society and 
those who attempted to eliminate them from the 
common public life in Poland. The unity camp de-
manded full equality of Jewish citizens before the 

ment of the State Archive in Rzeszów]. Warsaw – Rzeszów 
2000, pp. 289−317.
2 Ibid., pp. 313, 316.
3 Łętocha B. “Prasa żydowska we Lwowie 1918−1939” 
[The Jewish Press in Lviv in 1918–1939]. Biuletyn 
 Żydowskiego Instytutu Historycznego, No. 3, (1996), 
pp. 17–32.
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law and fought with anti-Semitism. It propagated 
the motto: “The only homeland of the Polish Jews is 
Poland”. It opposed a mass emigration to Palestine. 
At the same time members of the Association did 
not disavow their origin and faith.

At the end of 19th century, Zionist ideas spread 
to Lviv. Jewish intelligentsia propagated the idea 
of emigrating to Palestine and establishing own 
state in the land of ancestors. The academic youth 
created “Makabea” Union. Let us quote an excerpt 
form the article4, in which the author recollects 
the beginnings of efforts in support of “liberat-
ing the land” in Eretz: “25 years have gone past 
since several young enthusiasts led by Zygmunt 
Schorr and Arnold Schwarz decided to establish 
the Academic Union »Makabea«. At that time, 
the young students were motivated by the inter-
est of academic spheres in working for Liberat-
ing the Land in Eretz. This thought became the 
central theme of the history of »Makabea« Union 
and as a golden fabric runs through all stages of 
its efforts. The Union has been serving faithfully 
this idea, in a short time attracting a whole host 
of committed and quiet recruits from the Jewish 
National Fund5. On yellowed pages of »Maka-
bea« files we find the report for the first year of 
the Union’s operations, which emphasizes that in 
1909/10 »Makabea« earned the Jewish National 
Fund 986.50 Krone. Impressive amount in those 
days! Soon after, in 1911, »Makabea« took up 
the leadership of the Jewish National Fund in the 
city of Lviv, filling the party authorities with awe 
and respect with their conscientious diligence and 
dedication to a cause. […] And when recently, 

4 Mensch J. “Po 25-ciu latach. (Urywek z historii syjonizmu 
lwowskiego)” [After 25 years. (A fragment of the history of 
Zionism in Lviv)]. Chwila, No. 5342, (1934), Lviv.
5 Jewish National Fund (Keren Kayemet LeYisrael) was 
founded at the 5th Zionist Congress in 1901. Its main pur-
pose was purchasing land in Palestine for the money col-
lected from Jewish communities around the world. The first 
central office of the Fund in Polish territories was estab-
lished in 1914 in Lviv. Until then, the Eastern Małopolska 
[Lesser Poland] was organizationally associated with the 
central office in Vienna. For more information about the 
Jewish National Fund see: Łętocha B., Messer A., Cała 
A., and Jabłońska I. Palestyna w żydowskich drukach ulot-
nych wydanych w II Rzeczypospolitej (Palestine in Jewish 
Ephemera Published in Interwar Poland). Warsaw 2009; 
and Łętocha B. “Żydowski Fundusz Narodowy na zie-
miach polskich (1914−1939)” [Jewish National Fund in 
Polish territories (1914–1939)]. In: K. Pilarczyk (Ed.). Ży-
dzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich [Jews 
and Judaism in the contemporary Polish research] (Vol. 3, 
pp. 185–195). Cracow 2003.

the Directory of Keren Kayemet in the Eastern 
Małopolska [Lesser Poland] celebrated its twen-
tieth anniversary, the founders of Keren Kayemet 
living today recollected those Maccabees – who 
then guarded Zionist idea, working with excep-
tional zealousness and conscientiousness for the 
Jewish National Fund […]”.

The National Zionist Organization for Eastern 
Małopolska [Lesser Poland] based in Lviv, gath-
ered in its executive eminent personalities, thanks to 
whom the district stood out in Zionist work in Poland. 
The poster presented in Figure 4 calls for voting on 
list number 1 in the election of delegates to 16th 
Zionist Congress. Before the Congress, in March 
1929, the Executive of the National  Zionist Organi-
zation for Eastern Małopolska [Lesser Poland] (to-
gether with the Zionist Organization for Western 
Małopolska [Lesser Poland] and Silesia and other 
Zionist organizations) appealed to Jewish society 
for offering “generous donations” that will be used 
to purchase land in Palestine. In this case it was sup-
posed to be land in the Acre Valley.6 The campaign 
was conducted in connection with the “Purim Week” 
proclaimed by Keren Kayemet LeYisrael (Jewish 
National Fund) in 24–31 March 1929.

Following the tragic incidents in Palestine in Au-
gust 1929, when Jewish settlements became the 
objects of the attacks by the Arabs, the central office 
of Keren Kayemet for Eastern Małopolska [Less-
er Poland] signed the proclamation to the Polish 
Jews. Here are the excerpts therefrom: “Crowds 
of our best and bravest young people head into our 
beloved country! They were not terrified by the 
bloody events, just as the malaria victims did not 
scare the first pioneers off the reconstruction ef-
fort. Strong with pain, reinforced by enthusiasm, 
they are eager to go to the land, where – in pain 
and bathed in back-breaking sweat – they create 
a better future for the Jewish people. Dozens have 
fallen, but thousands of the new ones arrive to take 
their place. […] On Purim feast day the Directory 
of the National Fund in Jerusalem will proclaim the 
worldwide collection campaign to acquire the funds 
necessary to buy the most important pieces of land 
in various parts of Eretz Yisrael. We can still buy 
this land today; it may be too late tomorrow! […]”.7

In 1936, Palestine burst into flames. The Zionist 
Organization appealed to all Jews to unite and 
manifest before the whole world, that they will op-
pose violations of the laws resulting from Balfour 

6 Nowy Dziennik, No. 76. Cracow 1929.
7 Chwila, No. 3935. Lviv 1930.
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 Declaration8 and the Palestine mandate (Fig. 28). 
In the following year, the President of the Zionist 
Organization, Professor Chaim Weizmann and the 
Zionist Executive signed the document (for distri-
bution in the countries of the Diaspora) including 
an appeal for purchasing shekels for 20th Zionist 
Congress. The Congress should provide the re-
sponse to the bloody bombings in Palestine and 
defy any attempts to block the path to rebuild the 
Jewish home in Palestine (Fig. 29). The revisionists 
accused the Zionist Organization and Chaim Weiz-
mann of supporting the policy of passive resistance 
against the Arabs.

To settle and cultivate the land purchased by the 
Jewish National Fund in Palestine, young Zionists 
from Lviv participated in the training courses in 
the farms. They also acquired the knowledge in 
poultry and cattle farming. Future immigrants have 
also worked in craftsman’s workshops and factories 
in order to be trained in professions that were in 
demand in Palestine. Both the training courses and 
the immigration of the Halutz-pioneers required 
funding. In Lviv it was acquired by organizing the 
Halutz Weeks (posters in Figures 8, 18).

The Czyżyków farm, where members of various 
Zionist organizations from Lviv were among those 
who prepared to Aliyah, was visited by the delegate 
of the Central Office of the Jewish National Fund 
in Jerusalem, Natan Bystrycki. After exploring the 
farm, he wrote: “[…] Among the wide fields, filling 
an absent-minded soul of a man of the spirit with 
simplicity and quietness, I have found a modest but 
pleasant house, next to a small farm beautifully and 
carefully arranged as if it was a small island, where 
the spirit of a distant Eretz Yisrael reviving through 
the Jewish effort lives. The farm, so far referred 
to as Czyżyków Farm (wouldn’t be finally worthy 
to label this beautiful Jewish work with a Hebrew 
name?) hosts the family of Jewish boys and girls 
from all groups and directions existing within a re-
alizing Zionism and no member of the farm was 
burnt as a result of this mutual encounter. They are 
all united by the common pulse of life, they all take 
the opportunity to face the work and land and be-
come a completed human being Jew, who will find 
his or her liberation in Eretz. I stayed with them, 
with these decent, straightforward, likeable young 
people. I ate at their table, spent time with them 

8 Balfour Declaration – the declaration of favor and support 
for the efforts aiming at the establishment of a national home 
for the Jewish people in Palestine, made on 2 November 
1917 by the British Foreign Secretary James Balfour.

talking freely and singing. And I felt they are fine in 
this corner which is a cozy home for them not just 
the school of hard work. I sensed from this atmos-
phere that the new type of the Jew is rising from this 
life lived to the full. Though, the Czyżyków Farm is 
not only the home of hard work but also the center 
of a complete, comprehensive growth. It is the best 
way of educating the Jewish youth, tossed by the 
waves of the contemporary hard times. Therefore, 
I greet with all my heart this germ of Zionist re-
ality I found in your place, far from a noisy life; 
for the flowers beautiful in their simplicity always 
grow out-of-the-way. Let’s hope the places like 
Czyżyków Farm multiply throughout the whole 
country, and our fight to win the Jewish soul for 
the liberation ideas will become much stronger and 
more confident […]”9. During the conference of 
the Jewish National Fund in Lviv in 1937, Natan 
Bystrycki presented a report including the follow-
ing statements: “[…] The problem of Palestine is 
a matter of the renaissance of the Jewish people, 
[…] the people heading in pains of persecutions and 
poverty to a brighter future in the land of the forefa-
thers […]”10. He also emphasized the upbringing of 
young generation in Zionism. He stressed that this 
upbringing should begin from children.

The children from Eastern Małopolska [Lesser 
Poland] played an important role in the efforts 
for the Jewish National Fund in Polish territories. 
Here is an example of such a beautiful event in 
Lviv dedicated to children. On Hanukkah evening 
in December 1937, in the Progressive Synagogue 
on Żółkiewska Street, the children were awarded 
with certificates for achievements in their work for 
the Jewish National Fund. Following the kindling 
of Hanukkah lights and the performance of the 
choir, Rabbi Ezekiel Levin presented his speech. 
The certificates were given by Rabbi L. Freund.11 
They were the basis for records in the Child’s Book 
(Sefer Hayeled) in the Central Office of the Jewish 
National Fund in Jerusalem.

Lviv was also the scene of operation for the par-
ties opposing to Zionist ideology. The posters in Fig-
ures 17 and 22 include the appeal of Lviv’s “Bund” 
Committee for joining May Day marches under the 
banners of the party. In 1934, the General Jewish 
Labor Party appealed to take strike action and join 

 9 Bystrycki N. “O farmie w Czyżykowie” [About the farm 
in Czyżyków.]. In: Sprawozdanie za rok 1937. Żydowska 
Farma Rolnicza w Czyżykowie [The report for 1937. Jewish 
Agricultural Farm in Czyżyków]. Czyżyków 1938, pp. 8−9.
10 Chwila, No. 6687. Lviv 1937.
11 Chwila, No. 6718. Lviv 1937.
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the gathering on May Day. The call was addressed 
to the Jewish workers, to protest against the capital-
ist exploitation together with Polish and Ukrainian 
workers (Fig. 23). The General Jewish Labor Party 
was established in October 1930. Its regional com-
mittees were created in Lviv, Stanisławów [currently 
Ivano-Frankivsk], Chełm, Drohobych, Przemyśl, 
Kolomyya and Ternopil. In the western Ukraine 
it founded own trade unions. In July 1934, it was 
banned as a communist party12.

The posters of Lviv’s orthodox Jews have sur-
vived too. Shomrei Shabbos Society called on the 
Jewish community to respect the Sabbath uncondi-
tionally and follow the principles required on that 
day (Fig. 20).

The poster presented in Figure 2 informs about 
the First Week for a Jewish Academic in Eastern 
Małopolska [Lesser Poland]. The aim of this event 
was to acquire the funds to support the students. The 
dormitory in Lviv required a fourth-floor exten-
sion. The sanatorium in Vorokhta for ailing Jewish 
students was not yet completed. So badly needed 
dormitory for Jewish female students was not exist-
ent. In the article “Trzy domy” [“Three homes”] the 
author wrote: “[…] 25 years ago, the idea was set 
forth, there were individuals who willingly took it 
up, there was the patron – the founder, and finally 
there was a hardworking man who took the initia-
tive and with an unbending energy and indomitable 
will brought »the Home« [Jewish Dormitory] to 
existence. A three-story building – comfortable and 
luxurious at that time. The doors got open, the cor-
ridors got swarmed with the new and new waves 
of homeless students. Year after year, those who 
finished their studies were leaving their home with 
grief replaced by the others who started their educa-
tion. And so, the dormitory hosted three consecutive 
generations of students. Three generations of Jewish 
students found a warm and cozy place there, a de-
cent student’s board, and above all an atmosphere 
of warmth that made everyone feeling there like 
home. […] The second one is the Home of Health. 
It was a blessed, delightful initiative. In a charm-
ing Vorokhta at the foot of the Tatra Mountains13 
with a fabulous panorama in the background, bathed 
in the spa of an overwhelming mountain air and 
saturated with a balsamic fragrance of firs, a heal-
ing harbor comes into being; the home for suffer-

12 Auerbach J. “Ogólno-Żydowska Partia Pracy” [General 
Jewish Labor Party]. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego, No. 50, 1964.
13 Carpathian Mountains.

ing Jewish student who has fallen into the terrible 
clutches of the most dreadful disease – tuberculosis. 
The idea has come into fruition – the walls of »the 
Home of Health« are being painted and soon it will 
open its doors. […] The third one is »the Home of 
Jewish Female Student«. This is the newest initia-
tive and it is still at a nascent stage of an intention. 
Yet, a considerable capital of … enthusiasm and 
girls’ ambition has been accumulated. There is also 
some money saved over the three years. There is 
even the founder, a little bit mysterious and distant, 
though promising two thirds of the funds needed for 
construction when the students collect the remain-
ing one third. Unfortunately, it is still a long way to 
reach this one third. The times are hard, the dances 
are not too lucrative, sometimes even loss-making. 
Own Home is still a thing of the distant future. And 
here a brilliant idea struck again: a fourth story in 
the Jewish Dormitory for Jewish girls – and the 
girls hung on tightly to a splendid concept. Perfect 
prospects indeed! A tangible reality of the closest 
tomorrow, rather than a distant future. Instead of 
a boring solitude of lonely girls (it is terrifying to 
think of it), a paradise of piously coexistence with 
colleagues of a rougher sex. Just think: a whole 
army of strapping boys downstairs, while just in 
their grasp upstairs – a smiling sun and a roguishly 
light-hearted, discreetly veiled moon. Only one man 
could be the originator of such idea. The one who 
always cares about the health of his academic fa-
vorites – regardless of their gender. I wish I was 
a female student. She starts building her Home from 
the fourth floor.”14

The Weeks for a Jewish Academic were also 
organized in the following years.

Impoverished Jews of Lviv could also seek for 
support in various charity organizations and asso-
ciations operating in the town.

The poster (Fig. 21) informs about proclaiming 
the month of recruiting members to Aishel Torah 
organization. This institution was focusing on reli-
gious education of impoverished youth. It supplied 
them with food and clothes, and provided accom-
modation. This assistance was mainly used by the 
orphans. Lviv’s orphans were also looked after 
by the Jewish Heart [“Serce Żydowskie”] asso-

14 Landau N. “Trzy domy…” [Three homes]. In: S. Schön-
feld (Ed.) et al. Jednodniówka wydana ku uczczeniu 60-le-
cia istnienia Towarzystwa Rygorozantów i 20-lecia istnienia 
Żydowskiego Domu Akademickiego we Lwowie [A one-off 
issue published to commemorate 60th anniversary of the 
Doctoral Student Society and 20th anniversary of the Jewish 
Dormitory in Lviv]. Lviv 1929, p. 8.
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ciation.15 It helped with learning; provided clothes 
and shoes; made efforts to get orphan’s pensions; 
attended orphaned children and youth with medical 
care. The sources of the association’s subventions 
included B’nai B’rith Leopolis, the Central Com-
mittee of Assistance to Jewish Orphans in Lviv, 
Jewish Religious Community and Jewish insti-
tutions in America. One of the numerous donors 
was also the management of the National Lottery 
in Warsaw.

After the Germans entered Poland, thousands of 
Jews from the territories occupied by the invaders 
came to Lviv. During the period when the town was 
under the Soviet occupation approximately 10,000 
Jews were deported to the East. At the same time 
some forms of cultural activity in Yiddish were 
 allowed.

In July 1941, the Germans entered Lviv. They 
began the extermination of the Jewish population 
with killing several hundred people from intelli-
gentsia. Many times, they used Ukrainians to help 
them in the massacres they made. The Jews died 
in the Jewish quarter, in ghettos, in Janowska Con-
centration Camp, in Bełżec extermination camp.16 
One of the persons who were killed in Janowska 
Concentration Camp was a poet Maurycy Szymel17. 

Here is one of his most beautiful works – “An Elegy 
for Polish Land” (“Elegia do ziemi polskiej”):

You gave me bread and peace, you gave me the sky above 
my head –
I had a cradle made out of fir trees, from your lindens 
I will have my coffin. 
I don’t praise you with your beautiful words
you are not my country, but the dear land in which I will 
die.

At night I see you through the window in your stars’ 
gentle light,
shifting shadows across the waves of ploughed fields.
You will forgive my eyes for hot losing sight
of a different, faraway land, to which I might not return.

15 Sprawozdanie z dziesięcioletniej działalności stowarzy-
szenia “Serce Żydowskie” (“Dos judisze harc”) 1928−1938 
[The report on ten years of operations of “Jewish Heart” 
association 1928–1938]. Lviv 1939.
16 Tomaszewski J., Żbikowski A. (Ed.). Żydzi w Polsce. Dzie-
je i kultura. Leksykon. [Jews in Poland. History and culture. 
The Lexicon]. Warsaw 2001.
17 Maurycy Szymel (Moyshe Shimel) (1903–1942) – a poet, 
prose writer, translator, critic, and columnist born in Lviv. 
He was an author of poetry collections including: Powrót do 
domu [Return home] (1931), Skrzypce przedmieścia [Subur-
ban violin] (1932), Wieczór liryczny [Lyrical evening] (1932).

And you will receive me generously, comforting with cem-
etery snow
like you did my grandfathers, like you will my brothers,
remembering that once your great, wise master,
good King Kazimierz, took the exiles under his wings.18

The population of Drohobych in 1921 includ-
ed 11,833 Jews (44% of the population). In 1939, 
there were approximately 17,000 of them living 
in the town.

In 19th century the Jews were managing salt 
industry. In 1810, a Jew named Hacker conducted 
the first exploration of oil that was later processed 
mainly by the Jews.19

The posters and leaflets issued in Drohobych 
provide an evidence of an active operations of re-
visionist organizations in the town. In 1934, the 
Executive of the World Union of Zionist Revision-
ists joined the political battles under the banners 
of fighting for: the rights of the Jewish people to 
Palestine; the Jewish state on both banks of Jordan 
River; and free immigration to Palestine. It submit-
ted a petition to the British King and Parliament as 
well as to the governments of other countries, with 
an appeal for an appropriate execution of mandate 
provisions in Palestine. In April 1934, the Petition 
Committee in Drohobych appealed to the Jewish 
community of the town for signing the petition20.

The poster issued in August 1936 in Drohobych 
calls for a public protest gathering. It is signed by 
such organizations as: Zionist Organization; Unit-
ed Zionist Socialist Party “Hit’ahdut Poale Zion”; 
New Zionist Organization; and Jewish State Party 
(Fig. 70). The protest of the Jewish community in 
Drohobych was directed against the Palestinian 
government which did not react to assassinations 
of Jews in Eretz and destruction of the property 
created by the Jews in Palestine by the Arabs. 
The situation in this country in 1936 and the fol-
lowing years was presented by numerous articles 
published in the Jewish press in Poland. Here are 
some excerpts of one of such articles: “On 19 April 
1936, anti-Jewish riots broke out in Palestine for 
the fourth time and last until today. One cannot 

18 Szymel M. Powrót do domu [Return Home]. Warsaw 
1931, p. 88. English translation of the poem after: Szymel 
M. The Shy Hand of a Jew. Poems by Maurycy (Mosze) 
Szymel. Merrick, NY 2013, pp. 34−35 (translated by Aniela 
and Jerzy Gregorek).
19 Tomaszewski J., Żbikowski A. (Ed.). Żydzi w Polsce. 
Dzieje i kultura…, p. 82.
20 Łętocha B., Messer A., Cała A., and Jabłońska I. Palesty-
na w żydowskich drukach…, Fig. 60, pp. 65−66.
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 realize the nature, course, range and potential im-
pact of these events, without taking into considera-
tion all military factors affecting the situation in 
Palestine. In this case the term »military factors« is 
not fully accurate, as the only of these factors that 
is of »military« nature – in the literal meaning – 
are the regular troops of the British army and navy. 
Each of the remaining factors (Arab terrorists, 
Jewish »Haganah«21 or The Defence and »Irgun 
Zvai Leumi«22, or the National Military Organiza-
tion), is put into some organizational framework 
that is more or less »military« in nature, but by 
no means identifiable with this term. […] Balfour 
Declaration, in a way perceived by both Jews and 
non-Jews as a constitution of the Jewish State, and 
as a result the beginnings of Jewish immigration 
based on political and legal grounds – not philan-
thropic ones as it used to be before 1914 – awoke 
some fears concerning the future of the Arab popu-
lation in Palestine in the minds of Arab intelligent-
sia. The Arab political pessimists thought that the 
Arab population in Palestine will be doomed to an-
nihilation. Similarly, the Arab fellahs, from whom 
the Jews purchased land, came to realize that after 
all they may stay without the land that they love 
above all, just as every peasant do. They were 
more and more convinced that they would have 
to leave the country. This anxiety led to previous 
unrest – in 1920, 1921, and 1929 – emerged from 
instincts rather than from a crystallized awareness. 
It was striving after escape from their own fear 
by terrorizing the enemy, an outburst of hatred, 
a protest of the crowd – but not an armed action. 
It has to be noted that these riots appeared to be 
effective, although they were tactically unprepared 
and limited in time and space. They led to a re-ex-
amination of the Arab-Jewish relations (Churchill 
White Paper23, French24, Simpson25) and a partial 

21 The origins of Haganah date back to 1920 and 1921. One 
of its founders was Vladimir Jabotinsky. Haganah (or “The 
Defence”) was a militia of the Jewish Agency.
22 Irgun Zvai Leumi – National Military Organization was 
established by the revisionists in Palestine. An extreme wing 
that emerged from Irgun accepted political assassinations.
23 Churchill White Paper – a document issued in 1922, that 
introduced: a principle of absorptive capacity of Palestine, 
excluding Eastern Palestine from Palestine mandate, limita-
tions on purchasing land by the Jews, defining contingents 
for immigration to Palestine.
24 French – the author of a report specifying the conclusions 
of John Hope Simpson.
25 John Hope Simpson – the author of a report concerning 
colonization capacity of Palestine, developed in 1930 upon 
the request of the British government.

consideration of the Arab political demands (im-
migration restrictions, banning land sales, a plan of 
Legislative Council). It is therefore understandable 
that the Arab national youth came to believe that 
the only way to create the Arab state, by ultimately 
stopping the Jewish immigration, is an active fight, 
even if initially it takes the form of mutual acts of 
terror. […] A specific task of the Arab terrorists is 
to terrorize the British authorities and the Jewish 
population. […] Therefore, one has to differentiate 
between combat troops and terrorist groups. Com-
bat troops harry the army and police forces and 
destroy the public property […]. On the contrary, 
terrorist groups operate in towns, settlements and 
on the roads, shooting to the Jewish buses, cutting 
down the orange tree plantations, setting fire to the 
fields of corn and murdering from ambush […]”26.

The Youth Committee for Bitzaron u’Bitakhon 
Action in Drohobych announced a collection for 
the Jewish positions in Palestine destroyed by the 
Arabs in 193627.

A poster of the New Zionist Organization in 
Drohobych issued in October 1936 demands a crea-
tion of the Jewish legion in Palestine and enabling 
immigration of 1.5 million Jews to Palestine over 
the period of ten years (Fig. 71). All revisionist 
organizations appealed to the Jewish community 
for supporting Vladimir Jabotinsky in his fight for 
establishment of the state on both banks of the Jor-
dan River, return to Zion and putting an end to the 
Diaspora (Fig. 74).

The leaders of the National Military Organiza-
tion in Palestine criticized the Jewish Agency for 
being too submissive to the mandate authorities, 
for calling Yishuv for Havlagah – the restraint. In 
a proclamation of the Chief Commander we can 
read: “[…] Three and a half years ago, on Spring 
1936, before the outbreak of the riots, when the 
Arab enemy started testing its forces by killing in-
dividual Jews, we – Irgun Tzvai Leumi – were the 
ones who could not forgive shedding the Jewish 
blood. At that time our people killed two Arabs, 
thus avenging the shed blood. When on 19th April, 
the massacre in Jaffa started and five Jews were 
murdered with truncheons and daggers due to the 
lack of riffles, the rising terror could have been 
nipped in the bud within one hour. If a Jewish unit 

26 “Przegląd wojskowy. Terror arabski” [A military review. 
The Arab terrorism]. Jerozolima Wyzwolona, No. 1. Warsaw 
1938.
27 Łętocha B., Messer A., Cała A., and Jabłońska I. Palesty-
na w żydowskich drukach ulotnych…, Fig. 89, p. 77.
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entered Jaffa and taught a lesson the enemy, it 
could put an end to what was called the »unrest«. 
It was confirmed even by Ormsby-Gore, former 
Under-Secretary of State for the Colonies, who 
made a statement to the mandate commission that 
Jews could bring Jaffa under control even with no 
support from the British troops. If the leadership 
of the Jewish Agency gave such order, the peace 
would be brought to Palestine; there would be no 
pages of constant terror, no White Paper, no sto-
ries of exiled ships wandering at sea before the 
shut door to the Country – and we would be on the 
eve of our own Homeland, governed by ourselves. 
However, the Agency made a different decision. It 
chose to order Havlagah to Yishuv and its youth. 
»The English want Havlagah from us« – said the 
Agency. And the enemy realized that the first step 
was done; that Jews can be harmed in any way 
and they will not react. And the slaughter started 
and lasted for three and a half years. The Arabs 
were murdering, burning, bombing, destroying 
property, and the Jews did nothing but more and 
more concessions. Until they came to MacDon-
ald White Paper28, handing our Homeland over to 
the Arabs. As a result of Havlagah, ordered by the 
Agency, the enemy was given the honor of the vic-
tory. As a result of Havlagah, the Jews failed to 
become a political factor in Palestine – the gov-
ernment recognized the Arabs as the only active 
force. As this is the iron law of the war – an op-
pressed nation has two alternatives: ruthless fight 
or surrender. There is no third way. […] But when 
the Agency leadership, guilty of the Jewish de-
feat, taught the trusting and obedient Jewish youth 
how to demean themselves and how to bow and 
scrape, we − Irgun Tzvai Leumi – rose to call the 
Israeli youth to acts of heroism; to understanding 
that no drop of Jewish blood will be shed unpun-
ished; to confidence that the enemy must be at-
tacked on its own territory. [We rose] to lead this 
youth to our sacred goal: winning the Homeland 
of Israel with the sword of Israel. […] We gave 
the Arabs hard blows in Jerusalem, Haifa, Jaffa, 
Sarona, Judea, Biyar ‘Adas, Tiberias. We knocked 
out the trumpets on which the enemy wanted to 
play a victory fanfare. In many cases we damaged 
the government property. We saved the honor of 
Israel crashed with shame; we forced the British 
press and the minister to recognize that there is 
a new Jewish force – Irgun Tzvai Leumi; a politi-

28 MacDonald White Paper – the document issued in 1939, 
limiting immigration of Jews to Palestine.

cal factor that will not let suppress the Nation and 
is the only Jewish force fighting against the White 
Paper […]”29. 

On 20th June 1939, the Local Committee of the 
New Zionist Organization in Drohobych invited to 
a memorial service in honor of Shlomo Ben-Yosef 
(Fig. 88). The organization appealed: “Jews! Pay 
homage to the national hero!”. A pioneer, immigrant 
from Poland, Shlomo Ben-Yosef was sentenced to 
death in Palestine for shooting the Arab bus in Rosh 
Pina. The sentence was executed despite the op-
position of many organizations30.

Posters presented in Figures 79 and 81 protest 
against the regulation of the presidents of Warsaw 
universities establishing a bench Ghetto for the Jew-
ish academic youth. The documents issued by the 
Academic Zionist Group “Hatikvah” in Drohobych 
inform as well about proclaiming the Week of 
a Jewish Academic from 20th to 27th October 1937. 
They include an appeal to the Jewish community 
for refraining from unnecessary expenses and any 
entertainment. The money saved as a result will be 
assigned to help the Jewish academic youth. The 
documents were issued separately in Polish and 
Yiddish. The first one (Fig. 79) was addressed to 
the whole Jewish community in Poland, while the 
second one (Fig. 80) had a local audience and was 
signed by organizations and associations operating 
in Drohobych.

Impoverished Jews living in Drohobych could 
count on support from charity associations. The 
Relief Committee of the Jewish Religious Com-
munity distributed the fuel vouchers (Fig. 43, 45), 
rationed holiday matzah free of charge (Fig. 48), 
established “Gemilut Hesed” relief fund (Fig. 51). 
The fund granted loans that saved ruined crafts-
man’s workshops. “Beis Lechem” society asked the 
Jewish community in Drohobych to become their 
members, as every little donation for the society 
was used for those who suffer from poverty. They 
could get holiday parcels with food and benefit 
from other forms of food assistance.

On the other hand, Tomche Aniyim Associa-
tion, aiming at fighting against a plague of beg-
gars, pledged to grant weekly or monthly aid to 

29 The proclamation of the Chief Commander of Irgun Tzvai 
Leumi to Yishuv, presented in a secret radio station of the 
National Military Organization in Palestine and distributed 
in leaflets. Jerozolima Wyzwolona, No. 28. Warsaw 1939.
30 See also: Łętocha B., Głowicka Z., Jabłońska I. Żydowska 
Łódź na afiszach wydanych w II Rzeczypospolitej (Jewish 
Lodz in Posters Published in Interwar Poland). Warsaw 
2011, p. 8.
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those who need it. Therefore, it appealed to the 
Jews of Drohobych for generous donations and for 
becoming members thereof (Fig. 59). In contrast, 
Hachnoses Orchim was providing help to strangers 
from other towns, while Bnoth Jeshurun was sup-
porting the hospital in Drohobych.

Jewish organizations in Drohobych were liqui-
dated under the Soviet Union rules. On 3rd July 
1941, the town was seized by the Germans and 
with the help of the Ukrainians began pogroms and 
massacres of the Jews. Many of them were sent to 
Bełżec extermination camp. Only 400 Jews from 
Drohobych survived the war.31

In 1921, in Boryslav there were 7,170 Jews 
(44.5% of the population), and before the outbreak 
of the World War II – approximately 13,000. In the 
interwar period, Boryslav was the largest center of 
oil, mineral wax, and natural gas mining in Poland. 
The Jews were among the pioneers of the mining 
industry.32

Among the few posters issued in Boryslav, the 
one that attracts attention is the print of the Man-
agement Board of the Jewish Religious Community 
(Fig. 90). In 1934, the Management Board estab-
lished the Cultural Commission of the Community. 
Its activities included organizing courses of Hebrew 
and English as well as popular lectures available 
free of charge. The plans included a creation of 
the Commission archives in order to document 
all aspects of cultural and social life of the town 
population. The opening lecture was made by the 
president of the Commission, Chief Rabbi Avigdor.

In 1933, the Union of Zionist Revisionists in 
Boryslav appealed for fighting for unrestricted im-
migration to Palestine and establishing a Jewish 
state there. It was considered the only way of sav-
ing the Jews persecuted in Germany and oppressed 
in other countries33. In an appeal issued in August 
1936, the Zionist Revisionists accused the man-
date authorities of a total passivity in the face of 
the Arab attacks on Jewish population in Palestine. 
They called the Jewish people for uniting under the 
aegis of the New Zionist Organization34. The poster 
issued by the Union of Zionist Revisionists in June 
1938, called for taking part in the demonstration 
organized to protest against sentencing to death the 

31 Tomaszewski J., Żbikowski A. (Ed.). Żydzi w Polsce. 
Dzieje i kultura…, p. 82.
32 Ibid., p. 44.
33 Łętocha B., Messer A., Cała A., and Jabłońska I. Palesty-
na w żydowskich drukach ulotnych…, Fig. 49, p. 60.
34 Ibid., Fig. 88, p. 77.

Jewish pioneers – Avraham Shein and Shlomo Ben-
-Yosef – by the Court-Martial in Palestine. A lecture 
was made by Menachem Begin (Fig. 93).

When the Germans entered, the Jews from Bo-
ryslav died: in pogroms; in the actions referred to in 
the literature as “Holocaust by bullets”; in ghetto; in 
Bełżec extermination camp and in Janowska Con-
centration Camp in Lviv.35

Eternal anti-Semitism, pogroms in Russia, per-
secution after Hitler came to power, banishment of 
the Polish citizens of Jewish origin from the Third 
Reich in 193836 – these were the events that stirred 
a longing for their own state within the Jews; a will-
ingness to leave the countries of the Diaspora and 
build their own homeland in Palestine.

The British administration failed to carry out its 
responsibilities resulting from Balfour Declaration 
and mandate law. It limited the immigration of the 
Jews to Palestine, developed a plan of establishing 
the Legislative Council in accordance with the Ar-
abs’ expectations, did not allow to create the Jewish 
legion aimed at protecting Yishuv. These led to the 
war in Palestine; bloody clashes in which the Brit-
ish, Jews and Arabs were dying.

The sadness about the fate of those who were 
deprived by the world of due rights and security 
was expressed by Mieczysław Braun37 in his poem 
“Rapsod” [Rhapsody]:

The Philistine’s poisoned arrows,
the hail of Stones from Amalek’s hands,
The swish of the Egyptian’s whip,
Roman cohorts at my gates!
And again the spilled blood is foaming
And Torquemada reddens his coat
And in the fire the blood congeals into ice.

Under Prague’s wall from the Middle Ages
I walked wretched and half naked,

35 Tomaszewski J., Żbikowski A. (Ed.). Żydzi w Polsce. 
Dzieje i kultura…, p. 44.
36 About anti-Semitism see also: Elon A. The Pity of It All. 
A Portrait of the German-Jewish Epoch 1743−1933. New 
York 2002. Cała A. Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm 
w Polsce i jego źródła [Jew, an eternal enemy? Anti-Semi-
tism in Poland and its roots]. Warsaw 2012.
37 Mieczysław Braun ([1900] 1902−1942) – born Alek-
sander Mieczysław Braunstein. A lawyer and poet born in 
Łódź. He took part in the Polish-Soviet War and was seri-
ously injured in the Battle of Warsaw, 1920. He published 
five volumes of poetry and Poezje pracy. Wiersze zebrane 
[Poetry of labor. Collected poems] in 1938. He died of ty-
phus in the Warsaw Ghetto.
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And the tree wind blowing in the field,
Furtively cooled my face.
The guards at the gates sneered at me
And pushed me, and called me “Golem!”

When in Kiszyniów, in Proskirów
The red slaughter stained the pavement, 
− I remember the cry and the clatter of hooves!
I stood amid smoldering ruins of towns in mourning,
And looked within me for leftover tears.
I waited in vain for a brotherly hand,
And only a wounded dog
Bestowed on me the alms of his favor.38

The posters presented in the catalogue and their 
descriptions were arranged in chronological order 
within each of the three towns. Depending on the 
original language of a document, the names of the 
persons in the descriptions were either transliterated 
from Yiddish or given in their original spelling used 

38 Braun M. “Rapsod” [Rhapsody]. Nasza Opinia, No. 130. 
Lviv 1938. The translation of the poem after: Eugenia Pro-
kop-Janiec, Polish-Jewish Literature in the Interwar Years, 
Syracuse, NY 2003, pp. 123–124. A verse in italics translated 
by Paweł Dąbrowski.

in the Polish language posters. The names with the 
spelling different than their typical form found in 
the sources were included in indices and referenced 
to their appropriate forms. The same rule was used 
with the names of organizations in Polish, Yiddish 
and Hebrew.39

The content of the posters presented in Figures: 
12, 20, 27, 44 and 65 was translated from Yiddish 
by Aleksander Messer.

The authors wish to thank the staff of the Dea-
cidification and Sheet Recovery Section of the Con-
servation Department of the National Library for 
restoring the perfect original form of the posters 
reproduced in the catalogue.

We would also like to show our gratitude to 
Aleksander Messer, who offers the linguistic and 
subject matter advice to the authors with an un-
changing kindliness.

39 In the English text the names are spelled in accordance 
with the following rules:

– Names of individuals of Polish origin are in their origi-
nal spelling (with Polish characters).

– Names of individuals of non-Polish origin are in the 
most commonly used English spelling. However, if they 
were very strongly assimilated in Poland and actually used 
the Polish versions of their names I used the Polish spelling 
of their names.

– All geographical names (towns, villages, etc.) are  
in English transliteration based on their current (in ma-
jority of the cases Ukrainian) names (hence: Lviv, Borys-
lav, etc.)

– All names of businesses, factories, workshops, compa-
nies, etc. were treated as proper names and are left in their 
original form (including Polish characters).

– All names of streets, lanes, crescents, squares, circus-
es, etc. were left in their original form with Polish charac-
ters. I have used a simplified rule referring to a “Street” or 
a “Square”, hence: “ulica Stanisława” becomes “Stanisława 
Street” and “plac Strzelecki” and “Rynek” become “Strzelecki 
Square” and “Rynek Square”.

– The names of all organizations were given in English 
transliteration regardless of the language they were written 
in on the posters.

INTRODUCTION
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Allerhand (Alerhand) Maurycy (1868–1942) 
Urodzony w Rzeszowie, prawnik, profesor Uni-

wersytetu Jana Kazimierza. Doktoryzował się na 
uniwersytecie w Wiedniu. Współtwórca polskiej 
procedury cywilnej, autor wielu prac naukowych. 
Był prezesem Komisarycznego Zarządu Gminy Ży-
dowskiej we Lwowie w latach 1924–1928. W 1928 
roku został wybrany na jej prezesa z listy ponadpar-
tyjnego Bloku Gospodarczego, zorganizowanego 
przez W. Chajesa. 

Po kilku miesiącach – z powodu ataków syjoni-
stów – ustąpił z zajmowanego stanowiska. W czasie 
II wojny światowej odmówił przyjęcia prezesury 
we lwowskim Judenracie. 

Zginął, zamordowany w obozie janowskim we 
Lwowie.

Begin Menachem (1913–1992)
Urodził się w Brześciu Litewskim. Polityk, 

prawnik, publicysta. Ukończył prawo na Uniwersy-
tecie Warszawskim w 1935 roku. Krótko związany 
z organizacją Haszomer Hacair, wstąpił następnie 
do rewizjonistycznego Betaru. 

W 1931 roku został członkiem komendy Betaru 
w Polsce. Pod wpływem Menachema Begina do 
przysięgi członków Betaru włączono słowa ślubo-
wania o zdobyciu Palestyny drogą zbrojną. 

Brał udział w organizowaniu demonstracji prze-
ciwko polityce brytyjskiej w Palestynie. Po wybuchu 
II wojny światowej znalazł się w Wilnie. Areszto-
wany przez władze radzieckie w 1940 roku, został 
zesłany na Syberię. Zwolniony w 1942 roku, wstąpił 
do armii generała W. Andersa, z którą w 1943 roku 
znalazł się w Palestynie. Tu stanął na czele Betaru. 
Po opuszczeniu armii został komendantem Naro-
dowej Organizacji Wojskowej (Irgun Cwai Leumi). 

Po powstaniu państwa Izrael współorganizował 
partię Cherut i przewodniczył jej w latach 1948–

Noty biograficzne

–1983. Był członkiem parlamentu, ministrem bez 
teki, w 1977 roku zaś został premierem. 

Otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, wraz z  
A. Sadatem, za podpisanie w 1978 roku w Camp 
David porozumienia pokojowego z Egiptem.

Chajes Wiktor (1875–1941)
Urodzony we Lwowie, w rodzinie chasydzkiej. 

Był bankierem, działaczem społecznym i politycz-
nym. Zwolennik asymilacji Żydów, współorgani-
zował Wszechstanowy Blok Żydów Polskich we 
Lwowie oraz ogólnopolski Związek Pracy Zjed-
noczeniowej – w 1937 roku. 

Był właścicielem Domu Bankowego Schütz 
i Chajes oraz współorganizatorem Targów Wschod-
nich we Lwowie w latach 1920–1939. 

Prezes Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w okre-
sie od 1929 do 1935 roku. Dwukrotnie wybierany 
wiceprezydentem miasta Lwowa, pełnił tę funkcję 
od roku 1930 do 1939. Przyczynił się do powstania 
i rozwoju wielu lwowskich stowarzyszeń społecz-
nych i gospodarczych. 

We wrześniu 1939 roku współorganizował i był 
wiceprezesem Komitetu Pomocy Żołnierzom we 
Lwowie. Aresztowany przez NKWD wraz z inny-
mi prezydentami Lwowa wiosną 1940 roku, zo-
stał prawdopodobnie przewieziony do obozu Sta-
robielsk II, gdzie zmarł lub został zamordowany. 
Według innej wersji, w 1940 roku był więźniem 
na Łubiance. 

Pozostawił pamiętniki, wydane następnie pod 
tytułem Semper fidelis. Pamiętnik Polaka wyznania 
mojżeszowego z lat 1926–1939.

Grossman Meir (1888–1964)
Urodził się w Rosji, w miejscowości Temriuk. 

Był dziennikarzem, przywódcą syjonistycznym, 
zwolennikiem rewizjonizmu. Współpracował z pra-
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są rosyjską oraz wydawaną w języku jidysz w Rosji, 
Warszawie i Nowym Jorku. 

Mieszkał i studiował w Berlinie. Przebywał 
także w Kopenhadze, gdzie wydawał dziennik 
w języku jidysz. Po wybuchu rewolucji w marcu 
1917 roku, powrócił do Rosji. W latach 1917–1918 
redagował lub współredagował pisma w języku 
jidysz wydawane w Kijowie. Został wybrany do 
Centralnego Komitetu Organizacji Syjonistycznej 
na Ukrainie. 

Po wyjeździe na Zachód współtworzył orga-
nizacje udzielające pomocy Żydom na Ukrainie. 
Wraz z Jakubem Landauem organizował Żydow-
ską Agencję Telegraficzną w Londynie. Był jednym 
z pierwszych zwolenników Włodzimierza Żabo-
tyńskiego i jednym z założycieli Światowej Unii 
Syjonistów-Rewizjonistów. 

Od 1934 roku mieszkał w Palestynie. W 1953 
związał się z ogólnymi syjonistami, których re-
prezentował w Egzekutywie Agencji Żydowskiej 
w latach 1954–1960. Interesował się szczególnie 
sytuacją Żydów w Związku Radzieckim i wspierał 
wydawanie rosyjskojęzycznej prasy w Izraelu. 

Zmarł w Tel Awiwie.

Grünbaum Icchak (1879–1970)
Urodzony w Warszawie, prawnik, przywódca sy-

jonistyczny, publicysta. Uzyskał tytuł doktora praw 
na Uniwersytecie Warszawskim. Poseł na Sejm Usta-
wodawczy oraz Sejm I, II i III kadencji II RP; po raz 
pierwszy wybrany w 1919 roku. 

Parokrotnie obejmował prezesurę Koła Żydow-
skiego. Współtworzył Blok Mniejszości Narodo-
wych. Był przywódcą Organizacji Syjonistycznej 
w Polsce, frakcji Al Hamiszmar, a na arenie mię-
dzynarodowej – Radykalnych Syjonistów. 

W 1932 roku opuścił Polskę, by w 1933 osiąść 
w Palestynie. Kierował Departamentem Emigracyj-
nym oraz Departamentem Pracy Agencji Żydow-
skiej. W okresie II wojny światowej był członkiem 
Reprezentacji Żydostwa Polskiego, a także prze-
wodniczącym Komitetu Ocalenia Żydów w Okupo-
wanej Europie. W latach 1948–1949 był pierwszym 
ministrem spraw wewnętrznych Izraela.

Jaeger (Jäger) Ignacy (1883–1933)
Urodzony w Stryju, działacz społeczny, polityk, 

przemysłowiec. Od 1903 roku mieszkał we Lwo-
wie, gdzie założył własną drukarnię. Był prezesem 
lwowskiej organizacji rzemieślników żydowskich 
Jad Charuzim, prezesem Lwowskiego Stowarzy-
szenia Kupców oraz Rady Naczelnej Kupiectwa 
i Rzemiosła w Warszawie. 

Członek Zarządu Żydowskiej Gminy Wyznanio-
wej, radny miasta Lwowa. W 1930 roku został po-
słem na Sejm. Od 1932 roku był członkiem Komisji 
ds. Handlu przy Ministrze Przemysłu i Handlu.

Klaften (Klaftenowa) Cecylia (1881–194?)
Urodziła się w Tarnopolu. Działaczka oświatowa 

i społeczna. Absolwentka uniwersytetu we Lwowie, 
uzyskała tytuł doktora. W latach 1907–1920 pra-
cowała w Instytucie Biologicznym uniwersytetu. 

W 1914 roku podjęła działalność społeczną, 
współorganizowała schroniska dla dzieci i kuchnie 
ludowe. W 1915 roku otworzyła Warsztaty Ręko-
dzielnicze dla Dziewcząt Żydowskich we Lwowie, 
a w 1923 roku była jedną z inicjatorek utworzenia or-
ganizacji WUZET (Związku dla Szerzenia Wykształ-
cenia Zawodowego wśród Żydów w Małopolsce). 

Od 1929 roku – członkini prezydium Światowe-
go Związku Kobiet Żydowskich. Zasiadała w Ra-
dzie Miejskiej Lwowa, była wiceprzewodniczącą 
Związku Kobiet Żydowskich w Polsce. 

Zginęła we Lwowie, zamordowana przez Niem-
ców.

Kuk (Kook) Abraham Icchak (Izaak) (1865–
–1935)

Naczelny rabin Palestyny. Mistyk, który godził 
ze sobą mesjanistyczny syjonizm i kabalistykę. 
Zaliczał się do ortodoksji, lecz odnosił się toleran-
cyjnie również w stosunku do Żydów niereligij-
nych, szczególnie do syjonistów zaangażowanych 
w dzieło ponownego zasiedlenia Palestyny.

Stanął na czele akcji obrony Abrahama Staw-
skiego – działacza Betaru oskarżonego o zamor-
dowanie Chaima Arlosoroffa – którego angielski 
sąd mandatowy skazał na karę śmierci. 

Popierał emigrację Żydów religijnych z Rosji 
do Palestyny i wzywał również Żydów polskich do 
składania ofiar na rzecz Żydów rosyjskich, którzy 
pragnęli kształcić się w jeszywie w Jerozolimie. 
Był autorem wielu pism i tomików poezji.

Lewin Jecheskiel (1897–1941)
Urodził się w Rohatynie. Kształcił się w na-

ukach talmudycznych pod kierunkiem ojca Natana. 
Był uczniem świeckiego gimnazjum w Rzeszowie. 
W 1923 roku uzyskał doktorat z filozofii na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Brał udział, jako ochot-
nik, w wojnie polsko-bolszewickiej. 

Od 1925 roku był rabinem w Katowicach. W 1928 
roku objął rabinat w Synagodze Postępowej we Lwo-
wie, gdzie dążył do kompromisu między ortodoksją 
a resztą społeczności żydowskiej. 

NOTY BIOGRAFICZNE
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Związany z syjonistami ogólnymi. Był przewod-
niczącym Dyrektorium Keren Kajemet Leisrael na 
Małopolskę Wschodnią. 

Został zamordowany po zajęciu Lwowa przez 
wojska niemieckie.

Reich Leon (1879–1929)
Urodził się w Drohobyczu. Działacz syjonistycz-

ny, adwokat, publicysta. Stopień doktora praw uzy-
skał na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Był współ-
założycielem licznych organizacji i stowarzyszeń 
we Lwowie. 

Poseł na Sejm RP w latach 1922–1929, prezes 
parlamentarnego Koła Żydowskiego w 1924 i 1925 
roku. Był jednym z przywódców frakcji Et Liwnot 
w Organizacji Syjonistycznej. Brał udział w kilku 
Kongresach Syjonistycznych. 

Uważany jest za pioniera prasy żydowskiej 
w Galicji. Współpracował z lwowską „Chwilą”, 
krakowskim „Nowym Dziennikiem” oraz z gaze-
tami wydawanymi w języku jidysz. 

W 1934 roku jego prochy zostały przewiezione 
do Tel Awiwu.

Rosmarin (Rozmaryn) Henryk (1882–1955)
Urodził się w Peratynie, był adwokatem, działa-

czem syjonistycznym. Studia prawnicze ukończył 
na uniwersytecie we Lwowie, gdzie uzyskał tytuł 
doktora. Redagował tygodnik „Wschód”, współpra-
cował z „Chwilą” oraz z innymi syjonistycznymi 
dziennikami. 

Był prezesem Stowarzyszenia Rygorozantów we 
Lwowie, prezesem Bezprocentowych Kas Pożycz-
kowych, w 1937 roku stał na czele Rady Naczelnej 
Makabi oraz Komitetu Centralnego tej organizacji. 
Współpracował ze Związkiem Polskich Związków 
Sportowych. 

W 1922 roku został wybrany do Sejmu RP, 
mandat posła piastował do 1935 roku. Prowadził 
kancelarię adwokacką we Lwowie, a od 1932 roku 
w Warszawie. We wrześniu 1939 roku brał udział 
w akcjach społecznych związanych z obroną War-
szawy, następnie wyjechał do Rumunii, a stamtąd  
do Palestyny. W latach 1940–1945 pełnił funkcję 
konsula generalnego w Tel Awiwie z ramienia rządu 
polskiego.

Rotenstreich (Rottenstreich) Fiszel (1882–1938)
Urodzony w Kołomyi, działacz syjonistyczny. 

Absolwent germanistyki Uniwersytetu Wiedeńskie-
go. Był senatorem w latach 1922–1927, następnie 
posłem na Sejm RP. W parlamencie zajmował się 
głównie sprawami gospodarczymi. 

Wyemigrował do Palestyny, gdzie w latach 
1935–1938 kierował Wydziałem Handlu i Przemy-
słu Agencji Żydowskiej. Jego syn Natan, urodzony 
w Samborze, był organizatorem i wiceprzewodni-
czącym Izraelskiej Akademii Nauk. Syn Jehoszua 
natomiast, urodzony w Kołomyi, absolwent Uni-
wersytetu Jana Kazimierza – wybitnym prawni-
kiem izraelskim.

Schmorak Emil (1886–1953)
Urodził się w Szczercu. Adwokat, publicysta, 

działacz społeczny. Od 1934 roku zasiadał w Ra-
dzie Miejskiej Lwowa. Pełnił szereg funkcji w Or-
ganizacji Syjonistycznej Małopolski Wschodniej. 
Był delegatem na Światowe Kongresy Syjonistycz-
ne oraz członkiem egzekutywy Światowej Organi-
zacji Syjonistycznej. 

W 1938 roku wszedł w skład egzekutywy Agen-
cji Żydowskiej i wyjechał do Palestyny. W okresie 
II wojny światowej był członkiem Reprezentacji 
Żydostwa Polskiego.

Schreiber Dawid (1874–1942)
Urodził się we Lwowie, w rodzinie ortodoksyj-

nej. Prawnik, publicysta, działacz syjonistyczny. 
Tytuł doktora praw uzyskał na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza. Od 1912 roku prowadził kancelarię 
adwokacką we Lwowie. 

Pisał artykuły między innymi do „Chwili”, „Na-
szego Przeglądu”, „Hajntu”. Działał w wielu orga-
nizacjach syjonistycznych w Galicji Wschodniej. 
W 1922 roku został posłem na Sejm RP, a w 1928 
roku senatorem. 

Był też członkiem Rady Gminy Żydowskiej we 
Lwowie, radnym miasta Lwowa – od 1934 roku 
oraz współzałożycielem Żydowskiego Towarzy-
stwa Szkoły Ludowej i Średniej.

Został zamordowany przez Niemców we Lwowie.

Schwarzbart Ignacy (1888–1961)
Urodził się w Chrzanowie. Prawnik, polityk syjo-

nistyczny. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Był wieloletnim radnym miasta Krakowa. 

W 1923 roku został prezydentem Organizacji 
Syjonistycznej Zachodniej Małopolski i Śląska. 
Współzałożyciel i prezydent Światowego Związku 
Ogólnych Syjonistów. Od 1933 roku – wiceprezy-
dent Komitetu Akcyjnego Światowej Organizacji 
Syjonistycznej. Uczestnik Światowych Kongresów 
Syjonistycznych. 

W latach 1921–1925 był redaktorem naczelnym 
„Nowego Dziennika”. Zamieszczał artykuły mię-
dzy innymi w „Chwili” i „Naszym Przeglądzie”, 
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pisał do „Hajntu” i „Momentu”. Od 1938 roku był 
posłem na Sejm RP. 

Po klęsce wrześniowej przedostał się przez Ru-
munię do Francji, następnie do Anglii. W latach 
1940–1945 był członkiem Rady Narodowej przy 
Rządzie RP na uchodźstwie. Zabiegał o ratowanie 
polskich Żydów od zagłady, organizował zbiórki 
i przerzut pieniędzy. 

Po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych.

Sommerstein Emil (1883–1957)
Urodził się w Hleszczawie, prawnik, przywódca 

syjonistyczny. Doktorat uzyskał na uniwersytecie 
we Lwowie. Prowadził kancelarię adwokacką we 
Lwowie, był członkiem Naczelnej Rady Adwoka-
ckiej. Działał w wielu stowarzyszeniach żydow-
skich we Lwowie, między innymi był prezesem 
Towarzystwa Rygorozantów. 

Wiceprezydent Organizacji Syjonistycznej Ma-
łopolski Wschodniej, dyrektor Keren Hajesod. Wy-
brany do Sejmu w 1922 roku, był posłem przez 
kilka kadencji. W czasie II wojny światowej wię-
ziony w ZSRR. 

Członek PKWN i przewodniczący Centralnego 
Komitetu Żydów w Polsce w latach 1944–1946. 
W 1946 roku wyjechał do Nowego Jorku z dele-
gacją CKŻP. Tam poważnie zachorował i pozostał 
w Stanach Zjednoczonych.

Stupp Abraham (1897–1968)
Urodził się w Tłustem. Działacz syjonistyczny. 

Pochodził z rodziny chasydzkiej, otrzymał trady-
cyjne wykształcenie religijne. Studia filozoficzne 
ukończył na lwowskim uniwersytecie, gdzie rów-
nież uzyskał stopień doktora. 

Był współzałożycielem młodzieżowej organizacji 
chalucowej Hechaluc Haklal Cjoni oraz członkiem 
władz Światowej Federacji Ogólnych Syjonistów. 
Od 1940 roku przebywał w Palestynie. Został człon-
kiem prezydium Reprezentacji Żydostwa Polskiego.

Szapira (Szapiro) Meir (Majer) (1887–1934)
Urodził się w Suczawie (Bukowina). Był rabi-

nem w Glinianach, Sanoku, Piotrkowie, a od 1929 
roku w Lublinie. W Glinianach założył pierwszą 
własną jeszywę. 

W 1926 roku ukazał się jego zbiór responsów 
– odpowiedzi na pytania uczonych, ludzi niewy-
kształconych oraz gmin żydowskich. Pisał również, 
dla swoich studentów, pieśni religijne i kompono-
wał do nich muzykę. 

Był posłem na Sejm RP w latach 1922–1927. 
Na forum parlamentu występował przeciwko anty-

semityzmowi. Dziełem jego życia było stworzenie 
Jeszywy Mędrców Lublina (Jeszywas Chachmej 
Lublin). W tym celu prowadził zbiórki pieniędzy 
w krajach Europy i w Ameryce Północnej.

Thon Ozjasz (Jehoszua) Abraham (1870– 
–1936)

Urodził się we Lwowie, był rabinem, przywód-
cą syjonistycznym. Studiował filozofię i socjologię 
w Berlinie, uzyskał tytuł doktora filozofii. 

W 1897 roku objął stanowisko rabina oraz ka-
znodziei w Synagodze Postępowej w Krakowie. Już 
w młodości związał się z syjonizmem. Od 1919 
roku pełnił funkcję prezydenta Organizacji Syjoni-
stycznej Małopolski Zachodniej i Śląska. Zasiadał 
w prezydium Agencji Żydowskiej. Był posłem na 
Sejm w latach 1919–1935. 

Współtwórca organizacji oświatowej Tarbut, 
założyciel krakowskiej biblioteki Ezra i loży Bnei 
Brit. Należał do grona założycieli „Nowego Dzien-
nika”, współpracował z czasopismami wydawany-
mi w języku hebrajskim. 

Zmarł w Krakowie. Jego imieniem nazwano ko-
lonię w Palestynie, Bejt Jehoszua, założoną w 1938 
roku z inicjatywy Akiby, młodzieżowej organizacji 
syjonistycznej.

Weizmann Chaim (1874–1952)
Urodził się w miejscowości Motol, koło Pińska. 

Studiował chemię w Niemczech, gdzie doktoryzo-
wał się w 1899 roku. Od 1901 roku wykładał na 
uniwersytecie w Genewie. W 1905 roku przeniósł 
się do Anglii, gdzie prowadził badania i wykładał 
na uniwersytecie w Manchesterze. 

W latach 1920–1931 i 1935–1946 był prezyden-
tem Światowej Organizacji Syjonistycznej. Opowie-
dział się za planem podziału Palestyny i stworzenia 
z jej części państwa żydowskiego. Po wybuchu II 
wojny światowej zapewnił rząd brytyjski o popar-
ciu dlań żydowskiej społeczności w Palestynie i na 
świecie, proponował utworzenie żydowskich jed-
nostek wojskowych. 

Był pierwszym prezydentem Izraela.

Żabotyński Włodzimierz (Zeew, 1880–1940)
Urodził się w Odessie. Pisarz, poeta, tłumacz 

i publicysta. Wraz z J. Trumpeldorem zainicjował 
utworzenie Legionu Żydowskiego, który uczest-
niczył w wyzwoleniu Palestyny spod władzy tu-
reckiej. 

Działacz syjonistyczny, ideolog i założyciel ru-
chu rewizjonistycznego. Twórca Nowej Organizacji 
Syjonistycznej.
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Allerhand (Alerhand) Maurycy (1868–1942) 
A lawyer born in Rzeszów, Professor of John 

Casimir University. He got his doctorate from the 
University of Vienna. He was a co-founder of the 
Polish civil procedure. In 1924–1928, he was the 
president of the Provisional Administration of Jew-
ish Religious Community in Lviv. In 1928, he was 
elected as president from the list of the cross-party 
Economic Bloc organized by W. Chajes.

After several months, he resigned from this po-
sition due to Zionists’ attacks. During World War 
II, he refused to accept the position of Judenrat 
president in Lviv.

He was murdered in Janowska camp in Lviv.

Begin Menachem (1913–1992)
A politician, lawyer and columnist born in Brest- 

-Litovsk. He graduated in law from University of 
Warsaw in 1935. For a short time, he connected 
with the Hashomer Hatzair organisation, but then 
joined a revisionist Betar.

In 1931, he became a member of Betar com-
mand in Poland. Menachem Begin’s influence led 
to altering Betar’s Oath to include words about 
conquering Palestine. 

He participated in organization of demonstra-
tions against British policy in Palestine. After the 
outbreak of World War II he escaped to Vilnius. 
He was arrested by Soviet authorities in 1940, and 
sent to Siberia. Released in 1942, he joined General 
Anders’ Army, with which he arrived to Palestine 
in 1943. Here, he became head of Betar. When he 
left the Army, he became the commander of the Na-
tional Military Organization (Irgun Zvai Leumi).

After the establishment of the State of Israel, he 
co-created Herut party and was its leader in 1948– 
–1983. He was the member of parliament, minister 
without portfolio, and in 1977 he became the Prime 
Minister. 

Biographical Notes

He was awarded, together with A. Sadat, the No-
bel Peace Prize for signing the peace treaty with 
Egypt in Camp David in 1978.

Chajes Wiktor (1875–1941)
A banker, social and political activist born in 

Lviv in a Hasidic family. A supporter of the as-
similation of Jews. He collaborated in organization 
of the All-Class Bloc of Polish Jews in Lviv and an 
all-Poland Union of Unification Work – in 1937. 

He was the owner of Schütz and Chajes Bank 
House and co-organizer of the Eastern Trade Fair 
in Lviv in 1920–1939. 

In the period from 1929 to 1935, he was the 
chairman of the Management Board of the Jewish 
Religious Community. He was elected two times 
as the deputy mayor of Lviv; he performed this 
function from 1930 to 1939. He contributed to the 
establishment and development of many social and 
economic associations in Lviv.

In September 1939, he co-organized and served 
as the vice president of the Committee for Aid to 
Soldiers in Lviv. In spring 1940, he was arrested by 
NKVD with the other mayors of Lviv and probably 
taken to Starobielsk II camp where he died or was 
murdered. According to an alternative version, in 
1940 he was imprisoned in Lubyanka. 

He left his diaries published later with the title Sem-
per fidelis. Pamiętnik Polaka wyznania mojżeszowego 
z lat 1926–1939 [Semper fidelis. The diary of a Pole 
of the Jewish faith written in 1926–1939].

Grossman Meir (1888–1964)
He was born in Russia in the town of Temryuk. 

He was a journalist, Zionist leader, and a supporter 
revisionism. He was working for Russian and Yid-
dish language press published in Russia, Warsaw 
and New York. 
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He lived and studied in Berlin. He also stayed 
in Copenhagen, where he published a daily in Yid-
dish. Following the outbreak of revolution in March 
1917, he returned to Russia. In 1917–1918, he ed-
ited or co-edited magazines in Yiddish published 
in Kiev. He was elected to the Central Committee 
of the Zionist Organization in Ukraine.

After he left to the West, he was involved in cre-
ating organizations providing support to the Jews 
in Ukraine. Along with Jacob Landau, he founded 
Jewish Telegraphic Agency in London. He was one 
of the first followers of Vladimir Jabotinsky and 
one of the founders of the World Union of Zionist 
Revisionists. 

From 1934, he lived in Palestine. In 1953, he 
joined the General Zionists, and represented them 
in the Executive of the Jewish Agency in 1954– 
–1960. He was particularly interested in the situ-
ation of Jews in the Soviet Union and supported 
publishing of the Russian language press in  Israel.

He died in Tel Aviv.

Grünbaum [Gruenbaum] Yitzhak (1879– 
–1970)

A lawyer, Zionist leader and columnist born in 
Warsaw. He received the Doctor of Law degree 
from the University of Warsaw. He was a deputy 
to the Legislative Sejm and the First, Second and 
Third Terms Sejm of the Second Polish Republic. 
He was first elected in 1919.

Several times he assumed the leadership of the 
Jewish Parliamentary Club. He was a co-founder of 
the Bloc of National Minorities and a leader of the 
Zionist Organization in Poland and Al HaMishmar 
radical Zionist faction internationally. 

In 1932, he left Poland to settle down in Pal-
estine in 1933. He headed the Aliyah Department 
and the Labor Department of the Jewish Agency. 
During World War II, he was a member of the Rep-
resentation of Polish Jewry and the president of 
the Committee for the Protection of Jews in Nazi-
-Occupied Europe. In 1948–1949, he was the first 
Minister of the Interior of Israel.

Jabotinsky [Zhabotinsky] Vladimir [Ze’ew] 
(1880–1940)

A writer, poet, translator and columnist born 
in Odessa. With J. Trumpeldor, he co-founded the 
Jewish Legion that participated in the liberation of 
Palestine from Turkish control.

He was a Zionist activist, ideologist and the fo-
under of a revisionist movement. He established 
the New Zionist Organization. 

Jaeger (Jäger) Ignacy (1883–1933)
A social activist, politician and industrialist born 

in Stryi. From 1903, he lived in Lviv where he es-
tablished his own printing house. He was the presi-
dent of Yad Charuzim, the organization of Jewish 
handicraftsmen in Lviv, the president Association 
of Lviv Merchants and the Supreme Council of 
Trade and Craft in Warsaw. 

He was a member of the board of the Jewish 
Religious Community and a councilman of Lviv. 
In 1930, he was elected as a Sejm deputy. Since 
1932, he was a member of the Trade Commission 
of the Minister of Industry and Trade.

Klaften [Klaftenowa] Cecylia [Cecilia] (1881–
–194?)

An educational and social activist born in Ter-
nopil. She graduated from the University of Lviv 
with a doctoral degree. In 1907–1920, she worked 
in the Institute of Biology at the university. 

In 1914, she commenced a social activity; she 
co-organized children shelters and people’s kitch-
ens. In 1915, he opened the Handicraft Work-
shops for Jewish Girls in Lviv, and in 1923 she 
was one of the initiators of the WUZET organi-
zation (the Association for the Promotion of Vo-
cational Education Among Jews) in Małopolska 
[Lesser Poland]. 

From 1929, she was a member of the presidium of 
the World Union of Jewish Women. She had a seat 
on the Town Council of Lviv and was the vice-
president of the Union of Jewish Women in Poland. 

She died in Lviv, murdered by the Germans.

Kuk [Kook] Abraham Isaac (1865–1935)
The Chief Rabbi of Palestine. He was a mystic 

who managed to combine a messianic Zionism and 
Kabbalah. Though he was an Orthodox Jew, he was 
tolerant of non-religious Jews, in particular of the 
Zionists engaged in the resettlement of Palestine.

He has led the campaign in defense of Abraham 
Stavsky – an activist member of Betar, accused of 
the assassination of Haim Arlosoroff and sentenced 
to death by the British mandate court. 

He supported the emigration of the religious 
Jews from Russia to Palestine and appealed also to 
the Polish Jews for donations to Russian Jews who 
wished to study in yeshiva in Jerusalem. He was an 
author of numerous papers and volumes of poetry.

Levin Ezekiel (1897–1941)
He was born in Rohatyn. He studied Talmudic 

studies under the direction of his father Nathan.  
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He attended a secular secondary school in Rzeszów. 
In 1923, he got the doctoral degree in philosophy 
from the Jagiellonian University. He participated 
as a volunteer in the Polish-Soviet War.

From 1925, he was the Rabbi in Katowice. In 
1928, he assumed the Rabbinate in the Progressive 
Synagogue in Lviv, where he strived to find the 
compromise between the Orthodoxy and the rest 
of the Jewish community.

He was connected with general Zionists. 
He was the president of the Directory of Ker-
en Kayemet LeYisrael for Eastern Małopolska 
[Lesser Poland].

He was murdered after the capture of Lviv by 
the German army.

Reich Leon (1879–1929)
A Zionist activist, lawyer and columnist born 

in Drohobych. He received the Doctor of Law de-
gree from John Casimir University. He was a co- 
-founder of various organizations and associations 
in Lviv.

In 1922–1929, he was a deputy to Sejm; in 
1924 and 1925, he was the leader of the Jewish 
Parliamentary Club. He was one of the leaders of 
Et Livnot fraction in the Zionist Organization. He 
participated in several Zionist Congresses. 

He is regarded as a pioneer of the Jewish press 
in Galicia. He cooperated with Lviv’s Chwila [Mo-
ment], Cracow’s Nowy Dziennik [The New Daily] 
and newspapers published in Yiddish. 

In 1934, his ashes were moved to Tel Aviv.

Rosmarin (Rozmaryn) Henryk (1882–1955)
A lawyer and Zionist activist born in Peratyn. 

He completed law studies at the University of Lviv, 
from which he received a doctoral degree. He was 
an editor of Wschód [The East] and worked with 
Chwila [Moment] and other Zionist dailies. 

He was the president of the Doctoral Student 
Society in Lviv, the chairman of Free Loan Of-
fices. In 1937, he became the head of the General 
Council of Makabi and the Central Committee of 
this organization. He cooperated with the Union 
of Polish Sport Associations. 

In 1922, he was elected to the Sejm and served 
as a deputy till 1935. He had a law firm in Lviv 
and from 1932 in Warsaw. In September 1939, he 
was involved in social activities associated with 
the defense of Warsaw. He fled to Romania and 
then to Palestine. In 1940–1945, he represented 
the Polish government in Tel Aviv in the capacity 
of consul-general.

Rotenstreich (Rottenstreich) Fischel (1882–
–1938)

A Zionist activist born in Kolomyya. He was 
a graduate in Germanic studies from University of 
Vienna. In 1922–1927, he was a member of the 
Polish senate and then a deputy to the Sejm. In the 
parliament, he took an interest mainly in economic 
affairs.

He emigrated to Palestine, where he directed the 
Department of Commerce and Industry of the Jew-
ish Agency in 1935–1938. His son Nathan, born 
in Sambir, was the organizer and vice president of 
the Israel Academy of Sciences and Humanities. 
His other son Yehoshua, born in Kolomyya and 
a graduate from John Casimir University, was an 
eminent Israeli lawyer.

Schmorak Emil (1886–1953)
A lawyer, columnist, and social activist born in 

Shchyrets. Since 1934, he had a seat on the Town 
Council of Lviv. He performed various functions 
in the Zionist Organization for Eastern Małopolska 
[Lesser Poland]. He was a delegate to World Zionist 
Congresses and a member of the Executive of the 
World Zionist Organization. 

In 1938, he became a member of the executive 
of the Jewish Agency and went to Palestine. During 
World War II he was a member of the Representa-
tion of Polish Jewry.

Schreiber David (1874–1942)
A lawyer, columnist, and Zionist activist born in 

Lviv in an Orthodox family. He received the Doctor 
of Law degree from John Casimir University. Since 
1912, he had a law firm in Lviv.

He wrote articles to such newspapers as Chwila 
[Moment], Nasz Przegląd [Our Review] or Hajntu 
[Haynt]. He was actively involved in many Zionist 
organizations in Eastern Galicia. In 1922, he was 
elected a deputy to Sejm, and in 1928, he became 
a member of the Polish senate. 

He was also a member of the Council of the 
Jewish Community in Lviv, a councilman of the 
town of Lviv (since 1934) and the co-founder of the 
Jewish Society of Common and Secondary School.

He was murdered by the Germans in Lviv.

Schwarzbart Ignacy (1888–1961)
A lawyer and Zionist politician born in Chrza-

nów. He studied law at the Jagiellonian University. 
For many years, he was a councilman of Cracow.

In 1923, he became the president of the Zion-
ist Organization for Western Małopolska [Lesser 
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Poland] and Silesia. He was a co-founder and 
president of the World Union of General Zionists. 
From 1933, he was the vice president of the Action 
Committee of the World Zionist Organization. He 
participated in World Zionist Congresses.

In 1921–1925, he was the editor-in-chief of Nowy 
Dziennik [New Daily]. He published articles in such 
newspapers as Chwila [Moment] and Nasz Przegląd 
[Our Review]. He also wrote to Hajntu [Haynt] and 
Moment. Since 1938, he was a deputy to the Sejm.

After the defeat in the September Campaign, 
he fled through Romania to France, and then to 
England. In 1940–1945, he was a member of the 
National Council of the Polish government in exile. 
He was trying to save the Polish Jews from extermi-
nation, organized collections and transfers of funds.

After the war, he settled in the United States.

Shapira [Shapiro] Meir (1887–1934)
He was born in Suceava (Bukovina region). He 

was the Rabbi in Hlyniany, Sanok, Piotrków, and 
since 1929 in Lublin. In Hlyniany, he established 
his first yeshiva.

In 1926, he published his book of responsa – an-
swers to questions from scholars, non-educated indi-
viduals and Jewish communities. He also wrote text 
and composed music of religious songs for his students.
In 1922–1927, he was a deputy to the Sejm. In the 
parliament, he opposed against anti-Semitism. The 
greatest achievement of his life was the establishment 
of the Yeshiva of Wise Men of Lublin (Yeshivas Chach-
mei Lublin). He was collecting funds for this purpose 
in various countries of Europe and North America.

Sommerstein Emil (1883–1957)
A lawyer and Zionist leader born in Hleshchava. 

He received a doctoral degree from the Univer-
sity of Lviv. He had a law firm in Lviv and was 
a member of the Supreme Bar Council. He was 
actively engaged in many Jewish associations in 
Lviv. Among other functions, he was the president 
of the Doctoral Student Society.

He was the vice president of the Zionist Organi-
zation for Eastern Małopolska [Lesser Poland], the 
director of Keren Hayesod. In 1922, he was elect-
ed to the Sejm and remained a deputy for several 
terms. During World War II, he was imprisoned in 
the Soviet Union.

He was a member of the Polish Committee 
for National Liberation and the president of the 
Central Committee of Polish Jewry in the period 
1944–1946. In 1946, he went to New York with 
a delegation of the Central Committee of Polish 

Jewry. There, he suffered from a serious disease 
and stayed in the United States.

Stupp Abraham (1897–1968)
A Zionist activist born in Tovste. He came from 

a Hasidic family and received a traditional religious 
education. He completed philosophy studies at the 
University of Lviv, where he also received a doc-
toral degree.

He was a co-founder of a youth halutz organi-
zation HeHalutz HaKlal Zioni and a member of 
the authorities of the World Federation of General 
Zionists. Since 1940, he stayed in Palestine. He 
became a member of the presidium of the Repre-
sentation of Polish Jewry.

Thon Osias [Jehoshua] Abraham (1870–1936)
A Rabbi and Zionist leader born in Lviv. He 

studied philosophy and sociology in Berlin; he re-
ceived a doctoral degree in philosophy.

In 1897, he was appointed as the Rabbi and 
preacher in the Progressive Synagogue in Cra-
cow. He linked up with Zionism as early as in his 
youth. Since 1919, he performed the function of the 
president of the Zionist Organization for Western 
Małopolska [Lesser Poland] and Silesia. He had 
a seat on the presidium of the Jewish Agency. In 
1919–1935, he was a deputy to the Sejm.

He was a co-founder of the educational organi-
zation Tarbut, founder of the Ezra Library and B’nai 
B’rith lodge in Cracow. He was one of the founders 
of Nowy Dziennik [New Daily] and cooperated with 
periodicals in Hebrew.

He died in Cracow. Beit Yehoshua, a settlement 
in Palestine established in 1938 on the initiative 
of the youth Zionist organization Bnei Akiva, was 
named after him.

Weizmann Chaim (1874–1952)
He was born in Motal near Pinsk. He studied 

chemistry in Germany, where he received a doctoral 
degree in 1899. Since 1901, he was an assistant 
lecturer at Geneva University. In 1905, he moved 
to England, where he conducted research and had 
lectures at Manchester University.

In 1920–1931 and 1935–1946, he was the presi-
dent of the World Zionist Organization. He was in fa-
vor of the plan of dividing Palestine and establishing 
the Jewish state in part thereof. After the outbreak of 
World War II, he ensured the British government that 
the Jewish community in Palestine and worldwide 
will support it and proposed formation of Jewish 
military units. He was the first president of Israel.
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LWÓW / LVIV

1. Organizacja „Moazas Hajeraim” (Moacat Je-
raim, Moacas Jearim) we Lwowie zwraca się do 
lwowskiego rabinatu, wszystkich rabinatów w Ga-
licji, a także do żydowskich organizacji religijnych 
oraz do całego społeczeństwa żydowskiego o popar-
cie działalności towarzystwa „Szomraj Szabos” 
(Szomrej Szabat, Szomrej Szabes). Ma ono zasięg 
międzynarodowy, należą do niego rabini z wielu 
krajów, a jego głównym celem jest nadzór nad 
przestrzeganiem zasad dotyczących soboty. Afisz 
wydany został nakładem I. Kriemstoka w [lutym 
1929 roku]. Zawiera gorący apel skierowany do 
wszystkich religijnych Żydów, aby wstępowali do 
„Szomraj Szabos”. Druk. Wilf i S-ka, Lwów. 

“Moetzet Yeraim” organization in Lviv appeals 
to the rabbinate of Lviv, all rabbinates in Galicia 
and to the Jewish religious organizations as well 
as to the whole Jewish community for the support 
of the activities of “Shomrei Shabbos” society. It 
operates internationally, gathering the Rabbis from 
many countries, and its main purpose is observing 
the conformance with rules concerning the Sabbath. 
The poster was issued by I. Kriemstok in [February 
1929]. It conveys a warm appeal to all religious 
Jews for joining “Shomrei Shabbos”. Printed by: 
Wilf i S-ka; Lviv.
93×63 cm
pol.-jid.
nakł. 400 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 400 copies

2. Informacja o Pierwszym Tygodniu dla Żydow-
skiego Akademika we Wschodniej Małopolsce 
w dniach od 9 do 16 lutego 1929 roku. Odbędzie 

się on pod patronatem rektorów wszystkich lwow-
skich uczelni wyższych. Celem obchodów jest ze-
branie środków na pomoc studentom. Dom akade-
micki wymaga pilnej dobudowy czwartego piętra. 
Mogłyby tam zamieszkać studentki, nie mają one 
bowiem własnego domu. W Worochcie natomiast 
budowane jest sanatorium dla chorych żydowskich 
studentów. Ta ważna inwestycja również ogromnie 
potrzebuje wsparcia. Wielu studentów i studen-
tek żydowskich cierpi z powodu głodu i zimna. 
Im także trzeba pomóc. Apel o pomoc sygnowa-
ny przez: Prezydium − rabin dr Sz. Gutman, ra-
bin dr L. Frajnd, rabin dr J. Lewin, poseł dr Leon 
Rajch, profesor dr M. Alerhand; Prezydium Ko-
mitetu Obywatelskiego − dr Emil Zommersztajn, 
dr Adolf Szor, dr Emil Prens. Z ramienia Komite-
tu odezwę podpisało 75 osób. Druk. I. Friedman, 
Lwów, Sykstuska 4. 

An information about the First Week of a Jewish 
Academic in Eastern Małopolska [Lesser Poland] 
from 9th to 16th February 1929. It will be held 
under the patronage of the presidents of all uni-
versities in Lviv. The aim of this event is to ac-
quire the funds to support the students. The dor-
mitory requires an urgent fourth-floor extension. 
It could accommodate the female students who 
do not have their own home. Meanwhile in Vo-
rokhta, the sanatorium for ailing Jewish students 
is being constructed. This important undertaking 
needs support. Many Jewish male and female 
students suffer from hunger and cold. They also 
need help. The call for help signed by: Presidium – 
Rabbi Dr. S. Gutman; Rabbi Dr. L. Fraynd; Rabbi 
Dr. E. Levin; a [Sejm] deputy Dr. Leon Reich; Pro-
fessor Dr. M. Allerhand; Presidium of the Citizens 
Committee – Dr. Emil Sommerstein; Dr. Adolf 
Shor; Dr. Emil Prens. The appeal signed by 75 

Afisz żydowski we Lwowie, Drohobyczu i Borysławiu  
/ Jewish Poster in Lviv, Drohobych, and Boryslav
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 persons from the Committee. Printed by: I. Fried-
man; Lviv, 4 Sykstuska Street.
94×63 cm
jid.
Yiddish

3. Ogłoszenie kuratorium powszechnej szkoły reli-
gijnej „Jesodej Hatora”, mieszczącej się we Lwowie 
przy ulicy Serbskiej 4, zawierające informację, że 
zapisy uczniów rozpoczną się 28 kwietnia i będą 
trwać do 10 maja [1929 roku]. Druk. J. Löwenkopf, 
Lwów, Stanisława 10. 

An announcement of the board of education of 
the primary religious school “Yesodei HaTorah” 
located in Lviv, 4 Serbska Street, informing that 
the enrolment of the students will begin on 28th 
April and will last till 10th May [1929]. Printed by: 
J. Löwenkopf; Lviv, 10 Stanisław Street.
48×34 cm
pol.-jid.
nakł. 300 egz.
Polish/Yiddish 
Print run: 300 copies

4. Wezwanie do głosowania na listę nr 1 w wy-
borach delegatów na XVI Kongres Syjonistycz-
ny, które odbędą się w Małopolsce Wschodniej  
30 czerwca 1929 roku. Na afiszu przedstawiony zo-
stał program ogólnych syjonistów, dotyczący budo-
wy państwa żydowskiego w Palestynie. Dokument 
zawiera także listy kandydatów na delegatów na 
Kongres z trzech okręgów: Lwowa, Stanisławowa 
oraz Tarnopola. Kandydaci na delegatów z listy nr 1, 
to między innymi: poseł dr Leon Rajch, dr Fiszel 
Rotensztrajch, poseł dr Henryk Rozmarin, dr Mi-
chał Ringel, dr Emil Szmorak, dr Anzelm Halpern, 
Dina Karl, profesor Abraham Stup. Sygnowany: 
Egzekutywa Krajowej Organizacji Syjonistycznej 
dla Małopolski Wschodniej. Druk. I. Friedman, 
Lwów, Sykstuska 4. 

A call to vote on the list No. 1 in the election of 
delegates to 16th Zionist Congress that will be held 
in Eastern Małopolska [Lesser Poland] on 30th June 
1929. The poster includes the program of general Zi-
onists concerning the development of the Jewish state 
in Palestine. Additionally, the document includes the 
lists of candidates for delegates to the Congress 
from three constituencies: Lviv, Stanisławów [cur-
rently Ivano-Frankivsk], and Ternopil. Candidates 
for delegates from the list No 1 include: a [Sejm] 
deputy Dr. Leon Reich; Dr. Fishel Rottenstreich; 

a [Sejm] deputy Dr. Henryk Rosmarin; Dr. Michał 
Ringel; Dr. Emil Schmorak; Dr. Anselm Halpern; 
Dina Karl; Professor Abraham Stup. Signed by: the 
Executive of the National Zionist Organization for 
Eastern Małopolska [Lesser Poland]. Printed by: 
I. Friedman; Lviv, 4 Sykstuska Street.
94×63 cm
pol.-jid.
nakł. 300 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 300 copies

5. Afisz wydany przez Syjonistyczną Partię Pracy 
„Hitachdut” w Małopolsce Wschodniej. Zawiera 
wezwanie do wzięcia udziału w wyborach kandy-
datów na XVI Kongres Syjonistyczny, które odbędą 
się 30 czerwca [1929 roku]. Oddanie głosów na 
listę nr 3 oznacza wyrażenie poparcia dla Wszech-
światowej Organizacji Syjonistycznej i Pracującej 
Palestyny. Druk. „Sztuka”, Lwów, Plac Strzelecki 2. 

A poster issued by the Zionist Labor Party “Hit’ahdut” 
in Eastern Małopolska [Lesser Poland]. It appeals 
for participation in the election of candidates to 
16th Zionist Congress that will be held on 30th 
June [1929]. Voting for the list No 3 means sup-
porting the World Zionist Organization and Working 
Palestine. Printed by: Drukarnia “Sztuka”; Lviv, 2 
Strzelecki Square.
63×94 cm
pol.-jid.
nakł. 1000 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 1000 copies

6. Informacja, że 23 marca [1930 roku] rozpoczyna 
się pod protektoratem władz rządowych i uczelnia-
nych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Tydzień 
Domu Zdrowia Akademika Żydowskiego. W pięk-
nym zakątku górskim, w Worochcie, wybudowany 
już został czteropiętrowy budynek „Dom Zdrowia” 
– sanatorium przeciwgruźlicze dla żydowskiej mło-
dzieży akademickiej. Wymaga on jedynie wykończe-
nia. Środki uzyskane z akcji i imprez urządzanych 
podczas Tygodnia pomogą w uruchomieniu sanato-
rium. Apel o powszechne uczestnictwo w imprezach. 
Sygnowany: Komitet Wykonawczy Żydowskich 
Akademickich Towarzystw Samopomocowych, Za-
wodowych i Kulturalno-Oświatowych Środowiska 
Lwowskiego (Towarzystwo Żydowskich Studentów 
Filozofii U.J.K., Towarzystwo Żydowskich Medy-
ków U.J.K., Towarzystwo Żydowskich Słuchaczy 
Prawa U.J.K., Towarzystwo Rygorozantów, Towa-
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rzystwo Budowy Domu Studentek Żydowskich, To-
warzystwo „Dom Zdrowia” Sekcja Akademicka, 
Wzajemna Pomoc Studentów Żydów Politechniki 
Lwowskiej, Wzajemna Pomoc Studentów Żydów 
W.S.H.Z., Żydowskie Akademickie Koło Miłośni-
ków Krajoznawstwa, Żydowski Chór Akademicki). 
Druk. A. Goldman, Lwów, Sykstuska 19. 

An information that under the protectorate of the 
government and university authorities the Week of 
the Home of Health of a Jewish Academic begins on 
23rd March [1930] in the Republic of Poland. A four- 
-story “Home of Health” – a tuberculosis sanatorium 
for Jewish academic youth – was already built in 
a beautiful mountain corner of Vorokhta. Now it 
only requires a finishing touch. The funds collected 
from the campaign and events organized during 
the Week will help to start the operations of the 
sanatorium. It appeals for a common involvement 
in the events. Signed by: the Executive Committee 
of the Jewish Academic Self-Help, Professional and 
Cultural/Educational Societies of the Community 
of Lviv (the Society of Jewish Philosophy Students 
of John Casimir University; the Society of Jewish 
Physicians of John Casimir University; the Society 
of Jewish Law Students of John Casimir Univer-
sity; the Doctoral Student Society; the Society for 
Construction of the Jewish Female Students’ Home; 
the Academic Section of the “Home of Health” So-
ciety; the Mutual Aid of Jewish Students of the 
Lviv Technical University; the Mutual Aid of Jewish 
Students of the Academy of International Trade; the 
Jewish Academic Sightseeing Lovers’ Association; 
the Jewish Academic Choir). Printed by: A. Gold-
man; Lviv, 19 Sykstuska Street.
64×95 cm
pol.-hebr.
nakł. 200 egz.
Polish/Hebrew 
Print run: 200 copies

7. Zawiadomienie, iż Gmina Wyznaniowa Żydow-
ska odda w niedzielę, 4 maja, nowy cmentarz przy 
ulicy Pilichowskiej, który w tym samym dniu zo-
stanie poświęcony. Apel do społeczeństwa żydow-
skiego Lwowa o składanie datków, które zostaną 
przeznaczone na budowę niezbędnych urządzeń, 
murowanego parkanu i bramy. Fundusze są rów-
nież potrzebne na odnowienie starego cmentarza. 
Zaproszenie do dokonywania wpisów w „Księgach 
Życia”, które – zgodnie z tradycją i uchwałą rabinatu 
− będą przechowywane po wieczne czasy w syna-
gogach gminnych. Afisz wydany 27 kwietnia 1930 

roku, sygnowany: Ignacy Jaeger (Jeger) − Prezes 
Rady Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz Wiktor 
Chajes − Prezes Zarządu Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej. Druk. Ignacy Jaeger, Lwów, Sykstuska 33. 

An announcement that on Sunday, 4th May, the Jew-
ish Religious Community will open a new cemetery 
on Pilichowska Street. It will be consecrated on the 
same day. An appeal to the Jewish community of 
Lviv to make donations that will be used to construct 
necessary facilities, a brick fence and a gate. The 
funds are also needed to renovate the old cemetery. 
An invitation to enter the records in the “Books of 
Life” that – according to tradition and a regulation 
of the rabbinate – will be kept forever in the com-
munity synagogues. The poster issued on 27th April 
1930; signed by: Ignacy Jaeger – the President of 
the Jewish Religious Community Council and Wik-
tor Chajes – the Chairman of the Jewish Religious 
Community Management Board. Printed by: Ignacy 
Jaeger; Lviv, 33 Sykstuska Street.
63×95 cm
pol.-jid.
nakł. 300 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 300 copies

8. Afisz zawierający informację, iż Towarzystwo 
„Ezra” proklamuje „Tydzień Chaluca”, od 28 maja 
do 10 czerwca 1930 roku, pod hasłem: 50 000 zło-
tych na cele hachszary (przysposobienia zawodowe-
go) i aliji (finansowania emigracji) naszej młodzieży 
chalucowej. Po ostatnich tragicznych wypadkach 
w Palestynie sytuacja wymaga zwiększonej emigra-
cji chaluców, aby kontynuować odbudowę prastarej 
ojczyzny. „Ezra” prowadzi warsztaty i spółdzielnie 
rękodzielnicze, farmy ogrodnicze i rolnicze, grupy 
chalucowe przy pracach zarobkowych w tartakach 
i fabrykach, grupy robotników sezonowych przy 
pracach rolnych w folwarkach oraz większych go-
spodarstwach wiejskich. Tutaj młodzież otrzymuje 
zawodowe przysposobienie do pracy w Palestynie. 
„Ezra” wspiera również materialnie emigrację, 
udziela subwencji niezamożnym emigrantom na 
pokrycie kosztów podróży do Palestyny. Apel do 
społeczeństwa żydowskiego o hojne datki. Afisz 
 sygnowany − Komitet  Honorowy „Tygodnia 
 Chaluca” na  Małopolskę i Śląsk: dr E. Schmorak, 
dr Sz. Federbusch, dr K. Schwarz, rabin dr Freund, 
rabin dr J. Lewin, rabin dr O. Thon, senator 
dr Schreiber, rabin dr Hirschfeld, dr I. Schwarz-
bart, inżynier Zimerman. Komitet Wykonawczy: 
Berta Akselbradowa, S. Bilbel, D. Berman, I. Kohn, 
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dr S.  Frommer (Kraków), W. Feiler, J. Klagsbald, 
S. Lang, dr M. Landau, dr O. Spiro, profesor A. Stup, 
dr M. Schwarz, dr L. Wander (Kraków), F. Wer-
ber, dr D. Silberschein (Bielsko), inżynier J. Teitel-
baum. Afisz wydany w maju 1930 roku we Lwowie. 
Druk. Br. Ebnerów, Lwów, Słoneczna 23. 

A poster informing that “Ezra” Society proclaims 
“Khaloots’ Week” from 28th May to 10th June 1930, 
under the theme: 50,000 Złoty for Hachshara (vo-
cational preparation) and Aliyah (financing emi-
gration) of our Halutz youth. Following the last 
tragic events in Palestine, the circumstances require 
a more intense emigration of Halutzim to continue 
the reconstruction of the ancient homeland. “Ezra” 
organizes handicraft workshops and cooperatives; 
gardening and agricultural farms; Halutz groups 
for paid work at sawmills and factories; seasonal 
worker groups for agricultural works in manor farms 
and large farmsteads. Here, the young people are 
provided with vocational preparation for work in 
Palestine. “Ezra” also provides material support 
for emigration by granting subsidies to cover the 
travel costs of impecunious emigrants to Palestine. 
An appeal to the Jewish community for generous 
donations. The poster signed by – the Honorary 
Committee of the “Halutz Week” for Małopolska 
[Lesser Poland] and Silesia: Dr. E. Schmorak; 
Dr. S. Federbusch; Dr. K. Schwarz; Rabbi Dr. Fre-
und; Rabbi Dr. E. Levin; Rabbi Dr. O. Thon; member 
of the Senate Dr. Schreiber; Rabbi Dr. Hirschfeld; 
Dr. I. Schwarzbart; Engineer Zimerman. The Execu-
tive Committee: Berta Akselbrad; S. Bilbel; D. Ber-
man; I. Kohn; Dr. S. Frommer (Cracow); W. Feiler; 
J. Klagsbald; S. Lang; Dr. M. Landau; Dr. O. Spiro; 
Professor A. Stup; Dr. M. Schwarz; Dr. L. Wander 
(Cracow); F. Werber; Dr. D. Silberschein (Bielsko); 
Engineer J. Teitelbaum. The poster issued in May 
1930 in Lviv. Printed by: Drukarnia Br. Ebnerów; 
Lviv, 23 Słoneczna Street.
63×95 cm
pol.-jid.
nakł. 1500 egz.
Polish/Yiddish 
Print run: 1500 copies

9. Wezwanie do głosowania w wyborach do [Sej-
mu] na Listę Bloku Lewicy Socjalistycznej nr 5. 
Afisz wydany został przez partię Bund, nakładem 
Chaima Basa, w [listopadzie 1930 roku]. Druk. Li-
teracka, Lwów, Podleskiego 6. 

A call to vote in the election [to the Sejm] on list 
No 5 of the Bloc of Left Socialists. The poster is-

sued by Bund party, financed by Chaim Bas, in 
[November 1930]. Printed by: Drukarnia Literacka; 
Lviv, 6 Podleskiego Street.
95×32 cm
pol.-jid.
nakł. 100 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 100 copies

10. Afisz wydany przez Związek Rabinów Mało-
polskich, który wzywa do głosowania na listę nr 1 
w wyborach do Sejmu w [listopadzie 1930 roku]. 
Żydzi zobowiązani są wykazać lojalność wobec pań-
stwa w którym żyją, wobec rządu, od którego mogą 
oczekiwać pomocy i opieki. Marszałek Piłsudski 
dąży do zbudowania silnego państwa, „wolnego od 
wszelkiego partyjniactwa”, dlatego Żydzi − zgodnie 
z nakazem Świętej Tory − powinni głosować na listę 
rządową. Afisz sygnowany: Związek Rabinów Ma-
łopolskich oraz 142 nazwiska. Druk. Ignacy Jaeger, 
Lwów, Sykstuska 33. 

A poster issued by the Union of Rabbis of Małopolska 
[Lesser Poland] calling for voting on the list No 1 in 
the election to the Sejm in [November 1930]. The 
Jews are obliged to express the loyalty to the state 
they live in; to the government from which they can 
expect help and care. Marshal Piłsudski strives to 
build a strong state, “free from all party politics”; 
therefore, the Jews – following the imperative of the 
Holy Torah – should vote for the government list. The 
poster signed by: the Union of Rabbis of Małopolska 
[Lesser Poland] and 142 names. Printed by: Ignacy 
Jaeger; Lviv, 33 Sykstuska Street.
70×96 cm
pol.-jid.-hebr.
nakł. 9000 egz.
Polish/Yiddish/Hebrew 
Print run: 9000 copies

11. Ostrzeżenie Zarządu Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej we Lwowie. Gmina zakazuje urządzania 
modłów podczas świąt żydowskich Nowego Roku 
i Dnia Pojednania, w następujących miejscach: w lo-
kalu przy ulicy Kopernika 33, gdzie mieści się cyrk 
oraz w lokalu szkoły tańca przy Rynku 17. Afisz 
wydany 26 sierpnia 1931 roku. Druk. M. Hecht, 
Lwów, Kopernika 17. 

A warning from the Management Board of the Jew-
ish Religious Community in Lviv. The Community 
forbids organization of the prayers during the Jewish 
New Year and the Day of Atonement in the fol-
lowing locations: in the premises on 33 Kopernika 
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Street, where the circus is located, and in the dance 
school premises on 17 Rynek Square. The poster 
issued on 26th August 1931. Printed by: M. Hecht; 
Lviv, 17 Kopernika Street.
48×63 cm
pol.-jid.
nakł. 200 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 200 copies

12. Afisz stowarzyszenia „Achdus Isroel Szomrej 
Hadas” (Żydowskiego Zjednoczenia Przestrzega-
jących Religię), który rozpowszechniany był we 
Lwowie, sprawił, że zwykli żydowscy obywatele 
uznali, iż powinni mieć wpływ na wybór rabina. 
Wydali zatem własny dokument dotyczący właś-
ciwego wyboru rabina, tak aby dzieci i młodzież 
były wychowywane zgodnie z wymogami religii. 
Na afiszu znajduje się tekst w języku polskim: „Apel 
zwyczajnych obywateli do członków gminy wyzna-
niowej o zadość uczynienie prośbie narodu o roz-
ważenie tak ważnej kwestii obsadzenia stanowiska 
rabina by ten był wielkim talmudystą i by dzieci 
tegoż były wychowywane w tym samym duchu, 
służąc jako przykład naszemu młodemu pokoleniu”, 
a także w jidysz: „[…] My zwykli obywatele Lwo-
wa uważamy, że sprawa Rabinatu dotyczy nie tylko 
tych, którzy są bliscy Achdus Isroel, ale interesuje 
każdego żydowskiego obywatela Lwowa, i może 
nawet więcej. Ci bliscy Achdus Isroel są uczciwymi 
Żydami i mają też dzieci, które są pobożne. Niestety 
u nas, zwykłych obywateli, nawet uczciwych i bli-
skich żydostwu, panuje demoralizacja wśród dzieci 
i ten pożar staje się coraz silniejszy. Jest to wynikiem 
tego, że w naszych czasach nie mieliśmy rabina, który 
miałby w sobie siłę i odwagę, aby wystąpić otwarcie 
przeciwko demoralizacji młodzieży”. Rabin Lwowa 
powinien być wielkim znawcą Tory i zwyczajów re-
ligijnych, powinien mieć dzieci, równie pobożne jak 
on sam i znane jako rabini. Rabin nie może być też 
związany z jakąkolwiek partią, musi zapewnić pełną 
równość wszystkich partii politycznych. Sygnowane: 
Żydowscy obywatele Lwowa. [1931 rok]. Nakładem 
Mejera Schwencla. Druk. Ebnerów, [Lwów]. 

A poster of the “Achdus Yisroel Shomrei Hadas” 
association (Jewish Unity of the Defenders of the 
Religion) circulated in Lviv, made the average Jewish 
citizens think that they should have an influence on an 
appointment of the Rabbi. Therefore, they published 
their own document concerning the appropriate ap-
pointment of the Rabbi, so that the children and youth 
are educated in accordance with religious require-

ments. The poster includes the statement in Polish: 
“An appeal of ordinary citizens to the members of 
the religious community for fulfilling the request 
of the people to consider an important matter of 
appointing the Rabbi post by ensuring that he is 
a great Talmudist and that his children are raised in 
the same spirit serving as an example for our young 
generation”. It also includes the statement in Yid-
dish: “[…] We, the ordinary citizens of Lviv think, 
that the matter of the Rabbinate concerns not only 
those, who are close to Achdus Yisrael, but every 
Jewish citizen of Lviv and perhaps even more. Those 
close to Achdus Yisrael are honest Jews and also 
have children who are religious. Unfortunately, in 
our case, the ordinary citizens, though honest and 
close to Jewishness, there is a demoralization among 
children and this fire is burning increasingly intense. 
It results from the fact that in our times, we did not 
have a Rabbi, who would have strength and cour-
age to act openly against the demoralization of the 
youth”. The Rabbi of Lviv should be a great expert 
in Torah and religious norms; should have children 
as religious as he is and known as Rabbis. The Rabbi 
must not be associated with any party; he must en-
sure a full equality of all political parties. Signed 
by: Jewish citizens of Lviv. [1931]. Issued by Meier 
Schwenzel. Printed by: Drukarnia Ebnerów, [Lviv].
95×63 cm
pol.-jid.
Polish/Yiddish

13. Apel do społeczeństwa żydowskiego we Lwo-
wie z prośbą o wsparcie finansowe Żydów rosyj-
skich, którzy chcą emigrować do Palestyny, aby 
podjąć studia na wyższej uczelni nadrabina [rabina 
naczelnego] Icchaka Hakohena Kuka w Jerozoli-
mie. Wszystkim znane jest ciężkie położenie Żydów 
w Rosji, dlatego świętym obowiązkiem każdego 
Żyda jest poparcie akcji emigracyjnej. Pieniądze 
można przekazywać na wskazane konto w P.K.O. 
na rzecz Stowarzyszenia Merkaz Ruchani (Centrum 
Duchowego), w księgarni Margulisa na ulicy Kazi-
mierzowskiej 35 oraz za pośrednictwem Związku 
Żydów Rosyjskich we Lwowie „Achiezer”, Pasaż 
Hauzmana [Hausmana] 7. Tekst hebrajski sygnowa-
ny: Abraham Icchak Hakohen Kuk, tekst jidysz syg-
nowany: rabin Icchak Cif, rabin dr L. Frajnd, rabin 
dr J. Lewin, za Komitet Ratunkowy R. Margulis, za 
Związek Żydów Rosyjskich we Lwowie „Achiezer” 
Z. Najman. Nakład: Załmen Lang. [Wrzesień 1931 
roku]. Druk. Ebnerów, [Lwów]. 

An appeal to the Jewish community in Lviv for 
the financial support for Russian Jews who wish 
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to emigrate to Palestine, to start studying at the 
 college of the Chief Rabbi Yitzchak HaCohen Kook 
in  Jerusalem. All are familiar with a tough situation 
of the Jews in Russia. Therefore, it is a bounden duty 
of each Jew to support the emigration campaign. The 
funds can be transferred to the indicated account 
in P.K.O. for Mercaz Ruchani (Spiritual Center) 
Association, in Margulis bookshop on 35 Kazimie-
rzowska Street and through the Union of Russian 
Jews “Achiezer” in Lviv, 7 Hauzman Shopping 
Arcade. The text in Hebrew signed by: Avraham 
Yitzchak HaCohen Kook; the text in Yiddish signed 
by: Rabbi Yitzhak Ziff; Rabbi Dr. L. Fraynd; Rabbi 
Dr. E. Levin; for the Relief Committee: R. Margulis; 
for the Union of Russian Jews “Achiezer” in Lviv: 
Z. Najman. Issued by: Salman Lang. [September 
1931]. Printed by: Drukarnia Ebnerów, [Lviv].
95×63 cm
pol.-jid.-hebr.
nakł. 500 egz.
Polish/Yiddish/Hebrew
Print run: 500 copies

14. Afisz zawierający wezwanie Związku Aka-
demickiej Młodzieży Zjednoczeniowej do wstę-
powania w szeregi Związku, skierowane do naj-
młodszej generacji młodzieży akademickiej. Celem 
Związku, który zasięgiem działania obejmuje cały 
obszar Rzeczypospolitej, jest polityczne, kultu-
ralne i uczuciowe zjednoczenie Żydów polskich 
z Państwem i narodem polskim. Związek ten prze-
ciwstawia się programowi masowej emigracji Ży-
dów do Palestyny. Przeciwstawia się też endecji 
żydowskiej, która pragnie w XX wieku oddzielić 
Żydów od społeczeństwa polskiego oraz endecji 
polskiej, dążącej do wyrugowania Żydów poza na-
wias wspólnego  publicznego życia w Polsce. Jedyną 
ojczyzną  Żydów polskich jest Polska, w której ziemi 
spoczywają ich przodkowie. Obóz zjednoczeniowy 
 domaga się pełnego i faktycznego zrównania Żydów 
polskich z innymi obywatelami, walczy z antysemi-
tyzmem, jednocześnie jednak nie wyrzeka się swej 
tradycji, pochodzenia i wyznania. W akademickim 
 życiu naukowym i samopomocowym Związek stoi 
na stanowisku prawnej i faktycznej, powszechnej 
dostępności do instytucji samopomocowych i na-
ukowych. Afisz sygnowany: Prezydium Żydow-
skiej Akademickiej Młodzieży Zjednoczeniowej 
 środowiska lwowskiego, wydany w [październiku 
1931 roku]. Druk. I. Friedman, Lwów, Sykstuska 4. 

A poster with an appeal of the Association of Aca-
demic Youth for Unity to the youngest generation 

of the academic youth for joining the Association’s 
ranks. The aim of the Association operating in the 
whole Republic of Poland is a political, cultural 
and emotional unification of Polish Jews with the 
Polish state and nation. The Association opposes the 
program of a mass emigration of Jews to Palestine. 
It also opposes the Jewish national movement that 
wants to separate the Jews from the Polish society 
in the 20th century as well as the Polish national 
movement attempting to eliminate the Jews from the 
common public life in Poland. The only homeland 
of the Polish Jews is Poland, where the ashes of 
their ancestors rest. The unity camp demands full 
and actual equality of the Polish Jews and the other 
citizens, fights with anti-Semitism, but at the same 
time does not disavow its tradition, origin and faith. 
In the area of academic life, the Association takes 
the view that mutual help and scientific institutions 
should be commonly available both in the legal and 
actual sense. The poster signed by: the Presidium 
of the Jewish Academic Youth for Unity of Lviv’s 
community, issued in [October 1931]. Printed by: 
I. Friedman; Lviv, 4 Sykstuska Street.
95×63 cm
pol.
nakł. 200 egz.
Polish
Print run: 200 copies

15. Centralny Narodowo-Żydowski Komitet do 
Spisu Ludności w Galicji Wschodniej zwraca się 
z apelem do Żydów, aby podczas spisu ludności po-
dawali jako język ojczysty – język hebrajski lub ży-
dowski (jidysz). Afisz wydany nakładem profesora 
A. Stuppa, w grudniu [1931 roku]. Nazwa Komitetu 
to również: Centralny Narodowo-Żydowski Komitet 
[do] Spisu Ludności na Małopolskę Wschodnią. 
Druk. Ebnerów, Lwów. 

The Central Jewish National Census Committee 
in Eastern Galicia appeals to Jews for indicating 
Hebrew or Jewish (Yiddish) as their mother tongue 
when the census is taken place. The poster issued 
by Professor A. Stupp, in December [1931]. The 
Committee name is also stated as: the Central Jew-
ish National Census Committee for Eastern Galicia 
Małopolska [Lesser Poland]. Printed by: Drukarnia 
Ebnerów; Lviv.
95×63 cm
pol.-jid.
nakł. 1000 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 1000 copies
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16. Ogólno Krajowy Związek Zawodowy Branży 
Odzieżowej w Polsce, Oddział we Lwowie, plac 
Strzelecki 2, wzywa do wzięcia udziału w manife-
stacji w dniu Święta 1 Maja, pod hasłami: przeciw 
wojnie i faszyzmowi, przeciw atakom na socjalne 
zdobycze klasy pracującej, przeciw reakcji, za wol-
nością dla ruchu związkowego, za socjalizmem. 
Apel skierowany jest do robotników [pracowników] 
igły i kapeluszy [czapnictwa]. W języku jidysz: 
Ogólny Związek Zawodowy Robotników Odzie-
żowych w Polsce, Oddział Lwowski. Nakład: Bi-
sig Dalfio. [Kwiecień 1932 roku]. Druk. Literacka, 
Lwów, ul. Podleskiego 6. 

The National Clothing Industry Trade Union in Po-
land, Lviv Branch, 2 Strzelecki Square, calls for 
participation in the May Day demonstration under 
the banners: against war and fascism; against at-
tacks on social benefits of the working class; against 
reaction; for the freedom of union movement; for 
socialism. The appeal is made to workers [employ-
ees] of a needle and hats [capmaking]. In Yiddish: 
the General Trade Union of the Clothing Industry 
Workers in Poland, Lviv Branch. Issued by: Bisig 
Dalfio. [April 1932]. Printed by: Drukarnia Lite-
racka; Lviv, 6 Podleskiego Street.
94×63 cm
pol.-jid. 
nakł. 100 egz.
Polish/Yiddish 
Print run: 100 copies

17. Lwowski Komitet Bundu z okazji Święta 
1 Maja wzywa na zgromadzenie, które odbędzie 
się na placu Solskim [pl. Solskich]. Apel do robot-
ników, robotnic i robotników młodocianych, a tak-
że do urzędników, aby w tym dniu nie pozostali 
w swych warsztatach, fabrykach czy biurach, lecz 
udali się na plac. Po zgromadzeniu planowany jest 
pochód przez ulice miasta pod sztandarami Bundu, 
który walczy przeciw kapitalizmowi, faszyzmowi, 
sprzeciwia się wojnom. Partia domaga się 6-go-
dzinnego dnia pracy dla młodocianych, 5-dniowego 
tygodnia pracy, ochrony pracy kobiet i młodzieży. 
Afisz wydany nakładem Mosesa Lachera, w [kwiet-
niu 1932 roku], sygnowany: Lwowski Komitet 
„Bundu”, Lwowski Komitet Związku Młodzieży 
„Cukunft”, Rada Klasowych Związków Zawodo-
wych (Żydowskie Biuro Kultury). Druk. Ebnerów, 
Lwów, Słoneczna 23. 

On May Day, the Bund Committee in Lviv call for 
a gathering that will take place on Solski Square 
[Solskich Square]. An appeal to male, female and 

youth workers and to office workers for leaving their 
workshops, factories and offices and come to the 
square. After the gathering, there will be a march 
through the streets of the town under the banners of 
Bunds, that fights against capitalism, fascism, and 
is opposed to wars. The party demands a six-hour 
working day for youth workers; five-day working 
week; health and safety at work for women and 
youth. The poster issued by Moses Lacher, in [April 
1932]; signed by: the Lviv’s Committee of “Bund”; 
the Lviv’s Committee of the Youth Union “Tsu-
kunft”; the Council of Class Trade Union (Jewish 
Office of Culture). Printed by: Drukarnia Ebnerów; 
Lviv, 23 Słoneczna Street.
94×63 cm
pol.-jid.
nakł. 150 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 150 copies

18. Towarzystwo Opieki nad Chalucami i Emigran-
tami Palestyńskimi „Ezra” proklamuje w dniach 
od 15 do 30 maja 1932 roku „Tydzień Chaluca” na 
terenie Małopolski. Żydowska młodzież, aby emi-
grować do Palestyny i uczestniczyć przy odbudowie 
prastarej ojczyzny, potrzebuje wsparcia finansowe-
go. Alija poprzedzona jest przygotowaniem chalu-
ców do pracy w rolnictwie i rzemiośle. Kształcenie 
chaluców w golusie odbywa się na hachszarach, któ-
re również wymagają finansowego wsparcia. Tym 
dziedzinom pracy chalucowej – hachszarze i aliji 
– poświęcony jest „Tydzień Chaluca”. Afisz zawiera 
apel o hojne datki. Sygnowany: Komitet honoro-
wy „Tygodnia Chaluca” – dr N. Brüstiger, S. Z. Ja-
wetz, A. A. Kupferstein, rabin dr J. Lewin, poseł 
dr H. Rosmarin, dr E. Schmorak, dr D. Schreiber, 
dr K. Schwarz, poseł dr E. Sommerstein. Komitet 
wykonawczy – B. Akselbradowa, dr M. Lauterstein, 
profesor A. Stup, dr M. Schwarz, inżynier J. Thon- 
-Teitelbaum, F. Werber. Druk. Literacka, Lwów, 
Podleskiego 6. 

The Society for the Care of Halutzim and Pales-
tine Emigrants “Ezra” proclaims the “Halutz Week” 
in Małopolska [Lesser Poland] from 15 to 30 May 
1932. To emigrate to Palestine and participate in 
reconstruction of the ancient homeland, the Jewish 
youth needs financial support. Aliyah is preceded by 
a preparation of Halutzim for work in agriculture 
and craft. Halutz education in a golus takes place 
during hachsharas that also require financial support. 
“Halutz Week” is dedicated to these areas of Ha-
lutzim work – Hachshara and Aliyah. The  poster 
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includes an appeal for generous donations. Signed 
by: the Honorary Committee of “Halutz Week” 
– Dr. N. Brüstiger; S.Z. Jawetz; A.A. Kupferstein; 
Rabbi Dr. E. Levin; a [Sejm] deputy Dr. H. Rosmarin; 
Dr. E. Schmorak; Dr. D. Schreiber; Dr. K. Schwarz; 
a [Sejm] deputy Dr. E. Sommerstein. The Executive 
Committee – B. Akselbrad; Dr. M. Lauterstein; Pro-
fessor A. Stup; Dr. M. Schwarz; engineer J. Thon-
Teitelbaum; F. Werber. Printed by: Drukarnia Lite-
racka; Lviv, 6 Podleskiego Street.
63×95 cm
pol.-jid. 
nakł. 7000 egz.
Polish/Yiddish 
Print run: 7000 copies

19. Afisz Syjonistów Rewizjonistów i Brit Trum-
peldor zawierający wezwanie do głosowania na listę 
nr 5 w wyborach do [Kongresu Syjonistycznego 
w 1933 roku]. Na czele listy znajduje się Włodzi-
mierz Żabotyński. Syjoniści Rewizjoniści domagają 
się między innymi: ustanowienia państwa żydow-
skiego po obu stronach Jordanu, wolnej, masowej 
i nieograniczonej imigracji Żydów do Palestyny, 
reformy administracji palestyńskiej, legalizacji ży-
dowskiej samoobrony w Palestynie, rozwiązania 
rozszerzonej Agencji Żydowskiej. Nakładca doku-
mentu: Naftali Feuer. [Czerwiec 1933 roku]. Druk. 
Ebner, Lwów, Słoneczna 23. 

A poster of Zionist Revisionists and Brith Trumpel-
dor calling for voting on the list No 5 in the election 
to [Zionist Congress in 1933]. The top of the list is 
Vladimir Jabotinsky. Zionist Revisionists’ demands 
include: establishment of the Jewish State on both 
banks of Jordan River; free, mass, and unlimited 
immigration of Jews to Palestine; a reform of Pales-
tinian administration; a legalization of Jewish self-
defense in Palestine; a dissolution of the extended 
Jewish Agency. Publisher of the document: Naftali 
Feuer. [June 1933]. Printed by: Drukarnia Ebnerów; 
Lviv, 23 Słoneczna Street.
63×94 cm
pol.-jid.
Polish/Yiddish

20. Apel skierowany do ludności żydowskiej Lwo-
wa, o przestrzeganie zasad obowiązujących w sobo-
ty. Ciężki kryzys ekonomiczny dotknął społeczeń-
stwa żydowskie na całym świecie. Prześladowania 
objęły Żydów w różnych krajach, szczególnie ok-
rutne – w Niemczech. Wezwanie, aby Żydzi w tej 
trudnej sytuacji okazali wielką siłę wewnętrzną 

i głęboką wiarę, bo tylko w ten sposób mogą obro-
nić się przed upadkiem, którego ich wrogowie tak 
bardzo pragną. Cytat z treści afisza: „Czarny strach 
ogarnia każdego, kto widzi, jak w naszym Lwo-
wie, prawdziwym mieście żydowskim, profanacja 
szabesu przybrała charakter epidemiczny. Nawet 
na ulicach żydowskich rozmnażają się z tygodnia 
na tydzień sklepy otwarte w szabes. Posunęliśmy 
się tak daleko, że nawet Żydzi, prowadzący ko-
szerne domy i chodzący na nabożeństwa, niestety 
są uchwyceni na profanacji szabesu”. Dokument 
sygnowany: Sąd Rabinacki i stowarzyszenie Szo-
mrej Szabes, wydany w lutym 1934 roku. Druk. 
Ebner, Lwów. 

An appeal to the Jewish population of Lviv for ad-
herence to rules concerning the Sabbath. A heavy 
economic crisis affected the Jewish communities all 
over the world. Jews are persecuted in many coun-
tries, with particular cruelty – in Germany. A call 
to the Jews for showing a great inner strength and 
deep faith, as only by doing that they can defend 
themselves against the collapse so strongly desired 
by their enemies. An excerpt from the poster: “The 
profanation of the Sabbath in our Lviv, a truly Jew-
ish town, has reached epidemic proportions. All who 
observe that are gripped with a black fear. The shops 
open during the Sabbath spring up by the week even 
on Jewish streets. Unfortunately, we came to the 
point that even the Jews who have kosher homes and 
attend a service are caught profaning the Sabbath”. 
The document signed by: The Rabbinate Court and 
Shomrei Shabbos Society; issued in February 1934. 
Printed by: Drukarnia Ebner; Lviv.
63×47 cm
jid.
Yiddish

21. Informacja, iż zarząd organizacji „Ajszel 
Tora” proklamuje miesiąc werbowania nowych 
członków. Instytucja prowadzi działalność w za-
kresie wychowania ubogiej młodzieży żydowskiej 
w duchu religijnym. Zaopatruje ją także w żywność 
i odzież, udostępnia noclegi. Wśród ubogich dzie-
ci żydowskich korzystających z pomocy „Ajszel 
Tora” przeważają sieroty. W dobie kryzysu takiej 
pomocy potrzebują nie tylko najmłodsi ze Lwowa, 
lecz także z całej Małopolski. Organizacja boryka 
się z trudnościami finansowymi i zwraca się z go-
rącym apelem do społeczeństwa żydowskiego, aby 
przekazywało datki i umożliwiło jej kontynuowa-
nie działalności. Sygnowany: Izak Ziff (Icchak Cif) 
– rabin miasta Lwowa, Awraham Jakow Friedman  
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– rabin z Bojana Lwów, organizacja „Mizrachi” we 
Lwowie, Wiktor Chajes – Prezes Żydowskiej Gminy 
Wyznaniowej we Lwowie, organizacja „Machzike 
Hadas” (Machzikej Hadas) we Lwowie. Afisz wy-
dany w [lutym 1934 roku]. Druk. „Alfa”, Lwów, 
Blacharska 8. 

An information that the management board of 
“Aishel Torah” organization proclaims a new mem-
ber recruitment month. The institution focuses on 
education of impoverished youth in a religious 
spirit. It also supplies them with food and clothes, 
and provides accommodation. The majority of im-
poverished Jewish children benefiting from “Aishel 
Torah” help are orphans. In the times of the crisis 
such help is sought not only by the youngest ones 
from Lviv, but from the whole Małopolska [Lesser 
Poland]. The organization battles against financial 
difficulties and warmly appeals to the Jewish com-
munity for donations enabling a continuance of op-
erations. Signed by: Yitzhak Ziff – the Rabbi of 
Lviv; Abraham Jakov Friedman – the Rabbi from 
Boiany Lviv; “Mizrachi” organization in Lviv; Wik-
tor Chajes, the Chairman of the Jewish Religious 
Community in Lviv; “Machzikei Hadas” organiza-
tion in Lviv. The poster issued in [February 1934]. 
Printed by: Drukarnia “Alfa”; Lviv, 8 Blacharska 
Street.
54×70 cm
pol.-jid.
nakł. 600 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 600 copies

22. Zawiadomienie, że w dniu 1 maja, na placu 
Solskich, odbędzie się zgromadzenie pod sztanda-
rami Bundu. Po mitingu ulicami miasta przejdzie 
pochód. Afisz zawiera hasła, między innymi: precz 
z faszyzmem, kapitalizmem i antysemityzmem; 
precz z polską i żydowską reakcją; precz z wojną 
i militaryzmem; praca i chleb dla wszystkich pra-
cujących. Sygnowany: Lwowski Komitet Bundu, 
Lwowski Komitet Związku Młodzieży „Cukunft”, 
Rada Klasowych Związków Zawodowych. Nakład: 
Leib Edelstein. [Kwiecień 1934 roku]. Druk. Alfa, 
[Lwów], Blacharska 8. 

An announcement about the gathering under the 
banners of Bund that will be held on 1st May on 
Solskich Square. After the gathering, there will be 
a march through the streets of the town. The poster 
includes such slogans as: down with fascism, capi-
talism and anti-Semitism; down with Polish and 
Jewish reaction; down with war and militarism; 

work and bread for all working people. Signed by: 
the Lviv’s Committee of Bund; the Lviv’s Commit-
tee of the Youth Union “Tsukunft”; the Council of 
Class Trade Union. Published by: Leib Edelstein. 
[April 1934]. Printed by: Drukarnia Alfa; [Lviv], 
8 Blacharska Street.
94×63 cm
pol.-jid.
nakł. 150 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 150 copies

23. Ogólna Żydowska Partia Pracy wzywa do 
strajku i udziału w zgromadzeniu w dniu 1 maja 
[1934 roku]. Apel skierowany jest do żydowskich 
robotników, aby wspólnie z robotnikami polskimi 
i ukraińskimi, protestowali przeciwko kapitalistycz-
nemu wyzyskowi, by domagali się pracy, chleba 
i wolności, aby walczyli o pełne prawa polityczne, 
socjalne i narodowe. Na afiszu umieszczono liczne 
hasła, między innymi skierowane  przeciwko par-
tiom: Hitachdut, Poalej Syjon-Lewica („Linke”), 
Bund, a także przeciwko syjonizmowi i agentom 
syjonistycznym wśród mas żydowskich. Nakład: 
Munio Plitt. Druk. Alfa, [Lwów], Blacharska 8. 

The General Jewish Labor Party call for strike ac-
tion and participation in a gathering on 1st May 
[1934]. The call is addressed to the Jewish workers, 
to protest together with Polish and Ukrainian work-
ers against the capitalist exploitation; to demand 
work, bread and liberty; to fight for full political, 
social and national rights. The poster includes vari-
ous slogans, including those directed against the 
parties like Hit’ahdut; Poale Zion Left (“Linke Poale 
Zion”); and Bund, as well as against Zionism and 
Zionist agent among the Jewish masses. Issued by: 
Munio Plitt. Printed by: Drukarnia Alfa; [Lviv], 
8 Blacharska Street.
94×63 cm
jid. 
nakł. 200 egz.
Yiddish
Print run: 200 copies

24. Wezwanie do głosowania, w dniu 27 maja 
[1934] roku, w wyborach do Rady Miejskiej Lwo-
wa na listę nr 5. Kandydaci z tej listy, to: dr Leon 
Rozenkranc, Jakow Mund, Mosze Rajch, Adolf 
Finkelsztajn. Apel skierowany jest do wyborców 
z V okręgu wyborczego. Sygnowane: Zjednoczo-
ny Żydowski Blok Wyborczy. Druk. Uniwersalna, 
Lwów, Łąckiego 7. 



44

Pozycja  25

A call to vote on the list No 5 in the election to the 
Town Council of Lviv on 27th May [1934]. The 
candidates from this list include: Dr. Leon Rosenk-
ranz, Jakov Mund, Moshe Reich, Adolf Finkelstein. 
The appeal is addressed to the electorate from the 
fifth constituency. Signed by: the United Jewish 
Electoral Bloc. Printed by: Drukarnia Uniwersalna, 
Lviv, 7 Łąckiego Street.
63×47 cm
jid.
nakł. 400 egz.
Yiddish
Print run: 400 copies

25. Afisz Zjednoczonego Żydowskiego Bloku Wy-
borczego, wydany w związku z wyborami do Rady 
Miejskiej Lwowa, [w dniu 27 maja 1934 roku]. 
Zawiera wezwanie do głosowania w okręgach: I, IV, 
V, VI i VII na kandydatów Bloku – na listy nr 2, 4, 
5 i 7. W pozostałych okręgach żydowscy wyborcy 
są wezwani do głosowania na listę nr 1 Polskiego 
Komitetu Wyborczego. Kandydaci z listy tej „kroczą 
drogą wyznaczoną przez budowniczego Polski – Jó-
zefa Piłsudskiego”. Sygnowane przez dwadzieścia 
organizacji, instytucji i stowarzyszeń, między inny-
mi: Centralę „Machzikej Hadas”, Lwowski Zwią-
zek Kupców, stowarzyszenie „Jad Charuzim” we 
Lwowie, centralę Agudas Isroel, Centralę Drobnych 
Kupców w  Polsce −  Oddział we Lwowie,  Żydowski 
Klub Obywatelski, Związek Żydowskich Inwali-
dów, Wdów i Sierot Wojennych, Centralny Związek 
Kupców i Przemysłowców, Związek Zawodowy 
Przemysłu Mydlarskiego w Małopolsce, Lwowski 
Związek Drobnych Kupców Drzewa. Druk. I. Fried-
man, Lwów, Sykstuska 2. 

A poster of the United Jewish Electoral Bloc issued 
in connection with the election to the Town Council 
of Lviv, [on 27th May 1934]. It calls for voting in 
constituencies: I, IV, V, VI and VII, for the candi-
dates of the Bloc – the lists Nos. 2, 4, 5 and 7. In the 
other constituencies the electorate is asked to vote 
on the list No 1 of the Polish Electoral Committee. 
Candidates from this list “follow the path set by the 
architect of Poland – Józef Piłsudski”. Signed by 
twenty organizations, institutions and associations, 
including: the Central Office of “Machzikei Hadas”; 
the Merchants Union in Lviv; “Yad Charuzim” as-
sociation in Lviv; central office of Agudat Yisrael; 
Tradesmen Organization in Poland – Lviv Branch; 
Jewish Citizen’s Club; Society of Assistance to Jew-
ish Invalids of War, Widows and War Orphans; 
Central Union of Merchants and Industrialists; the 

Trade Union of the Soap Industry in Małopolska 
[Lesser Poland]; Union of Timber Tradesmen in 
Lviv. Printed by: I. Friedman; Lviv, 2 Sykstuska 
Street.
94×63 cm
jid.
nakł. 200 egz.
Yiddish
Print run: 200 copies

26. Apel Zjednoczonego Komitetu Żydowskich 
Organizacji Kobiecych, o głosowanie w wyborach 
do Rady Miejskiej na jedyną kandydatkę żydowską 
− dr Cecylię Klaften. Cytat z treści afisza: „Kto dba 
o dobro kobiety żydowskiej i żydowskiego dziecka, 
komu zależy na złagodzeniu nędzy w ulicy żydow-
skiej, kto pragnie nauki i zawodowego wykształ-
cenia dla młodzieży, odda głos znanej i zasłużonej 
działaczce społecznej […]”. Wezwanie do agitacji 
również we własnych domach − aby głosowano 
na kandydatów narodowo-żydowskich. Afisz wy-
dany nakładem S. Zierlera w [maju 1934 roku]. 
Lwowska Drukarnia Nowoczesna, Lwów, Pasaż 
Mikolascha. 

An appeal of the United Committee of the Jewish 
Women Organizations, for voting in the election 
to the Town Council on the only Jewish female 
candidate – Dr. Cecilia Klaften. An excerpt from 
the poster: “If you are concerned about the well-
ness of a Jewish woman and a Jewish child; if you 
care about reducing poverty in a Jewish street; if 
you desire for education and vocational training 
for the youth, you would vote for a known and 
distinguished social activist […].” A call for agita-
tion also at their own homes – to vote for national-
Jewish candidates. The poster issued by S. Zierler 
in [May 1934]. Printed by: Lwowska Drukarnia 
Nowoczesna; Lviv, Mikolasch Shopping Arcade.
94×63 cm
pol.-jid.
nakł. 200 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 200 copies

27. Na afiszu tekst w języku polskim: „Towarzy-
stwo »Michsikaj Hadas« wzywa wszystkich kupców 
żydowskich miasta Lwowa, by ze względu na zbli-
żające się święta Nowego Roku i dnia Pojednania 
pozamykali swoje sklepy w soboty i święta”. Żydzi 
lwowscy coraz częściej dopuszczają się profana-
cji szabasu (szabatu). Handlarze uliczni prowadzą 
sprzedaż w soboty, tak jak i w inne dni, zarówno na 
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ulicach żydowskich, jak i poza nimi. Doszło nawet 
do tego, że Żydzi palą [papierosy] w szabas, „nie 
wstydząc się Boga i ludzi”. Nawet w szabas prze-
baczenia (wigilię żydowskiego Nowego Roku) na 
straganach z rybami i mięsem odbywa się handel, tak 
jak byłby piątek lub wigilia święta. Szabas (szabat) 
jest symbolem Żyda, nieprzestrzeganie zasad obo-
wiązujących w soboty może być powodem upadku 
całego narodu, który trwa na wygnaniu od ponad 
2000 lat. Trzeba wszelkimi środkami zwalczać pro-
fanację szabasu. Radni ortodoksyjni powinni zwra-
cać uwagę na członków Gminy, którzy nie święcą 
soboty. Każdy Żyd zaś winien pomyśleć również 
o swoich krewnych i znajomych, tak aby święty 
szabas był przestrzegany przez wszystkich. Syg-
nowane: Towarzystwo Machzikej Hadas [Wzmoc-
nienie Wiary]. [Wrzesień 1934 roku]. Druk. Ebner, 
Lwów, Słoneczna 23. 

A poster includes the statement in Polish: 
“»Machzikei Hadas« appeals to all Jewish mer-
chants of Lviv for closing their shops on Sabbaths 
and holidays due to forthcoming New Year and 
Day of Atonement holidays”. Increasingly often, 
the Jews in Lviv dare to profane the Shabbos. Street 
traders work on the Sabbath just as on any other day, 
both in the Jewish streets and other ones. It came to 
a point that Jews smoke [cigarettes] on the Sabbath, 
“not being ashamed of God and people”. Even on 
the Sabbath of forgiveness (the eve of Jewish New 
Year), fish and meat stalls continue to trade as if it 
was Friday or an eve of a holiday. The Sabbath is the 
symbol for Jews. Failure to adhere to rules concern-
ing the Sabbath may lead to the fall of the whole 
nation that lasts in exile for more than 2,000 years. 
A profanation of the Sabbath must be fought off 
with all means. The Orthodox councilmen should 
draw the attention to the members of the community 
who do not observe the Sabbath. Every Jew ought 
to think also about his or her relatives and friends, 
so that the holy Sabbath is observed by all. Signed 
by: Machzikei Hadas [Strengthened of the Faith] 
Association. [September 1934]. Printed by: Dru-
karnia Ebner; Lviv, 23 Słoneczna Street.
63×47 cm
pol.-jid.
nakł. 200 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 200 copies

28. Wezwanie na wielkie zgromadzenie manife-
stacyjne Żydów miasta Lwowa, które odbędzie 
się w sobotę, 22 sierpnia [1936] roku, w sali kina 

„Colosseum” (Pasaż Hermanów). Od czterech 
miesięcy palestyński jiszuw odpiera ataki wrogów 
żydowskiej Palestyny. O prawa Żydów do Pale-
styny walczy również kierownictwo Organizacji 
Syjonistycznej i Agencji Żydowskiej. Żydom grozi 
wstrzymanie imigracji do Palestyny. Konieczne jest, 
aby cały naród żydowski zamanifestował światu, 
że nie pozwoli uszczuplić praw przyznanych mu 
w Deklaracji Balfoura i mandacie palestyńskim. 
Na zgromadzeniu przemawiać będą: prezes dr Emil 
Schmorak (Szmorak), dr Meier Geyer (Meir Gejer), 
Mojżesz Reich (Mosze Rajch), dr Abraham Stupp 
(Stup), magister Imanuel Kohn (Emanuel Kohn). 
Afisz wydany nakładem Egzekutywy Organizacji 
Syjonistycznej we Lwowie. Druk. A. Goldman, 
Lwów, Sykstuska 19. 

A summons to come to a great demonstration gather-
ing of the Jews of Lviv that will be held on Saturday, 
22nd August [1936], in the hall of “Colosseum” cin-
ema (Hermans Shopping Arcade). For four months 
the Palestinian Yishuv repels the attacks of the en-
emies of Jewish Palestine. The rights of the Jews 
to Palestine are also fought for by the executive 
of Zionist Organization and Jewish Agency. The 
Jews are threatened by a  suspension of  immigration 
to Palestine. It is necessary that the whole Jewish 
people manifest to the world that it would not let 
reduce the rights granted in the Balfour Declaration 
and Palestinian mandate. The speakers at the gather-
ing will include: the President Dr. Emil Schmorak; 
Dr. Meir Geyer; Moshe Reich; Dr. Abraham Stupp; 
Immanuel Kohn MA. The poster issued by the Ex-
ecutive of the Zionist Organization in Lviv. Printed 
by: A. Goldman; Lviv, 19 Sykstuska Street.
63×95 cm
pol.-jid.
nakł. 200 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 200 copies

29. Afisz przeznaczony do rozpowszechnienia 
w krajach diaspory. Zawiera wezwanie skierowane 
do syjonistów, aby kupowali szekle do XX Kon-
gresu Syjonistycznego, który odbędzie się w 1937 
roku. Kongres ma dać odpowiedź na krwawe za-
machy w Palestynie oraz na wszelkie próby od-
cięcia drogi do urzeczywistnienia idei syjonizmu 
– odbudowy żydowskiej ojczyzny w Palestynie. 
Posiadacze szekli będą reprezentować miliony 
Żydów na Kongresie. Organizacja Syjonistyczna 
pragnie gromadzić i jednoczyć wszystkie grupy 
narodu żydowskiego, aby skutecznie bronić praw 
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do własnej  ojczyzny. Dokument sygnowany w Jero-
zolimie przez  Prezydenta  Organizacji Syjonistycz-
nej, profesora Chaima Weitzmana (Wejcmana) oraz 
 Egzekutywę  Syjonistyczną: Ben-Guriona, Z. Brode-
ckiego, J.  [Icchaka] Grünbauma (Grinbojma), J. L. 
Fishmana (Fiszmana), E. Kapłana, F. Rottenstreicha 
(Rotensztrajcha), M. Czertoka (Szertoka). Afisz wy-
dany nakładem Krajowej Komisji Szeklowej, we 
Lwowie, [3 sierpnia] 1937 roku. Druk. Stylowa, 
Lwów, Kołłątaja 8. 

A poster for distribution in the countries of the Dia-
spora. It includes an appeal to Zionists for purchas-
ing shekels for 20th Zionist Congress that will be 
held in 1937. The Congress is expected to provide 
the response to the bloody bombings in Palestine 
and defy any attempts to block the path to accom-
plish the Zionist idea – rebuilding of the Jewish 
home in Palestine. The owners of shekels will rep-
resent millions of Jews during the Congress. The 
Zionist Organization wishes to gather and unite all 
groups of the Jewish people to defend effectively 
the rights to their own homeland. The document 
signed in Jerusalem by the President of the Zion-
ist Organization, Professor Chaim Weizmann and 
the Zionist Executive: Ben-Gurion; Z. Brodecki; 
Yitzhak Grünbaum; Yehuda Leib Fishman; Eliezer 
Kaplan; Fischel Rotenstreich; Moshe Shertok. The 
poster issued by the National Shekel Commission, 
in Lviv, [3rd August] 1937. Printed by: Drukarnia 
Stylowa; Lviv, 8 Kołłątaja Street.
63×95 cm
pol.-jid.
nakł. 100 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 100 copies

30. Dokument wydany w 1938 roku przez Zjed-
noczoną Syjonistyczno-Socjalistyczną Partię „Hi-
tachdut-Poalej Syjon”, Egzekutywę na Małopolskę 
Wschodnią, skierowany do żydowskich robotni-
ków i młodzieży. Tekst afisza zawiera stwierdzenie, 
że fundamenty kapitalistycznego reżimu kruszą 
się, a także ostrą krytykę faszyzmu, który ponosi 
odpowiedzialność za rozpętywanie wojen. Partia 
występuje przeciwko antysemityzmowi w Polsce, 
wzywa do poparcia i wzmocnienia wspólnego 
frontu robotników polskich, żydowskich i ukraiń-
skich, popiera budowę socjalistycznej ojczyzny dla 
mas żydowskich w Palestynie, co leży w interesie 
zarówno ludności żydowskiej, jak i arabskiej. Na 
afiszu hasła: za wolnością i pokojem, pracą i so-
cjalizmem. Apel o wzięcie udziału w manifestacji 

w dniu Święta 1 Maja, pod sztandarami partii i sy-
jonistycznego socjalizmu. Druk. Stylowa, Lwów, 
Kołłątaja 8. Uwaga: Afisz skonfiskowany. 

A document published in 1938 by the United Zi-
onist Socialist Party ”Hit’ahdut Poale Zion”, the 
Executive for Eastern Małopolska [Lesser Poland], 
addressed to Jewish workers and youth. The post-
er includes the statement that the foundations of 
a capitalist regime crumble, and a strong criticism 
of fascism, responsible for unleashing wars. The 
party acts against the anti-Semitism in Poland; calls 
for support and strengthening a common front of 
Polish, Jewish and Ukrainian workers; and supports 
the development of a socialist homeland for the 
Jewish masses in Palestine, which is in the interest 
of both the Jewish and Arab people. Slogans on the 
poster: for liberty and socialism, work and social-
ism. An appeal for participation in the May Day 
demonstration under the banners of the party and 
Zionist socialism. Printed by: Drukarnia Stylowa; 
Lviv, 8 Kołłątaja Street. Note: Poster  confiscated.
94×63 cm 
pol.
Polish

31. Afisz wydrukowany oddzielnie w języku jidysz. 
Treść, miejsce i rok wydania dokumentu identycz-
ne, jak w wydaniu polskim (zobacz pozycja 30). 
Afisz skonfiskowany przez Starostwo Grodzkie we 
 Lwowie. 

A separate poster printed in Yiddish. The content, 
publication place and year are identical as in the 
Polish edition in Figure 30. Poster confiscated by 
the Town Office in Lviv.
95×63 cm
jid.
Yiddish

32. Zaproszenie na wystąpienie Meira Grossma-
na, Prezydenta Stronnictwa Państwa Żydowskiego 
− w środę, 22 marca 1939 roku, w sali „Jad-Cha-
ruzim”, ulica Bernsteina 11. Temat referatu: Jak 
odeprzeć zamach na nasze prawa do Palestyny. 
Afisz wydało Stronnictwo Państwa Żydowskiego. 
Druk. „Renoma”, Lwów, Rzeźnicka 16. 

An invitation to the lecture of Meir Grossman, 
the President of the Jewish State Party – on 
Wednesday, 22nd March 1939, in “Yad Charuz-
im” hall, 11 Bernsteina Street. The subject of the 
lecture: How to refute the attempt on our rights to 
Palestine. The poster issued by the Jewish State 
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Party. Printed by: Drukarnia “Renoma”; Lviv, 16 
Rzeźnicka Street.
63×95 cm
pol.-jid.
nakł. 150 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 150 copies

33. Blok Pracującej Palestyny w Małopolsce 
Wschodniej apeluje do nabywania szekli w związku 
ze zbliżającym się Kongresem Syjonistycznym. Na 
afiszu hasła, między innymi: „Syjonizm na przekór 
»Białej Księdze«!; Alija wszystkimi drogami! Kolo-
nizacja wszystkimi środkami!”. Dokument wydany 
nakładem Egzekutywy Hitachdut – Poalej Syjon, 
w [1939 roku]. Druk. Stylowa, Lwów, Kołłątaja 8. 

The Bloc of Working Palestine in Eastern Małopolska 
[Lesser Poland] appeals for purchasing shekels for 
the forthcoming Zionist Congress. The slogans on 
the poster include: “Zionism against »the White 
Paper«!; Aliyah by all roads! Colonization through 
all means!”. The document published by the Execu-
tive of Hit’ahdut Poale Zion, in [1939]. Printed by: 
Drukarnia Stylowa; Lviv, 8 Kołłątaja Street.
31×63 cm
pol.
Polish

34. Wezwanie do głosowania na kandydatów do 
[Kongresu Syjonistycznego], na listę nr 4. Na afiszu 
nazwiska kandydatów: Meira Grossmana (Grosma-
na), inżyniera Roberta Strickera (Sztrikera), poety 
dr. Jakuba Kahana, dr. S.E. (Zeliga) Soskina. Doku-
ment ukazał się nakładem Karola Rapsa. [B.r. wyd.]. 
Druk. Ebner, Lwów, Słoneczna 23. 

A call for voting on candidates to [the Zionist Con-
gress] from the list No 4. The poster includes the 
candidates’ names: Meir Grossman; an engineer 
Robert Stricker; a poet Dr. Jacob Kahan; Dr. Selig 
Eugen Soskin. The document issued by Karol Raps. 
[publication year missing]. Printed by: Drukarnia 
Ebner; Lviv, 23 Słoneczna Street.
32×95 cm
pol.-jid.
Polish/Yiddish

DROHOBYCZ / DROHOBYCH

35. Obwieszczenie Zarządu Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej w Drohobyczu z 19 marca 1931 roku, 
związane z akcją macową na rzecz ubogich. Za-
wiera informację, iż osoby zarejestrowane winny 
zgłosić się osobiście po odbiór zapomogi, według 
porządku określonego w obwieszczeniu. Osoby 
niezarejestrowane, nieposiadające odpowiednie-
go zaświadczenia, nie mogą liczyć na wypłatę 
zapomogi. Sygnowane: Przewodniczący Zarządu 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Drohobyczu, 
dr Tannenbaum (Tannenbojm). Druk. J. Loewen-
kopf, Drohobycz. 

An announcement of the Management Board of 
Jewish Religious Community in Drohobych dated 
19th March 1931, connected with the matzah action 
for the poor. It informs that the registered persons 
should appear in person to collect the benefit accord-
ing to the schedule defined in the announcement. 
Unregistered persons without an appropriate cer-
tificate may not count on a payment of the benefit. 
Signed by: the Chairman of the Jewish Religious 
Community Management Board in Drohobych, 
Dr. Tannenbaum. Printed by: J. Loewenkopf; 
Drohobych. 
48×63 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies

36. Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w Drohobyczu zawiadamia członków Gminy, że 
w kancelarii gminnej zostało wyłożone do wglądu 
sprawozdanie z dochodów i wydatków za okres od 
1 kwietnia 1930 do 31 marca 1931 roku. Kontrybu-
enci mają prawo do przeglądania sprawozdania oraz 
do wnoszenia uwag i zażaleń w ciągu 14 dni. Za-
mknięcie rachunkowe i sprawozdanie z wydatków 
i dochodów z danego roku budżetowego dokładnie 
dokumentują gospodarkę Gminy. Z tego względu 
każdy obywatel, którego interesują sprawy Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej może owe dokumenty 
przejrzeć i przedłożyć swoje uwagi Radzie oraz 
Zarządowi. Obwieszczenie wydane 1 maja 1931 
roku, sygnowane: Przewodniczący Zarządu Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej, dr Leon Tannenbaum 
(Tannenbojm). Druk. J. Loewenkopf, Drohobycz. 

The Management Board of Jewish Religious Com-
munity in Drohobych informs the members of the 
Community, that the profit and loss statement for the 
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period from 1st April 1930 to 31st March 1931 was 
submitted for inspection in the Community’s office. 
The contributors have the right to review the report 
and make comments and complaints within 14 days. 
A fiscal year-end account closing and profit and loss 
statement document in detail the economy of the 
Community. Therefore each citizen interested in 
the affairs of the Jewish Religious Community may 
inspect the statements and present his or her own 
remarks to the Council and Management Board. The 
announcement issued on 1st May 1931, signed by: 
the Chairman of the Jewish Religious Community 
Management Board, Dr. Leon Tannenbaum. Printed 
by: J. Loewenkopf; Drohobych.
48×63 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies

37. Wezwanie Komitetu Wyborczego Syjonistów 
Rewizjonistów w Drohobyczu do głosowania na 
listę nr 4 w wyborach do [Kongresu Syjonistycz-
nego]. Dokument zawiera fragment listu lorda 
Melcheta [Melchetta], byłego przewodniczącego 
Agencji Żydowskiej, do dr. Bodenheimera, w któ-
rym autor wyraża krytykę polityki Chaima Weit-
zmana – polityki samoponiżenia. Afisz wzywa do 
powrotu do syjonizmu Teodora Herzla, do zmiany 
kierownictwa Organizacji Syjonistycznej. Rezultaty 
polityki dotychczasowego kierownictwa określono 
następującymi słowami: „Dzieło odbudowy Pale-
styny utkwiło w martwym punkcie! Imigracja do 
»Siedziby Narodowej« została zredukowana do 
minimum! Ograniczono prawo nabywania ziemi! 
Życie i mienie jiszuwu palestyńskiego jest stale 
zagrożone!”. Informacja, iż głównym kandydatem 
z listy nr 4 jest Włodzimierz Żabotyński. [Czerwiec 
1931 roku]. Druk. „Swypa”, Drohobycz. 

An appeal of the Electoral Committee of Zionist 
Revisionists in Drohobych for voting on the list 
No 4 in the election to [the Zionist Congress]. 
The document includes a fragment of the letter of 
Lord Melchett, a former chairman of the Jewish 
Agency, to Dr. Bodenheimer, in which the author 
expresses a criticism of Chaim Weizmann’s policy 
of self-humiliation. The poster calls for returning 
to the Zionism of Theodor Herzl, and for changes 
in the Zionist Organization leadership. The re-
sults of the policy of the current leadership were 
evaluated with the following words: “The work of 
reconstruction of Palestine came to a standstill! 

Immigration to »the National Seat« was reduced 
to a minimum! The right for purchasing land was 
limited! The life and property of the Palestinian 
Yishuv is constantly endangered!”. An informa-
tion that the primary candidate from the list No 4 
is Vladimir Jabotinsky. [June 1931]. Printed by: 
Drukarnia “Swypa”; Drohobych.
63×40 cm
pol.
nakł. 100 egz.
Polish
Print run: 100 copies

38. Afisz zapraszający na uroczystości związane 
z rocznicą śmierci dr. Teodora Herzla. W sobotę, 
4 lipca [1931 roku], na podwórzu Domu Żydowskie-
go, odbędzie się zebranie młodzieży syjonistycznej, 
na którym przemówienie wygłosi prezydent orga-
nizacji, dr Adlersberg. W niedzielę, 5 lipca, w tym 
samym miejscu, zapowiadane jest zgromadzenie 
ludowe. Dr Izydor Schneider przedstawi referat 
Co nam przekazał Herzl? Na zakończenie − uro-
czyste nabożeństwo z kazaniem rabina dr. Jakuba 
Awigdora. Na afiszu umieszczono zalecenie, aby 
od soboty wieczorem okna każdego żydowskiego 
domu były ozdobione nalepkami z podobizną Herz-
la. Nalepki dostępne są w cenie 10 groszy. Prośba 
o liczny udział w zgromadzeniu i nabożeństwie. 
Sygnowany: Organizacja Sjońska w Drohobyczu. 
Druk. J. Loewenkopf, Drohobycz. 

A poster inviting to the celebration associated with 
the anniversary of Dr. Theodor Herzl’s death. On 
Saturday, 4th July [1931], a gathering of the Zionist 
youth will take place in the courtyard of the Jewish 
House. During the gathering, the president of the 
organization, Dr. Adlersberg will make a lecture. On 
Sunday, 5th July, a people’s gathering will be held 
in the same place. Dr. Yitzhak Schneider will make 
a lecture What has Herzl given to us? At the end 
– a special service with a sermon of Rabbi Dr. Yaakov 
Avigdor. The poster includes a recommendation to 
decorate the windows of each Jewish house with 
stickers portraying Herzl from Saturday evening. The 
stickers are available at 10 Grosz each. A request to 
participate in great numbers in the gathering and serv-
ice. Signed by: Zionist Organization in Drohobych. 
Printed by: J. Loewenkopf; Drohobych.
63×95 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies
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39. Żydowskie Towarzystwo Szpitalne „Bnoth 
Jeszurun” (Bnot Jeszurun) zawiadamia ludność 
żydowską Borysławia, że z powodu braku fundu-
szów nie może już nieść pomocy chorym z miasta 
Borysławia, znajdującym się w szpitalu powszech-
nym w Drohobyczu, tak jak to miało miejsce do 
tej pory. Koszty pobytu pacjenta w szpitalu są wy-
sokie, a kasa szpitalna nie jest w stanie ich pokryć. 
Członkowie Towarzystwa, będący mieszkańcami 
Drohobycza, zasilają je miesięcznymi składka-
mi. Magistrat i Gmina w Drohobyczu udzielają 
 subwencji. Towarzystwo jest również wspierane 
przez społeczeństwo miasta. Uzyskiwane w ten 
sposób środki są jednak zbyt małe w stosunku do 
potrzeb. Afisz wydany został w [sierpniu 1931 
roku]; sygnowany: Towarzystwo Szpitalne „Bnot 
Jeszurun” w  Drohobyczu. Druk. J. Loewenkopf, 
 Drohobycz. 

The Jewish Hospital Association “Bnoth Jeshu-
run” informs the Jewish community of Boryslav, 
that due to the lack of funds it can no longer pro-
vide help to patients from the town of Boryslav 
staying in the public hospital in Drohobych, as 
it used to be until now. The costs of the patient’s 
stay in hospital are high, and cannot be financed 
from the hospital budget. Members of the Asso-
ciation who live in Drohobych contribute to this 
budget with monthly donations. The Municipality 
and the Community of Drohobych provide subsi-
dies. The Association is also supported by the resi-
dents of the town. However, the funds acquired by 
these means are insufficient in comparison with 
the needs. The poster issued in [August 1931], 
signed by: the Hospital Association “Bnoth Jeshu-
run” in Drohobych. Printed by: J. Loewenkopf; 
Drohobych.
95×63 cm
pol.-jid.
nakł. 60 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 60 copies

40. Afisz „Bloku Trzech Narodowości” wydany 
w [październiku 1931 roku] w związku z wybo-
rami do [Rady Miejskiej]. Zawiera wezwanie do 
głosowania, skierowane do wyborców IV koła. Syg-
nowany: Blok Narodowo-Żydowski − Organizacja 
Sjońska, Drohobyckie Stowarzyszenie Kupców, 
Stowarzyszenie „Agudas Jisrael” (Isroel), Central-
ny Związek Rzemieślników Żydowskich – Oddział 
w Drohobyczu, Stowarzyszenie „Kupcy i handla-
rze”, Stowarzyszenie „Jad Charuzim”, Związek Ży-

dowskich Inwalidów, Wdów i Sierot Wojennych. 
Druk. J. Loewenkopf, Drohobycz. 

A poster of the “Three Nations Bloc” issued in [Oc-
tober 1931] in connection with the election to [the 
Town Council]. It appeals to electors of the fourth 
constituency for voting. Signed by: the Jewish Na-
tional Bloc – Zionist Organization; Association of 
Merchants in Drohobych; “Agudat Yisrael” Asso-
ciation; Central Association of Jewish Craftsmen, 
Drohobych Branch; “Merchants and Dealers” As-
sociation; “Yad Charuzim” Association; Society 
of Assistance to Jewish Invalids of War, Widows 
and War Orphans. Printed by: J. Loewenkopf; 
Drohobych.
63×95 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies

41. Afisz Bloku „Trzech Narodowości” wydru ko -
wany przed wyborami do Rady Miejskiej w  Dro ho  - 
byczu, w [październiku 1931 roku]. Zawiera na-
zwiska kandydatów na radnych i ich zastępców 
w kołach wyborczych: I, II, III. Kandydują między 
innymi: dr Michał Piechowicz, adwokat; Jan Urba-
nowicz, maszynista; dr Wiktor Kreisberg, lekarz; 
Zygmunt Zbigniew Biluchowski, dyrektor Rafinerii 
„Polmin”; dr Jerzy Kozicki, dyrektor Rafinerii „Naf-
ta”; dr Tadeusz Baranowski, lekarz; ksiądz prałat 
dr Kazimierz Kotula, proboszcz rzymsko-katolicki; 
Stanisław Wzorek, majster blacharski. Afisz sygno-
wany: Komitet „Bloku Trzech Narodowości”, repre-
zentanci Klubu Radnych Polskich, Klubu Radnych 
Żydowskich i Klubu Radnych Ukraińskich – dzie-
więć nazwisk. Druk. J. Loewenkopf, Drohobycz. 

A poster of the “Three Nations Bloc” printed before 
the election to the Town Council of Drohobych, in 
[October 1931]. It includes the names of candidates 
for councilmen and their deputies in the constituen-
cies: I, II, III. The candidates include: Dr. Michał 
Piechowicz, a lawyer; Jan Urbanowicz, an engine 
driver; Dr. Wiktor Kreisberg, a doctor; Zygmunt 
Zbigniew Biluchowski, the director of “Polmin” 
refinery; Dr. Jerzy Kozicki, the director of “Nafta” 
refinery; Dr. Tadeusz Baranowski, a doctor; the prel-
ate Dr. Kazimierz Kotula, Roman Catholic parish 
priest; Stanisław Wzorek, a master roofer. The poster 
signed by: the “Three Nations Bloc” Committee; 
representatives of the Polish Councilmen Club, Jew-
ish Councilmen Club, Ukrainian Councilmen Club – 
nine names. Printed by: J. Loewenkopf; Drohobych.
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95×63 cm
pol.-jid. 
nakł. 60 egz.
Polish/Yiddish 
Print run: 60 copies

42. Zawiadomienie Komitetu Wyborczego Blo-
ku Narodowego Żydowskiego do uzupełniają-
cych wyborów do Rady Miejskiej w Drohobyczu 
o zwołaniu zgromadzenia wyborców I, II i III 
koła wyborczego, które odbędzie się w sobotę, 
17 października 1931 roku, w sali Domu Żydow-
skiego. Zaprezentowane zostaną referaty poświę-
cone tematyce wyborczej − posła dr. Fischela 
Rottenstreicha (Fiszela Rotensztrajcha), preze-
sa dr. P. Adlersberga oraz dr. S. Marguliesa. Na 
afiszu zamieszczono wezwanie: „[…] głosujcie 
masowo i solidarnie na listę »Bloku Trzech Naro-
dowości«, który reprezentuje ideę zgody narodo-
wościowej w naszym mieście […]”. Druk. J. Lo-
ewenkopf, Drohobycz. 

An announcement of the Jewish National Bloc 
Electoral Committee in the by-election to the Town 
Council of Drohobych concerning the gathering of 
the voters of constituencies I, II and III, that will 
be held on Saturday, 17th October 1931, in the hall 
of the Jewish House. The following [guests] will 
make lactures on elections: Dr. Fischel Rotenstreich, 
a [Sejm] deputy; president Dr. P. Adlersberg; and 
Dr. S. Margulies. The poster includes a call: “[…] 
vote in great numbers and with solidarity on the list 
of »Three Nations Bloc«, which represents the idea 
of a harmony between nations in our town […]”. 
Printed by: J. Loewenkopf; Drohobych.
63×95 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies

43. Obwieszczenie Komitetu Ratunkowego przy 
Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Drohobyczu 
z 8 grudnia 1931 roku, w związku z wydawaniem 
ubogim Żydom asygnat na drzewo opałowe. Ko-
misja rozdzielcza Komitetu będzie urzędowała od 
czwartku, 10 grudnia 1931 roku, w kancelarii rabi-
nackiej przy ulicy Szkolnej. Komisja zwraca się do 
interesantów, aby zgłaszali się zgodnie z ustalonym 
porządkiem, zawartym w obwieszczeniu. Sygnowa-
ne: Przewodniczący Komisji rozdzielczej Komitetu 
Ratunkowego dr Z. Barchasz. Druk. J. Loewenkopf, 
Drohobycz. 

An announcement of the Relief Committee of the 
Jewish Religious Community in Drohobych dated 
8th December 1931, in connection with a distribu-
tion of firewood voucher to the impoverished Jews. 
A distribution commission of the Committee will 
work from Thursday, 10th December 1931, in the 
rabbinate office on Szkolna Street. The commission 
appeals to the enquirers to follow the established 
schedule included in the announcement. Signed by: 
the head of the distribution commission of the Relief 
Committee, Dr. Z. Barchasz. Printed by: J. Loewen-
kopf; Drohobych.
63×95 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies

44. Afisz Komitetu do spraw łaźni przy Żydowskiej 
Gminie Wyznaniowej w Drohobyczu. W imieniu 
Komitetu Lejb Pancer stwierdza, że mimo zmoder-
nizowania łaźni według najnowocześniejszych za-
sad higieny, zauważono, iż „w Drohobyczu czystość 
rodzinna (taares hamiszpoche), podstawa i funda-
ment judaizmu, jak również duma naszych ojców 
i praojców jest przez naszą ludność lekceważona”. 
Korzystanie z łaźni przez ubogich mieszkańców 
jest obecnie bezpłatne. Aby wykluczyć ewentualne 
szykany ze strony personelu, w łaźni rytualnej będą 
ustanowione dyżury kobiet. Prośba, aby wszelkie 
skargi w formie pisemnej były umieszczane w pusz-
kach na to przeznaczonych lub przekazywane Zarzą-
dowi Gminy. Drohobycz, styczeń/luty 1932. Druk. 
Loewenkopf, Drohobycz. 

A poster of the bath committee of the Jewish Reli-
gious Community in Drohobych. On behalf of the 
committee Leib Pancer expresses the concern that 
although the bath was modernized in accordance 
with the most recent rules of hygiene, “the family 
purity (Ta’ares-hamishpokhe) in Drohobych, the 
basis and foundation of Judaism and the pride of 
our fathers and forefathers is disregarded by our 
people”. Currently, impoverished people can use 
the bath free of charge. To prevent potential in-
sults from the personnel, on-duty women will be 
appointed in the ritual bath. A request to put any 
complaints in writing in the designated boxes or 
bring them to the Management Board of the Com-
munity. Drohobych, January/February 1932. Printed 
by: Loewenkopf; Drohobych.
63×48 cm
pol.-jid.
Polish/Yiddish
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45. Zawiadomienie Komitetu Ratunkowego przy 
Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Drohobyczu 
z 21 stycznia 1932 roku. Zawiera informację, iż Ko-
misja rozdzielcza Komitetu będzie wydawała asyg-
naty na opał począwszy od niedzieli, 24 stycznia, 
w szpitalu żydowskim przy ulicy dr. Leona Reicha. 
Interesanci winni zgłaszać się zgodnie z porząd-
kiem określonym w obwieszczeniu. Sygnowane: 
przewodniczący komisji rozdzielczej Komitetu Ra-
tunkowego dr Z. Barchasz. Druk. J. Loewenkopf, 
Drohobycz. 

An announcement of the Relief Committee of the 
Jewish Religious Community in Drohobych dated 
21st January 1932. It informs that the distribution 
commission of the Committee will distribute fuel 
vouchers in the Jewish hospital on Leona Reicha 
Street starting from Sunday, 24th January. The en-
quirers should come in accordance with the sched-
ule included in the announcement. Signed by: head 
of the distribution commission of the Relief Com-
mittee, Dr. Z. Barchasz. Printed by: J. Loewenkopf; 
Drohobych.
63×95 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies

46. Obwieszczenie Zarządu Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej w Drohobyczu z 28 stycznia 1932 roku, 
zawierające informację, że w związku z imieninami 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, profesora, 
doktora Ignacego Mościckiego, odbędzie się uro-
czyste nabożeństwo – w poniedziałek, 1 lutego, 
w Templum Domu Starców przy ulicy Mickiewicza. 
Kazanie okolicznościowe wygłosi rabin dr Bernard 
Schreier (Szrejer). Zaproszenie na nabożeństwo, 
skierowane do wszystkich członków Gminy, syg-
nowane: przewodniczący Zarządu Gminy Wyzna-
niowej Żydowskiej w Drohobyczu dr Tannenbaum 
(Tannenbojm). Druk. J. Loewenkopf, Drohobycz. 

An announcement of the Management Board of the 
Jewish Religious Community in Drohobych dated 
28th January 1932, informing that on the occasion 
of the name day of the President of the Republic 
of Poland, Professor Dr. Ignacy Mościcki, a special 
service will take place on Monday, 1st February, 
in the Old People’s Home Temple on Mickiewicza 
Street. Rabbi Dr. Bernard Schreier will have an oc-
casional sermon. The invitation to the service is 
addressed to all members of the Community. Signed 
by: chairman of the Jewish Religious Community 

Management Board in Drohobych, Dr. Tannen-
baum. Printed by: J. Loewenkopf; Drohobych.
47×63 cm 
pol.-jid. 
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish 
Print run: 50 copies

47. W obliczu trudnego ekonomicznego położe-
nia, w jakim znajduje się społeczeństwo  żydowskie, 
towarzystwo zapomogowe „Bet-Lechem” (Bejs 
 Lechem) zwraca się z apelem do Żydów o zapisy-
wanie się w poczet jego członków. Każdy grosz prze-
znaczony na rzecz towarzystwa odgrywa ogromną 
rolę, pozwala na udzielanie pomocy cierpiącym nę-
dzę. Prośba o przybycie na walne zgromadzenie, 
które odbędzie się 14 lutego 1932 roku w bożnicy 
Sadagórskiej przy ulicy Jagiellońskiej. Druk. J. Lo-
ewenkopf, Drohobycz. 

Confronted with the a difficult economic situation 
of the Jewish community, “Beis Lechem” relief 
society appeals to Jews for becoming members 
thereof. Every little donation for the society plays 
an important role as it enables to help those who 
suffer from poverty. A request to come to a general 
meeting that will be held on 14th February 1932 in 
Sadhora synagogue on Jagiellońska Street. Printed 
by: J. Loewenkopf; Drohobych.
63×48 cm
pol.-jid. 
nakł. 100 egz.
Polish/Yiddish 
Print run: 100 copies

48. Obwieszczenie Komitetu Ratunkowego przy 
Żydowskiej Gminie Wyznaniowej w Drohobyczu 
z 14 marca 1932 roku. Dotyczy bezpłatnego przy-
działu mac świątecznych. Informacja, iż osoby, któ-
re chcą otrzymać mace, muszą właściwie wypełnić 
karty rejestracyjne i przedłożyć je Zarządowi Gminy 
Żydowskiej do 28 marca. Karty rejestracyjne wy-
dawane są bezpłatnie w następujących miejscach: 
1. Drukarni J. Loewenkopfa, przy Rynku; 2. Skła-
dzie papieru S. Tannego, przy ulicy Piłsudskiego; 
3. Kancelarii Gminy, przy ulicy Sobieskiego. Syg-
nowane: Przewodniczący Komitetu Ratunkowego 
dr Tannenbaum (Tannenbojm). Druk. J. Loewen-
kopf, Drohobycz. 

An announcement of the Relief Committee of the 
Jewish Religious Community in Drohobych dated 
14th March 1932 concerning a free ration of holiday 
matzah. In information that persons who wish to 
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receive matzah must complete correctly registration 
cards and submit them to the Management Board 
of the Jewish Community until 28th March. Reg-
istration cards are available free of charge in the 
following locations: 1. J. Loewenkopf’s printing 
house, nearby Rynek Square; 2. S. Tanne’s paper 
warehouse on Piłsudskiego Street; 3. Community 
Office on Sobieskiego Street. Signed by: President 
of the Relief Committee, Dr. Tannenbaum. Printed 
by: J. Loewenkopf; Drohobych.
50×63 cm
pol.-jid. 
nakł. 60 egz.
Polish/Yiddish 
Print run: 60 copies

49. Zawiadomienie Komitetu Ratunkowego przy 
Żydowskiej Gminie Wyznaniowej w Drohobyczu 
dotyczące rozdziału asygnat na mace. Komisja roz-
dzielcza będzie urzędowała począwszy od niedzie-
li, 10 kwietnia, w szpitalu żydowskim przy ulicy 
dr. Leona Reicha. Obwieszczenie zawiera informa-
cję dotyczącą porządku wydawania asygnat. Afisz 
wydany 7 kwietnia 1932 roku. Druk. J. Loewenkopf, 
Drohobycz. 

An announcement of the Relief Committee of the 
Jewish Religious Community in Drohobych con-
cerning distribution of the vouchers for matzah. The 
distribution commission will work starting from 
Sunday, 10th April, in the Jewish hospital on Leona 
Reicha Street. The announcement informs about the 
distribution schedule of the vouchers for matzah. 
The poster issued on 7th April 1932. Printed by: 
J. Loewenkopf; Drohobych.
48×63 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies

50. Komitet Ratunkowy przy Gminie Wyznaniowej 
Żydowskiej w Drohobyczu informuje, że osoby po-
trzebujące wsparcia powinny wypełnić kwestiona-
riusze i oddać je w kancelarii rabinackiej, mieszczą-
cej się przy ulicy Szkolnej. Zawiadomienie wydane 
7 grudnia 1932 roku, sygnowane: Za Komitet Ratun-
kowy dr Barchasz. Druk. J. Loewenkopf, Drohobycz. 

The Relief Committee of the Jewish Religious Com-
munity in Drohobych informs that the persons who 
need support should complete questionnaires and 
submit them in the rabbinate office on Szkolna 
Street. The announcement issued of 7th Decem-

ber 1932; signed: on behalf of the Relief Com-
mittee, Dr. Barchasz. Printed by: J. Loewenkopf; 
Drohobych.
63×94 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies

51. Afisz zawierający informację Żydowskiego 
Komitetu Ratunkowego, iż postanowił on urucho-
mić kasę zapomogową „Gmilas (Gemilas) Chesed”. 
Zadaniem kasy jest udzielanie pożyczek, które będą 
spłacane w małych, tygodniowych ratach. Apel do 
ludności żydowskiej o jak najliczniejsze przystąpie-
nie do stowarzyszenia „Gmilas (Gemilas) Chesed”, 
z wkładem miesięcznym co najmniej 50 groszy. 
Sygnowany: dr Z. Barchasz, inżynier Goldwasser 
(Goldwaser), Józef Hulles, dyrektor Eliasz Schnepf 
(Sznepf). Osoby te, to delegaci Komitetu, którzy 
w najbliższych dniach odwiedzą mieszkańców, 
w celu zebrania zgłoszeń na członków. Afisz wy-
dany nakładem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, 
w [grudniu 1932 roku] w Drohobyczu. Druk. J. Lo-
ewenkopf, Drohobycz. 

A poster of the Jewish Relief Committee informing 
about the establishment of the “Gemilut Hesed” 
relief fund. The aim of the fund is to grant loans that 
will be repaid in small weekly installments. An ap-
peal to as many Jewish people as possible for joining 
“Gemilut Hesed” society, with a monthly contribu-
tion starting from 50 grosz. Signed by: Dr. Z. Bar-
chasz; engineer Goldwasser; Joseph Hulles; director 
Elias Schnepf. They are the Committee delegates 
who will visit the citizens to collect the applica-
tions. The poster issued by the Jewish Religious 
Community, in [December 1932] in Drohobych. 
Printed by: J. Loewenkopf; Drohobych.
63×94 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies

52. Żydowska Gmina Wyznaniowa i Rabinat w Dro-
hobyczu zwracają się do ludności żydowskiej, aby 
nie używała w czasie nadchodzących świąt Pesach 
mac sprowadzanych z innych miast. Od wieków ist-
nieje tradycja nakazująca wnoszenie opłaty od mąki 
paschalnej na rzecz ubogich miejscowych Żydów. 
Przy wypieku mac zatrudniana jest najuboższa miej-
scowa ludność, szczególnie wdowy i sieroty. Według 
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przepisów religijnych wypiek i sprzedaż mac mu-
szą odbywać się pod ścisłą kontrolą rabinatu. Ko-
szerność mac sprowadzanych z innych miast budzi 
wątpliwości, gdyż nie wiadomo, czy ich transport, 
wyładowanie i przechowywanie odbywa się według 
przepisów rytualnych. Sprzedażą sprowadzanych 
mac zajmują się przeważnie ludzie niepowołani, 
nieprzestrzegający przepisów religijnych. Rabinat, 
w porozumieniu z Zarządem Gminy, wydał zakaz 
używania takich sprowadzanych mac i postanowił 
obłożyć je „chajremem” jako niekoszerne i w Pesach 
niedozwolone. Afisz wydany [w marcu 1933 roku]. 
Sygnowany: Żydowska Gmina Wyznaniowa w Dro-
hobyczu − W. Ruhrberg, A. Fränkel; Rabinat − rabin 
dr Jakub Awigdor, rabin Wolf Nussenbaum, rabin 
Szulim Labin. Druk. J. Loewenkopf, Drohobycz. 

The Jewish Religious Community and the Rabbinate 
in Drohobych appeal to the Jewish people for not us-
ing matzah from other towns during the forthcoming 
Passover holiday. For centuries, there is a tradition 
demanding a collection of Passover flour contribu-
tion for the impoverished local Jews. The matzah 
is baked by the poorest local community members, 
particularly widows and orphans. According to the 
religious rules baking and selling of matzah must be 
strictly observed by the rabbinate. The kosherness 
of matzah from other towns is doubtful as it is not 
certain if they are transported, unloaded and stored 
in accordance with the ritual rules. Matzah from 
external sources are usually sold by unauthorized 
people who do not observe the religious rules. The 
Rabbinate with Community Management Board 
approval introduced a ban on using matzah from 
other towns and decided to put a “herem” on them 
as non-kosher and prohibited during Passover. The 
poster issued [in March 1933]. Signed by: the Jewish 
Religious Community in Drohobych − W. Ruhrberg; 
A. Fränkel; the Rabbinate − Rabbi Dr. Jakov Avig-
dor; Rabbi Wolf Nussenbaum; Rabbi Shulim Labin. 
Printed by: J. Loewenkopf; Drohobych. 
63×95 cm
pol.-jid.
nakł. 200 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 200 copies

53. Obwieszczenie Komisji Wyborczej Gminy Wy-
znaniowej Żydowskiej w Drohobyczu z 31 maja 
1933 roku, dotyczące wyborów Rady i  Zarządu 
Gminy. Afisz zawiera dwadzieścia nazwisk osób 
wybranych do Rady Gminy oraz dwadzieścia na-
zwisk osób, które będą ich następcami. Wybory zo-

stały przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego z 24 października 1930 roku. Sygno-
wane: Przewodniczący Komisji Wyborczej Gmi-
ny Wyznaniowej  Żydowskiej w  Drohobyczu dla 
 wyboru Rady i Zarządu  Gminy, dr Leon  Tannenbaum 
(Tannenbojm). Druk. J. Loewenkopf, Drohobycz. 

An announcement of the Electoral Commission of 
the Jewish Religious Community in Drohobych dated 
31st May 1933, concerning the election of the Com-
munity Council and Management Board. The poster 
lists twenty names of individuals elected to the Com-
munity Council and twenty names of individuals 
who will be successors thereof. The election was 
conducted in conformance with the regulation of 
the Ministry of Religious Denominations and Public 
Enlightenment of 24th October 1930. Signed by: 
Chair of the Electoral Commission of the Jewish 
Religious Community in Drohobych for the election 
of the Community Council and Management Board, 
Dr. Leon Tannenbaum. Printed by: J. Loewenkopf; 
Drohobych.
63×95 cm
pol.-jid.
nakł. 150 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 150 copies

54. Afisz Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydow-
skiej w Drohobyczu wydany 21 czerwca 1933 roku. 
Zawiera informację, że zgodnie z rozporządzeniem 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego z 24 października 1930 roku, Rada 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Drohobyczu 
20 czerwca 1933 roku wybrała Zarząd Gminy. 
Obwieszczenie zawiera dziesięć nazwisk osób 
wybranych do Zarządu oraz dziesięć nazwisk ich 
następców. Sygnowane: Przewodniczący Zarządu 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Drohobyczu 
dr Tannenbaum (Tannenbojm). Druk. J. Loewen-
kopf, Drohobycz. 

A poster of the Management Board of the Jewish 
Religious Community in Drohobych published on 
21st June 1933. It informs that according to the regu-
lation of the Ministry of Religious Denominations 
and Public Enlightenment of 24th October 1930, 
the Council of the Jewish Religious Community in 
Drohobych elected the Community Management 
Board on 20th June 1933. The announcement lists 
ten names of individuals elected to the Manage-
ment Board and ten names of individuals who will 
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be successors thereof. Signed by: Chairman of the 
Jewish Religious Community Management Board 
in Drohobych, Dr. Tannenbaum. Printed by: J. Loe-
wenkopf; Drohobych.
63×95 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies

55. Afisz wydrukowany w związku z wyborami 
do Rady Miejskiej w Drohobyczu, które odbędą się 
27 maja 1934 roku. Zawiera wezwanie  skierowane 
do społeczeństwa żydowskiego w Drohobyczu, aby 
głosowało na listę Żydowskiego Zjednoczonego 
Komitetu Wyborczego, nie oddawało zaś głosów 
na żadne inne listy. Tylko takie głosowanie może 
bowiem dać pewność, że w przyszłości przedsta-
wiciele społeczności polskiej lub nacji ukraińskiej 
nie będą mieli przewagi w podejmowaniu decyzji 
dotyczących miasta. Afisz wydany nakładem Ży-
dowskiego Zjednoczonego Komitetu Wyborczego 
w Drohobyczu, sygnowany: Za Zjednoczony Ży-
dowski Komitet Wyborczy dr Tannenbojm. Druk. 
J. Loewenkopf, Drohobycz. 

A poster printed in connection with the election to 
the Town Council of Drohobych that will be held 
on 27th May 1934. It appeals to the Jewish com-
munity in Drohobych for voting on the list of the 
United Jewish Electoral Committee and refraining 
from voting on any other list. Only such voting 
may ensure that in the future the representatives of 
Polish or Ukrainian nations will not have a majority 
in making decision concerning the town. The poster 
issued by the United Jewish Electoral Committee in 
Drohobych. Signed by: on behalf of the United Jew-
ish Electoral Committee, Dr. Tannenbaum. Printed 
by: J. Loewenkopf; Drohobych. 
63×94 cm
jid.
nakł. 100 egz.
Yiddish
Print run: 100 copies

56. Organizacja Agudas Isroel w Drohobyczu staje 
w obronie swojego prezesa Lejby Panzera, który 
kandyduje z listy Zjednoczonego Żydowskiego Blo-
ku Wyborczego w wyborach do Rady Miejskiej. 
W mieście ukazały się pamflety oczerniające preze-
sa, rzekomo autorstwa Bloku. Organizacja Agudas 
Isroel przedstawia swojego prezesa jako uczciwego, 
szanowanego obywatela miasta. [Maj 1934 roku]. 
Druk. „Drukarz”, Drohobycz. 

Agudat Yisrael organization in Drohobych stands up 
for its president Leib Panzer, who runs for the Town 
Council from the list of the United Jewish Electoral 
Bloc. The pamphlets slandering the president, al-
legedly authored by the Bloc, went up in the town. 
Agudat Yisrael organization presents its president 
as an honest respected citizen of the town. [May, 
1934]. Printed by: “Drukarz”; Drohobych.
63×47 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies

57. Organizacja Żydów Ortodoksów Adudas Isra-
el (Isroel), Zrzeszenie Syjonistów-Rewizjonistów 
oraz grupa obywateli-Żydów stworzyli Zjedno-
czony Blok Żydowski do wyborów do Rady Miej-
skiej w Drohobyczu i wzywają do głosowania na 
kandydatów Bloku. Są to ludzie cieszący się po-
wszechnym szacunkiem i poważaniem, którzy będą 
w Radzie bronić praw i interesów społeczeństwa 
żydowskiego miasta. Afisz wydany w [maju 1934 
roku]. Druk. „Drukarz”, Drohobycz. 

The Organization of Orthodox Jews Agudat Yis-
rael, Union of Zionist Revisionists and the group 
of Jewish citizens established the United Jewish 
Electoral Bloc for the election to the Town Council 
of Drohobych and appeal for voting on the Bloc’s 
candidates. They are persons enjoying a widespread 
respect and esteem, who will defend the rights and 
interests of the town’s Jewish community in the 
Town Council. The poster issued in [May 1934]. 
Printed by: “Drukarz”; Drohobych. 
63×95 cm
pol.-jid.
nakł. 100 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 100 copies

58. Afisz towarzystwa Bnot Jeszurun, wydany 
w [maju 1934 roku]. Zawiera apel skierowany do 
społeczeństwa żydowskiego, aby wspomagało to-
warzystwo szpitalne. „Odezwa Tow. Szpitalnego 
»Bnoth Jeszurun« w Drohobyczu o datki dobro-
wolne przy czytaniu Tory w święta uroczyste”. 
Szpital w Drohobyczu służy ubogim chorym, rów-
nież z Borysławia i okolic. Druk. J. Loewenkopf, 
Drohobycz. 

A poster of “Bnoth Jeshurun” Association issued 
in [May 1934]. It appeals to the Jewish community 
for supporting the hospital association. “An appeal 
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of Jewish Hospital Association »Bnoth Jeshurun« 
in Drohobych for voluntary donations during To-
rah reading on special holidays”. The hospital in 
Drohobych serves the impoverished patients, also 
from Boryslav and surroundings. Printed by: J. Loe-
wenkopf; Drohobych.
63×47 cm
pol.-jid.
nakł. 100 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 100 copies

59. Informacja, iż w Drohobyczu zostało powo-
łane stowarzyszenie „Tomche Anijim” (Tochmej 
Anijim). Celem stowarzyszenia jest walka z żebra-
ctwem („uwolnienie kupców, adwokatów, lekarzy, 
gospodyń, rzemieślników i innych obywateli od pla-
gi żebractwa”). „Tomche Anijim” będzie udzielało 
żebrakom tygodniowych lub miesięcznych zapo-
móg, dlatego zwraca się do Żydów z Drohobycza, 
aby zostawali jego członkami oraz regularnie, co 
tydzień lub co miesiąc, wpłacali hojne datki. Zawia-
domienie o organizacyjnym walnym  zgromadzeniu, 
które odbędzie się 13 maja 1934 roku, w lokalu boż-
nicy „Jiszraj Łajw”, przy Rynku 22. Apel o liczne 
przybycie. Druk. „Drukarz”,  Drohobycz. 

An information that “Tomche Aniyim” Associa-
tion was established in Drohobych. The aim of the 
association is fighting against begging (“freeing 
merchants, lawyers, doctors, housewives, crafts-
men and other citizens from the plague of beg-
gars”). “Tomche Aniyim” will grant the beggars 
weekly or monthly aid. Therefore, it appeals to 
the Jews from Drohobych for becoming members 
thereof and for regular, weekly or monthly, gener-
ous donations. An announcement concerning the 
organizational general meeting that will be held 
in the premises of “Yishrei Lev” synagogue on 22 
Rynek Square, on 13th May 1934. An appeal for 
appearance in great numbers. Printed by: “Dru-
karz”; Drohobych. 
63×94 cm
pol.-jid. 
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish 
Print run: 50 copies

60. Afisz stowarzyszenia żydowskich rzemieśl-
ników „Jad Charuzim”. Zawiera informację, że 
w Drohobyczu powstał Komitet, którego celem 
jest utworzenie jednolitego cechu żydowskiego dla 
wszystkich rzemiosł. „Dziś każdy  samodzielny rze-

mieślnik zdaje sobie sprawę, że silny i jednolity cech 
to podpora i rozwój rzemiosł, rozbicie zaś jednoli-
tości na małe cechy, dla poszczególnych rzemiosł, 
to otwarta droga do dalszego upadku żydowskiego 
rzemiosła i rozwój pokątnego fuszerstwa”. Zawia-
domienie o zebraniu samodzielnych rzemieślników 
Żydów, które zwołuje Komitet Tymczasowy – w po-
niedziałek, 1 października 1934 roku, w sali „Jad 
Charuzim”, przy ulicy Czackiego 23. Referat wygło-
si Maksymilian Glaserman (Glazerman), wiceprezy-
dent Izby Rzemieślniczej i prezes „Jad Charuzim” 
we Lwowie. Sygnowane: Za Tymczasowy Komitet 
inżynier Aleksander Goldwasser (Goldwaser). Druk. 
„Drukarz”, Drohobycz. 

A poster of the Jewish Craftsmen Association “Yad 
Charuzim”. It informs about establishing the Com-
mittee in Drohobych, aiming at creation of a joint 
Jewish guild for all Crafts. “Today, each independ-
ent craftsman realizes that a strong and united guild 
is a basis and growth of craftsmanship, while split-
ting to small guilds of individual crafts is an open 
road to a further deterioration of the Jewish craft 
and expansion of a shady sloppiness”. An announce-
ment concerning the meeting of independent Jewish 
craftsmen called by the Provisional Committee – 
Monday, 1st October 1934, in the “Yad Charuzim” 
hall on 23 Czackiego Street. The lectures will be 
presented by Maximilian Glaserman, vice president 
of the Chamber of Crafts and president of “Yad 
Charuzim” in Lviv. Signed by: on behalf of the 
Provisional Committee, engineer Alexander Gold-
wasser. Printed by: “Drukarz”; Drohobych. 
63×95 cm
pol.-jid.
nakł. 130 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 130 copies

61. Apel do żydowskich rodziców, aby zapisywali 
swoje dzieci do hebrajskiej szkoły stowarzyszenia 
„Tarbut”, przy ulicy Bednarskiej 2. Każdy grosz 
przeznaczony w tych ciężkich czasach na szkołę ma 
znaczenie dla przyszłości dzieci oraz ich wycho-
wania. Również informacja dla dorosłych o moż-
liwości uczęszczania na kursy wieczorowe. [1934 
rok]. Druk. A.H. (nieczytelne). 

An appeal to Jewish parents for enrolling their chil-
dren to a Hebrew school of “Tarbut” association 
on 2 Bednarska Street. Every little sum of money 
donated in these hard times to school makes a dif-
ference to the children’s future and education. Ad-
ditional information for adults about an opportunity 
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to participate in evening courses. [1934]. Printed 
by: A.H. (illegible).
95×63 cm
jid.
Yiddish

62. Afisz Komitetu Budowy Domu Emigranta Pol-
skiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pale-
stynie, Oddziału w Drohobyczu. Zawiera stwierdze-
nie: „Śmierć Wskrzesiciela i budowniczego Państwa 
Polskiego Marszałka Józefa Piłsudskiego pogrążyła 
Żydów polskich wraz z całym Narodem Polskim 
w smutku i żałobie”. Żydzi pragną utrwalić pamięć 
zmarłego Marszałka, największego w dziejach Pol-
ski męża stanu. Wyrazem pamięci będzie Dom Emi-
granta w Palestynie. Budowę podjął  Fundusz Wy-
zwolenia Żydowskiego Keren Tel-Chaj. Od hojności 
wszystkich Żydów zależeć będzie urzeczywistnienie 
tej idei. „Dla osiedla żydowskiego, dla przyszłych 
pokoleń żydowskich w Erec, będzie on [Dom Emi-
granta] widomym znakiem łączności wychodźstwa 
polskiego z Rzeczpospolitą, a dla  Polski dowodem 
przywiązania Żydostwa polskiego”.  [Lipiec 1935 
roku]. Druk. „Drukarz”, Drohobycz. 

A poster of the Committee for the Construction of 
Marshal Józef Piłsudski Polish Emigrant House in 
Palestine, Drohobych Branch. It includes a state-
ment: “The death of the Restorer and builder of the 
Polish State, Marshal Józef Piłsudski plunged the 
Polish Jews and the whole Polish Nation into sad-
ness and mourning.” The Jews would like to com-
memorate the late Marshal, the greatest statesman in 
the Polish history. The Emigrant House in Palestine 
will be a token of commemoration. The construc-
tion was commenced by the Jewish Liberation Fund 
Keren Tel-Hai. The fulfillment of this idea will de-
pend on generosity of all Jews. “For the Jewish set-
tlement, for the future Jewish generations in Eretz, 
it [the Emigrant House] will be a visible sign of the 
contact of the Polish emigration with the Republic 
[of Poland], and for Poland it will be the evidence 
of the attachment of the Polish Jewry”. [July, 1935]. 
Printed by: “Drukarz”; Drohobych.
94×63 cm
pol. 
nakł. 140 egz.
Polish 
Print run: 140 copies

63. Dokument wydany odrębnie w języku jidysz. 
Treść, miejsce i rok druku afisza identyczne, jak 
w wydaniu polskim, zobacz pozycja 62. [Druk. 
w Drohobyczu]. 

A document issued separately in Yiddish. The con-
tent, publication place and year are identical as in the 
Polish edition in Figure 62. [Printed in: Drohobych].
95×63 cm
jid.
nakł. 146 egz.
Yiddish
Print run: 146 copies

64. Stronnictwo Państwa Żydowskiego w Dro-
hobyczu wzywa do głosowania w wyborach do 
[Kongresu Syjonistycznego] na listę nr 4. Na afiszu 
znajduje się „10 przykazań” syjonizmu państwo-
wego. Z listy nr 4 kandydują: Meir Grossman − Tel 
Awiw, dr Ryszard Lichtheim − Jerozolima, inżynier 
Robert Stricker − Wiedeń, profesor Jakub Rothman 
− Lwów, dr Israel Schmer. [Lipiec 1935 roku]. Druk. 
Druk. „Drukarz”, Drohobycz. 

The Jewish State Party in Drohobych calls for voting 
in the election to the [Zionist Congress] on the list 
No 4. The poster lists “10 commandments” of the 
state Zionism. Candidates from the list No 4 include: 
Meir Grossman − Tel Aviv; Dr. Richard Lichtheim 
– Jerusalem; engineer Robert Stricker – Vienna; 
Professor Jacob Rothman – Lviv; Dr. Israel Schmer. 
[July, 1935]. Printed by: “Drukarz”; Drohobych.
94×63 cm
pol.
nakł. 60 egz.
Polish
Print run: 60 copies

65. Apel skierowany do Żydów w Drohobyczu 
o przestrzeganie zasad obowiązujących w soboty. 
Szabas (szabat) jest fundamentem istnienia całego 
żydostwa, jego profanacja może doprowadzić do 
upadku narodu żydowskiego. Przeciwko tym Żydom, 
którzy otwierają swoje sklepy lub warsztaty w sobo-
tę, bądź w inny sposób otwarcie profanują szabas, 
będą podjęte działania, między innymi: nie zostaną 
oni dopuszczeni do podium bóżnicy, nawet w rocz-
nicę śmierci ojca lub matki; nie zostaną wezwani 
do czytania Tory, nawet w święto Symches Tojre 
(Radość Tory); nazwiska otwarcie profanujących 
szabas zostaną umieszczone na tablicach we wszyst-
kich bóżnicach, zostaną oni również pochowani poza 
cmentarzem żydowskim. Na afiszu informacja, że 
w soboty i święta będą sprawdzane sklepy i warszta-
ty. Dokument sygnowany w imieniu Sądu Rabina-
ckiego: rabin Jakow Awigdor, w imieniu towarzystwa 
„Szomrej Szabes” Lejb Szpandorf. [Sierpień 1935 
roku]. Druk. J. Loewenkopf, Drohobycz. 
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An appeal to Jews in Drohobych for adherence to 
rules concerning the Sabbath. The Sabbath is the 
foundation of existence of the whole Jewry. A profa-
nation thereof may lead to the fall of the Jewish 
nation. The following actions will be taken against 
those Jews who open their shops or workshops on 
Saturdays or openly profane the Sabbath in any 
other way: they will not be allowed to approach 
the synagogue podium even on the anniversary of 
father’s or mother’s death; they will not be called 
for reading Torah even on Simchat Torah (Joy of 
the Torah) holiday; the names of individuals openly 
profaning the Sabbath will be put on the boards in 
all synagogues; they will also be buried outside 
a Jewish cemetery. The poster informs that shops 
and workshops will be inspected on Saturdays and 
holidays. The document signed: on behalf of the 
Rabbinate Court – Rabbi Jakov Avigdor; on be-
half of “Shomrei Shabbos” society – Leib Schpan-
dorf. [August, 1935]. Printed by: J. Loewenkopf; 
Drohobych.
70×51 cm
pol.-jid.
nakł. 100 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 100 copies

66. Organizacja Żydów Ortodoksów w Polsce Agu-
das Israel (Isroel), Oddział w Drohobyczu, zwraca 
się do żydowskich wyborców z apelem, aby bra-
li udział w wyborach do Sejmu, które odbędą się 
w niedzielę, 8 września 1935 roku. Cytat z treści 
afisza: „Ludność żydowska powinna wykazać swo-
je usilne zainteresowanie we wszystkich sprawach 
Państwa i nie wolno jej pozostać pasywnie, tylko 
wykazać, że bierze aktywny udział w przebudowie 
ustroju Państwowego na podstawie równości oby-
watelskiej i troski o całym kraju, a nie o klasie lub 
partii”. Druk. „Drukarz”, Drohobycz. 

The Organization of Orthodox Jews Agudat Yisrael 
in Poland, Drohobych Branch appeals to all Jewish 
voters for participation in the election to the Sejm 
that will be held on Sunday, 8th September 1935. 
An excerpt from the poster: “The Jewish community 
should show strong interest in all affairs of the State 
and should not be passive. On the contrary, it should 
show that it actively participates in the reconstruc-
tion of the State system based on the civic equality 
and concern about the whole country, not just one 
class or party”. Printed by: “Drukarz”; Drohobych.
63×94 cm
pol.-jid.

nakł. 60 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 60 copies

67. Wezwanie do wzięcia udziału w zgromadze-
niu protestacyjnym, które odbędzie się 1 stycznia 
1936 roku w Domu Żydowskim. Protest skierowany 
jest przeciw władzy mandatowej Anglii, która chce 
wbrew woli jiszuwu, Agencji Żydowskiej, wbrew 
woli wszystkich Żydów, powołać w Palestynie radę 
legislatywną. Referaty wygłoszą: dr Pachtman, 
Zwi (Cwi) Gelehrter i dr Margulies. Afisz sygno-
wany: Organizacja Sjońska, Zjednoczona Partia 
S.S. [Syjonistyczno-Socjalistyczna] Hitachduth 
Poale-Sjon, Stronnictwo Państwa Żydowskiego, 
Organizacja „Haszachar”. Druk. Michał Werdin-
ger, [Drohobycz]. 

An appeal for participation in the protest gather-
ing that will be held on 1st January 1936 in the 
Jewish House. The protest is directed against the 
British mandate authorities that intend to estab-
lish the legislative council in Palestine against the 
wishes of the Yishuv, Jewish Agency and all Jews. 
The lectures will be made by: Dr. Pachtman; Zwi 
Gelehrter; and Dr. Margulies. The poster signed 
by: Zionist Organization; United Zionist Socialist 
Party “Hit’ahdut Poale Zion”; Jewish State Party; 
“Hashahar” Organization. Printed by: Michał Wer-
dinger; [Drohobych].
63×94 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies

68. Afisz Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydow-
skiej w Drohobyczu wydany w związku z wpro-
wadzeniem nowego systemu opłat, które do tej 
pory wnosili sprzedawcy mac i mąki służącej do 
wyrobu mac. Zarząd Gminy postanowił w roku 
bieżącym zrezygnować całkowicie z tego źródła 
dochodu. Zamiast opłaty od sprzedaży mąki i mac, 
handlarze winni uiścić pewne większe kwoty pie-
niężne, po które zgłoszą się specjalnie wyznaczeni 
do tego obywatele. Przeznaczone one zostaną na 
pomoc najuboższym. Cytat z treści afisza: „Obo-
wiązkiem religijnym i moralnym każdego Żyda 
jest pamiętać o swych braciach potrzebujących 
mac na Pesach. […] Niechaj żaden Żyd nie od-
ciągnie się od opłaty na rzecz swych biednych bra-
ci, którym los odebrał możność zaopatrzenia się 
w chleb świąteczny”. Sygnowany: prezes dr Leon 
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Tannenbaum (Tannenbojm), 5 marca 1936 roku. 
Druk. „Drukarz”, Drohobycz. 

A poster of the Management Board of the Jewish 
Religious Community in Drohobych issued in con-
nection with the introduction of the new system of 
contributions made by the sellers of matzah and 
flour used to bake matzah. In the current year, the 
Management Board of the Community decided to 
give up completely this source of revenue. Rather 
than paying contribution on sales of flour and mat-
zah, the merchants should pay some larger amounts 
that will be collected by specially designated citi-
zens. They will be used to help the most impover-
ished persons. An excerpt from the poster: “It is 
a religious and moral duty of all Jews to remember 
about their brothers who need matzah for the Pas-
sover. […] Let no Jew be reluctant to contribute for 
impoverished brothers who were deprived by fate 
of the capability to buy the holiday bread”. Signed 
by: the Chairman, Dr. Leon Tannenbaum, 5th March 
1936. Printed by: “Drukarz”; Drohobych.
63×95 cm
pol.-jid.
Polish/Yiddish

69. Organizacja Sjońska, Komitet Lokalny w Dro-
hobyczu, zwołuje publiczne zgromadzenie ludowe, 
które odbędzie się w sali Domu Żydowskiego, w nie-
dzielę, 26 kwietnia 1936 roku. Na zgromadzeniu 
omówione zostaną skutki tragicznych wypadków 
w Palestynie – na pograniczu Tel Awiwu zginęli 
pionierzy. Przemówienia wygłoszą: dr Salomon 
Leder, członek Krajowej Egzekutywy Organizacji 
Sjońskiej we Lwowie, dr Mojżesz Pachtman oraz 
dr Izydor Schneider (Icchak Sznajder). Druk. J. Lo-
ewenkopf, Drohobycz. 

The Zionist Organization, the Local Committee in 
Drohobych calls a public people’s gathering that 
will be held in the Jewish House hall on Sunday, 
26th April 1936. The subject of the gathering will 
be to discuss the consequences of tragic events in 
Palestine – killing pioneers on the borders of Tel 
Aviv. The speeches will be made by: Dr. Salomon 
Leder, member of the National Executive of the 
Zionist Organization in Lviv; Dr. Moshe Pachtman 
and Dr. Yitzhak Schneider. Printed by: J. Loewen-
kopf; Drohobych. 
63×94 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies

70. Wezwanie na publiczne zgromadzenie prote-
stacyjne, które odbędzie się w niedzielę, 30 sierpnia 
1936 roku, w sali Domu Legionowo-Strzeleckiego. 
Rząd palestyński nie reaguje na niszczenie przez 
Arabów mienia stworzonego przez Żydów w Pa-
lestynie. Arabowie mordują skrytobójczo Ży-
dów w Erec. Rząd palestyński nie robi nic, aby 
zgnieść szerzącą się w Erec anarchię. Grozi nie-
bezpieczeństwo, że władza mandatowa zawiesi 
czasowo imigrację do Palestyny, do której prawa 
zagwarantował Żydom cały cywilizowany świat. 
Sygnowane: Zarząd i Rada Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej, Organizacja Syjonistyczna, Zjedno-
czona Partia S.S. [Syjonistyczno-Socjalistyczna] 
Hitachdut – Poalej Syon, Związek Żydów Uczest-
ników Walk o Niepodległość Polski, Organizacja 
Syjonistyczna „Haszachar”, Klub Radnych Naro-
dowości Żydowskiej w Radzie Miejskiej w Dro-
hobyczu, Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczne 
„Betar”, Drohobyckie Stowarzyszenie Kupców, 
Rabinat miasta Drohobycza, Nowa Organizacja 
Syjonistyczna, Stronnictwa Państwa Żydowskiego, 
Organizacja Kobiet Żydowskich „Wizo”, Organi-
zacja „Agudath Israel”, Klub Towarzyski w Droho-
byczu, Zrzeszenie Rzemieślników „Jad-Charuzim”, 
Stowarzyszenie „Kupcy i Handlarze”. Druk. „Dru-
karz”, Drohobycz. 

A call for a public protest gathering that will be held 
on Sunday, 30th August 1936, in the hall of the Le-
gionnaires’ and Riflemen’s House. The Palestinian 
authorities do not react on destroying the property 
created by the Jews in Palestine by the Arabs. The 
Arabs assassinate Jews in Eretz. Palestinian authori-
ties do nothing to suppress the anarchy spreading in 
Eretz. There is a danger that the mandate authori-
ties temporarily suspend the rights of immigration 
to Palestine guaranteed to the Jews by the whole 
civilized world. Signed by: the Management Board 
and the Council of the Jewish Religious Commu-
nity; Zionist Organization; United Zionist Social-
ist Party “Hit’ahdut Poale Zion”; Union of Jewish 
Fighters for Poland’s Independence; “Hashahar” 
Zionist Organization; Jewish Councilmen Club 
in the Town Council of Drohobych; Jewish Gym-
nastics Association “Betar”; Association of Mer-
chants of Drohobych; the Rabbinate of the town 
of Drohobych; New Zionist Organization; Jewish 
State Party; Jewish Women Organization “Wizo”; 
“Agudat Yisrael” Organization; the Social Club in 
Drohobych; Craftsmen Association “Yad Charuz-
im”; “Merchants and Dealers” Association. Printed 
by: “Drukarz”; Drohobych.
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94×63 cm
pol.
nakł. 80 egz.
Polish
Print run: 80 copies

71. Nowa Organizacja Syjonistyczna w Drohoby-
czu zaprasza na odczyt rabina Bernsteina (Bernsztaj-
na) z Warszawy. Referat zostanie wygłoszony w sali 
kina „Sztuka”, przy ulicy Szewczenki, w poniedzia-
łek, 5 października 1936 roku. Gość zaprezentuje 
temat Naród żydowski w walce o swój byt. Na afiszu 
hasła: „Oskarżamy władzę mandatową! Żądamy 
utworzenia legionu żydowskiego! Emigracja 1½ 
miliona Żydów do Palestyny w ciągu najbliższych 
10 lat!” Druk. J. Loewenkopf, Drohobycz. 

The New Zionist Organization in Drohobych invites 
to a lecture of Rabbi Bernstein from Warsaw. The 
lecture will be made in the hall of “Sztuka” cin-
ema on Szewczenki Street, on Monday, 5th October 
1936. The guest will speak on a topic Jewish people 
in the struggle for their existence. The slogans on 
the poster: “We accuse the mandate authorities! We 
demand establishment of the Jewish legion! Emi-
gration of 1.5 million Jews to Palestine in the next 
ten years!” Printed by: J. Loewenkopf; Drohobych.
63×94 cm
pol.-jid. 
nakł. 100 egz.
Polish/Yiddish 
Print run: 100 copies

72. W obliczu trudnego ekonomicznego położenia, 
w jakim znajduje się społeczeństwo żydowskie, to-
warzystwo zapomogowe „Bet-Lechem” (Bejs Le-
chem) zwraca się z apelem do Żydów o zapisywanie 
się w poczet jego członków. Każda, najdrobniejsza 
nawet kwota, przeznaczona na rzecz towarzystwa, 
odgrywa ogromną rolę − pozwala na udzielanie 
pomocy cierpiącym nędzę mieszkańcom Droho-
bycza. Prośba o przybycie na walne zgromadzenie, 
które odbędzie się 14 marca 1937 roku w bożni-
cy Sadagórskiej, przy ulicy Jagiellońskiej. Druk. 
J. Loewenkopf, Drohobycz. Uwaga: Tekst afisza 
identyczny jak w pozycji 47. 

Confronted with the a difficult economic situation of 
the Jewish community, “Beis Lechem” relief society 
appeals to Jews for becoming members thereof. 
Every little donation for the society plays an im-
portant role as it enables to help those citizens of 
Drohobych who suffer from poverty. A request to 
come to a general meeting that will be held on 14th 

March 1937 in Sadhora synagogue on Jagiellońska 
Street. Printed by: J. Loewenkopf; Drohobych. Note: 
The text of the poster is identical as in Figure 47.
63×47 cm
pol.-jid.
nakł. 60 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 60 copies

73. Obwieszczenie Komisji Wyborczej Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Drohobyczu dla wy-
boru Rady i Zarządu Gminy z 23 czerwca 1937 
roku. Komisja podaje do wiadomości, że na posie-
dzeniu w dniu 22 czerwca uznała za ważną w wy-
borach jedynie listę nr 2 Zjednoczonego Bloku Na-
rodowego Żydowskiego. Decyzja została podjęta 
zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego. Wymienieni 
na liście kandydaci uważani są za wybranych, bez 
konieczności głosowania. Do Rady Gminy weszło 
dwudziestu członków Gminy, między innymi: dr 
Tannenbaum Leon (Tannenbojm) − adwokat, 
Teicher Samuel − właściciel kopalń, dr Margulies 
Simche − adwokat, Morgenstern Benzion (Morgen-
sztern Bencion) − kupiec. Na afiszu znajduje się 
także dwadzieścia nazwisk osób, które zostały 
zastępcami członków Rady Gminy. Druk. Michał 
Werdinger, Drohobycz. 

An announcement of the Electoral Commission of 
the Jewish Religious Community in Drohobych, 
concerning the election of the Community Council 
and Management Board dated 23rd June 1937. The 
Commission informs that during the meeting of 
22nd June it recognized as valid only the list No 2 
of the United Jewish National Bloc. The decision 
was made in conformance with the regulation of 
the Ministry of Religious Denominations and Pub-
lic Enlightenment. The candidates included on the 
list are considered elected without the need to vote. 
Twenty members of the Community were elected 
to the Community Council, including: Dr. Tannen-
baum Leon – a lawyer; Teicher Samuel – a mine 
owner; Dr. Margulies Simche – a lawyer; Morgen-
stern Benzion – a merchant. The poster also lists 
twenty names of individuals who became the dep-
uty members of the Community Council. Printed 
by: Michał Werdinger; Drohobych.
63×94 cm
pol.-jid.
nakł. 60 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 60 copies
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74. Afisz organizacji syjonistyczno-rewizjoni-
stycznych, zawierający apel do narodu żydowskie-
go, aby poparł on Włodzimierza Żabotyńskiego. 
Dokument został wydany w związku z projektem 
podziału Palestyny, sporządzonym przez Komisję 
Królewską [powołaną 7 sierpnia 1936 roku przez 
króla angielskiego]. Cytat z treści afisza: „[…] 
Komisja Królewska proponuje zrobić z nas [Ży-
dów] na wieki wieków niewolników względem 
potężnej Federacji Państw Arabskich, składającej 
się ze Ziemi Israela i sąsiednich państw arabskich, 
że z grosza krwią zapracowanego, tego wszędzie 
nękanego Narodu naszego, wypada nam stworzyć 
Państwo Arabskie w Erec Israel i płacić jemu wie-
czysty haracz (subwencje)”. Dokument zawiera 
oskarżenie prezydenta Organizacji Syjonistycznej 
profesora dr. Chaima Weizmanna, który publicznie 
oświadczył, że „nie ma sympatii i nie ma zrozu-
mienia dla żydowskiej większości w Erec Israel”. 
Na afiszu hasła: „Walczcie wraz z [Włodzimierzem 
Żabotyńskim] o prawdziwe zmartwychwstanie 
Narodu Żydowskiego; o Państwo Żydowskie po 
obu stronach Jordanu; o Erec Israel od Dan po Bar 
Szeba i od Gilead do morza – o powrót do Syjo-
nu i likwidacji Diaspory”. Wydany nakładem Unii 
Syjonistów-Rewizjonistów w Drohobyczu w [lipcu 
1937 roku], sygnowany: Nowa Organizacja Syjoni-
styczna w Polsce, C.K. Unii Syjonistów-Rewizjoni-
stów w Polsce, Centrala Krajowa „Achduth-Izrael” 
w Polsce, Zarząd Główny Organizacji Brith-Trum-
peldor w Polsce, Zarząd Główny Organizacji Brith 
Hachajał w Polsce, Centrala Związku Żydowskich 
Kobiet Narodowych w Polsce, Kierownictwo Na-
czelne „Masada” w Polsce, Kierownictwo Naczel-
ne „Nordiah” w Polsce, Organizacja Akademicka 
„Jawne weJodefet” w Polsce. Druk. J. Loewenkopf, 
Drohobycz. 

A poster of Zionist revisionist organizations appeal-
ing to the Jewish people for support of Vladimir 
Jabotinsky. The document was issued in connection 
with the plan of dividing Palestine, prepared by 
the Royal Commission [established on 7th August 
1936 by the British King]. An excerpt from the 
poster: “[…] The Royal Commission tries to make 
us [the Jews] forever and ever slaves of a mighty 
Federation of Arab States consisting of the Land 
of Israel and neighboring Arab states. From the 
funds earned with blood by our people harassed 
all over the world, we ought to establish an Arab 
State in Eretz Yisrael and pay this state an eternal 
tribute (subventions)”. The document accuses the 
president of the Zionist Organization, Professor 

Dr. Chaim Weizmann, who publicly stated that 
“there is no sympathy and understanding for the 
Jewish majority in Eretz Yisrael”. Slogans on the 
poster: “Fight together with [Vladimir Jabotinsky] 
for a true resurrection of the Jewish People; for the 
Jewish State on both banks of the Jordan River; 
for Eretz Yisrael from Dan to Beersheba and from 
Gilead to the sea – for the return to Zion and end of 
the Diaspora”. Issued by the Union of Zionist Re-
visionists in Drohobych in [July 1937]. Signed by: 
the New Zionist Organization in Poland; the Cen-
tral Committee of the Union of Zionist Revision-
ists in Poland; National Central Office of “Achdus 
Yisrael” in Poland; the Executive Council of Brith 
Trumpeldor Organization in Poland; the Executive 
Council of Brith Hachajal Organization in Poland; 
the Central Office of the Union of Jewish Nation-
alist Women in Poland; the Executive Leadership 
of “Masada” in Poland; the Executive Leadership 
of “Nordiah” in Poland; the Academic Organiza-
tion “Yavneh ve-Yodefeth” in Poland. Printed by: 
J. Loewenkopf; Drohobych.
95×63 cm
pol.
nakł. 250 egz.
Polish
Print run: 250 copies

75. Zawiadomienie Nowej Organizacji Syjonistycz-
nej w Drohobyczu o wiecu protestacyjnym przeciw 
zamierzonemu podziałowi Palestyny, zwołanym na 
dzień 18 lipca 1937 roku, do sali Domu Żydowskie-
go. Cytat z treści afisza: „Żydzi! Zamanifestujcie 
w Tiszah-beaw, w dniu wielkiej żałoby narodowej, 
przeciw ponownemu zburzeniu Jerozolimy! Z woli 
i gniewu Narodu wykujcie potężny młot, by zdruz-
gotać plan ograbienia naszej Ojczyzny! – Wspomnij-
cie o przysiędze: »Jeśli Cię Jerozolimo zapomnę, 
niech uschnie moja prawica«”. Druk. Podkarpacka, 
Drohobycz, Plac Św. Trójcy. 

An announcement of the New Zionist Organization 
in Drohobych about the protest rally against the 
intended division of Palestine, called on 18th July 
1937, in the Jewish House hall. An excerpt from the 
poster: “Jews! Demonstrate on Tisha B’Av, on the 
day of the great national mourning, against a new 
destruction of Jerusalem! From the will and anger 
of the People forge a huge hammer to crush the plan 
of stripping our Homeland! – Remember the oath: 
»If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand be 
forgotten«”. Printed by: Drukarnia Podkarpacka; 
Drohobych, Św. Trójcy Square.
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48×63 cm
pol.-jid. 
nakł. 100 egz.
Polish/Yiddish 
Print run: 100 copies

76. Zarząd Kasy Gmilat (Gemilas) Chesed kieru-
je wezwanie do dłużników, aby zwracali pożycz-
ki. Kasa będzie mogła wówczas ratować innych 
drobnych kupców i rzemieślników, którzy z trudem 
zarabiają w tych ciężkich czasach na chleb. Apel 
do społeczeństwa żydowskiego o poparcie Kasy. 
Afisz wydany nakładem Gemilat (Gemilas) Che-
sed w Drohobyczu w [sierpniu 1937] roku. Druk. 
„Drukarz”, Drohobycz. 

The Management Board of “Gemilut Hesed” Fund 
sends a call to debtors for paying back the loans. 
The fund would then be able to save other trades-
men and craftsmen who find it hard to earn for liv-
ing in these difficult times. An appeal to the Jewish 
community to support the Fund. The poster issued 
by “Gemilut Hesed” in Drohobych in [August 
1937]. Printed by: “Drukarz”; Drohobych.
94×63 cm
pol.-jid.
nakł. 100 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 100 copies

77. Obwieszczenie Zarządu Gminy Wyznanio-
wej Żydowskiej w Drohobyczu z 4 października 
1937 roku. Zawiera informację, że zgodnie z roz-
porządzeniem Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego z 24 października 1930 
roku, Rada Gminy wybrała 3 października 1937 
roku dwudziestu członków Zarządu i ich następ-
ców. Są to między innymi: dr Leon Tannenbaum 
(Tannenbojm), Abraham Fränkel (Frenkel), Izak 
Feuerstein (Icchak Fajersztajn), dr Eliasz Nacht, 
dr Leon Arnold. Druk. „Drukarz”, Drohobycz. 

An announcement of the Management Board of the 
Jewish Religious Community in Drohobych dated 
4th October 1937. It informs that in accordance with 
the regulation of the Ministry of Religious Denomi-
nations and Public Enlightenment of 24th October 
1930, on 3rd October 1937, the Management Board 
of the Community elected twenty members of the 
Management Board and their successors. They in-
clude: Dr. Leon Tannenbaum; Abraham Fränkel; 
Yitzhak Feuerstein; Dr. Elias Nacht; Dr. Leon Ar-
nold. Printed by: “Drukarz”; Drohobych.

48×63 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies

78. Komitet założycielski przy Stowarzyszeniu 
Rzemieślników Żydów „Jad-Charuzim” w Dro-
hobyczu informuje o zebraniu organizacyjnym 
rzemieślników-Żydów, w sprawie zatwierdzonego 
statutu Ogólno-Żydowskiego Cechu w Drohobyczu 
– w niedzielę, 17 października 1937 roku, w Domu 
Żydowskim. Druk. „Drukarz”, Drohobycz. 
The founding committee of the Jewish Craftsmen 
Association “Yad Charuzim” in Drohobych informs 
about the organizational meeting of the Jewish 
craftsmen in connection with the approved statute 
of the General Jewish Guild in Drohobych – on 
Sunday, 17th October 1937, in the Jewish House. 
Printed by: “Drukarz”; Drohobych.
63×94 cm
pol.-jid. 
nakł. 100 egz.
Polish/Yiddish 
Print run: 100 copies

79. Protest przeciwko rozporządzeniu rektorów 
wyższych uczelni w Warszawie, ustanawiającemu 
getto ławkowe dla żydowskiej młodzieży akade-
mickiej, sygnowany przez żydowskie organizacje, 
instytucje i stowarzyszenia w Polsce. W doku-
mencie stwierdza się, że rozporządzenie „narusza 
jaskrawo przepisy konstytucji o równości wszyst-
kich obywateli przez wprowadzenie dyskryminacji 
natury wyznaniowo-narodowościowej, co nabiera 
specjalnego znaczenia na tle ogólnej akcji ekster-
minacji, stosowanej wobec ludności żydowskiej”. 
Afisz zawiera informację o proklamowaniu Tygo-
dnia Akademika Żydowskiego w dniach od 20 do 
27 października [1937 roku]. Apel, aby cała ludność 
żydowska w Polsce wstrzymała się od zbędnych 
wydatków oraz wszelkich rozrywek, a sumy w ten 
sposób zaoszczędzone przeznaczyła na pomoc dla 
żydowskiej młodzieży akademickiej. Cytat z tre-
ści afisza: „Zwracamy się z gorącym apelem do 
wszystkich Żydów w Polsce, aby tym zbiorowym 
czynem zamanifestowali swój protest przeciw po-
gwałceniu praw obywatelskich, a zarazem swe przy-
wiązanie do młodzieży akademickiej. W tej akcji 
żydostwa polskiego nie śmie nikogo zabraknąć!”. 
Sygnowany: Posłowie i senatorowie żydowscy, C.K. 
Agudas Izrael w Polsce, C.K. Mizrachi w Polsce, 
C.K. Organizacji Ogólnych Syjonistów w Polsce, 
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 Egzekutywa Krajowej Organizacji Syjonistycznej 
dla Wschodniej Małopolski, Egzekutywa Organiza-
cji Syjonistycznej dla Zachodniej Małopolski i Ślą-
ska, C.K. Syjonistów Rewizjonistów w Polsce, C.K. 
Syjonistów Państwowców w Polsce, C.K. Związku 
Kobiet Żydowskich „Wizo” w Polsce, C.K. Poalej 
Agudas Israel w Polsce, C.K. „Torah Weawoda” 
w Polsce, C.K. Związku Kupców, C.K. Organiza-
cji Detalistów i Drobnych Kupców w Polsce, Sto-
warzyszenie Adwokatów Żydowskich, Stowarzy-
szenie Inżynierów, Związek Lekarzy Żydowskich 
w Polsce, Związek Chemików-Żydów. Dokument 
sygnowany również przez dziesięć instytucji, 
 organizacji i stowarzyszeń w Drohobyczu (zobacz 
wymienione − pozycja 80). Nakład: Akademickie 
Koło  Syjonistyczne „Hatikwah” w Drohobyczu. 
Druk. Michał Werdinger, Drohobycz. 

A protest against the regulation of the presidents of 
Warsaw universities establishing a bench Ghetto for 
the Jewish academic youth. The protest is signed 
by the Jewish organizations, institutions, and as-
sociations in Poland. The document states that the 
regulation “drastically violates the provisions of the 
constitution concerning the equality of all citizens 
by introducing a religious and ethnic discrimina-
tion. It becomes especially significant considering 
a general campaign of extermination against the 
Jewish population”. The poster informs about pro-
claiming the Week of Jewish Academic from 20th to 
27th October [1937]. An appeal to the whole Jewish 
population in Poland for refraining from unneces-
sary expenses and any entertainment, and assigning 
the money saved to help the Jewish academic youth. 
An excerpt from the poster: “We appeal warmly to 
all Jews in Poland for manifesting with this com-
mon act their protest against violating civic rights, 
and their attachment to the academic youth. No 
one should stay out of this campaign of the Polish 
Jewry!”. Signed by: Jewish [Sejm] deputies and 
members of the Senate; the Central Committee of 
Agudat Yisrael in Poland; the Central Committee 
of Mizrachi in Poland; the Central Committee of 
General Zionist Organization in Poland; the Ex-
ecutive of the National Zionist Organization for 
Eastern Małopolska [Lesser Poland]; the Executive 
of the Zionist Organization for Western Małopolska 
[Lesser Poland] and Silesia; the Central Committee 
of Zionist Revisionists in Poland; the Central Com-
mittee of the State Zionists in Poland; the Central 
Committee of Jewish Women Organization “Wizo” 
in Poland; the Central Committee of Poale Agudat 
Yisrael in Poland; the Central Committee of “Torah 

Va’Avodah” in Poland; the Central Committee of 
the Merchants Union; the Central Committee of Re-
tailers and Tradesmen Organization in Poland; As-
sociation of Jewish Lawyers; Association of Engi-
neers; Union of Jewish Physicians in Poland; Union 
of Jewish Chemists. The document is also signed 
by ten institutions, organizations and associations 
in Drohobych (see the list in Figure 80). Issued by: 
Academic Zionist Group “Hatikvah” in Drohobych. 
Printed by: Michał Werdinger; Drohobych.
95×63 cm
pol.
nakł. 100 egz.
Polish
Print run: 100 copies

80. Afisz zawierający sprzeciw wobec rozporzą-
dzenia rektorów wyższych uczelni w Warszawie, 
ustanawiającego getto ławkowe dla żydowskiej 
młodzieży akademickiej, a także informację o pro-
klamowaniu Tygodnia Akademika Żydowskiego 
w dniach od 20 do 27 października [1937 roku]. 
Dokument różni się od opisanego w pozycji 79 tylko 
tym, że jest skierowany wyłącznie do społeczeń-
stwa żydowskiego Drohobycza i sygnowany przez 
organizacje, instytucje i stowarzyszenia lokalne. Są 
to: Egzekutywa Organizacji Syjonistycznej w Dro-
hobyczu, Związek Kobiet „Wizo” w Drohobyczu, 
Żydowska Gmina Wyznaniowa w Drohobyczu, 
Rabinat Drohobycza, Drohobyckie Stowarzyszenie 
Kupców w Drohobyczu, Stowarzyszenie „Kupcy 
i Handlarze” w Drohobyczu, Akademickie Koło 
„Hatikwa” w Drohobyczu, Agudas Isroel w Dro-
hobyczu, Organizacja Syjonistów-Rewizjonistów 
w Drohobyczu, Stronnictwo Państwa Żydowskiego. 
Afisz wydany w języku jidysz, nakładem Akademi-
ckiego Koła Syjonistycznego „Hatikwah” w Droho-
byczu. Druk. Michał Werdinger, Drohobycz. 

A poster with the protest against the regulation of 
the presidents of Warsaw universities establishing 
a bench Ghetto for the Jewish academic youth. It 
also informs about proclaiming the Week of Jewish 
Academic from 20th to 27th October [1937]. The 
document differs from the one in Figure 79 only that 
it is addressed solely to the Jewish community from 
Drochobych and is signed by the local organizations, 
institutions and associations. They include: the Ex-
ecutive of the Zionist Organization in Drohobych; the 
Jewish Women Organization “Wizo” in Drohobych; 
the Jewish Religious Community in Drohobych; the 
Rabbinate of Drohobych; the Drohobych Association 
of Merchants in Drohobych; the “Merchants and 
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Dealers” Association in Drohobych; the Academic 
Group “Hatikvah” in Drohobych; Agudat Yisrael in 
Drohobych; the Zionist Revisionists Organization 
in Drohobych; the Jewish State Party. The poster 
issued in Yiddish by the Academic Zionist Group 
“Hatikvah” in Drohobych. Printed by: Michał Wer-
dinger; Drohobych.
95×63 cm
jid. 
Yiddish

81. Ludność żydowska Drohobycza wyraża pełną 
solidarność z żydowską młodzieżą akademicką, w jej 
walce o obywatelskie i narodowe równouprawnienie. 
W tym celu zwołany zostaje wiec protestacyjny przez 
następujące organizacje i instytucje: Żydowską Gmi-
ną Wyznaniową w Drohobyczu, Rabinat miasta Dro-
hobycza, Klub Radnych Żydowskich, Organizację 
Syjońską, Zjednoczoną Partią S.S. [Syjonistyczno- 
-Socjalistyczną] „Hitachdut Poalej Syjon”, Organiza-
cję Syjonistów-Rewizjonistów, Stronnictwo Państwa 
Żydowskiego, Związek Żydów – Uczestników Walk 
o Niepodległość Polski, Organizację Kobiet Żydow-
skich „Wizo”, Organizację „Agudas Izrael” (Isro-
el), Żydowski Komitet Ratunkowy, Drohobyckie 
Stowarzyszenie Kupców, Stowarzyszenie „Kupcy 
i Handlarze”,  Stowarzyszenie „Jad  Charuzim”, Klub 
Towarzyski, Żydowskie Towarzystwo Gimnastycz-
no Sportowe „Betar”, Akademickie Koło Syjońskie 
„Hatikwah” (Hatikwa). Wiec odbędzie się 24 paź-
dziernika 1937 roku w sali Domu Żydowskiego. 
Druk. Michał [Werdinger], Drohobycz. 

The Jewish community of Drohobych expresses 
a full solidarity with the Jewish academic youth, 
in their fight for civic and ethnic equal rights. For 
that purpose the following organizations and in-
stitutions call a protest rally: the Jewish Religious 
Community in Drohobych; the Rabbinate of the 
town of Drohobych; the Jewish Councilmen Club; 
the Zionist Organization; the United Zionist Socialist 
Party “Hit’ahdut Poale Zion”; the Zionist Revision-
ists Organization; the Jewish State Party; the Union 
of Jewish Fighters for Poland’s Independence; the 
Jewish Women Organization “Wizo”; “Agudat Yis-
rael” Organization; the Jewish Relief Committee; 
Drohobych Association of Merchants; “Merchants 
and Dealers” Association; “Yad Charuzim” Associa-
tion; the Social Club; the Jewish Sport and Gym-
nastics Association “Betar”; the Academic Zionist 
Group “Hatikvah”. The rally will take place on 24th 
October 1937 in the Jewish House hall. Printed by: 
Michał [Werdinger], Drohobych.

63×94 cm
pol.-jid. 
nakł. 80 egz.
Polish/Yiddish 
Print run: 80 copies

82. Zawiadomienie o pierwszym zwyczajnym 
walnym zgromadzeniu członków stowarzyszenia 
„Hachnusat Orchim” (Hachnoses Orchim) w Dro-
hobyczu – w środę, 3 maja [1938 roku], w sali 
Domu Żydowskiego przy ulicy Grunwaldzkiej. 
Referat wygłosi rabin dr Jakow Awigdor. Zakłady 
Graficzne „Drukarz”, Drohobycz. 

An announcement concerning the first ordinary 
general meeting of members of “Hachnasat Or-
chim” Association in Drohobych – on Wednesday, 
3rd May [1938], in the hall of the Jewish House 
on Grunwaldzka Street. The lecture will be made 
by Rabbi Dr. Jakov Avigdor. Printed by: Zakłady 
Graficzne “Drukarz”; Drohobych.
48×63 cm
pol.-jid. 
nakł. 100 egz.
Polish/Yiddish 
Print run: 100 copies

83. Komitet Obchodów „Jeszywas Chachmej Lub-
lin” w Drohobyczu zaprasza na uroczystą akademię 
religijną, która odbędzie się w niedzielę, 26 czerwca 
1938 roku, w lokalu Związku Bruttowców, przy 
Rynku 3. Akademia zorganizowana została dla 
uczczenia Jeszywy w Lublinie, [założonej w czerw-
cu 1930 roku], z inicjatywy jej pierwszego rekto-
ra, rabina Meira Szapiry. Afisz wydany nakładem 
L. Panzera w [czerwcu 1938 roku]. Druk. Kratter, 
Drohobycz. 

“Yeshivas Chachmei Lublin” Commemoration 
Committee in Drohobych invites to a special reli-
gious celebration that will be held on Sunday, 26th 
June 1938, in the premises of the “Gross-holders” 
Union on 3 Rynek Square. The meeting was or-
ganized to commemorate the yeshiva in Lublin, 
[established in June 1930] on the initiative of the 
first president thereof, Rabbi Meir Shapira. The 
poster issued by L. Panzer in [June 1938]. Printed 
by: Kratter; Drohobych.
48×31 cm 
pol.-jid.
nakł. 100 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 100 copies
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84. Odezwa towarzystwa szpitalnego „Bnoth Jeszu-
run” (Bnot Jeszurun) w Drohobyczu, skierowana do 
społeczeństwa żydowskiego z prośbą, aby popierało 
ono szpital w Drohobyczu, który służy chorym ich 
miasta oraz Borysławia i okolic. Apel o składanie 
datków na ten cel podczas czytania Tory w uroczyste 
święta. Afisz wydany w [czerwcu 1938 roku]. Druk. 
Podkarpacka, Drohobycz, Plac Św. Trójcy. 

An appeal of the Hospital Association “Bnoth 
Jeshurun” in Drohobych addressed to the Jewish 
community for providing a support to the hospital 
in Drohobych which serves the patients from their 
town as well from Boryslav and surroundings. 
A call for making donations for this purpose dur-
ing Torah reading on special holidays. The poster 
issued in [June 1938]. Printed by: Drukarnia Pod-
karpacka; Drohobych, Św. Trójcy Square.
63×48 cm 
pol.-jid.
nakł. 100 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 100 copies

85. Opieka nad Żydowską Młodzieżą Skautową 
„Haszomer Hacair” w Drohobyczu zawiadamia, że 
w sobotę, 10 września [1938 roku], w sali Żydow-
skiej Gminy Wyznaniowej, zostanie wygłoszony 
referat Oblicze obecnej Palestyny. Prelegent to dele-
gat Histadrut Haowdim z Palestyny, M. Cukierman. 
Druk. Michał Werdinger, [Drohobycz]. 

Jewish Scouting Youth Guard “Hashomer Hatzair” 
in Drohobych informs that on Saturday, 10th Sep-
tember [1938] the lecture The face of contemporary 
Palestine will be made in the hall of the Jewish Re-
ligious Community. The speaker will be a delegate 
of Histadrut HaOvdim from Palestine, M. Cukier-
man. Printed by: Michał Werdinger; [Drohobych].
32×95 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies

86. Komitet Lokalny Ogólno-Żydowskiego Związ-
ku Robotniczego „Bund” w Polsce zaprasza na od-
czyt S. Lewika z Warszawy, we wtorek, 27 września 
1938 roku, do sali Domu Robotniczego. Tytuł refe-
ratu: Europa w przededniu rozstrzygnięć. Uwaga: 
właściwie − Ogólny Żydowski Robotniczy Związek 
„Bund”. Druk. „Drukarz”, Drohobycz. 

The Local Committee of the All-Jewish Labor Union 
“Bund” in Poland invites to a lecture of S. Lewik 

from Warsaw on Tuesday, 27th September 1938 
to the Worker’s House hall. The title of the lec-
ture: Europe on the eve of the resolutions. Note: 
the proper name should be – General Jewish Labor 
Union “Bund”. Printed by: “Drukarz”; Drohobych.
94×63 cm
pol.-jid.
nakł. 60 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 60 copies

87. Zarząd Stowarzyszenia Wyświadczania Do-
broczynności „Gmilath-Chesed” (Gemilas Chesed) 
w Drohobyczu zawiadamia o dorocznym walnym 
zgromadzeniu członków, które odbędzie się w nie-
dzielę, 23 kwietnia 1939 roku, w lokalu własnym, 
przy ulicy Mickiewicza 3. Druk. Michał Werdinger, 
Drohobycz. 

The Management Board of the Charity Associa-
tion “Gemilut Hesed” in Drohobych informs about 
the annual general meeting of members that will 
be held on Sunday, 23rd April 1939 in their own 
premises on 3 Mickiewicza Street. Printed by: 
Michał Werdinger; Drohobych.
48×63 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies

88. Informacja Nowej Organizacji Syjonistycznej, 
Komitetu Lokalnego w Drohobyczu, o nabożeństwie 
żałobnym ku czci Szlomo Ben Josefa, które odbędzie 
się we wtorek, 20 czerwca 1939 roku, w synago-
dze głównej. Kazanie żałobne wygłosi nadrabin 
dr J. Awigdor. Na afiszu apel: „Żydzi! Złóżcie hołd 
bohaterowi narodu!”. Druk. Podkarpacka, Droho-
bycz, Plac Św. Trójcy 4. 

An information of the New Zionist Organization, 
the Local Committee in Drohobych, about the 
memorial service in honor of Shlomo Ben-Yosef, 
that will be held on Tuesday, 20th June 1939, in 
the main synagogue. The memorial sermon will 
be made by Chief Rabbi Dr. J. Avigdor. The slo-
gan on the poster: “Jews! Pay homage to the na-
tional hero!”. Printed by: Drukarnia Podkarpacka; 
Drohobych, 4 Św. Trójcy Square.
48×63 cm
pol.-hebr. 
nakł. 50 egz.
Polish/Hebrew 
Print run: 50 copies
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89. Rabini w Borysławiu, Izrael Rokach i Chaim 
Eberstark (Ebersztark) oraz Sender Labin, rabin 
w Wolance oświadczają, że nie podpisali, ani też nie 
upoważnili nikogo do podpisania w swoim imieniu 
odezw nawołujących społeczeństwo żydowskie do 
głosowania na listę nr 1 w wyborach do [Sejmu, 
w listopadzie 1930 roku]. Druk. Grad i Selinger, 
Borysław, ul. Pańska. 

Israel Rokach and Chaim Eberstark, the Rabbis of  
Boryslav, as well as Sender Labin, the Rabbi of Voly-
anka declare, that they have not signed nor author-
ized anyone to sign on their behalf appeals to the 
Jewish community for voting on the list No 1 in the 
election to [the Sejm, in November 1930]. Printed 
by: Grad i Selinger; Boryslav, Pańska Street.
48×63 cm
pol.-jid.-hebr.
nakł. 200 egz.
Polish/Yiddish/Hebrew
Print run: 200 copies

90. Obwieszczenie Zarządu Żydowskiej Gminy 
Wyznaniowej w Borysławiu, w którym podaje się 
do wiadomości, że przy Gminie została powołana 
Komisja Kulturalna, mająca za zadanie popieranie 
miejscowych żydowskich instytucji kulturalnych. 
W programie Komisji znajdują się: bezpłatne popu-
larne odczyty, kursy języka hebrajskiego i angiel-
skiego, prowadzenie statystyki i założenie archi-
wum potrzebnego do badania wszelkich aspektów 
życia kulturalnego, społecznego i materialnego 
mieszkańców Borysławia. Apel do członków Gmi-
ny o wsparcie tego przedsięwzięcia. Pierwszy inau-
guracyjny referat wygłosi przewodniczący Komisji 
Kulturalnej, nadrabin dr Awigdor, 24 [grudnia 1934 
roku], w Domu Żydowskim. Temat odczytu: Na-
ród żydowski – naród kultury. Afisz sygnowany: 
za Komisję Kulturalną przy Gminie Wyznaniowej 
Żydowskiej Nuchim Jolles (Joles), przewodniczą-
cy Wyznaniowej Gminy Żydowskiej L. Schutzman 
(Szucman). Druk. „Bloch”, Borysław. 

An announcement of the Management Board of the 
Jewish Religious Community in Boryslav inform-
ing about the establishment of the Cultural Com-
mission of the Community. The purpose thereof is 
to support local Jewish cultural institutions. The 
program of the Commission includes: popular lec-
tures available free of charge; courses of Hebrew 
and English; preparing statistics and developing the 

archives required to research all aspects of cultural, 
social, and material life of the Boryslav population. 
Appeal to Community member for supporting this 
project. The first opening lecture will be made by 
the president of the Cultural Commission, Chief 
Rabbi Dr. Avigdor, 24th [December 1934], in the 
Jewish House. Title of the lecture: Jewish people – 
people of culture. The poster signed by: on behalf 
of the Cultural Commission of the Jewish Religious 
Community – Nuchim Jolles; president of the Jewish 
Religious Community – L. Schutzman. Printed by: 
Drukarnia “Bloch”; Boryslav.
48×63 cm
pol.-jid.
nakł. 80 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 80 copies

91. Zjednoczona Partia Syjonistyczno-Socjalistycz-
na „Hitachdut-Poalej Sjon”, Komitet Lokalny w Bo-
rysławiu, wzywa do uczestnictwa w dniu Święta 
1 Maja w zebraniu oraz w pochodzie. Zebranie 
odbędzie się w sali „Hapoelu” w domu Spieglera, 
przy ulicy Zielińskiego. Przemówienie wygłosi 
mgr Z. Rosenfeld (Rozenfeld) ze Lwowa. Pochód 
− wspólnie z członkami Polskiej Partii Socjalistycz-
nej i U.S.D.P. (robotnikami polskimi i ukraińskimi). 
Na afiszu znajdują się liczne hasła. [Kwiecień 1936 
roku]. Druk. S. Grad, Borysław. 

The United Zionist Socialist Party “Hit’ahdut Poale 
Zion”, the Local Committee in Boryslav, appeals 
for participation in the gathering and march on the 
May Day. The gathering will take place in “Hapoel” 
hall, in Spiegler’s house on Zielińskiego Street. The 
speech will be made by Z. Rosenfeld MA from 
Lviv. The march – together with members of the 
Polish Socialist Party and U.S.D.P. [Ukrainian So-
cial Democratic Party] (Polish and Ukrainian work-
ers). The poster includes numerous slogans. [April, 
1936]. Printed by: S. Grad; Boryslav.
95×63 cm
pol.-jid.
nakł. 70 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 70 copies

92. Apel Żydowskiego Stowarzyszenia Kupców 
w Borysławiu, Targowica, skierowany do wszyst-
kich kupców żydowskich, aby wstępowali do Sto-
warzyszenia celem stworzenia jednolitej organiza-
cji. Kryzys gospodarczy, polityka eksterminacyjna 
głoszona przez część społeczeństwa oraz  ustawy, 
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których celem jest przebudowanie kupiectwa w Pol-
sce – zmuszają Żydowskie Stowarzyszenie Kupców 
do zmiany systemu organizacyjnego. W planie jest 
między innymi: zorganizowanie sekcji branżowych, 
kursy oświatowe dla kupców (aby umożliwić im 
uzyskanie koncesji), stworzenie stałej reprezentacji 
miejscowego kupiectwa, jako łącznika z władzami. 
Program pracy Stowarzyszenia omówiony będzie 
na ogólnym publicznym zgromadzeniu kupców. 
Termin zgromadzenia zostanie ogłoszony. Afisz 
wydany w [listopadzie 1936 roku]. Druk. S. Grad, 
Borysław. 

An appeal of the Jewish Merchants Association in 
Boryslav, Targowica, addressed to all Jewish mer-
chants, for joining the Association in order to build 
a uniform organization. Economic crisis, extermi-
nation policy propagated by part of the society and 
the acts aiming at reorganization of the commerce 
in Poland – force the Jewish Merchants Associa-
tion to restructure the organizational system. The 
plan includes: establishing industry sections; ed-
ucational courses for merchants (to enable them 
obtaining a concession); creating a permanent 
representation of the local merchants as a liaison 
with the authorities. The program of Association’s 
activity will be discussed during a general public 
meeting of the merchants. The date of the meeting 
will be announced. The poster issued in [Novem-
ber 1936]. Printed by: S. Grad; Boryslav.
63×94 cm
pol.-jid.
nakł. 50 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 50 copies

93. Zawiadomienie, iż w niedzielę, 12 czerwca 1938 
roku, na podwórzu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
odbędzie się wielka manifestacja ludowa. Żydzi bo-
rysławscy wezwani są do zamanifestowania swojej 
woli ocalenia skazanych na śmierć wyrokiem Sądu 
Wojennego w Palestynie. Chodzi tu o pionierów 
żydowskich: Abrahama Szejna i  Szlomo Ben-Josefa, 
których bezczynność władz palestyńskich zmusiła 
do rozpaczliwego i bohaterskiego czynu. Referat 
wygłosi M. Begin. Z powodu tego, że dotychczas 

nie ułaskawiono skazanych, „zabawa dirndlowa” 
organizowana przez Brith Naszim Leumiot, która 
miała się odbyć w sobotę, została odłożona. Afisz 
wydany nakładem Zrzeszenia Syjonistów Rewizjo-
nistów w Borysławiu. Druk. „Bloch”, Borysław. 

An announcement that on Sunday, 12th June 1938, 
a great people’s demonstration will take place in the 
courtyard of the Jewish Religious Community. The 
Jews of Boryslav are called for manifesting their 
will of saving lives of those who were sentenced to 
death by the Court-Martial in Palestine. They are 
the Jewish pioneers: Avraham Shein and Shlomo 
Ben-Yosef, forced by the inactivity of Palestinian 
authorities to a desperate and heroic act. A lecture 
will be made by M. Begin. Due to the fact that the 
convicts are still not pardoned, a “dirndl party” or-
ganized by Brith Nashim Leumiot that was to be 
held on Saturday was postponed. The poster issued 
by the Union of Zionist Revisionists in Boryslav. 
Printed by: Drukarnia “Bloch”; Boryslav.
63×95 cm
pol.-jid. 
nakł. 120 egz.
Polish/Yiddish 
Print run: 120 copies

94. Zaproszenie Keren Kajemet Lyisrael (Leisrael) 
w Borysławiu do Domu Żydowskiego, gdzie w śro-
dę, 14 września 1938 roku, dr Abraham Stupp (Stup) 
ze Lwowa i M. Cukierman (Cukerman), delegat 
Histadrut Haowdim z Palestyny wygłoszą referat 
Obecne położenie w Palestynie a żydostwo w dia-
sporze. Druk. Michał Werdinger, Drohobycz. 

An invitation of Keren Kayemet LeYisrael in Bo-
ryslav to the Jewish House, where, on Wednesday, 
14th September 1938, Dr. Abraham Stupp from 
Lviv and M. Cukierman, a delegate of Histadrut 
HaOvdim from Palestine will make a lecture A cur-
rent situation in Palestine and the Jewry in the Dia-
spora. Printed by: Michał Werdinger; Drohobych.
64×95 cm
pol.-jid.
nakł. 40 egz.
Polish/Yiddish
Print run: 40 copies
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Adlersberg P. 38, 42
Akselbrad Berta 8, 18
Akselbradowa Berta → Akselbrad Berta
Alerhand M. → Allerhand M.
Allerhand M. 2
Arnold Leon 77
Avigdor Jakov → Awigdor Jakow (Jakub)
Awigdor Jakow (Jakub) 38, 52, 65, 82, 88, 90

Balfour James 28
Baranowski Tadeusz 41
Barchasz Z. 43, 45, 50, 51
Bas Chaim 9
Begin Menachem 93
Ben-Gurion David → Ben-Gurion Dawid
Ben-Gurion Dawid 29
Ben-Josef Szlomo 88, 93
Ben-Yosef Shlomo → Ben-Josef Szlomo
Berman D. 8
Bernstein 71
Bernsztajn → Bernstein
Bilbel S. 8
Biluchowski Zygmunt Zbigniew 41
Bodenheimer M. 37
Brodecki Z. 29
Brüstiger N. 18

Chajes Wiktor 7, 21
Cif Icchak → Ziff Izak
Cukerman M. → Cukierman M.
Cukierman M. 85, 94
Czertok M. 29

Dalfio Bisig 16

Eberstark Chaim 89
Ebersztark Chaim → Eberstark Chaim
Edelstein Leib 22

Federbusch S. → Federbusch Sz.
Federbusch Sz. 8
Feiler W. 8
Fejersztajn Icchak → Feuerstein Izak
Feuer Naftali 19
Feuerstein Izak 77
Feuerstein Yitzhak → Feuerstein Izak
Finkelstein Adolf → Finkelsztajn Adolf
Finkelsztajn Adolf 24
Fishman J. L. 29
Fishman Yehuda Leib → Fishman J. L.
Fiszman J. L. → Fishman J. L.
Frajnd L. 2, 13
Fränkel Abraham 52, 77
Fraynd L. → Frajnd L.
Frenkel Abraham → Fränkel Abraham
Freund 8
Friedman Abraham Jakov → Friedman Awraham 

Jakow
Friedman Awraham Jakow 21
Frommer S. 8

Gejer Meir → Geyer Meier
Gelehrter Zwi (Cwi) 67
Geyer Meier 28
Geyer Meir → Geyer Meier
Glaserman Maksymilian 60
Glaserman Maximilian → Glaserman Maksymilian
Glazerman Maksymilian → Glaserman Maksymi-

lian
Goldwaser Aleksander → Goldwasser Aleksan-

der
Goldwasser Aleksander 51, 60
Goldwasser Alexander → Goldwasser Aleksander
Grinbojm Icchak → Grünbaum Icchak
Grosman Meir → Grossman Meir
Grossman Meir 32, 34, 64
Grünbaum Icchak 29
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Grünbaum Yitzhak → Grünbaum Icchak 
Gutman S. → Gutman Sz. 
Gutman Sz. 2

Halpern Anselm → Halpern Anzelm 
Halpern Anzelm 4
Herzl Teodor 37, 38
Herzl Theodor → Herzl Teodor 
Hirschfeld 8
Hulles Joseph → Hulles Józef
Hulles Józef 51

Jabotinsky Vladimir → Żabotyński Włodzimierz 
(Zeew)

Jaeger Ignacy 7
Jawetz S. Z. 18
Jeger Ignacy → Jaeger Ignacy
Joles Nuchim → Jolles Nuchim
Jolles Nuchim 90

Kahan Jacob → Kahan Jakub
Kahan Jakub 34
Kaplan Eliezer → Kapłan E.
Kapłan E. 29
Karl Dina 4
Klaften Cecilia → Klaften Cecylia
Klaften Cecylia 26
Klagsbald J. 8
Kohn Imanuel (Emanuel) 8, 28
Kohn Immanuel → Kohn Imanuel (Emanuel)
Kook Abraham Icchak Hakohen → Kuk Abraham 

Icchak Hakohen
Kook Avraham Yitzchak HaCohen → Kuk Abraham 

Icchak Hakohen
Kotula Kazimierz 41
Kozicki Jerzy 41
Kreisberg Wiktor 41
Kriemstok I. 1 
Kuk Abraham Icchak Hakohen 13
Kupferstein A. A. 18

Labin Sender 89
Labin Shulim → Labin Szulim
Labin Szulim 52
Lacher Moses 17
Landau M. 8
Lang S. 8
Lang Salman → Lang Załmen
Lang Załmen 13
Lauterstein M. 18
Leder Salomon 69
Lewik S. 86
Levin E. → Lewin J.

Lewin J. 2, 8, 13, 18
Lichtheim Richard → Lichtheim Ryszard
Lichtheim Ryszard 64
Loewenkopf J. 48

Margulies Simche 42, 67, 73
Margulis R. 13
Melchett 37
Morgenstern Benzion 73
Morgensztern Bencion → Morgenstern Benzion
Mościcki Ignacy 46
Mund Jakow 24
Mund Jakov → Mund Jakow

Nacht Elias → Nacht Eliasz
Nacht Eliasz 77
Najman Z. 13
Nussenbaum Wolf 52

Pachtman Mojżesz 67, 69
Pachtman Moshe → Pachtman Mojżesz
Pancer → Panzer Lejb
Panzer Leib → Panzer Lejb
Panzer Lejb 44, 56, 83
Piechowicz Michał 41
Piłsudski Józef 10, 25, 62
Plitt Munio 23
Prens Emil 2

Rajch Leon → Reich Leon 
Rajch Mosze → Reich Mojżesz
Raps Karol 34
Reich Leon 2, 4
Reich Mojżesz 24, 28
Reich Moshe → Reich Mojżesz
Ringel Michał 4
Rokach Israel → Rokach Izrael
Rokach Izrael 89
Rosenfeld Z. 91
Rosenkranz Leon → Rozenkranc Leon 
Rosmarin Henryk 4, 18
Rotensztrajch Fiszel → Rottenstreich Fischel 
Rottenstreich Fischel (Fiszel) 4, 29, 42
Rottenstreich Fishel → Rottenstreich Fischel 
Rothman Jacob → Rothman Jakub
Rothman Jakub 64
Rozenfeld Z. → Rosenfeld Z. 
Rozenkranc Leon 24
Rozmarin Henryk → Rosmarin Henryk
Ruhrberg W. 52

Schmer Israel 64
Schmorak Emil 4, 8, 18, 28
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Schneider Izydor 38, 69
Schneider Yitzhak → Schneider Izydor
Schnepf Elias → Schnepf Eliasz
Schnepf Eliasz 51
Schpandorf Leib → Szpandorf Lejb
Schreiber D. 8, 18
Schreier Bernard 46
Schutzman L. 90
Schswarzbard I. → Schwarzbart Ignacy
Schwarz K. 8, 18
Schwarz M. 8, 18
Schwarzbart Ignacy 8
Shapira Meir → Szapiro Meir
Shein Avraham → Szejn Abraham
Shertok Moshe → Czertok M.
Shor Adolf → Szor Adolf
Silberschein D. 8
Sommerstein Emil 2, 18
Soskin S. E. (Zelig) 34
Spiegler 91
Spiro O. 8
Stricker Robert 34, 64
Stup Abraham → Stupp Abraham
Stupp Abraham 4, 8, 15, 18, 28, 94
Szapiro Meir 83
Szejn Abraham 93
Szertok M. → Czertok M.
Szlomo Ben Josef → Ben-Josef Szlomo
Szmorak Emil → Schmorak Emil
Sznajder Icchak → Schneider Izydor
Sznepf Eliasz → Schnepf Eliasz 
Szor Adolf 2

Szpandorf Lejb 65
Szrejer Bernard → Schreier Bernard
Sztriker Robert → Stricker Robert
Szucman L. → Schutzman L.

Tanne S. 48
Tannenbaum Leon 35, 36, 46, 48, 53, 54, 55, 68, 

73, 77
Tannenbojm Leon → Tannenbaum Leon
Teicher Samuel 73
Teitelbaum J. → Thon-Teitelbaum J.
Thon-Teitelbaum J. 8, 18
Thon O. 8

Urbanowicz Jan 41

Wander L. 8
Weitzman Chaim → Weizmann Chaim
Weizmann Chaim 29, 37, 74
Wejcman Chaim → Weizmann Chaim
Werber F. 8, 18
Wzorek Stanisław 41

Zhabotinsky Vladimir → Żabotyński Włodzimierz 
(Zeew)

Zierler S. 26
Ziff Izak 13, 21
Ziff Yitzhak → Ziff Izak
Zimerman 8
Zommersztajn Emil → Sommerstein Emil

Żabotyński Włodzimierz (Zeew) 19, 37, 74
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Academic Organization “Yavneh ve-Yodefeth” in 
Poland → Jawne Wejodfat

Academic Section of the “Home of Health” So-
ciety → Towarzystwo „Dom Zdrowia” Sekcja 
Akademicka

Achdus Isroel Szomrej Hadas 12
Achdus Yisrael → Achdut-Izrael
Achdus Yisrael Shomrei Hadas → Achdus Isroel 

Szomrej Hadas
Achdut-Izrael 74
Achiezer 13
Agencja Żydowska 19, 28, 37, 67
Agudas Israel → Agudas Isroel
Agudas Isroel 25, 40, 56, 57, 66, 70, 79, 80, 81
Agudas Isroel w Drohobyczu → Agudas Isroel
Agudat Yisrael → Agudas Isroel
Agudat Yisrael Association → Agudas Isroel
Agudat Yisrael in Drohobych → Agudas Isroel
Agudat Yisrael Organization → Agudas Isroel
Agudath Israel → Agudas Isroel
Aishel Torah → Ajszel Tora
Ajszel Tora 21
Academic Zionist Group “Hatikvah” in Drohobych 

→ Hatikwa
Akademickie Koło Syjonistyczne (Syjońskie) „Ha-

tikwah” w Drohobyczu → Hatikwa
Association of Academic Youth for Unity → Zwią-

zek Żydowskiej Akademickiej Młodzieży Zjed-
noczeniowej

Association of Engineers → Stowarzyszenie In-
żynierów

Association of Jewish Lawyers → Stowarzyszenie 
Adwokatów Żydowskich

Association of Merchants in Drohobych → Droho-
byckie Stowarzyszenie Kupców

Bath committee of the Jewish Religious Community 
in Drohobych → Komitet do spraw łaźni przy Ży-
dowskiej Gminie Wyznaniowej w Drohobyczu

Beis Lechem → Bejs Lechem
“Beis Lechem” Relief Society → Bejs Lechem
Bejs Lechem 47, 72
Betar 19, 70, 74, 81
Bet-Lechem, Towarzystwo Zapomogowe „Bet- 

-Lechem” → Bejs Lechem
Bloc of Left Socialists → Blok Lewicy Socjalistycznej
Bloc of Working Palestine in Eastern Małopolska 

[Lesser Poland] → Pracująca Palestyna
Blok Lewicy Socjalistycznej 9
Blok Narodowo-Żydowski 40, 42
Blok Pracującej Palestyny w Małopolsce Wschod-

niej → Pracująca Palestyna
Blok Trzech Narodowości 40, 41, 42
Bnot Jeszurun 39, 58, 84
Bnoth Jeshurun → Bnot Jeszurun
Bnoth Jeshurun in Drohobych → Bnot Jeszurun
Bnoth Jeszurun w Drohobyczu → Bnot Jeszurun
Brit Hachajal 74
Brith Hachajal → Brit Hachajal
Brith Hachajał → Brit Hachajal
Brit Naszim Leumijot 93
Brith Nashim Leumiot → Brit Naszim Leumijot
Brith Naszim Leumiot → Brit Naszim Leumijot
Brit-Trumpeldor → Betar
Brith-Trumpeldor → Betar
Bund 9, 17, 22, 23, 86
Bund Committee in Lviv → Bund

Central Association of Jewish Craftsmen, Droho-
bych Branch → Centralny Związek Rzemieślni-
ków Żydowskich, Oddział w Drohobyczu

Central Committee of Agudat Yisrael in Poland → 
Agudas Isroel

Central Committee of General Zionist Organization 
in Poland → Organizacja Syjonistyczna

Central Committee of Jewish Women Organization 
“Wizo” in Poland → WIZO
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Central Committee of Mizrachi in Poland → Mizrachi
Central Committee of Poale Agudat Yisrael in Po-

land → Poalej Agudas Isroel
Central Committee of Retailers and Tradesmen Or-

ganization in Poland → Organizacja Detalistów 
i Drobnych Kupców w Polsce

Central Committee of the Merchant Association → 
Związek Kupców

Central Committee of the State Zionists in Poland 
→ Organizacja Syjonistów Państwowców

Central Committee of the Union of Zionist Revi-
sionists in Poland → Unia Syjonistów-Rewizjo-
nistów

Central Committee of “Torah Va’Avodah” in Poland 
→ Tora Weawoda

Central Committee of Zionist Revisionists in Poland 
→ Organizacja Syjonistów-Rewizjonistów

Central Jewish National Census Committee in Ea-
stern Galicia → Centralny Narodowo-Żydowski 
Komitet do Spisu Ludności w Galicji Wschod-
niej

Central Office of the Union of Jewish Nationalist 
Women in Poland → Centrala Związku Żydow-
skich Kobiet Narodowych w Polsce

Central Union of Merchants and Industrialists → 
Centralny Związek Kupców i Przemysłowców

Centrala Drobnych Kupców w Polsce, Oddział we 
Lwowie 25

Centrala Krajowa „Achdut-Izrael” w Polsce → 
Achdut-Izrael

Centrala Związku Żydowskich Kobiet Narodowych 
w Polsce 74

C.K. [Centralny Komitet] Unii Syjonistów-Rewi-
zjonistów w Polsce → Unia Syjonistów-Rewi-
zjonistów

Centralny Narodowo-Żydowski Komitet [do] Spi-
su Ludności na Małopolskę Wschodnią → Cen-
tralny Narodowo-Żydowski Komitet do Spisu 
Ludności w Galicji Wschodniej

Centralny Narodowo-Żydowski Komitet do Spisu 
Ludności w Galicji Wschodniej 15

Centralny Związek Kupców i Przemysłowców 25
Centralny Związek Rzemieślników Żydowskich, 

Oddział w Drohobyczu 40
C. K. Agudas Izrael w Polsce → Agudas Isroel
C. K. Mizrachi w Polsce → Mizrachi
C. K. Organizacji Detalistów i Drobnych Kupców 

w Polsce → Organizacja Detalistów i Drobnych 
Kupców w Polsce

C. K. Organizacji Ogólnych Syjonistów w Polsce 
→ Organizacja Syjonistyczna

C. K. Poalej Agudas Israel w Polsce → Poalej Agu-
das Isroel

C. K. Syjonistów Państwowców w Polsce → Or-
ganizacja Syjonistów Państwowców

C. K. Syjonistów Rewizjonistów w Polsce → Or-
ganizacja Syjonistów-Rewizjonistów

C. K. Torah Weawoda w Polsce → Tora Weawoda
C. K. Związku Kobiet Żydowskich Wizo w Polsce 

→ WIZO
C. K. Związku Kupców → Związek Kupców
Committee for the Construction of Marshal Józef 

Piłsudski Polish Emigrant House in Palestine → 
Komitet dla Budowy Domu Emigranta im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Palestynie

Council of Class Trade Union → Rada Klasowych 
Związków Zawodowych 

Council of the Jewish Religious Community in 
Drohobych → Żydowska Gmina Wyznaniowa 
w Drohobyczu

Court-Martial in Palestine → Sąd Wojenny w Pa-
lestynie

Craftsmen Association “Yad Charuzim”→ Jad- 
-Charuzim

Cukunft we Lwowie 17, 22
Cultural Commission of the Jewish Religious Com-

munity in Boryslav → Żydowska Gmina Wy-
znaniowa w Borysławiu

Doctoral Student Society → Towarzystwo Rygo-
rozantów 

Drohobych Municipality → Magistrat w Droho-
byczu

Drohobyckie Stowarzyszenie Kupców 40, 70, 80, 81

Egzekutywa Hitachdut-Poalej Syjon → Hitachdut- 
-Poalej Syjon

Egzekutywa Krajowej Organizacji Syjonistycznej 
dla Wschodniej Małopolski → Organizacja Sy-
jonistyczna

Egzekutywa Organizacji Syjonistycznej dla Za-
chodniej Małopolski i Śląska → Organizacja 
Syjonistyczna

Egzekutywa Organizacji Syjonistycznej w Droho-
byczu → Organizacja Syjonistyczna

Egzekutywa Organizacji Syjonistycznej we Lwowie 
→ Organizacja Syjonistyczna

Electoral Commission of the Jewish Religious Com-
munity in Drohobych, concerning the election of 
the Community Council and Management Board 
→ Żydowska Gmina Wyznaniowa w Drohobyczu

Electoral Committee of Zionist Revisionists in 
Drohobych → Komitet Wyborczy Syjonistów 
Rewizjonistów w Drohobyczu

Executive Committee of the Jewish Academic Self- 
-Help, Professional and Cultural/Educational 
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Societies of the Community of Lviv → Komitet 
Wykonawczy Żydowskich Akademickich Towa-
rzystw Samopomocowych, Zawodowych i Kul-
turalno-Oświatowych Środowiska Lwowskiego

Executive Council of Brith Hachajal Organization 
in Poland → Brit Hachajal

Executive Council of Brith Trumpeldor Organiza-
tion in Poland → Betar

Executive Leadership of “Masada” in Poland → 
Masada

Executive Leadership of “Nordiah” in Poland → 
Nordija

Executive of Hit’ahdut – Poale Zion → Hitachdut- 
-Poalej Syjon 

Executive of the National Zionist Organization for 
Eastern Małopolska [Lesser Poland] → Organi-
zacja Syjonistyczna

Executive of the Zionist Organization for Western 
Małopolska [Lesser Poland] and Silesia → Or-
ganizacja Syjonistyczna

Executive of the Zionist Organization in Drohobych 
→ Organizacja Syjonistyczna

Executive of the Zionist Organization in Lviv → 
Organizacja Syjonistyczna

Ezra 8, 18
“Ezra” Society → Ezra

Fundusz Wyzwolenia Żydowskiego Tel-Chaj → 
Keren Tel-Chaj

Gemilas Chesed 51, 76, 87
Gemilut Hesed → Gemilas Chesed
General Jewish Guild in Drohobych → Ogólno- 

-Żydowski Cech w Drohobyczu
General Jewish Labor Party → Ogólno-Żydowska 

Partia Pracy
General Zionist Organization → Organizacja Sy-

jonistyczna
Gmilas Chesed → Gemilas Chesed
Gmilat Chesed → Gemilas Chesed
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Borysławiu → 

Żydowska Gmina Wyznaniowa w Borysławiu
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Drohobyczu → 

Żydowska Gmina Wyznaniowa w Drohobyczu
Gmina Wyznaniowa Żydowska we Lwowie → Ży-

dowska Gmina Wyznaniowa we Lwowie
“Gross-holders” Union → Związek Bruttowców

Hachnasat Orchim Association in Drohobych → 
Hachnoses Orchim

Hachnoses Orchim 82
Hachnusat Orchim w Drohobyczu → Hachnoses 

Orchim

Hapoel 91
Hashahar → Haszachar
Hashahar Organization → Haszachar
Hashomer Hatzair → Haszomer Hacair
Haszachar 67, 70
Haszomer Hacair 85
Hatikvah → Hatikwa
Hatikwa 79, 80, 81
Hebrajska szkoła stowarzyszenia „Tarbut” → Tar-

but
Hebrew school of “Tarbut” association → Tarbut
Histadrut HaOvdim → Histadrut Haowdim
Histadrut Haowdim 85, 94
Hitachdut 5, 23
Hitachdut-Poalej Syjon 30, 33, 67, 70, 81, 91
Hit’ahdut → Hitachdut
Hit’ahdut Poale Zion → Hitachdut-Poalej Syjon
Honorary Committee of the “Halutz Week” for Ma-

łopolska [Lesser Poland] and Silesia → Komitet 
Honorowy „Tygodnia Chaluca” na Małopolskę 
i Śląsk

Jad Charuzim 25, 32, 40, 60, 70, 78, 81
Jawne Wejodfat 74
Jesodej Hatora we Lwowie 3
Jewish Academic Choir → Żydowski Chór Aka-

demicki
Jewish Academic Sightseeing Lovers’ Association 

→ Żydowskie Akademickie Koło Miłośników 
Krajoznawstwa

Jewish Agency → Agencja Żydowska
Jewish Citizen’s Club → Żydowski Klub Obywa-

telski
Jewish Councilmen Club in the Town Council of 

Drohobych → Klub Radnych Narodowości Ży-
dowskiej w Radzie Miejskiej w Drohobyczu

Jewish Craftsmen Association “Yad Charuzim” 
in Drohobych → Jad Charuzim

Jewish Hospital Association “Bnoth Jeshurun” in 
Drohobych → „Bnot Jeszurun”

Jewish Liberation Fund Keren Tel-Hai → Keren 
Tel-Chaj

Jewish Merchants Association in Boryslav → Ży-
dowskie Stowarzyszenie Kupców w Borysławiu

Jewish National Bloc → Blok Narodowo-Żydowski
Jewish National Bloc Electoral Committee → Ko-

mitet Wyborczy Bloku Narodowego Żydow-
skiego

Jewish Office of Culture → Rada Klasowych Związ-
ków Zawodowych

Jewish Relief Committee → Komitet Ratunkowy 
przy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Dro-
hobyczu
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Jewish Religious Community in Boryslav → Ży-
dowska Gmina Wyznaniowa w Borysławiu

Jewish Religious Community in Drohobych → 
Żydowska Gmina Wyznaniowa w Drohobyczu

Jewish Religious Community in Lviv → Żydowska 
Gmina Wyznaniowa we Lwowie

Jewish Scouting Youth Guard “Hashomer Hatzair” 
in Drohobych → Haszomer Hacair

Jewish Sport and Gymnastics Association “Betar” 
→ Betar

Jewish State Party → Stronnictwo Państwa Żydow-
skiego

Jewish Unity of the Defenders of the Religion → 
Achdus Isroel Szomrej Hadas 

Jewish Women Organization “Wizo” → WIZO
Jewish Women Organization “Wizo” in Drohobych 

→ WIZO

Keren Kajemet Leisrael 94
Keren Kajemet Lyisrael w Borysławiu → Keren 

Kajemet Leisrael
Keren Kayemet LeYisrael → Keren Kajemet Leisrael
Keren Kayemet LeYisrael in Boryslav → Keren 

Kajemet Leisrael
Keren Tel-Chaj 62, 63
Keren Tel-Hai → Keren Tel-Chaj
Kierownictwo Naczelne „Masada” w Polsce → 

Masada
Kierownictwo Naczelne „Nordiah” w Polsce → 

Nordija
Klub Radnych Narodowości Żydowskiej w Radzie 

Miejskiej w Drohobyczu 41, 70, 81
Klub Radnych Polskich 41
Klub Radnych Ukraińskich 41
Klub Radnych Żydowskich → Klub Radnych 

Narodowości Żydowskiej w Radzie Miejskiej 
w Drohobyczu

Klub Towarzyski w Drohobyczu 70, 81
Komisja Kulturalna przy Gminie Wyznaniowej Ży-

dowskiej w Borysławiu → Żydowska Gmina 
Wyznaniowa w Borysławiu

Komisja Wyborcza Gminy Wyznaniowej Żydow-
skiej w Drohobyczu dla Wyboru Rady i Zarzą-
du Gminy → Żydowska Gmina Wyznaniowa 
w Drohobyczu

Komitet „Bloku Trzech Narodowości” → Blok 
Trzech Narodowości

Komitet dla Budowy Domu Emigranta im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Palestynie 62

Komitet do spraw łaźni przy Żydowskiej Gminie 
Wyznaniowej w Drohobyczu 44

Komitet Honorowy „Tygodnia Chaluca” na Mało-
polskę i Śląsk 8, 18

Komitet Lokalny Ogólnego Żydowskiego Związku 
Robotniczego „Bundu” w Polsce → Bund

Komitet Lokalny Ogólno-Żydowskiego Związku 
Robotniczego „Bundu” w Polsce → Bund

Komitet Obchodów „Jeszywas Chachmej Lublin” 
w Drohobyczu 83

Komitet Ratunkowy przy Gminie Wyznaniowej Ży-
dowskiej w Drohobyczu 43, 45, 48, 49, 50, 51, 81

Komitet Wyborczy Bloku Narodowego Żydow-
skiego 42

Komitet Wyborczy Syjonistów Rewizjonistów 
w Drohobyczu 37

Komitet Wykonawczy Żydowskich Akademickich 
Towarzystw Samopomocowych, Zawodowych 
i Kulturalno-Oświatowych Środowiska Lwow-
skiego 6

Krajowa Egzekutywa Organizacji Sjońskiej we 
Lwowie → Organizacja Syjonistyczna

Krajowa Komisja Szeklowa we Lwowie 29

Local Committee of the All-Jewish Labor Union 
“Bund” in Poland → Bund

Lviv’s Committee of the Youth Union “Tsukunft” 
→ Cukunft

Lwowski Komitet „Bundu” → Bund
Lwowski Komitet Związku Młodzieży „Cukunft” 

→ Cukunft
Lwowski Związek Drobnych Kupców Drzewa 25
Lwowski Związek Kupców 25

Machsikaj Hadas → Machzikej Hadas
Machzike Hadas → Machzikej Hadas
Machzikei Hadas → Machzikej Hadas
Machzikej Hadas 21, 25, 27
Magistrat w Drohobyczu 39
Management Board of “Gemilut Hesed” Fund → 

Gemilas Chesed
Management Board of the Charity Association “Ge-

milut Hesed” in Drohobych → Gemilas Chesed
Management Board of the Jewish Religious Com-

munity in Boryslav → Żydowska Gmina Wy-
znaniowa w Borysławiu

Management Board of the Jewish Religious Com-
munity in Drohobych → Żydowska Gmina Wy-
znaniowa w Drohobyczu

Management Board of the Jewish Religious Com-
munity in Lviv → Żydowska Gmina Wyznanio-
wa we Lwowie

Masada 74
Mercaz Ruchani (Spiritual Center) → Merkaz Ru-

chani (Centrum Duchowe)
Mercaz Ruchani (Spiritual Center) Association → 

Merkaz Ruchani (Centrum Duchowe)
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Merchants Union → Związek Kupców
Merchants Union in Lviv → Lwowski Związek 

Kupców
“Merchants and Dealers” Association in Droho-

bych → Stowarzyszenie „Kupcy i Handlarze” 
w Drohobyczu

Merkaz Ruchani (Centrum Duchowe) 13
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego 53, 54, 73, 77
Ministry of Religious Denominations and Public 

Enlightenment → Ministerstwo Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego

Mizrachi 21, 79
Moacas Jearim we Lwowie 1
Moacat Jearim we Lwowie → Moacas Jearim
Moazas Hajeraim we Lwowie → Moacas Jearim
Moetzet Yeraim → Moacas Jearim
Moetzet Yeraim in Lviv → Moacas Jearim
Mutual Aid of Jewish Students of the Academy of 

International Trade → Wzajemna Pomoc Stu-
dentów Żydów W.S.H.Z.

Mutual Aid of Jewish Students of the Lviv Techni-
cal University → Wzajemna Pomoc Studentów 
Żydów Politechniki Lwowskiej

“Nafta” refinery → Rafineria „Nafta”
National Central Office of “Achdus Yisrael” in Po-

land → Achdut-Izrael
National Clothing Industry Trade Union in Poland, 

Lviv Branch → Ogólno Krajowy Związek Za-
wodowy Branży Odzieżowej w Polsce, Oddział 
we Lwowie

National Executive of the Zionist Organization 
in Lviv → Organizacja Syjonistyczna

National Shekel Commission in Lviv → Krajowa 
Komisja Szeklowa we Lwowie

New Zionist Organization → Nowa Organizacja 
Syjonistyczna 

New Zionist Organization in Poland → Nowa Or-
ganizacja Syjonistyczna 

New Zionist Organization, the Local Committee in 
Drohobych → Nowa Organizacja Syjonistyczna 

Nordiah → Nordija
Nordija 74
Nowa Organizacja Syjonistyczna 70, 71, 74, 75, 88
Nowa Organizacja Syjonistyczna, Komitet Lokal-

ny w Drohobyczu → Nowa Organizacja Syjo-
nistyczna 

Nowa Organizacja Syjonistyczna w Polsce → Nowa 
Organizacja Syjonistyczna

Ogólno Krajowy Związek Zawodowy Branży 
Odzieżowej w Polsce, Oddział we Lwowie 16

Ogólna Żydowska Partia Pracy → Ogólno-Żydow-
ska Partia Pracy

Ogólno-Żydowska Partia Pracy 23
Ogólno-Żydowski Cech w Drohobyczu 78
Ogólny Związek Zawodowy Robotników Odzie-

żowych w Polsce, Oddział Lwowski → Ogólno 
Krajowy Związek Zawodowy Branży Odzieżo-
wej w Polsce, Oddział we Lwowie

Opieka nad Żydowską Młodzieżą Skautową „Haszo-
mer Hacair” w Drohobyczu → Haszomer Hacair

Organizacja „Agudas Izrael” → Agudas Isroel
Organizacja „Agudath Israel” → Agudas Isroel
Organizacja Akademicka „Jawne weJodefet” w Pol-

sce → Jawne Wejodfat
Organizacja Detalistów i Drobnych Kupców w Pol-

sce 79
Organizacja „Haszachar” → Haszachar
Organizacja Kobiet Żydowskich „Wizo” → WIZO
Organizacja Ogólnych Syjonistów → Organizacja 

Syjonistyczna
Organizacja Sjońska w Drohobyczu → Organizacja 

Syjonistyczna
Organizacja Syjonistów Państwowców w Polsce 79
Organizacja Syjonistów-Rewizjonistów 19, 37, 79, 

80, 81
Organizacja Syjonistów-Rewizjonistów w Droho-

byczu → Organizacja Syjonistów-Rewizjonistów
Organizacja Syjonistów-Rewizjonistów w Polsce 

→ Organizacja Syjonistów-Rewizjonistów
Organizacja Syjonistyczna 4, 5, 28, 29, 37, 38, 40, 

67, 69, 70, 74, 79, 80
Organizacja Syjonistyczna w Drohobyczu → Or-

ganizacja Syjonistyczna
Organizacja Syjonistyczna we Lwowie → Organi-

zacja Syjonistyczna
Organizacja Żydów Ortodoksów w Polsce „Agudas 

Israel”, Oddział w Drohobyczu → Agudas Isroel
Organization of Orthodox Jews Agudat Yisrael in 

Poland, Drohobych Branch → Agudas Isroel

Poale Agudat Yisrael in Poland → Poalej Agudas 
Isroel w Polsce

Poale Zion Left (“Linke Poale Zion”) → Poalej 
Syjon-Lewica („Linke”)

Poalej Agudas Isroel w Polsce 79
Poalej Syjon-Lewica („Linke”) 23
Polish Socialist Party → Polska Partia Socjalistyczna
“Polmin” refinery → Rafineria „Polmin”
Polska Partia Socjalistyczna 91
Pracująca Palestyna 5, 33
Presidium of the Jewish Academic Youth for Unity 

→ Związek Żydowskiej Akademickiej Młodzie-
ży Zjednoczeniowej
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Prezydium Żydowskiej Akademickiej Młodzieży 
Zjednoczeniowej → Związek Żydowskiej Aka-
demickiej Młodzieży Zjednoczeniowej

Rabbinate Court → Sąd Rabinacki
Rabbinate of Lviv → Rabinat we Lwowie
Rabbinate of the town of Drohobych → Rabinat 

Miasta Drohobycza
Rabinat Miasta Drohobycza 52, 70, 80, 81
Rabinat we Lwowie 1
Rada Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Droho-

byczu → Żydowska Gmina Wyznaniowa w Dro-
hobyczu

Rada Klasowych Związków Zawodowych 17, 22
Rada Miejska w Drohobyczu 40, 41, 42, 55, 56, 57
Rada Miejska we Lwowie 24, 25, 26
Rafineria „Nafta” 41
Rafineria „Polmin” 41
Relief Committee of the Jewish Religious Commu-

nity in Drohobych → Komitet Ratunkowy przy 
Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Drohobyczu

Retailers and Tradesmen Organization in Poland 
→ Organizacja Detalistów i Drobnych Kupców 
w Polsce

Sąd Rabinacki 20
Sąd Wojenny w Palestynie 93
Sejm 9, 10, 66, 89
Shomrei Shabbos → Szomrej Szabes
Social Club in Drohobych → Klub Towarzyski 

w Drohobyczu
Society for Construction of the Jewish Female Stu-

dents’ Home → Towarzystwo Budowy Domu 
Studentek Żydowskich

Society for the Care of Halutzim and Palestine Emi-
grants “Ezra” → Ezra

Society of Assistance to Jewish Invalids of War, Wi-
dows and War Orphans → Związek Żydowskich 
Inwalidów, Wdów i Sierot Wojennych

Society of Jewish Law Students of John Casimir 
University → Towarzystwo Żydowskich Słucha-
czy Prawa U.J.K.

Society of Jewish Philosophy Students of John Ca-
simir University → Towarzystwo Żydowskich 
Studentów Filozofii U.J.K.

Society of Jewish Physicians of John Casimir Uni-
versity → Towarzystwo Żydowskich Medyków 
U.J.K.

Starostwo Grodzkie we Lwowie 31
State Zionists in Poland → Organizacja Syjonistów 

Państwowców
Stowarzyszenie Adwokatów Żydowskich 79
Stowarzyszenie „Agudas Jisrael” → Agudas Isroel

Stowarzyszenie Inżynierów 79
Stowarzyszenie „Jad Charuzim” → Jad Charuzim
Stowarzyszenie „Kupcy i Handlarze” w Drohoby-

czu 40, 70, 80, 81
Stowarzyszenie Merkaz Ruchani (Centrum Ducho-

we) → Merkaz Ruchani (Centrum Duchowe)
Stowarzyszenie Rzemieślników Żydów „Jad Cha-

ruzim” w Drohobyczu → Jad Charuzim
Stowarzyszenie Wyświadczania Dobroczynności 

„Gmilath-Chesed” w Drohobyczu → Gemilas 
Chesed

Stowarzyszenie Żydowskich Rzemieślników „Jad 
Charuzim” w Drohobyczu → Jad Charuzim

Strengthened of the Faith → Machzikej Hadas
Stronnictwo Państwa Żydowskiego 32, 64, 67, 70, 

80, 81
Syjonistyczna Partia Pracy „Hitachdut” w Mało-

polsce Wschodniej → Hitachdut
Syjoniści Państwowcy w Polsce → Organizacja 

Syjonistów Państwowców
Syjoniści Rewizjoniści w Polsce → Organizacja 

Syjonistów Rewizjonistów
Szomraj Szabos → Szomrej Szabes
Szomrej Szabas → Szomrej Szabes
Szomrej Szabat → Szomrej Szabes
Szomrej Szabes 1, 20, 65

Tarbut 61
Tel-Chaj → Keren Tel-Chaj
Tel-Hai → Keren Tel-Chaj
Three Nations Bloc → Blok Trzech Narodowości
“Three Nations Bloc” Committee → Blok Trzech 

Narodowości
Tomche Anijim → Tomchej Anijim 
Tomche Aniyim → Tomchej Anijim 
Tomchej Anijim 59
Tora Weawoda 79
Torah Va’Avodah → Tora Weawoda
Torah Va’Avodah in Poland → Tora Weawoda
Torah Weawoda w Polsce → Tora Weawoda
Towarzystwo Budowy Domu Studentek Żydow-

skich 6
Towarzystwo „Dom Zdrowia” Sekcja Akademicka 6
Towarzystwo „Ezra” → Ezra
Towarzystwo Opieki nad Chalucami i Emigrantami 

Palestyńskimi „Ezra” → Ezra
Towarzystwo Opieki nad Żydowską Młodzieżą 

Skautową „Haszomer Hacair” w Drohobyczu 
→ Haszomer Hacair

Towarzystwo Rygorozantów 6
Towarzystwo Szpitalne „Bnot Jeszurun” w Droho-

byczu → Bnot Jeszurun
Towarzystwo Żydowskich Medyków U.J.K. 6
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Towarzystwo Żydowskich Słuchaczy Prawa U.J.K. 6
Towarzystwo Żydowskich Studentów Filozofii 

U.J.K. 6
Town Council of Drohobych → Rada Miejska 

w Drohobyczu
Town Council of Lviv → Rada Miejska we Lwo-

wie
Town Office in Lviv → Starostwo Grodzkie we 

Lwowie
Trade Union of the Soap Industry in Małopolska 

[Lesser Poland] → Związek Zawodowy Prze-
mysłu Mydlarskiego w Małopolsce

Tradesmen Organization in Poland – Lviv Branch 
→ Centrala Drobnych Kupców w Polsce, Od-
dział we Lwowie

Unia Syjonistów-Rewizjonistów w Drohobyczu → 
Unia Syjonistów-Rewizjonistów

Unia Syjonistów-Rewizjonistów 74
Union of Jewish Chemists → Związek Chemików 

Żydów
Union of Jewish Fighters for Poland’s Independence 

→ Związek Żydów Uczestników Walk o Nie-
podległość Polski

Union of Jewish Physicians in Poland → Związek 
Lekarzy Żydowskich w Polsce

Union of Rabbis of Małopolska [Lesser Poland] → 
Związek Rabinów Małopolskich

Union of Russian Jews “Achiezer” in Lviv → 
Achiezer

Union of Timber Tradesmen in Lviv → Lwowski 
Związek Drobnych Kupców Drzewa

Union of Zionist Revisionists → Unia Syjonistów- 
-Rewizjonistów

Union of Zionist Revisionists in Drohobych → Unia 
Syjonistów-Rewizjonistów

United Committee of the Jewish Women Organi-
zations → Zjednoczony Komitet Żydowskich 
Organizacji Kobiecych

United Jewish Electoral Bloc for the election to the 
Town Council of Drohobych → Zjednoczony 
Blok Żydowski do wyborów do Rady Miejskiej 
w Drohobyczu

United Jewish Electoral Committee in Drohobych 
→ Żydowski Zjednoczony Komitet Wyborczy 
w Drohobyczu

United Zionist Socialist Party “Hit’ahdut Poale 
Zion” → Hitachdut-Poalej Syjon

WIZO 70, 79, 80, 81
Working Palestine → Pracująca Palestyna
World Zionist Organization → Organizacja Syjo-

nistyczna

Wszechświatowa Organizacja Syjonistyczna → 
Organizacja Syjonistyczna

Wzajemna Pomoc Studentów Żydów Politechniki 
Lwowskiej 6

Wzajemna Pomoc Studentów Żydów W.S.H.Z. 6
Wzmocnienie Wiary → Machzikej Hadas

Yad Charuzim → Jad Charuzim
“Yad Charuzim” Association → Jad Charuzim
Yavneh ve-Yodefeth → Jawne Wejodfat
“Yeshivas Chachmei Lublin” Commemoration 

Committee in Drohobych → Komitet Obchodów 
„Jeszywas Chachmej Lublin” w Drohobyczu

Yesodei HaTorah in Lviv → Jesodej Hatora we 
Lwowie

Zarząd Główny Organizacji Brith Hachajał w Pol-
sce → Brit Hachajal

Zarząd Główny Organizacji Brith-Trumpeldor 
w Polsce → Betar

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bo-
rysławiu → Żydowska Gmina Wyznaniowa 
w Borysławiu

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Dro-
hobyczu → Żydowska Gmina Wyznaniowa 
w Drohobyczu

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Lwowie 
→ Żydowska Gmina Wyznaniowa we Lwowie

Zarząd i Rada Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w Drohobyczu → Żydowska Gmina Wyznanio-
wa w Drohobyczu

Zarząd Kasy Gmilat Chesed → Gemilas Chesed
Zarząd Stowarzyszenia Wyświadczania Dobro-

czynności „Gmilath-Chesed” w Drohobyczu 
→ Gemilas Chesed

Zarząd Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Bo-
rysławiu → Żydowska Gmina Wyznaniowa 
w Borysławiu

Zionist Labor Party “Hit’ahdut” in Eastern Mało-
polska [Lesser Poland] → Hitachdut

Zionist Organization → Organizacja Syjoni styczna
Zionist Organization in Drohobych → Organizacja 

Syjonistyczna
Zionist Organization in Lviv → Organizacja Sy-

jonistyczna
Zionist Revisionists in Poland → Organizacja Sy-

jonistów-Rewizjonistów
Zionist Revisionists Organization in Drohobych → 

Organizacja Syjonistów-Rewizjonistów
Zionist Revisionists Organization in Poland → Or-

ganizacja Syjonistów-Rewizjonistów
Zjednoczona Partia S.S. „Hitachduth-Poale Sjon” 

→ Hitachdut-Poalej Syjon

INDEKS ORGANIZACJI, INSTYTUCJI…



Zjednoczona Partia S.S. [Syjonistyczno-Socjali-
styczna] „Hitachdut-Poalej Syjon” → Hitachdut- 
-Poalej Syjon

Zjednoczona Partia Syjonistyczno Socjalistyczna 
Hitachdut Poalej Syjon → Hitachdut-Poalej 
Syjon 

Zjednoczony Blok Żydowski do wyborów do Rady 
Miejskiej w Drohobyczu 56, 57

Zjednoczony Komitet Żydowskich Organizacji 
Kobiecych 26

Zjednoczony Żydowski Blok Wyborczy w Droho-
byczu → Zjednoczony Blok Żydowski do wy-
borów do Rady Miejskiej w Drohobyczu

Zjednoczony Żydowski Blok Wyborczy we Lwo-
wie 24, 25

Zjednoczony Żydowski Komitet Wyborczy w Dro-
hobyczu → Żydowski Zjednoczony Komitet 
Wyborczy w Drohobyczu

Zrzeszenie Rzemieślników „Jad-Charuzim” → Jad- 
-Charuzim

Zrzeszenie Syjonistów-Rewizjonistów 57, 93
Związek Akademickiej Młodzieży Zjednoczenio-

wej 14
Związek Bruttowców 83
Związek Chemików Żydów 79
Związek Kobiet Wizo w Drohobyczu → WIZO
Związek Kupców 79
Związek Lekarzy Żydowskich w Polsce 79
Związek Rabinów Małopolskich 10
Związek Zawodowy Przemysłu Mydlarskiego 

w Małopolsce 25
Związek Żydowskich Inwalidów, Wdów i Sierot 

Wojennych 25, 40

Związek Żydów Rosyjskich we Lwowie „Achiezer” 
→ Achiezer

Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodle-
głość Polski 70, 81

Żydowska Gmina Wyznaniowa w Borysławiu 90, 
93

Żydowska Gmina Wyznaniowa w Drohobyczu 35, 
36, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 70, 
73, 77, 80, 81, 85

Żydowska Gmina Wyznaniowa we Lwowie  
7, 11

Żydowski Chór Akademicki 6
Żydowski Klub Obywatelski 25
Żydowski Komitet Ratunkowy → Komitet Ratun-

kowy przy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej 
w Drohobyczu

Żydowski Zjednoczony Komitet Wyborczy w Dro-
hobyczu 55

Żydowskie Akademickie Koło Miłośników Krajo-
znawstwa 6

Żydowskie Biuro Kultury → Rada Klasowych 
Związków Zawodowych

Żydowskie Stowarzyszenie Kupców w Borysławiu 
92

Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczne „Betar” 
→ Betar

Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe 
„Betar” → Betar

Żydowskie Towarzystwo Szpitalne „Bnoth Jeszu-
run” w Drohobyczu → „Bnot Jeszurun”

Żydowskie Zjednoczenie Przestrzegających Religię 
→ Achdus Isroel Szomrej Hadas
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LWÓW / LVIV
Alfa, Blacharska 8 21, 22, 23, 34
Braci Ebnerów → Ebner, Słoneczna 23
Ebner, Słoneczna 23 8, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 27
Friedman I., Sykstuska 4 2, 4, 14, 25
Goldman A., Sykstuska 19 6, 28
M. Hecht, Kopernika 17 11
Ignacy Jaeger, Sykstuska 33 7, 10
Literacka, Podleskiego 6 9, 16, 18
J. Löwenkopf, Stanisława 10 3
Lwowska Drukarnia Nowoczesna, Pasaż Mikola-

scha 26
„Renoma”, Rzeźnicka 16 32
Stylowa, Kołłątaja 8 29, 30, 33
„Sztuka”, Plac Strzelecki 2 5
Uniwersalna, Łąckiego 7 24
Wilf i S-ka 1

Indeks drukarń / Index of Printing Companies

DROHOBYCZ / DROHOBYCH
„Drukarz” 56, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 76, 

77, 78, 82, 86
Kratter 83
J. Loewenkopf 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 65, 
69, 71, 72, 74

Podkarpacka, Plac Św. Trójcy 4 75, 84, 88
„Swypa” 37
Michał Werdinger 67, 73, 79, 80, 81, 85, 87,  

94
Zakłady Graficzne „Drukarz” → „Drukarz” 

BORYSŁAW / BORYSLAV
„Bloch” 90, 93
S. Grad 91, 92
Grad i Selinger, Pańska 89
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