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Monografją niniejszą otwieramy cykl prac historycznych, poświę'conych wprnwdzie 

niezbyt dawnym, ale jakże bogatym i ciekawym dziejom żydostwa łódzkiego. 

Sto dwadzieścia pięć lat mi'r1ęlo od chwili utworzenia pierwszej komórki' organiza· 

cyjnej życia zbiorowego żydowsldego .w naszem mieście. 

Tę chwilę należałoby może obchodzić uroczyście, światłami i fanfarami. 

Zadowalamy się jednak upamiętnieniem zarania życia kahalnego przez wydanie 

dzieła o latach minionych, w przeświadczeniu, Że shromny nasz wkład do historji kultury 

żydowskiej w Polsce r1ie pozostanie bez znaczenia dla przyszłego badacza dzfojów 

żydostwa polskiego. 
„ 

W pracy naszej pragnęliśmy utrwalić na wieczną rzeczy pamiątkę pierwszy etap 

drogi rozwojowej, prowadzącej poprzez prymityw społeczny dawnego Bractwa Swiętego 

do nowor.zesnych form i.yc/owskiego samorządu gminnego. 

Stary cmentarz żydowski, jak/10/wieh ma bezprzecznie wartość samoistną, jalio 

objehl zabytkowy i muzealny, W danym wypadhu służył rac:zej ja/w pretekst do badań 

archiwalnych i dohumentarnych na odcinlm slosunków lwhalnych. 

Tak pomyślana praca byłaby może niepełna i nie sprostałaby zadaniu, gdyby nie 

zawierała - obok rejestru pochowanych na cmentarzu żydowskim zmarłych osób -

zarysów biograficznych wielu obywateli, wśród których niemało było zasłużonych na polu 

społecznem działaczy, a na polu gospodarczem - pionierów handlu i pr:zcmyslu. 

Ażeby u:zupełnić badania historyczne materjalem leksykograficznym, umieszczono, 

niezależnie od tekstów zawartych w t1pitafjach pomnikowych, kil/iaset życiorys6w 

dawnych lodzia11. 
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f>lNKUS NADEL 

PRACA NAD MONOGRAF JĄ 

. _D:dela, poświęcone cmentarzom żydowskim, nie są w naszem piśmien-
~1clw1e nowością, ani rzadkością. Jedne :z: nich iraktują o grobownidwie, 
inne .o szłucr~ pon~~·1ikorskiej 1 inne znowu o histarji cmentarza, filologji 
lekstow, c1rchecJlog)1 zabytków. Wysfarczy zapoznać się ze świetnemi stud
jorni D·ro Bernarda Wachsteina: „ Wiener hebraische Epitaphien", R. Bern
sf<")in· Wischnitzer: „Alle Friedhofkunst" (Der Jude,. 1917/18, zeszyt 10/11) 
L. Lewysohna: .60 Epitophien von Grabsteinen des israelitischen Friedhofes 
zlJ Worms", M. Bałabana: „Zabytki historyczne Żydów w Polsce", oraz 
z wielu innemi pracami, by wyrobić sobie pojęcie o tej tak swoistej i cie-
k<'Jwej gałęzi historii naszej kultury. 

Ale monografje, obejmujące wszystkie epitafja danego cmentarza 
i obrnzujqce na jego tle całokształt stosunków społecznych tego lub 
owego ośrodka życia żydowskiego, należą do wydawnictw mniej częstych. 

Wzorowem w tej dziedzinie dziełem jest wspaniała monografja dra 
B. Wachsłeina: „Eisenstadłer Judische Grabschriften". 

Myśl wydania monografji o zamkniętym od lał czterdziestu łódzkim 
cmentarzu zydowskim zrazu nie znalazła oczekiwanej aprobaty. Starość i war· 
tość objekiów kuliury i sztuki są pojęciami tak względnemi, że o jednolite 
w tej mierze zdanie niezmiernie trudno. Nic tedy dziwnego, że wiek 
cmentar:z:o łódzkiego wzbudzał u niektórych dość poważne zastrzeżenia. 
Zastanowiono się zresztą nietylko nad tym szczegółem, lecz zarazem 
{akże nad tern, czy dawny cmentarz łódzki wogóle zasługuje na uwiecz· 
nienie. Wszelako początki żydowskiego życia zbiorowego w naszem rnieście nie mogą się poszczycić ani sławnymi mężami, ani wielkiemi 
dziejami. Łódź żydowska nie jest przecież prastarą Moguncją czy Wor· 
macjq, ani patynę okrytym Krakowem, ni spowitę w legendy Pragą lub 
mchem obrosłym Lublinem. Sto zgórą lat istnienia to cokolwiek za mało 
dl1:1 historji kultury. W korowodzie miast ghetta żydowskiego ośrodek tak 
jest wprost niemowlęciem, a w naszym wypadku na dobitkę miastem 
parwenjuszem. Taką przestrzeń historyczną łatwo przebyć jednym susem 
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Pozatem-rozumowano - przecież doniedawna jeszcze mieliśmy wśród 

żyjących naocznych świadków powstania tego młodego kolosa, stykaliśmy 

się oko w oko z budowniczymi jego potęgi, słyszeliśmy z ust tu wyros

łych i tu osiwiałych obywateli o cudach i dziwach jego rozwoju. 

Błędne jest jednak mniemanie jakoby hisforja była tylko anatomi· 

cum, gdzie preparuje się jedynie strupieszałe egzystencje. Jej zadaniem 

jest raczej konserwować i pielęgnować życie w jego najświeższej postaci. 

Historja nie musi być koniecznie produktem szperania i szukania w pyle 

archiwalnym, można ją, a należy nawet odtworzyć na gorącym uczynku, 

na podstawie aktualnego świadectwa samego życia. Taki bezpośredni 

odlew bronzu ma bezwątpienia niemniejszq wartość, niż ryzykowne nie· 

raz hipotezy badaczy, oparte na niezowsze autentycznych i nie wszędzie 

dostatecznie konserwowanych materjałach historycznych. Brak zaś perspek· 

tywy dziejowej daje się bez reszty okupić walorem większej sprawdzal11ości 

faktów. 

W danym wypadku frapowała nadto szczęśliwa okazja uzupełnienia 

badań historycznych żywą kronikę - w postaci opowiadań starszej generacji 

obywateli miasta. 

Zaklęty i zastygły w nagrobkach 

w ten sposób poruszony i ożywiony. 
mauzoleach 11urt życia zosłaje 

Tego rodzaju pogląd nabiera tern większej słuszności, gdy się zważy, 

że żadnej niemal puścizny kronikarskiej po minionym okresie nie posio· 

damy. Nie mamy ani dostatecznej ilości pinaksów, ani szczegółowych 

zapisów, ani memuarów współczesnych. Bardzo możliwe, że wszystkie fe 

rzeczy istniały, ale nas one niestety nie doszły. 

Ten brak odpowiednich materjałów źródłowych dał się nam dotkliwie 

we znaki. Zazwyczaj bowiem wykonanie pracy historycznej, będęcej owo

cem inicjatywy ciała zbiorowego, powierzone zostaje fachowcom, którzy 

po pewnym czasie zadanie swoje w tej lub owej formie spełniają. 

Wydanie naszej monografji nie mogło niestety pójść tym utartym 

szlakiem. W pierwszym rzędzie należało zgromadzić i zgrupować szczątki 

zachowanych akt, poczem dopiero można było pomyśleć o wyzyskaniu 

i opracowaniu zdobytego materjału. 

Jako szczegół charakterystyczny warto przytoczyć fakt, że częściowo 

reprodukowane i różnostronnie wykorzystane w niniejszej monografji 

pinaksy, dopiero po długich i mozolnych poszukiwaniach trafiły do na-

I 

.i: 

I 

I 
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szych rąk. 1
) Miast znajdować się w jakiemś archiwum kahalnem, czy 

społecznem dawnego Dozoru Bóżniczego lub Bractwa Świętego, stanowią 

one własność potomków dawnych gabajów.' 

Dzięki jedynie uprzejmości posiadaczy tych dokumentów, najcen

niejszy bodaj maferjał historyczny interesującego nas okresu nie poszedł 

na marne i mógł być poddany analizie i wyzyskany dla celów naszego 

studjum. 

Dalszym etapem wstępnym do pracy nad monografją było skopjo· 

wanie wszystkich tekstów pomnikowych w ich dosłownem brzmieniu i do

kładnej farmie. 

Była to praca żmudna i ofiarna, gdyż, prócz znawstwa i pietyzmu, 

spisywanie epitafjów wymagało dość znacznego wysiłku fizycznego 2). 

Nielada trudności nasuwał również sam teren cmentarza, zimą zakuty 

w pancerz lodowy, latem zaś tonęcy w gęstwinie zarośli. 

Mało tego. Większość pomników znajduje się w takim słanie, że 

częstokroć niema wprost możności kopjowania ich w normalnej pozycji 

Nie wystarczy nawet przykucnęć. Dlatego też kopjowanie odbywać się 

nieraz musiało w pozycji leżącej. 

Poza temi licznemi niewygodami i przeszkodami dużo kłopotu na

stręczało odcyfrowywanie zamazanych, startych i zniszczonych w wielu 

wypadkach tekstów. 

Ażeby ułatwić zadanie kopistom i ustrzec ich przed nieuniknionemi 

przy bezładnem skupieniu pomników powtórzeniami, rozplanowano zgóry 

cały teren cmentarza na szereg · ognisk i kwater, które w odpowiedni 

sposób ponumerowano i posygnowano. Teraz dopiero można było przy· 

stąpić do wypełniania specjalnie przygotowanych formularzy., zawierają

cych obok danych personalnych zmarłej osoby, glossy o tekście na 

pomniku, o symbolice ornamentów, oraz wartości historycznej i artystycznej 

nagrobka. 

Po zakończeniu prac na cmentarzu należało jeszcze porównać zdo

byty tę drogą materjał z innemi źródłami życiorysowemi. 

Jak wiadomo, lwia część nagrobków żydowskich (a jest ich tu zgórq 

trzy fysięce osiemset) nie zawiera nazwisk, lecz jedynie imiona zmarłych i ich 

1) Za łaskawe wypożyczenie nam pinaksu Bractwa Swiętego składamy na tern 

miejscu podziękowanie p. Izydorowi Warszawskiemu. 

2) Epitafja spisali pp.: red. Szymon Krakowski, red. Perec Opoczyński, Chaim 

Radzyner i Lajb Wiener. 
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rodziców. Ułożono więc rejeslr pochowanych na cmentarzu osób obojga 

płci podług uwidocznionej na pomniku daty hebrajski~j ich zqonu; daty 

uzgodniono z kalendarzem europejskim, poczem dop1~ro ust.alor10 naz

wiska zmarłych na podstawie akt archiwalnych Wydziału Hipotecznego 

m. Łodzi. 1
) 

Posiadając tak przejrzysty materjał przygotowc:iwczy, mofoa bylo 

już śmiało przystąpić do badań historycznych i biograficznych. 

Szczupłość danych archiwalnych i pamiętnikarskich, o której wspom· 

niałem na ·wstępie, jakoteż chęć zespolenia marlwej litery doh1rnentornej 

z żywem słowem podaniowem, skłoniły do szukcmia syntezy pomiędzy 

kwerendą aktową a ustnym wywiadem. 

Dotyczy to szczególnie życia i dzieła zasłużonych obywateli, którzy 

w ten lub ów sposób przyczynili się do rozwoju kahału i rniasłc:i. 

Można bowi<.~m z dokumentów wyrobić sobie pojęcie o danej oso· 

bie, łatwo· stwierdzić jaki był. jej stan majqikowy, jakie miała w życiu 

kary i grzywny, jaki posiadała majątek i t. p., ale o społecznej pozycji 

i osobistych walorach obywatela akta archiwalne rzadko dajq pełne 

wyobrażenie. 

Pozostało zatem zwrócić się do żyjqcych obywateli starszego, wy· 

gasłego już niemal, pokolenia, którzy bądź osobistemi wspomnieniami, 

bądź zasłyszanemi podaniami mogliby wzbogacić skąpy małerjał doku· 

mentarny. 

Indagowano w tym celu nawet pochylonych nad grobem staruszków, 

z których niejeden w tej chwili już spoczywa na łonie wieczności, lub 

których dni są naprawdę liczone. Tern cenniejsze są dla potomności 

wydobyte od nich informacje o downem życiu i byciu miasta i ludzi. 

Do uzyskanych tą drogą wiadomości odniesiono się oczywiście z ca
łym niezbędnym w takich razach krytycyzmem. Rzecz szczególna, że obok 

niedokładności i przesady, nieścisłości i fantazji, opowiadania naszych 

informatorów - najnieoczekiwaniej w świecie -- cechowała bardzo często 

zwykła blaga. I to nietylko w wypadkach, kiedy szło o ich osobisty 

udział w życiu publicznem, lub o stosunki z wybitną jednostkę lot 

minionych. 

Trzeba było ze sporo zebranego materjału wyłL1skać co cenniejszy 

zabarwić nim posiadane skędinąd dane. 

1
) Pracy tej można było dokonać dzięki uprzejmości p. Lucjana Zawadzkiego, 

Sekretarza Wydziału Hipotecznego m. Łodzi. 
Niezbędne materjały źródłowe zebrała i spisała p. red. Tatjana Fuksowa. 
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Z małemi wyjątkami służyły te opowieści jedynie jako niezbędna 

do smaku biograficznego szczypta soli, ale nie jako podstawowy i samo· 

istny trzon opisowy. 

Powstałe na gruncie tego skojarzenia materjałów charakterystyki 

mają na celu odzwierciadlenie do pew,nego chociażby stopnia społecznego, 

osobistego i rodzinnego milieu ludzi ubiegłego stulecia. 

Przy kopjowaniu pomników żadnych wyjątków nie czyn
1

iono. W pro· 

cy naszej nie gardziliśmy jednostką mniej wartościową i nie pyszniliśmy 

się indywidualnością wybitną. Przyświecała nam w tym względzie zasada, 

że dla hisłorji kultury taksamo ważnem jest rzucenie jaknajwięcej światła 

na ciężkie życie szarego praszczura jakiesioś przyszłego może gen· 

jusza, jak podanie wyczerpujęcego opisu barwnych dziejów protoplasty 

obecnie już wygasłego lub upadłego rodu. 

Tę oto garść uwag w sprawie techniki pracy nad monografję uwa· 

żalem za stosowne skreślić w chwili, gdy po dość długich przygotowa

niach odtworzenie przez pryzmat śmierci zarania życia kahalnego w na· 

szem mieście wchodzi w stadjum ostatecznej realizacji. 

-== --
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ARON ALPERIN 

PIERWSZY CMENTARZ ŻYDOWSKI w ŁODZI 

Wstęp 

Praca niniejsza oparta jest w głównej mierze na materjołach Archi· 

wum Akt Dawnych miasta Łodzi. Moje poszukiwanicJ pinc1ksu gminy 

żydowskiej z ubiegłego stulecia w Łodzi niestety nie odniosły skutku. 

Pewien stary obywatel żydowski Łodzi, dziś już nieżyjqcy, poinformował 
mnie, że istniał pinaks gminy żyd. łódzkiej, który zawierał bardzo szcze

gółowe protokuły, dotyczące rozmaitych spraw życia żydowskiego w todzi, 

od najważniejszych do najblahszych. Zapiski w pinaksie prowadził niejaki 

reb Jankiel Josef Meszamesz, 1) zaś księgę tę przechowywał u siebie Starszy 

Chewry Kadiszy p. Jakób Warszawski. Razu pewnego p. Warszawski, 

jadąc do Częstochowy, zabrał pinaks ze sobą, widocznie celem prZE)słud· 

jowania w nim pewnych spraw. W trakcie przeglqdonia księgi reb Jakow 

nagle się rozgniewał i ze słowami: „Et, zadużo tu głupstw, komu to po„ 

frzebnel" podarł pinaks na slrzępy. 

Tak mi opowiadano i tę opowieść wiernie dolej podaję. Oczywiście 

- o ile przytoczone powyżej okoliczności odpowiadaję prawdzie histo· 

rycznej ·- przyczyną zniszczenia pinaksu były chyba nie bk1hosfki, lecz 

raczej jakieś bardzo ważne sprawy w nim opisane, dotyczące bezpośred· 

nio owego Starszego Bractwa Świętego p. J. Worszciwskiego. 

Jakakolwiekby zresztą była prawda historyczna o przyczync1ch zagi· 

nięcia pinaksu, stwierdzić należy z ubolewaniem, że ten tak ważny 

dokument historyczny przepadł bez śladu. :!) 

Rozdział I 

NABYCIE PLACU POD CMENTARZ ŻYDOWSKI PRZEZ PIERWSZYCH 

STARSZYCH KAHALNYCH W R. 1811 

Zanim zajmiemy się kwestję, kiedy powstało w Łodzi gmina żydow· 

ska, należy wspomnieć, iż Łódź istnieje już przeszło 600 lał. Pierwsze 

1) meszamesz - sługa synagogalny. 
2) Nie jest wykluczone, że informator naszego autora, mówiąc o księdze gmir'y 

żydowskiej, miał na myśli pinaks Chewry Kadiszy. Przypuszczenie nasze opieramy na 
fakcie, że właśnie potomek p. Jakóba Warszawskiego jest w posiadaniu tego pinaksu, 

który widocznie, mimo gniewu gabaja, zniszczeniu nie Ltiegl. Red. 
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wzmianki archiwalne o Łodzi datują się z r. 1322 1). Pierwsze wiadomości 

o Żydach w Łodzi pochodzą z początków 18-go wieku~). Spis mieszkańców, 
sporządzony w r. 1793, wymienia w Łodzi 190 mieszkańców, w tern dwie 

żydowskie rodziny rzemieślnicze, złożone z 11 osób. Nadmienić należy, 

że Łódź była do rozbiorów Rzeczypospolitej własnością biskupów kujaw

skich, rezydujących we Włocławku, po drugim zaś rozbiorze w r. 1793 

przeszła wraz z całym powiatem łęczyckim pod panowanie pruskie. 

W r. 1809 sporządzony został spis imienny wszystkich Żydów łódz

kich, w którym wymieniono nazwisko i pochodzenie każdego zasobna. 

Mieszkały wtedy w Łodzi 24 rodziny żydowskie. W tym samym roku -

albo nieco wcześniej - została zorganizowana w Łodzi gmina żydowska. 

W każdym razie w aldach znajdujemy' nazwiska Starszych l<ahalnych 

z r. 1809, a mianowicie: Mojżesza Fajtlowicza i Pinkusa Zajdlera 3), 

W r. 1810 zarządził podprefekt powiatu zgierskiego, Łada, z powodu walk 

wewnętrznych w łonie gminy żydowskiej, formalne wybory Starszych Ka

halnych. Wybory odbyły się dnia 12.XI. 1810 rnku, a wzięło w nich udział 

14 żydowskich ojców rodzin. Wybrani zostali: Pinkus Zonenberg 12 glo

sami i Mendel syn Mojżesza (później przybrał nazwisko familijne Orbach) 

10 głosami. 

Tym oto wyżej wspomnianym Starszym Kahalnym przypada w udzia

le historyczna zasługa , założenia pierwszego cmentarza żydowskiego 

w Łodzi w r. 1810. Jeszcze wcześniej, w r. 1809, wybudowana zasiała 

pierwsza bóżnica w Łodzi. Wystawiono ją na placu, nabytym za 168 złp. 

przez kahał u małżonków Józefa Aufschlaga, porucznika Gwardji Noro

wej i Marjanny Aufschlag, urodzonej Popielowskiej. W akcie kupna zaz

naczono, iż plac ten znajduje się przy ul. Dworskiej 4) i graniczy 

z Rynkiem. Wedle ustnej tradycji, zachowanej u starych obywateli żydow

skich Łodzi, pierwsza bóżnica znajdowała się w miejscu dzisiejszej rzeźni 

staromiejskiej przy ul. Wolborskiej 8. W akcie kupna zaznaczono również, 

że plac został nabyty celem wybudowania na nim bóżnicy. Ponadto znaj

duje się w zakończeniu dokumentu nasfępujący charakterystyczny warunek: 

po wybudowaniu bóżnicy kahał obowiązuje się umieścić w niej tablicę 

z imionami i nazwiskiem sprzedawców, od których plac nabyto 5). 

1) A. Z a n d: Łddź rolnicza, w Roczniku Łódzkim, t. li. Łódź, 1931; K. Kac z

m arc z y k: Lokacja starej Łodzi na prawie niomicckiem w roku 1387, w Roczniku 

Łódzkim, tom I. Łódź. 1928. Red, 
2) F. Friedman: Ludność żydowska w Łodzi do roku 1863 w świetle liczb, 

w Kwartalniku Statystycznym, Warszawa 1933, rok X, tom 4. Red. 
3) Archiwum Akt Dawnych miasta Łodzi: Nr. kat. 3822. 
4) Nazwę tę jeszcze w wieku 18-tym miała dzisiejsza ul. Wolborska. Z a n d: 

Łddź rolnicza, str. 87-88. Red. · 

• n) Dla lepszego zrozumienia sprawy należy zapoznać się bliżej z osobę Auf

schlaga. W czasach okupacji pruskiej był Aufschlag w latach 1800-1805 królewsko-
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Akt kupna placu cmentarnego, który nas szczególnie inleresuje,. zo· 

stał sporządzony dnia 1 O k"'.'ietnia 1811 roku. Do .tego cz~su wywo~ono 

zwłoki zmarłych w Łodzi Zydów do miast okolicznych'. 1ak Lut~m1ersk 
i Stryków i tam je chowano. Plac na „kierchał ~~ eh.owania Żydów zasiał 
nabyty u małżonków Adama i Magdaleny L1p11'lsk1ch za sumę 36 złp. 

·' W akcie kupna zaznaczono, że plac posiadał „gruntu niez~atnego n~ rol~: 

~ 1Jt 70 łokci długości i 26 łokci szerokości. Ze względu na wielką donrosłosc 
·. 'llf"\ego dokumentu przytaczamy go poniżej in extenso 1): 

! 

".' I 
„Działo się w Mieście Łodzi dnia 1 O kwietnia 1811 Roku. 

.. Stanąwszy w Magistracie Sł. Adam Lipiński wraz z żonq swoją Mc:Jg· 

dalenę z Jednej a Starozakonny Kochał z calem pospulstwem (!) żydow· 

skiem z drugiej strony w ten sposób, to jest: 

Jako Adam Lipiński z żoną swoją Magdaleną z własnej woli SWOJCilJ 

sprzedał gruntu niezdatnego na rolę łokci szerokości 26, długości 70, na 

Kierchał do chowania się Żydów na Summę zł. Pol. Trzydzieści i Sześć, 

Nr. 36, który to grunt leży od Słońca Wschodu Jakóba Pełzowskiego, od 

Pułnocka (1) Alexandra Domańskiego, poczyna się od drogi, która idzie 

na Olędry Radogożskie, ściąga się do tej samej części, a ten grunt wyżej 

wyrażony Adam lipiński przedał wiecznemi i nieodmiennemi czasy - Co 

się działo w Magistracie Miasta Łodzi przy wyciśnięciu pieczęci Magi· 

strackiej własnemi rękami podpisujemy 

Dan ut supra, Magistrat P. M. Ł. (L. S.) podpisano 

Jakób Pełzowski 
Radni ( - ) xxx Marek Drewnowicz 

xxx Michał Jeżewic.z 

xxx Maciej Kudliński 

Przedający: xxx Adam lipiński 

xxx Magdalena fona 

Kupujący ( - ) Pink us Sonenberg 

(-) Mendel Mośkowicz 

policyjnym burmistrzem Łodzi (koniglicher Polizei-Btirgermeisłer). Nasfępnie był 

Aufschlag w r. 1809 podporucznikiem Gwardji Narodowej, zorganizowant~j w Łodzi 

w sposób analogiczny jak w innych miastach Księstwa Warszawskiego. Lecz były kró

lewsko-pruski burmistrz nie mógł żyć w zgodzie z polskim magistratem miasta. Tak 

dalece, że podprefekt powiatu zgierskiego musiał go nawet w specjalnem piśmie 

wezwać do posłuszeństwa wobec władz miejskich i zabronił mu używania fylułu 
„komendanta placu" („Platz-Kommendant"). Dla ambitnego byłego „królewsko-pruskiego 

burmistrza", którego znaczenie tak zmalało, było zatem widocznie kwestję ho11oru, by 

riazwisko jego zostało uwiecznione choćby na tablicy w synagodze żydowskie). 
1

) A. A. D. m. Ł.: Nr. kat. 3888. 

··~ 
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Przez wyzei wymienioną lranzakcję nabyła gmina żydowska pierw

szą część dzisiejszego starego cmentarza żydowskiego, znajdującego się 

przy ulicy, noszęcej obecnie nazwę Wesołej. W późniejszych latach do

kupywała gmina żydowska stopniowo sąsiadujęce z cmentarzem żydowskim 

grunta, rozszerzając w ten sposób teren. cmentarza. Na starym cmentarzu 

chowano zmarłych aż do r. 1892, kiedy to został założony nowy cmentarz 
przy ul. Brzezińskiej. 

Rozdział li 
ZAŁOŻENIE BRACTWA POGRZEBOWEGO 

Równocześnie niemal z powstaniem cmentarza żydowskiego zorga· 

nizowało się w Łodzi Bractwo Pogrzebowe czyli Święte. Pinaks Łódzkiego 

Bractwa Pogrzebowego - to skromna księga protokułów, bez szumnego, 

naszpikowanego uczonemi cytatami wstępu, jak to zazwyczaj przyjęte 

było w niektórych większych gminach. Należy mieć na uwadze, że gmina 

żydowska w Łodzi składała się wtedy z ubogich handlarzy, kramarzy i kraw· 

ców, ludzi prostych i niewykształconych. 

Z pinaksu bractwa łódzkiego wynika, że przyjęcie do Chewry Kadi

szy było połączone z niemałemi trudnościami. Od kandydatów wymagano 

odbycia trzyletniej praktyki (aspirantury; po żydowsku „młacz" - młodszy). 

Jakkolwiek aspirantura była wedle statutów bractwa warunkiem nieodzow· 

nym dla wszystkich kandydatów, odstępowano czasami od tej reguły, 

jeśli tego wymagały interesy bractwa. Przy wpisywaniu nowych członków 

do księgi znacznie więcej miejsca i troskliwości poświęcano bogatym 

nowicjuszom, niż nowowstępującemu pospolitemu człowiekowi. Bogaczom 

przeznaczano zazwyczaj całą bogato zdobioną stronicę lub kartę pinaksu, 

przy uboższych zaś zadowalano się zwięzłą notatką, zawierającą jedynie 

nazwisko nowowstępujqcego członka, imię ojca i datę przyjęcia do bractwa. 

Pinaks Chęwry Kadiszy ma wielkie znaczenie przy badaniu przeszłości 

Żydów łódzkich, jest bowiem jedynym ocalałym dokumentem hebrajskim, 

ilustrującym wewnętrzne życie Żydów w owych czasach. 

Na pierwszej stronicy pinaksu znajdujemy następującą zapiskę: 

„Dziś, w piątek, 1) na początku miesiąca Siwan roku 5571, założone 

zostało tutaj w gminie świętej Łodzi bractwo święte, a oto ich (członków) 

nazwiska: 

1) t. zn. 24 maja 1811 r. 
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Pinchas, syn Cwi, kapłana z Łasku 1
) 

Rabin gminy naszej, luminarz i gaon, nauczyciel nasz 

Rabin Jehuda Arje z Widawy 2) 

Mojżesz, syn Azrjela Fajtels z Piotrkowa :i) 
Juda Lejb, syn Jakóba z Lutomierska ·1) 

Młodzieniec (bachur) Abraham, syn Cwi Lejba r') 

Cwi Hirsz, syn Zeejwa z Łasku 0) 

Mlodzieniec Zeejw Wolf, syn Pinchasa, kapłana ;) 

Josef, syn Abrahama z Działoszyna 
Samuel Segał, syn Eleazara z Dąbia 8) 

Menachem Mendel, syn Mojżesza z Dobrej 11
) 

Josef, syn M. z kraju węgierskiego 10) 

Samuel, syn Aszera z Nowego Miasta 
Mojżesz Zeejw, syn A. Pilgroma 

Abraham Lewi z Łodzi 11) 

Mojżesz, syn Izaka ze Staszowa 1~) 

Szmer!, syn Judy Segała z Opoczna rn) 
Lejb, syn Jedydji z Parzęczewa 11 ) 

Daniel, syn Mordechaja 15 ) 

Cwi Hirsz, syn Izraela z Lutomierska tG) 
Icchak Icek, syn M. ze Staszowa li) 
Pinchas, syn Chaima z Przedborza lN) 
Cwi, syn D. z Lublina lQ) 

Zalman, syn Daniela ze Strykowa 2°) 

1
) Figuruje w spisie mieszkańców z r. 1809 jako Pinkus Zonenberg. 

2
) Z~aje się, pierwszy rabin łódzki. Figuruje w spisach p6foiejszych jako Lewak 

Salomonow1cz. 
~) Figuruje w spisie z r. 1809 jako Mojżesz Fajtlowicz. 
1

) Figwuje w spisie z r. 1809 jako Lewek Heber. 
n) Prawdopodobnie syn Lewka Bronowskiego. 
11

) Prawdopodobnie ojciec Pinkusa Zonenberga, Hersz z. 
1) Prawdopodobnie syn Pinkt1sa Zonenberga. 
8) Figuruje w spisie z r. 1809 jako Szmul Lipman. 
H) Figt1rnje w spisie z r. 1809 jako Mendel Moszkowicz (Orbach). 
111

) Prawdopodobnie Józef Majus, jedyny znany nam w owych czasach Żyd· 
rolnik w Łodzi. 

11
) Figuruje w spisie z r. 1809 jako Abraham Mendlowicz (Lewin) 

12) Prawdopodobnie Mosiek Krumholc. 
111 ) Prawdopodobnie Szmerł Segał. 
i.i) Prawdopodobnie Lejb Bronowski. 

ln) Figuruje w spisie z 1809 roku jako Daniel Lajzerowicz 
rn) Figurt1je w spisie z 1809 roku jako Hersz Ordynans. 
11

) Figmuje w spisie z 1809 roku jako Icek Krurnholtz. 
18

) FjgurL1je w spisie z 1809 roku jako Pinkus Zajdler. 

~~) F'.gt1ruje w sp!sie z 1809 roku jako Hersz Dawidowicz {Rokicki). 
) F1gurL1je w spisie z 1809 roku jako Zalman Dawidowicz (Lajzerowicz). 
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Icchak Ajzyk, syn A. ze Strykowa 1) 
Jakób Lejb, syn I. ze Strykowa 2) 

Elchanan, syn B. z Przedborza 3 ) 

Cwi Zeejw, syn I. 
Jechiel, syn M. 
Awigdor, syn M. 4) 
Załkind, s. Sz. 
Samuel Jechezkiel, syn J. 
Ojzer, syn M. ó) 
Szlomo Icchak, syn M. 
Lejb, syn Sz. 
Lejb Dawid Pilgrom 
Abraham, syn M. z Piotrkowa 6) 

Icchak Jakób, syn Sz. 
Szlema, syn Sz. Segała 
Jakób Haber 

Bractwo Święte zostało zatem utworzone dnia 24 maja 1811 roku, 

t. j. około półiora miesiąca po założeniu cmentarza. W tym samym dniu 

wybrano pierwszych Starszych Bractwa, Samuela, syna Aszera z No· 

wego Miasta, Cwi Hirsza, syna Zeejwa (Sonnenberga) z Łasku i Mojżesza 

Fajtlowicza. Zdaje się, że wkrótce wybuchły w bractwie spory i kilku 

członków chciało się oderwać i stworzyć nowe bractwo. Lecz spory te 

prędko ucichły. 28 Tamuz 1811 roku uchwalony został statut bractwa, do 

którego dopisano w dniu 29 Tamuz następującę uchwałę dodatkową (§. 8): 

„Bractwo to (scilic. Pogrzebowe) będzie równocześnie Bractwem Pielęg· 

nawania Chorych, a oprócz niego nie będę istniały żadne inne bractwa 

(w Łodzi)". Odtąd nazwa bractwa brzmi: „Bractwo Święte i Pielęgnowania 
Chorych (Chewra Kadisza u' Bikur Cholim). Dla roztoczenia ściślejszej 

kontroli nad pinaksem bractwa, przeliczono jego karty i wpisano, że 

jest ich 92. · 

Bractwo święte nie było ubogie: w r. 1828 spisano majątek bractwa, 

kl-ór - posiadało wtedy między innemi koronę srebrną, dwie tace srebrne, 

rączkę srebrną i t.p. Od nowowsfępujących członków pobierano wpisowe, 

przecięinie w wysokości 4-5 złp., chociaż nie brakło również znacznie 

hojniejszych wpisów. Przyjmowano także dary, jak rodały, srebrne przed· 

mioty kultu i t.p. Rabin Arje Jehuda z Widawy został zwolniony z opłaty, 

1) FigL1ruje w spisie z 1809 roku jako Icek Ai'Onowicz. 
~) Wedle objaśnień starych obywateli łódzkich: ojciec Mordechaja Bendeta. 

~) Prawdopodobnie Elchanan Hamburski. 
1) Figuruje w spisie z r. 1809 jako Awigdor Moszkowicz (Kochański). 

r.) Prawdopodobnie Ojzer Berger. 
11 ) Prawdopodobnie syn Mojżesza Fajtlowicza. 
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wpisowego, lecz wzamian 1za to zobowiązał się bezpłatnie odprawiać 
służbę Bożą na uroczystościach brackich. 

Bractwo urządzało rokrocznie ucztę w dniu 7 Adar, zgodnie z prze· 
pisem statutu. 

Starsi bractwa byli obierani na jeden rok. Znajdujemy wśród nich 
wielu zamożnych i znamienitych Żydów łódzkich, jak Awigdor Szymon 
Kochański, Mendel Orbach, Salomon Zalman Odeski, Pinkus Zonenberg, 
Pinkus Zajdler, Samuel Lipman i Hirsz Rokicki. 

Rozdział Ili 
GOSPODARKA NA CMENTARZU ŁÓDZKIM PRZED STU LATY 

Bractwo Pogrzebowe zarządzało autonomicznie sprawami cmentarza 
żydowskiego. Starsi kahalni nie mieli początkowo żadnego wpływu na tę 
gospodarkę i dochody z niej nie wpływały wogóle do kasy kahalnej. 
Rachunki wpływów cmentarnych prowadziła Chewra Kadisza prawdopo· 
dobnie w osobnej księdze, po której jednak wszelki ślad zaginął. W za· 
chowanym pinaksie bractwa znajdujemy wprawdzie tu i owdzie rozsiane 
rachunki, lecz dotyczą one głównie wydatków, a nie wpływów bractwa. 
W sprawozdaniach budżetowych kahału łódzkiego nie znajdujemy pozycji 
wpływów cmentarnych aż do r. 1822. Wogóle znajdujemy w aktach 
łódzkich sprawozdania kasowe kahału łódzkiego, począwszy od I.VI. 1806 
roku. Aż do r. 1818 sprawozdania te sę niezwykle proste i składają się 
z jednej pozycji dochodowej (dochód z krupki) i z jednej pozycji roz· 
chodowej (pensja rabina). Obie pozycje bilansowały się zresztą, gdyż 
wynosiły po 300 złp. rocznie każda. W pierwszych latach sam rabin był 
dzierżawcą podatku koszernego (krupki) i dochód z tego źródła stanowił 
równocześnie jego pensję 1

). 

Władze nadzorcze nie były jedll'lak zadowolone z gospodarki finem· 
sowej kahału łódzkiego. Od r. 1818, w ciągu 4-ch lał następnych, brak 
wogóle sprawozdań kasowych kahału łódzkiego. W owym czasie prze
chodziły gminy żydowskie Królestwa Polskiego, a między niemi gmina 
łódzka, ciężkie przesilenie. O władzę nad gminą żydowską toczyły się 
zacięte walki pomiędzy żydowskiemi sferami oświeconemi a ortodoksyj· 
nemi. Ta walka, oraz nieporzędki, które wykryto w administracji szeregu 
gmin żydowskich Królestwa, posłużyły Aleksandrowi I-mu za pretekst do 
rozwiązania gmin żydowskich dekretem z dnia 1 stycznia 1822 roku. 
W miejsce dotychczasowych kahałów ustanawiał ukaz Księcia Namiestnika 
z dnia 20 marca 1821 tak zwane Dozory Bóżnicze. Zgodnie z artykułem 

1) A. A. D. m. Ł.: Nr. kat. 5393 
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4-tym tego dekretu Starsi Kahalni oddać mieli pod osobistą odpowiedzial
nością „zaraz przy złożeniu swych obowiązków wszelkie rachunki tak 
z pobranych iako i zaległych jeszcze podalków publicznych, składek na 
potrzeby kahałów, funduszów i długów kahalnych itd". 

Naskutek tego zarządzenia zjechał również i do Łodzi lustrator 
rządowy, Zawadzki, adjunkt-dozorca miast obwodu łęczyckiego. Zawadzki 
który przybył do Łodzi dnia 17 lutego 1822 roku, miał za zadanie między 
innemi zasięgnąć wiadomość, „przy kim znajduje się kasa kahalna" i prze
prowadzić dokładną rewizję gospodarki kahalnej. Na podstawie przepro
wadzonej przez się rewizji sporządził Zawadzki obszerny protokuł, 
z którego przytaczamy poniżej ustępy, dotyczące gospodarki na cmentarzu. 
Na t'Clpytanie adjunkta Zawadzkiego w sprawie dochodów z cmentarza 
zeznali ustępujący Starsi Kahalni Mosiek Herszkowicz (później przybrał 
nazwisko Zylberberg) i Samuel Lipman, oraz nowoobrani członkowie Do
zoru Bóżniczego Mendel Orbach, Awigdor Kochański i Samuel Liffman 
(który był równocześnie członkiem ustępującego zarzędu kahalnego, co 
następuje 1): 

„c) Z Pokładnego. 

Kachalni z Członkami Dozoru Bóżniczego zapewniają, że Cmentarz 
utworzono w iednym czasie z Bóżnicę. 

Poborem tego funduszu trudnili się różni Starozakonni z mocy 
ustanowienia Kahału czyli całego Bractwa - Corocznie zatem zmieniali 
się Dozoruiący nad cmentarzem i utrzymywali Stosowny Rachunek, który 
złożyli. 

Zasady do poboru pokładnego nie było żadnej, jak tylko w razie 
potrzeby pogrzebania Ciała - Bractwo ustanowiło Cenę pokładnego 
w proporcyi możności i Stanu lnteressantów. Dochód rzeczony Dozorujący 
zamieszczał do Xięgi i z końcem roku składał Rachunek - Pobrane 
pokładne obracane było na utrzymanie Cmentarza, Opłacenie Składki 
Ogniowej z Bóżnicy, Placowego z Cmentarza i potrzeby Szpitala. 

Lecz po Obrachunku złożonym, gdy każdy utrzymujący Rachunek 
wykazywał do Gminy i różnych !Mościach pretensyę. -

Kochał zatem, zapobiegając temu postanowił, że z podobnego tytułu 
żadnych pretensyi nadal zaspokajać nie będzie. 

Z końcem roku zeszłego trudnił się poborem pokładnego Szmul 
Litman, który wykazał że 

1. Dochód wynosił rocznie złt. 134 -
2. Wydatek „ „ „ 132 gr. 24 

a zatem plus Złp. 1 gr. 6 

1) ibidem 
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Plus ten nie znajduje się w gotowiźnie, tylko w fantachu. 

Po tej lustracji rządowej i przejęciu władzy w gminie przez nowo

ustanowiony Dozór Bóżniczy następuje radykalna zmiana w gospodarce 

cmentarnej: zarząd cmentarza zostaje odebrany bractwu świętemu i oddany 

w ręce Dozoru Bóżniczego. W dniu 26 lutego 1822 roku przedłożyli 

Starsi Dozoru Bóżniczego w Łodzi: Mendel Orbach, Samuel Litman 

i Awigdor Kocha.ński władzom nadzorczym „Projekt Etatu Kasy Bóżniczej 

na r. 1822", który uzyskał aprobatę Komisji Województwa Mazowieckiego 

w dniu 9 maja 1822. Po raz pierwszy znajd"Jjemy tu w budżecie gminy 

łódzkiej pozycję dochodów z cmentarza w wysokości 131 złp. rocznie 

(cały budżet zamykał się równę kwotę 1.300 złp. w dochodach i rozcho

dach). Do projektu etatu załączono taryfę pokładnego. Ponieważ projekt 

etatu dzielił wszystkich żydowskich podatników łódzkich na 4 kałegorje, 

w zależności od stopnia zamożności kontrybuentów, została ustanowiona 

również 4-sfopniowa skala wysokości pokładnego, a mianowicie: u doros

łych: I kafegorja - 18 złp., li kafeg. - 12 zł., Ili kafeg. - 6 zł., 

IV. kateg. - 3 zł., zaś u dzieci opłaty o połowę niższe, czyli w I-ej kateg. 

9 zł, w li-ej - 6 zł., w Ili-ej - 3 zł. w IV-tej - 1 zł. 15 groszy. Ze 

sprawozdania kasowego, które złożyli później Starsi Dozoru Bóżniczego, 

można się przekonać, że preliminarz dochodów z pokładnego (131 zł.) 

został osiągnięty. 

W następnych latach preliminowano mniejsze dochody z pokładnego. 

W dniu 1 grudnia 1822 roku przedłożyli Starsi Dozoru Bóźniczego wła

dzom nadzorczym projekt etatu na okres trzechletni od 1 stycznia 1823 

roku do 31 grudnia 1835 roku. W tym projekcie preliminowano roczne 

wpływy z pokładnego na 1 OO złotych. Ponadto na rok 1823 wstawiono 

do pozycyj wydatkowych sumę 60 zip. na oparkanienie cmentarza z umo

tywowaniem, że to ogrodzenie jest naglącą koniecznością. Ze złożonego 

później sprawozdania kasówego za rok 1823 wynika, że dochody 

z cmentarza wynosiły 101 złotych, a ogrodzenie cmentarza zostało 

wykonane. 

Ciekawą jest pozycja wpływów z cmentarza z r. 1824. Był to wy· 

jątkowo szczęśliwy rok w źyciu Żydów łódzkich. Wpływy z poklodnego 

wynosiły tylko 34 zł. 15 groszy, gdyż pochowano w tym roku zaledwie 

8 zmarłych. Tym razem wymieniono nazwiska wszystkich zmarłych w uwa

gach zdłączonych do sprawozdania: 4-lefni Zysman Lipski, zmarły dn. 9 

stycznia 1824 - opłacono pokładnego 6 zip; 9-letni Izrael Mileski 27 

marca, 3 zł; 3-letni Zelig Wagowski 9 kwietnia, 3 zł; 3-miesięczny Mor

dechaj Głupczyński 22 maja, półtora złotego; drugie trzymiesięczne 

dziecko, Chana Mularska, również półtora złotego; 60-letnia Sara Fajfie· 

wicz, 7 sierpnia, 12 zł; 70-letnia Gitel Haszkiewicz, 2 grudnia, 6 zł; 2-lełnia 

Rachel Mileska 29 grudnia, półtora złotego. Ciekawe, że również do 
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budżetu na rok 1824 wsławiono pozycję 60 zł. na ogrodzenie cmentarza, 

prawdopodobnie pozostały z tego tytułu długi z roku ubiegłego, które 

trzeba było pokryć. Znajdujemy w iem sprawozdaniu po raz pierwszy 

również wydatek 18 złotych na całun i ubiór pośmiertny ubogiego Żyda, 

którego nazwiska nie wymieniono. 

W lafach późniejszych pozycja wpływów cmentarnych ponownie 

rośnie i osiąga swą poprzednią wysokość. W grudniu 1855 roku skończyła 

się kadencja pierwszego Dozoru Bóżniczego, a na następne trzechlecie 

obrani zostali nowi Starsi Kahalni: Pinkus Zonenberg, Jakób Wiązowski 

i Mordechaj Berger. Nowy Dozór przedłożył władzom nadzorczym w dniu 

1 grudnia 1825 roku preliminarz budżetu na trzechlecie 1826-1828. 

Wpływy z cmentarza preliminowano na 104 zł., a w wydatkach wstawiono 

sumę zł. 60 „na utrzymanie w porządku cmentarza". Następny Dozór 

Bóżniczy w osobach Samuela J. Zalcmana, Benjamina Lilienszferna 

i Pinkusa Zonenberga musiał przy układaniu budżetu na lata 1829-1831 

stoczyć formalnę walkę ze społeczeństwem źydowskiem w Łodzi, które 

domagało się obniżenia opłat. i wydatków kasy Bóżniczej. Nowi Starsi 

zbilansowali pozycje wpływów i wydatków cmentarza żydowskiego, pre

liminując zarówno w pozycji dochodów jak i w pozycji wydatków (na 

utrzymanie w porządku cmentarza i bóżnicy) równą sumę 60 złp. 

Tak oto wyględała przed stu lafy gospodarka cmentarna i budżet 

gminy żydowskiej w Łodzi. 

Rozdział IV 

CMENTARZ .ŻYDOWSKI A URZĄD STANU CYWILNEGO 

Powstanie cmentarza żydowskiego w Łodzi przypada na kilka lat 

po wprowadzeniu na terenie Księstwa Warszawskiego w r. 1808 kodeksu 

Napoleona, który ustanawiał Urzędy Stanu Cywilnego dla wszystkich 

obywateli bez róźnicy wyznania. Ten przepis nie został odrazu wprowadzony 

w. życie. W pierwszych lafach istnienia gminy żydowskiej i cmentarza 

żydowskiego w Łodzi nie znajdujemy żadnego śladu, któryby wskazywał 

na istnienie urzędnika Stanu Cywilnego dla prowadzenia ksiąg ludności 

żydowskiej. 

Pierwszy dokument, świadczący o istnieniu urzędnika Stanu Cywilnego 

w Łodzi i o jego stosunkach z ludnością żydowską, a znajdujęcy się 

w Archiwum Akt Dawnych miasta Łodzi, datuje się z roku 1817 1). 

Pewnem jest jednak, że. już wcześniej, bo jeszcze przed rokiem 1.815, 

istniał w magistracie łódzkim referat urzędnika Stanu Cywilnego. Coprawda 

1) A. A. D. m. Ł .. Nr. kat: 2298. 
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urząd ten nie miał jeszcze wtedy charakteru świeckiego, gdyż został on 
przydzielony do wydziału oświecenia i spraw duchownych, a pierwszym 
znanym nam z akt urzędnikiem Stanu Cywilnego w Łodzi był proboszcz 
miejscowy U. von Zimmerman. Urzęd swój sprawował Zimmerman od 
r. 1817 do r. 1821. Jego następcą w Urzędzie Stanu Cywilnego był 
drugi z kolei proboszcz katolicki, Franciszek Sengteller. 

Nie ulega wątpliwości, że Żydzi unikali poczętkowo wszelkiej stycz
ności z Urzędem Stanu Cywilnego, na którego czele stał duchowny 
katolicki. W dniu 23 kwietnia 1817 r. proboszcz U. von Zimmerman zwrócił 
się z pismem urzędowem do burmistrza, żalęc się, że Żydzi uchyl<iję się 
od zapisywania urodzeń, zgonów, zapowiedzi i ślubów. Proboszcz prosił 
burmistrza o wydanie surowego zlecenia rabinowi i synagodze żydowskiej, 
by baczyli na to, iżby żaden Żyd nie był pochowany, nie brał ślubu i nie 
dokonywał ceremonjału urodzin bez uprzedniego zezwolenia urzędnika Skmu 
Cywilnego. Prosił proboszcz zarazem burmistrza, by zagroził rab1nowi, że 
w przeciwnym razie zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności oso· 
bistej przez prokuratora królewskiego, jak0 osoba reprezentująca religję 

żydowską. 

Burmistrz Dąbkowski przesłał jeszcze w tym samym dniu osłrq re
prymendę na ręce rabina „tutejszej synagogi żydowskiej Lewka Salamonau 
(piastującego urząd rabina w Łodzi od r. 1818). Oto treść pisma 
burmistrza: 

„Stosownie do wezwania Urzędnika Stanu Cywilnego„. Zaleca Starcz. 
Lewkowi Salamanowi Rabinowi Synagogi tutejszej, aby bez wiedzy i poz· 
wolenia na piśmie Urzędnika Stanu Cywilnego żaden ze Starozakonnych 
pogrzebiony iakoteż weselny Ślub i obchód Urodzenia Dziecięcia Działony 
nie był. Albowiem gdy się okaże, że podług zalecenia niniejszego prze· 
ciwnie posfąpioną zostanie - więc Starcz. Lewek Salamon iako osoba 
Duchowna do Kary (Dekretem N. P. rozkazaną) pociągniony zostanie 
y wyższej władzy iako sprzeciwiający się zaRapportowany będzie". 

Ta nagana, po której prawdopodobnie następiły dalsze zarządzenia, 
nie pozosiała bez skutku. Począwszy od roku 1818 mamy już dokładne 
sprawozdania kwartalne urzędnika Stanu Cywilnego o zaszłych wśród 
ludności żydowskiej wypadkach urodzeń, zgonów i ślubów. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego prowadzono początkowo wspólne 
rejestry urodzeń, ślubów i zgonów, obejmujące zarówno ludność żydow· 
ską, jak chrześcijańskę. W r. 1818 znajdujemy na ogólnę liczbę 39 
urodzeń (24 chłopców i 15 dziewcząt) 14 dzieci żydowskich, na ogólną 
liczbę 15 zgonów (8 mę:Zczyzn i 7 kobiet) 4 Żydów, na 1 O ślubów -
jeden ślub żydowski. Ponieważ jest to pierwszy spis, dokonany w Łodzi 
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dla ludności żydowskiej przez Urząd Stanu Cywilnego, przytaczamy 

ponii:ej szczegółowo zawarte w nim dane: 

W r. 1818 zanotowano następujące urodz(;mia: 

U Pinchasa Zajdlera i Fajgi Danielewicz u.rodził się syn Daniel -
14 lutego; u. Marka Szlamowicza i lty Izraelskiej syn Dawid - 20 marca; 
u Arona Lewkowicza i Hindy Jakubowiczówny syn Jakób - 17 lutego; 
u Icka Krumholtza i Sury Jakubowiczówny syn Abraham Samuel - 5 wrześ
nia· u Barucha Joskowicza i Hanny Zysmanówny córka Fajgla 12 
wr~eśnia· u Abrahama Lewkowicza i Sury Grosmanówny sl(n Lejb -
2 października; u Abrahama Marka i Złaty Jakubówny syn Mordechaj 
31 października; u Józefa Szmulowicza i Jachwety Jakubówny córka Anna 
- 3 listopada; u Awigdora Orbacha i Anny. Danielówny syn Daniel ~ 
4 listopada; u Majera Zeligmana i Szajndli Majusówny syn lsachar 
7 listopada; u Józefa Jakubowicza i Nechy Szmulowiczówny syn Majer . 
15 listopada; u Eliezera Joskowicza i Rywki Lajzerowiczówny córka Ła1a 
- 22 listopada; u Icka Jakubowicza i Łaji Ja,kubow.iczówny syn, Her~z 
Lejb - 15 grudnia; u Dawida Zeligmana - corka (tnne szczegoły nie 

podane). 

Zanotowano w tymże roku 1818 następujące zgony: 

Róża Ordynans, lat 44, zmarła 9 stycznia; Ber Jakubowicz, 3 lata, 
23 stycznia; Pinkus Paluch, 50 lat, 19 października; Mosiek Liskowicz, 

3 lata, 8 listopada. „ 
Jedyny ślub żydowski, zano+owany w aktach Urzędu Stanu Cywil

nego w r. 1818, został zawarty między 57-letnim Herszem Ordynansem 

a 20-I e·t n i ą Gitlą Lewkowiczównę, dnia 8 grudnia 1
). 

' w· r. 1818 na ogólnę liczbę 56 urodzin przypada 24 dzieci żydow
skich, n~ 38 zgonów - 17 Żydów, na 5 ślubów - jeden ślub żydowski. 

vl' latach następnych sporządzano akta stanu cywilnego ?ardziej 
szczegółowo i podawano przy zgonach zawód, stan cywilny zmarłego i t.p. 

Od r. 1821 do r. 1825 prowadził akta stanu cyv. iinego proboszcz 

Sengieller. W r. 1825 wydała Rada Adm~nistracyjna, 1.a ~ocy uchw~ły 
sejmowej, nowe przepisy o organizacji Urzędów Stanu Cywilnego, ktore 
.oznaczały radykalną zmianę w dotychczasowych stosunkach. Urząd Stanu 

1) 9 stycznia zmarła żona Ordynansa Róża, a jui: 9 ~r~dnia te~oż roku Ordynans 
ożenił się z 2D~letnię Gitlę i jeszcze przed upływem 9 m1es1ęcy wpisał do akt U'.zędu 
Stanu Cywilnego dziecko, które urodziła mu jego młoda żona. Hersz Ordynans'. ~e~en 
z pierwszych żydowskich mieszkańców Łod.zi, był ubogim krawcem. - Dane 111111e1sze 

przytaczamy jako ciekawy wypadek obyczajowy. 
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Cywilnego dla ludności chrześcijańskiej został całkowicie połączony z met
ryką kościelnę i oddany w ręce duchownych chrześcija11~kich. N~tomi?st 
prowadzenie akt Urzędu Stanu Cywilnego dla wyznań n1echrześc11ar)sk1ch 
oddane zostało w ręce burmistrzóvV, względnie innych świec k ich urzęd
ników. W tymże roku 1825 powstał również w Łodzi odrębny Urzqd 
Stanu Cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich, w tej formie, w jakiej 
istnieje po dziś dzień. 

W r. 1825 zestawił proboszcz Sengteller swe ostatnie sprawozdanie 
w charakterze urzędnika Stanu Cywilnego. W tern sprawozdaniu odzwier· 
ciadla się dobitnie ogólny wzrost ludności Łodzi w zwięzku z postępu· 
jącem uprzemysłowieniem mimfa. Dla całego szeregu przyczyn wzrost 
ludności żydowskiej nie dotrzymywał jednak kroku wzrostowi ludności 
chrześcijańskiej 1) : w ogólnym spisie na globalnę cyfrę 104 urodzer) 
zanotowano urodzeń żydowskich tyleż co w roku 1819, t. j. 24, z 41 zgo· 
nów przypada na Żydów 11, z 19 ślubów było 6 żydowskich. 

Pismem z dnia 31 grudnia 1825 roku do burmistrza miasta Łodzi 
zarządził komisarz obwodu łęczyckiego co następuje : 

„Gdy w miastach, gdzie Parafii Starozakbnnych exystuią, Burmistrze 
Urząd Cywilny sprawować maią, przeto polecam Panu Burmistrzowi, aby 
bez najmniejszej zwłoki złożył na ręce sekretarza zł. 2„. za którą to 
należność odbierze natychmiast drukowane przepisy, dotyczqce się utrzy· 
mywania Xiąg Stanu Cywilnego z parafii Starozakonnej". 

Niełatwo było jednak uskutecznić tę reformę. Ludności żydowskiej 
· nie śpieszno było do nowego Urzędu Stanu Cywilnego, a tę okoliczność 
umiał wyzyskać nowy rabin lódzki, Mendel Wolf Jerozolimski 2), kłóry 
począł sam wykonywać funkcje Urzędnika Stanu Cywilnego. Lecz burmistrz 
miasta Łodzi, jako urzędujący f unkcjonarjusz Stanu Cywilnego, zwrócił si~ 
wówczas w dniu 12 maja 1826 roku z astrem zażaleniem do kasjera 
obwodu łęczyckiego, tej treści: 

„Nowemi urządzeniami Rządu Sprawowanie Obowiqzków Stanu 
Cywilnego Parafii tutejszej Starozakonnej Burmistrzowi powierzonem zo
stało. ~ W przeciągu czasu od 1 stycznia r. b. do dziś dnia nikt zgoła 
z Starozako.nnych do dopełnienia iakiegokolwiekbędź Rodzaiu Aktu Cy
wilnego nie zgłosił się.„ Burmistrz szledzić przyczynę przedsięwziął... 
wskutku czego wykryłem, iż Rabin zwiódłszy Starozakonnych1 że nie przed 

1
) F. Fr ie dm a n: Ludność żyd. Łodzi od r. 1863 w śwfolle liczb. (Red.) 

~) Po pierwszym znanym nam rabinie w Łodzi, którym był Al'je Jehudl!T z Widawy, 
syn Zalmana, objęł w r. 1818 urzęd rabina łódzkiego Pinchas hakohen z Rozprzy, który 
pozostał na tern stanowisku do r. 1823. Po nim objęł stolec rabinacki w Łodzi Me~del 
Wolf Jerozolimski. • ' · 

"!.·.· 
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Burmisirzem, ale przed nim Samym Akta Cywilne wszelkiego Rodzaiu 
odbywać się powinny, dopełniał ciągle tych Obowiązków i dotąd nawet 
nie poprzestaie". 

Rabin łódzki stawiał prawdopodobnie silny opór zarządzeniom bur
mistrza. Wynika to z dalszej treści cytowanego zażalenia: 

„Zdrożne to postępowanie skoro winnemu Rabinowi zganiłem, ode
brałem w zastawienil!l się jego odpowiedź, iż Świeże prawo nie Burmi
strzowi, ale wszystkim Rabinom odbywanie powinności Urzędnika Stanu 
Cywilnego przepisało - i po dziś dzień wspieraiąc się Rabin na takim 
mniemaniu nie poprzestaie bydź Urzędnikiem rzeczonym". 

Pismo swe kończy burmistrz uwagCIJ, iż z powodów wyżej wyłusz
czonych nie może przedłożyć raportu za pierwszy kwartał roku bieżęcego 

i wobec tego prosi komisarza obwodu łęczyckiego o wydanie zarządzenia, 
z~braniającego rabinowi wykonywania funkcyj, należęcych do Urzędnika 
Stanu Cywilnego. 

Tę ostrą walkę przeciwko rabinowi łódzkiemu prowadził nowy 
burmistrz łódzki, Karol Tangerman, który był równocześnie pierwszym 
świeckim urzędnikiem Sianu Cywilnego w Łodzi. Właściwie skarga Tan
germana, że „od 1 stycznia do dnia dzisiejszego (f. j. do 12 maja 1826 
roku) nie zgłosił się ani jeden Żyd dla przeprowadzenia jakiegokolwiek 
aktu w Urzędze Stanu Cywilnego" była bezpodstawna. W księgach Urzędu 
Stanu Cywilnego znajdujemy akt ślubu (pomiędzy 26-letnim Abramem 
Feldmanem a 20-lefnią Mirlą Zylberg), datowany z dnia 26 stycznia, 
a podpisany właśnie przez samego burmistrza T angermanq, 1przez ,whina 
M. W. Jerozolimskiego oraz przez świadków. W dniu 15 lutego 1826 
roku sporządzony został pierwszy akt urodzenia, spisany w Urzędzie :Sta
nu Cywilnego (Fiszla, syna Lewka i Marjanny z Berków Pilgroma). 

Ale walka, która rozgorzała między rabinem a bt1rmistr:zem, skłoniła 
zapewne tego ostatniego do przemilczenia pewnych faktów, dla tern 
większego przejaskrawienia swej skargi przeciw rabinowi. 

Zresztę konflikty tego rodzaju wybuchały nietylko .w Łodzi. Rabini 
wszędzie domagali się uczestnictwa w sporządzaniu akt stanu cywilnego. 
W 5 lat po wprowadzeniu nowych Urzędów Stanu Cywilnego, w dniu 7 
września 1830 roku, Rada Administracyjna istotnie wydała postanowienie, 
zawierające pewne ustępstwa na rzecz rabinów: zlecono im odtąd pro
wadzić tak zwane księgi zapisowe urodzeń, ślubów i zgonów dla. akt 
Urzędu Stanu Cywilnego 1). Księgi takie prowadzę rabini po dzień 
dzisiejszy. 

1) J. Kirsz rot: Prawa Żydów w Królestwie Polskicm. Warszawa 1917, 
str. 29. 
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Rozdział V 
LUŻNE FRAGMENTY 

Dzieje starego cmentarza żydowskiego ople.cione . są gęsfwq legend 
ludowych. Jeszcze niedawno, w czasie wojny św1atow~J, ~dy stary. cmen
tarz znalazł się w ogniu walk i w ośrodku działon sfrategrczny:h, 
podawano sobie z ust do ust, w podnieconej atrnosferz.e wypodkow 

wojennych, nieprawdopodobne hislorje o cudownem ~calen'.u cmenłarzo'. 
oraz osób, które szukały schronienia wśród huku dział między słarem1 
nagrobkami. 

Wszystkie te legendy i opowiadania znajdę z~pewne swego zbie~ 
racza i narratora. Zebranie tych materjałów wychodzi poza ramy naszej 
pracy, której celem było oświetlenie dziejów cmenfarzc.1 na podstawie 

iródeł archiwalnych. 

W źródłach archiwalnych znajdujemy jednak nieraz ciekawe frag· 
menfy, związane ze starym cmentarzem żydowskim w Łodzi. Dwa z nich, 
najciekawsze, zasługuję na obszerniejsze omówienie. 

I. PIERWSZę SAMOBÓJSTWO W ŁODZI 

Jeden z tych fragmentów dotyczy pierwszego, znanego nam wśród 

Żydów łódzkich, wypadku samobójstwa (targnięcia sifi! na życie), które 
nastąpiło w szczególnie tragicznych okolicznościach. Dnia 27 rnan:g,,J.BZL .. , 
roku przesłał urzędnik Stanu Cywilnego w Ładzi pismo do burmisirzar 
w którem doniósł co naslępuje: 

„W dniu dzisiejszym, będąc uwiadomiony, iż żona Jakuba Lewkowi· 
cza imieniem Trayne, podpadłszy obłąkaniem zmysłowym, śmierci uległa 
t. j. przez potajemne wskoczenie w studnię - gdzie podpisany udał się do 
wzmiankowanego kadaweru i znalazł już wyięty ze studni - bez najmniej· 
szego na ciele znaku gwałtownej śmierci, - studnię znalazł gł!i,lbokości 
z w odę łokci 6, 'wody w niej było tylko 3/.1 łokcia". 

Urzędnik Stanu Cywilnego nie miał snać jeszcze dotychczas takiego 
wypadku w swej praktyce urzędowej, zapytuje więc burmistrza, co należy 
uczynić. Burmistrz Szczawiński przeprowadził jeszcze w fym samym dniu 
dochodzenie na miejscu i dał natychmiast odpowiedi w nast~pującem 
piśmie: 

„Stosownie do wezwania Urzędnika Stanu Cywilnego pod datę 
dzisiejszą· uczynionego nieomieszkał (Burmistrz) natychmiast udać się na 

mieysce, gdzie się trup znayduie i po naocznym przekonaniu w obecności 
Ur. Szymona Szczawińskiego i JPana Stanisława Gozdowskiego niezna
lazłszy żadnych znaków żadnej gwałtownej śmierci i niemniej też prze
konawszy się z protokularnego ślestwa, iako w mowie będąca Trayne 

··przez obłąkanie zmysłów fizycznych uległa śmierci, a to przez potaiemnie 
nocną porę wskoczenie w studnię, a zatym Urzędnik Stanu Cywilnego 
Akt zeyścia onej spisze podług sobie wskazanych .wzorów". 

Oto wszystko, co mówią nam o tym zagadkowym wypadku suche 
i zwięzłe notatki urzędowe. Z innych akt dowiadujemy się, że Trayne 

· Lewkowicz miała lat 26 i że w dwa miesiące ·przed śmiercią, dnia .20 

stycznia 1820 roku, urodziła synka, któremu nadano imię Sadek· (piiit). 
Możliwe, iż zachodzi jakiś związek przyczynowy między przytoczonemi 
powyżej faktami a samobójstwem młodej kobiety, lecz tajemnicy tej skąpe 
w informacje źródła archiwalne nie wyjaśniają 1). 

2. SPRAWA PEWNEJ KLĄTWY. I JEJ PERYPETJE 

Drugi fragment, związany z dziej~mi cmenta.rz.a, to sprawa klątwy, 
'rzuconej na krnąbrnego, ~;danka gminy. ży~owskiej, które.mu nie pozwo
lono pochować zmarłego 'dziecka na cmentarzu. Sprawa oparła się aż 
o rząd gubernialny w Warszawie i spowodowała śledztwo. i dochodzenia 
przeciwko Dozorowi Bóżniczemu w Łodzi. Oto jak ta sprawa wygląda 
w oświetleniu urzędowem: · · · 

Dnia 24 czerwca 1838 roku. przesłał burmistrz miasta .Łodzi · komisa
rzowi obwodowemu w Łęczycy długi raport 2), w którym .p!sał między 
innemi: 

„Starozakonni w futejszem IT)ieście pod nazwiskiem Bractwa . Pogrze
. bowego, niegodziwą pałając zemstą przeciwko Starozakonnemu Mich_ałowi 
· Czośniakowi, szklarzowi, z okoliczności, że tenże doniósł niektóre nadu
życia przez Dozór Bóżniczy wraz z najmozn1e1szymi mieszkańcami 

spełniane i zarazem domagał sil.il śledztwa.„ Na teraz, w wypadku śmierci 
Dziecięcia tego Żyda, takowego pochować wedle obowiązków religijnego 

. i upowszechnionego zwyczaju nie chcą, a nawet mimo przez , Cżośniaka 
ofiarowanej na ich rzecz złp. 1 O nagrody i innych od tej przysługi od. 
rnawiaję, tak dalece zemstę swą wywarli, że nik'. ·zmarłego dziecka 
dotknąć się nie może - Postępowanie to mściwych Zydów pod sctmem 

. względem moralności nietylko· staje się obmierzłem, !ale nadto wywiera 
szkodliwy wpływ ·na wyjaśnienie prawdy, nawet często Rząd gubernialny 
interesować mogącej". 

I) A. A. D. m. Ł.: Nr. kat. 2298 
2) A. A. D. m. Ł, : Nr. kat. 3822 . 
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Burmistrz zwraca się następnie do komisarza obwodowego z na· 

stępujęcą prośbą: 

„Dlatego też, gdy wszelkie usiłowania, a nawet prośby ze słrony burrni· 
sfrza upornych Żydów (I) do posłuszeństwa skłonić nie mogły i zmarłe 
dziecię jakoby spotwarzone, dotąd przez Żydów nie jest pochowane, 
przeto o tern tak gorszącem postępowaniu Bractwa Pogrzebowego Ży
dowskiego w osobach: Szmula Zalcmana, Icka Bławat, Mośka Pilgrim, 
Jaska Berlit1skiego i Zolkina Orbach będącego, donosząc WKomisarzowi 
Łęczyckiemu mam honor upraszać, ażeby porządzenie śledztwa i wykrycie 
sprawców włożonej pod tym względem zabobonnej przysięgi, win11i do 
surowej a przykładnej odpowiedzialności byli pociqgnięciH. 

Tok brzmiał raport burmisirza miasta Łodzi. 

Również bohater całej tej sprawy, Michał Czośniak, już wcześniej 
był przesłał dwa obszerne podania - noszące zarazem charakter denun· 
cjacyj - do władz, w których opowiedział zawikłaną historję konfliktu, 
który pono doprowadził do obłożenia go klątwą. Jedno podanie skierował 
Czośniok do komisarza obwodowego w dniu 18 kwietnia 1838 roku, 
a drugie wprost do rządu gubernialnego w dniu 14 maja tegoż roku. 

Do rządu gubernialnego pisał Czośniak w te słowa: 

,,Dozór Bóżniczy w mieście Łodzi przed świętami wielkanocnemi 
roku bieżącego, zakupiwszy pewnę ilość pszenicy na mace, kazał takową 
mielić i przytem rozkazał ogłosić przez szkolników w Bużnicach (!), dużej 
i małej, iżby żaden mieszkaniec z Starozakonnych Miasta Łodzi od nikogo 
nie ważył się zakupować na święta, bądi pszenicy lub mąki, ani też 
gotowych macy z obcych miast sprowadzać, nie mniej od krewnych 
w podarunkach odbierać, li tylko ażeby od Dozoru Bużniczego (I) z skła· 
du na ten cel urządzonego mękę zakupować : gdy bowiem powyższe 
układy i ogłoszenia znalazły już miejsce. Obok tego jeszcze Starsi Dozoru 
Bużniczego ustanowili somowolnie na mieszkańców miasta Łodzi wyznania 
starozakonnego opłatę prywatną na klasy rozłozywszy t. j. klasa l·o po 
złp. 30, 11-ga po złp. 18, Ili-a po złp. 12, IV ·fa po zł. 4, groszy 18 i ta" 
kową opłatę każdy mieszkaniec przy zakupieniu dla siebie mąki musiał 
stosownie do zamieszczonej klasy opłacić, gdyż inaczej, chociazby i mąkę 
zapłacił, a podatku prywatnego nie wniósł, to mąka nie była mu wydana". 

Następnie opowiada Czośniak o krzywdzie, jaka mu została 
wyrządzona : 

,;Niżej podpisany szklarz, udałem się około świąt wielkanocnych do 
Dozoru Bóżniczego celem zakupienia mąki na mace; gdym chcioł zakupić 
1/ 4 korca czyli garcy 81 kazali mi zapłacić nietylko za mąkę ćwierć 
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szczupłą, która trzymała tylko garcy 7, - złp. 5 groszy 15, ale oraz 
i podatki do tego zł. 4 gr. 18. Gdym zędał 4 garce mąki i chciałem 
op;a:ić .w większej połowie uchwalony podatek złp. 3, powiedział mi wy
raznre jeden Starszy z Dozoru Bóżniczego, iż żeby grosza jednego 
bra~ow.a~o złp .. ~ gr. 18, to mę~i ni.edostaniesz; nie będąc w tej wtenczas 
moznoscr opłacie tak za mąkę Jak 1 ustanowionej przez Dozór opłaty -
pozostale?:' więc. na ~więta wielkanocne bez maców (I) i jedynie tylko 
z protekcp mafkr swei Rodzonej, która mi małą część maców udzielić 
raczyła, takowych pożywałem". 

Dolej opowiada Czośniak o klątwie, którę nań rzucono: 

11Dozór zaś Bużniczy, z powodu ze od nich męki nie zakupiłem i do 
op~acen'.a niewłaściwie projektowanej opłaty nie chciałem się nakłonić, 
w~ręł mr to za zł~ i ~ tern sposobem surowo nawet nad przepisy w tej 
mrerze kazał publrcznre w Dużej i Małej Bu.lnicy (I) w czasie świąt wiel
kanocnych wywołać czyli ogłosić na mnie klątwę przy zgromadzeniu 
pospólstwa w Bóżnicach, a to z tern ograniczeniem, ażeby żaden miesz
kaniec. z Starozakonnych ani jadł, ani pił, oni mówił ze mną, ani odemnie 
kupował lub mi też. co sprzedawał. - Przeto co zostałem pozbawiony 
mego zarobkowania i z wspólnego towarzystwa starozakonnych zupełnie 
wyzuty". 

Następnie nadmienia Czośniak, z.e miałby jeszcze coś do „opdwie· 
dzenia" o Starszych. Dozoru Bóżniczego: 

„Wprawdzie udawałem się z prośbą do Wnego Komisarza Obwo
dowego 1-o pod dniem 18-go, 2-o pod dniem 27 !:kwietnia r .. b. przyfo· 
czywszy zarazem więcej niedorzeczności, które Dozór Bó±niczy miasta 

. Łodzi popełnił.„" Wreszcie kończy Czośniak swe pismo oświadczeniem, 
że z powodów wyżej wyłuszczonych zmuszony był zwrócić się z podob
nem pismem do rzędu gubernialnego i przybiera pozę obror'lcy całej 
·społeczności· żydowskiej w Łodzi, prosząc o „protekcję i łaskawe względy 
politowania nad cierpiącą · ludzkością". Pozatem oczekuje przybycia do 
Łodzi delegata rządowego, który ma przeprowadzić śledztwo przeciwko 
Dozorowi Bóżniczemu. 

Taką samą sężnistą epistołę wystosował Czośniak do władz guber· 
nialnych. Wspomniane w podaniach jego zarzuty przeciwko Dozorowi 
Bóżniczemu wyszczególnił Czośniak już w swem wcześniejszem piśmie do 
komisarza obwodowego, w którem donosił, że Dozór Bóżnicy podwyższył 
samowolnie opłaiy od rzezi (t. zn. od mięsa koszernego, czyli tak zwanej 
,krupki) i „nikomu niewiadomo, gdzie się fe pieniądze podziewają". 

Następstwa. całej tej „groinej" sprawy były nikłe. Władze gub~rnialne 
obwodowe zarządziły śledztwo. Czośniak wyroził nawet początkowo 
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gotowość wynajęcia na własny koszt „stancji dla Delegowanego Rząch1" 1 
mającego zjechać do Łodzi dla przeprowadzenia śledztwa (jakkolwiek 
niegdyś był tak oszczędny, iż żal mu było kilkuzłotowej dopłaly za mqkę 
pesachową). Później jednak, gdy śledztwo się rozpoczęło, Czośniak zwie· 
kał stale ze sw(;!mi zeznaniami, z powodu czego musiano stale odkładać 
dalsze indagacje. W końcu Cżośniak zupełnie uchylił się od składaniu 
zeznań. Burmistrzowi miasta Łodzi, któremu powierzono prowadzenie 
śledztwa, znudziła się w końcu cała ta sprawa, zlikwidowal ją więc rapor· 
Iem do władz wyższych z dnia 7 sierpnia 1838 roku, w którym donosił: 
„Czośniak w protokule tego śledztwa domagał się wsirzymania onego 
do dnia 16 lipca, a Burmistrz w tym czasie zajęty ,był rewizj q Kasy 
w mieście Zgierzu, a następnie zajęty innemi czynnościami, nie rn6gl 
kontynuować wskutek żądania wspomnianego Czośniaka wspomnianego 
śledztwa, teraz zaś pragnęc takowe do skutku doprowadzić, przeznaczony 
Żyd nietylko że mimo wzywania go nie stawa, ale wyraźnie unikajqc, 
ukrywa się. Nie chcęc tedy Burmistrz ściągnąć za zwłoki na siebie nagany, 
o tern ma honor Wnego Komisarza Obwodu Łęczyckiego zawiadomić". 

Na tern kończy się sprawa Czośniaka w aktach urzędowych, które 
znajdują się w Archiwum Akt Dawnych miasta Łodzi. Dziecko Czośniaka 
zapewne zostało no cmentarzu żydowskim pochowane, cało zaś sprawa, 
która wywołało tyle hałasu, rychło poszła w niepamięć. 

Oto jak kształtowały się stosunki żydowskie przed stu lały w tem molem 
podówczas miasteczku, któremu po niedługim czasie sądzone bylo stać 
się wielką mełropolję przemysłową. 

W pracy niniejszej pragnąłem tylko naszkicować statykę poczętkowej 
fazy istnienia Chewry Kadiszy i cmentarza, nie pokusiłem się natomiast 
o szerszy obraz ich rozrostu i rozwoj.u. 

Ostatni rozdział zawiera wprawdzie kompozycyjną pod łym wzglę
dem dygresję, ale są to raczej pierwsze błędne ogniki na ponurem Ile 
mogił, niż próba opisowego ujęcia dynamiki życia w ówczesnej gminie 
żydowskiej. 
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Dr. FILIP FRIEDMAN . 

ŁÓDZKA CHEWRA KADISZA I JEJ DZIEJE 

I. Opis źródeł bibljografja 

Bradwa Pogrzebowe to jedna z najbardziej charakterystycznych 
i najpotężniejszych instytucyj w żydowskiem życiu zbiorowem ostatnich 
stuleci przed emancypację. Mimoto nie doczekały się one dotąd wszech· 
słronnego opracowania. Dotychczasowe prace o Bractwach Pogrzebowych 
są bardzo nieliczne i mają przeważnie charakter fragmentaryczny lub 
okolicznościowy. Zagranicą zajęła się tern zagadnieniem głównie nauka 
niemiecko-żydowska. Dr. J. Sega 11 opublikował krótką rozprawę, 1) 
informującą o dzisiejszym stanie i zakresie pracy Bractw Pogrzebowych 
w Niemczech. Nauka niemiecka może się też poszczycić oprącowaniami 
dziejów Bractw Pogrzebowych w Essen, Hanowerze, Królewcu (pióra rab. 
Dra V o g e Is te i n a), 2) i Hamburgu 3). Znany badacz przeszłości 
żydowskiej Dr. W ach st e i n rzucił nieco światła na dzieje wiedeńskiej 
Chewry Kadiszy '1), a dane te uzupełnił rabin i znany uczony Dr. M. 
Gruenwold małerjałami o niektórych wybiinych członkach wieder1skiego 
bractwa. b) Gruntowne prace o bractwach w kilku miastach morawskich 
napisał rabin Dr. H. F Ie s c h 0), nieco materjałów o preszburskiej 
Chewrze Kadiszy znajdujemy w pracy Weissa: "'1:SWI l'l'::l. '.tlN„ 

1) Dr. J. S e g a 11: Die Chewra Kadischa in Drmfschlanc/, w „Zeitschrift foer 
Demographle und Statistik der Juden'1. Jg. 2, Berlin 1925. 

2) cytowane w pracy S e g a 11 a. 
3) S. Go Id s c h m i d t: Gascliichte der Beercligungsbruclerschaft dar Deutsch

Israclit, Gemoindo in Hamburg. w „Festschrift zur Jahrhundertfeier ihrer NeugrL1endung 
im Jahre 5572/1812". 

'1) Dr. B. W ach st e i n: · Die Gruendung der Wiener Chewra Kadischa im 
Jal1re 1763. Odbrtka z „Mitteilungen zur juedischen Volkskunde". Heft 32-33. Wien 1910. 

n) Dr. M. G r Li n w a Id 1 •.. Zur Familirwgeschichte einiger Gruendcr der Wiener 
Chewra ~ Kaclischa. (Die Familie Arnsi·6-i.\1)· Wien 1910. 

0) H. FI es c h: Das a/te Chcwrd'}{.adischa Proiokoll derGameincle Eibenschitz 
w „Hickls juedischer Volkskalender", Jg. 19~3-24, 

p"1mn.:i .!1.P"J('.)::J. r.l~~~·0 ?np"! P"Mi'l .nup.n 
w „Jahrbuch der juedisch-literarischen Gesellschaft", Jhrb XIX. Frankfurt n. M. 1928; 
tegoż Die Slaluforz der Chewra Kadischa Neu-Rar1ss11itz 1 w „Monatschrlft foer 
Geschichte und Wissensch. des Judenturns" 1'ok 1926, Frankfllrt n M. 
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U nas 0 bractwach pogrzebowych pisał ogólnie JLlZ N a łan 
Ha n n ower w swej słynnej kronice: "i1?1'.!t~ P'u (Bagno głębokie), pier
wszem zaś opracowaniem naukowem tego tematu jest praca H .. N us
b a u ma, umieszczona w jego „Szkicach historycznych z życia Zydów 
w Warszawie" (Warszawa 1881 ), w rozdziale IV p. t.: "Podkopanie bylu 
jednej z najszkodliwszych dla postępu instytucji". Ju:ż tytuł tej pr~cy 
wskazuje, w jakim duchu i w jakiej intencji pisał swą pracę ten gorliwy 
szermierz asymilacji i postępu. Na bardziej objektywne i gruntowne 
zbadanie dziejów warszawskiego bractwa zdobyli się dopiero dużo później 
H. Kirsze nb a u m i D. Ka n de I 1). Dzieje bractw pogrzebowych 
w innych miastach Polski są prawie zupełnie niezbadane. O szkic dziejów 
bractwa w Kutnie pokusił się L. Comber 2), korzystał on jednak w swej 
pracy nie z protokułów bractwa, lecz z wyciągów, dostarczonych mu 
przez rabina miejscowego. Stąd też się bierze, i:e otrzymany obraz nie 
jest dość wyraźny, ani pełny. Bib er w pracy swej i1'1t:ltl11( ~'ll1'T:l';i ni::it~ 
(r. w. 1907) podał statuty bractwa w Ostrogu, Dr. N. M. Ge Iber opu
blikował wyciągi z pinaksu cmentarza brodzkiego ~), M. Fe i n ki n d ~) 
dał w pracy swej o żydach piotrkowskich krótki rys dziejów bractwa, 
oparty na pinaksach. Prof. Dr. M. Bał ab a n w licznych swych pracach, 
wśród uwag o rozmaitych instytucjach społecznych w gminie żydowskiej, 
niejednokrotnie zawadzał o b'ractwa pogrzebowe, a szczególnie wiele 
uwagi poświęcił im w dwóch swoich pracach 5). Ponadto wylicza Bałaban 
w innej swej pracy 0) szereg . niewydanych jeszcze pinaksów bracłw po· 
grzebowych w Polsce. Te· informacje prof. Bałabana należałoby uzupełnić 
zbieraniem dalszych danych o podobnych iródłach w niezliczonych gmi
nach żydowskich w Polsce, gdzie niewątpliwie dochowały się bogałe 
materjały. Tok np. wiadomo nam, i:e w najbliższej okolicy Łodzi dochowały 
się pinaksy bractw pogrzebowych (w Zgierzu, Lutomiersku, Strykowie, Pabja· 
nicach i t.d.). Szereg pinoksów, dotąd nie opublikowc;mych, znajduje się 

1) H. Kirsze nb a u m: Bractwo Pogrzebowa na Pradze, w .Kwarłalniku po· 
święconym badaniu przes:do~ci Żydów w Polsce", Warszawa 1912, zeszyt Ili. 
D. Ka n de I: Z pinaksu Bractwa Pogrzebowego na Pradze, w .Kwartalniku pośw. bad. 
przeszł. Żyd. w Polsce". Warszawa 1911, zeszyt I. 

2) L. C o m b e r: 

l'l"' lt:l•XIX 7u:i %1.',l'llN pN l:ll(t:l'IV ·u1tv''''S N l'N plit' l!U','' lHl ,,,n 1't 
w .Junger Historiker" t. I. Warszawa 1926. 

3) Dr. N. M. Ge Iber: Aus dem Pinax des altan Judenfriadhols in Brody, 
w .Jahrbuch der jued. literar. Gesellsch.". Frankfi..rt n. M. Rocznik 1920. 

4
) M. Fe i n k i n d: Dzieje Zydów w Piotrkowie i okolicy. Piotrków 1930. 

6
) M. Bał ab a n: Zydzi lwowscy na przełom/a XVI i XVI! wieku. Lwów 1930; 

tegoż: Ustrój kahału w Polsce XVI-XVIII wieku, w "Kwartalniku po~w. bad. przeszł. 
Żydów w Polsce•. Warszawa 1911, zeszyt li. 

6
) Dr. M. Ba ł a b. a n: Zabytki · hiBtoryczne tydów w Polsce, str, 36 - 44 

Warszawa 1929. 
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ponadto w zbiorach Żydowskiego Instytutu Naukowego, oraz Żydowskiego 
Towarzystwa Historyczno-Etnograficznego im. Anskiego w Wilnie, w Bib
ljotece Judaistycznej przy Wielkiej Synagodze na Tłomockiem w War
szawie i t. d. 

Przystępując do niniejszego opracowania dziejów łódzkiej Chewry 
Kadiszy, · chcemy dorzucić cegiełkę do tej tak mocno zaniedbanej 
dziedziny. Szczęśliwym trafem jesteśmy w tym wypadku w posiadaniu 
o wiele bogatszych i obfitszych moterjałów, niż nasi poprzednicy, co 
pozwala na bardziej wszechstronne zbadanie dziejów i wewnętrznej 
struktury bractwa. · 

Przedewszystkiem operujemy bardzo rzadkim materjałem źródeł 
hebrajskich, bo kompletem zupełnie dobcze utrzymanych trzech ksiąg 
łódzkiej Chewry Kadiszy, zawierających cztery pinaksy bractwo od chwili 
powstania do czasu upadku tej instytucji. Oto opis tych ksiąg: 

KSIĘGA I. 

Format tej księgi 30,8 x 18,8 cm. Oprawo ~ała skórzana, 
ciemno-brunatna. Na licowej (przedniej) stronie oprawy skórzana jasno
pomarańczowa nalepka wielkości 8, 1 X 5,5 cm. Z wytartym napisem 
w języku hebrajskim, tłoczonym czornemi literami. Na obu niezapisanych 
białych kartkach, wprawionych przez introligatora na początku i na końcu 
księgi, widnieje prostokątna pieczątka bractwa rozmiarów 2,8 x 1,4 cm. 
z napisem: 

i11Vi'Tp i1'1!lM'T l:l'N!l:I 

i1 1p::ii 
rrl(? il!J'T 

Księga I-sza składa się z trzech części : 

Część pierwszą stanowi najstarszy pinaks bractwa .łódzkiego, sięga
jący od roku założ~nia 1811 do i::. 1839. Pinaks ten liczy 21 kort 
nienumerowanych. Jest on pisany w znacznej swej części, na 16 i pół 
kartach (33 stronicach), jednym charakterem pisma. Tylko część rachunków 
oraz zapiski z ostatnich trzech lat wykazują kilka rozmaitych charakterów 
pisma. W r. 1836 znajdujemy w rubryce rozchodów w tym pinaksie na
slępującq pozycję: „dałem za przepisanie (napisanie?) pinaksu złp. 4" 
"bpl!:lil li:J."11::> '1::11V :::i.im i131!1'1N ~lil1l 11 (karto 18a, druga szpalia). Powyżej 
przytoczone okoliczności, ponadto układ materjału w pinaksie, niezupełnie 
chronologiczny - rzeczy wcześniejsze sę często zapisane znacznie później 
i naodwróf, - wreszcie brak pewnych notatek i zapisek, no które się pinaks 
powołuje, dowodzą, że mamy przed sobą nie oryginał starego pinaksu, 
lecz jego odpis, sporządzony prawdopodobnie w r. 1836 na polecenie 
Starszych Bractwa. Przyczynę przepisania pierwszego pinoksu był może 
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jego zbyt zaniedbany stan. Protokuł elektorów,. powol.anych w r .. 1 ~4~. do 

. przeprowadzenia reformy stosunków V:, brac~w1e, .stw1er~za .: „wrdz1:_l1srny, 
że zginęło wiele kart z księgi Bradwo . Moze tez wspołdz1ałala pr zylem 

chęć usunięcia niemiłych dla kogoś zapisek. 

Następna, druga część księgi pierwszej zawiera drugi pinaks bracłwa, 
założony w r. 1840. Pinaks ten, pisany na papierze tego samego gałunk:J, 
co pinaks pierwszy, posiada paginację kart od 1 do 170. Lecz brah~Je 
w tym pinaksie szereg kart, przy których widoczne są ślady wyrwanro, 
a mianowicie: 24, 61, 70, 74, 83, 88, 89, 90, f 01, 160. Zachodzi pył anie, 

kiedy nastąpiło wyrwanie tych kart? Czy zostały one usunięte pó~r1iej, 

drogą przypadku, ręką niewtajemniczonej postro~nej osol:y, czy ~ag.tnęłX 
przygodnie, czy też zostały wyrwane współcześ.n1e w zwręzku .. z 1ok1em.1s 
„dyplomatycznemi" pociągnięciami lub tarciami wewnęłrzne.rnt w l.on1e 
bractwa?. Materjał, który posiadamy w tej sprawie, przemawia racze) zo 

drugą hipotezą. Oto na korcie 39b znajduje się wyrok członków bractwa 

na Jakóba Sieradzkiego, którego postanowiono wydalić z bracłwc1 
w r. 1853. Z boku protokołu znajduje się następujęcy dopisek: „P0r1iewai 

zaszedł jakiś spór. w sprawie wyżej wspomnianego reb Jakowa i nie było 
. miejsca na zapisanie na tej karcie wyroku, który wydaliśmy my, większo.~ć 

członków bractwa, to wyrok ten znajduje się na karcie 83·ciej niniejszego 

pinaksu.". Ale karta 83 pinaksu jest wyrwana! Przypuszczać można, że 

· również wiele innych kart pinaksu zostało w ten sposób usuniętych z księ9i 

z powodu wewnętrznych waśni w bractwie. 

W paginacji pinaksu drugiego brak numeru 31 i numer6w od 40 

do 49. Niema przytem śladu wyrwania wyżej wymienionych kari; prze· 
ciwnie, stan księgi wskazuje wyraźnie na to, że numery fe rozmyślnie 

pominięto w paginacji. Przypuszczalnie odegrał tu główną rolę zabCJbon, 
zabraniający używania liter o złowieszczem brzmieniu lub zr1ac:zeniL1 

(nomen omen!). Cyfrę 31 pominięto, gdyż litery jej : N':l oznaczc1jq rów

nocześnie po hebrajsku negację, cyfry zaś od 40 do 49 dlatego, poniewai 

rozpoczynają się od litery Mem, tej samej, którą rozpoczyna się hebraj-

. skie słowo rm~, oznaczające śmierć. 

Trzecia część księgi pierwszej, najwidoczniej dołączona :.::nac.mie 
później, pisana na zupełnie odmiennym, lepszym gatunku papieru, pagi

nowana od 171 do 212, zawiera zapiski z lat późniejszych aż do 1898 r. 

włącznie. Ostatnie 4 karty 1 są wogóle niezapisane. Księga pierwsza 
jest własnością prywatną. 

KSIĘGA ll·a 

Księga druga, formatu 35,5 x 22,5 cm., sianowi jednolitą całość. 

Oprawa księgi jest w całości skórzana, ciemno·bronzowa, z łklczonq zlo· 
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fem ornamentyką roślinną na grzbiecie i na obu okładkach. Na grzbiecie 
księgi znajduje się napis: 

m 
OpJE:lr.J 

n'1:in1 

mtt'1P 
':-!'p':ii 

Na I icowej stroni6l oprawy jest wytłoczony złotą farbę rysunek, 
przedstawiający prawdopodobnie nagrobek lub rozwinięty rodał z nastę-· 
pującym napisem wewnątrz: 

137? 11::ll1 MN l1!J'rl7 

' (37"'1T") "l7'1T" ,l:l"JE:ln N?tl '1:1:1:1 3''1T" m:i 1:-i 
l:l::J? l7"El'rl7"1 ,l:l""n:-! l'li?'1N:l :-!pi:it'; l:l::J? 

nmn l:l::i? NJ "np ,t:l"tl'rl7:1 ltl :ii~ ?::i 

"'rl7.'IN p"M "J:i iJnJN ,t:r"l1El'rl7 l1l'1:i 

m1~'rl7::i. i:ipJ U?::>i ,l"ltlN iOn "?tl1:1 

U"::t'? n:i1J:i r?:i opJ!:m U''rl7l7 

"J"?:itN nupn:i ?::> pmn:i?i !l71n1111? 

:i'1:itl:i 1i':it m~nJ:i l11N'1? :i::im 

:-!'rl737J ,ltlN J1?'1 ":-!" pi ,1.l"tl"!:l 

Napis ten, jak widzimy, roi się od błędów ortograficznych 
językowych. 

Na odwrocie licowej strony oprawy znajduje się oryginalna wkładka 
w formie ściętego trójkąta, z napisem wytłoczonym złotemi literami na 
soczysło-pomarańczowem tle : 

op JE:lt'l 

l'lll7lrJ T?ti 

t:ł"N!:lm 'tl".::i 

l:l"ptnrn i??n 

"J.::i.'1t'l til'l mitlN.::i 

„„m~:i '::>i'1tl :ii~ 

JN~tl"T ti1~ 'J.::i'iti titi1 
w„ii,~~ ,,,n 

Pierwsza, tytułowa karta pinaksu jest bardzo efektownie iluminowana. 
(Ryc. 1). Wcale subtelna ornamentyka wykonana jest w farbach czarnej (atra
mentem, iuszem i ołówkiem), niebieskiej i czerwonej, ponadto ujęta w pod~ 

wójne obramowanie z naklejoneg? złoconego szlaku, tłoczonego roślinhq 
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ornamentyką., Rysunek karty iytułowej przedstawia dwie ~alumny kory.nckie 
na bardzo wysokich podstawach. Na kolumnach wsparty iesł IL1k z napisem: 

•1::i 1N1:l' t:1'P'i'.!l: ;,5 "131117:1 m11 

zaś na wiekach obu kolumn i na zewnętrznej stronie łuku wsporłe sq 
z obu stron dwa lwy. Wewnątrz całej tej budowy znajduje się na-

stępujący napis: 
,,,1/J bpl!:ll"I l1T 

:11171ip '"1::!.M5 

: tl'?1'. 1 tl'M"1TN';i :tl'?1M '11p'::!.1 

tl'?T tlb'::ll.:I :im iW :t:J'';li1 tl''1'117ll? 

l:l'?1Nl 11''.!l:5 1::11117'1 :t:J?ll!:l ::1'117' 711.:ll 'll:=:t 

'TiN';I P"!:l 
• • • • • • • • ••••••• „ 

p11 i:i7 .~:; ·~ ~ ~·~ ~li i; n li~ 'i ·~ ri n~·,· :; 'ń ·~'i nlw 

W podstawach obu kolumn znajduje się również napis, rozpoczynajqcy 

się w prawej kolumnie, a kończący się w lewej : 
tl'l117N'1:1 : 1N1l"I nN 'rlN'.!tl.:!117 ill : 1'n ill1 ~';!Nr.i : ::l"N ';l::i::i ,n„pn 

tJ'ti?N ''1117 : 1i':l tl'iMN7 npli 111nNm : 1117N'1';i tl'!n?N ir.i':ln 

: n1'11ib 1'lti? !:17131 'r.J' '':1' : n1'1117ll ''1117 mNr.i "'1117 

""!J" 
.rti':i.i17 (1) w? ti'r.i::>n l"l''T'n:-r nNT 

U dołu na całą szerokość karty tytułowej znajdujemy napis: 

t:1::ir.i''1il~ ~ l:l'i'll l:l'l1::tl ł::l"r.i::in 17'"'~ inr.ilV; : m:i n::iun;i !:11'::1 t:1::>nK 11::11( 
• ł • ł • ł • 

m11mi 'r.J!V : '1'lr:iti1 'l1N~ t:1::i' oi':!w : l:l'i1il'il iND"1li~ t:i::i'Db::>l'J ni:liJ 

: '1'il'.!l:~ n1'11117i1 117N'1::t 
• • • • " • • „ • • • ••• :. 11"• ••• 

p11 ti? 7· ~·w ~ ·; ;·ii ,·5 ·,· :Y ~ t:1 ' t:1 :i n.l1!1 il::iun 'il 1r.i~l 

Zamieszczone we wszystkich 
cyfrowo-słowne (tiiN''1~1.:l'l) 
założony w r. 1856, oraz że 

niewiadomego nazwiska. 

iych nopisach kunsztowne kombinocje 
logogramy wskazują, że pinaks zosioł 

napis wykonał niejaki Salomon (m~1'1V) 1 

Pinaks zawiera kart numerowanych od 1 do 329, związanych sznur· 
kiem kolorowym, przypieczętowanym na ostatniej stronicy pieczęcią 

rabina m. Łodzi. (Ryc. 2). Dobrze utrzymana jest pierwsza część księgi od sir. 1 

do 242. Dalsze karty są w rozsypce, przyczem brakują kartki Nr. Nr.: 243-
254, 257-261, 264-268, 273-309, 322, 324-328. 

Księga zawiera bardzo mało materjał6w do dziej6w bractwa. Poza 
iekstem ustaw bractwa i nielicznemi protokułomi zawiera ona jedynie 
stereotyp,owe notatki .o członkach brachya, wykonane wielkiem ozdobnem 

pismem, nieraz bardzo artystycznie. 

- 43 -

KSIĘGA Ili-a 

Księga ia, oprawiona cała w skórę jasno-bronzową, formatu 
43,4 X 27 ,5 cm. liczy kart 146, nienumerowanych. Ponieważ oprawa jest 
mocno zniszczona i wiele kart w księdze jest luźnych, ponadto brak tam 
paginacji, niema możności stwierdzenia, ile kart brakuje. Oprócz statutu 
br~cfwa, przepisanego ze starszego pinaksu, oraz dwóch protokułów, 

księgo fa zawiera tylko stereotypowe zapisy członków, wykonane niekiedy 
bardzo starannie i ze smakiem. 

Grzbiet i okładki księgi zawierają tło~zonq złotem ornamentykę. 
Na środku licowej strony oprawy widnieje złotem tłoczony napis w bo
gatej ornamentyce: 

t:1pl1Ji1 m 
111::in:-r? 1''117 

illV'iP 
tiN';l ppi 

lillV 

71 "11Jllr.i t:1'P'r.i 
t)'1!J? 

Tytułowa karta księgi iluminowana jest bogato, lecz mniej gustownie 
niż w księdze drugiej. (Ryc. 3). Ornamentyka w farbach żółtej, bronzowej, 
pomarańczowej, ceglastej, czerwonej, zielonej, niebieskiej i granatowej, 
podobna jest do motywów w księdze drugiej: dwie kolumny w dziwacz
nym stylu, oparte na wielobarwnych podstawach, dźwigają łuk z napisem: 

i::i iNi::t' l:l'P'ill "r;i '1lrtllil m 

Zarówno po obu stronach łuku, jak i u podstaw obu kolumn znaj· 
dują się lwy (razem 4 lwy), ponadto na szczycie łuku gryf z rozwiniętemi 
skrzydłami. Po bokach obu kolumn - wazony z kwiatami i liśćmi. Całość 

ujęta w ramy ornamentyki roślinnej (liście dębowe). Pomiędzy kolumnami 
znajdują się następujące napisy: 

t:i'71M '1p::i i il1171ip il'1:1Mi17 j"lV bpl!:ll'l ilT 

t:lb1!:>r.J :lilT '71V t:l'7i1 t:l''1'117ll? t:l'71"1 tl'M'1TN7 

'TiN? P"l:l l:i'71N:I 11'll7 1::11117'1 t:l':!llti :J'lV' 71r.Jlil ?:ir::i t:i'7T 

p"1:i? v 117 ' i l ? n ' r.l '.!l: ' n:ilV:i 

p111J7 ti '7 i n 1 r.i 1 t:1 i 1 '? 1 il il T il ' i 1 il ' n „ ::> 1 „ r.i i n.llV::i 

p"o7 ir.i :ir 7 i i o n :i 7 ir.i :i.':! :i p :ir, N 1P i MlV!l 

Arytmetyka literowa tych zdań wskazuje, że pinaks został założony 

w r. 1864. 

Zarówno księga druga, jak i trzecia są własnością gminy żydowskiej 

w Łodzi. 
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Jak z powyższego opisu wynika, malerjały do dziejów braclwa znaj

dują się głównie w księdze pierwszej, obejmującej dwa. najstarsze pi~aksy 

bractwa. Naiomiast cają uwagę pręknq 

księga li i Ili mało dają i oryginalną orna-

nam wiadomości o mentykę liter. 

dziejach i uslroju Poza p i n a ks .:i m i 

bractwa. Z drugiej bractwa brak wszel-

slrony pinaks pierwszy kich innych materja-

i drugi ubogie są pod łów hebrajskich, księgi 
względem artysfycz- bowiem . oraz inne 

nym, natomiast pi- małerjały źródłowe 

. noksy trzeci i, czwarty gminy żydowskiej z 

posiadają wiele cie- przed wojny świało-
kawych ornamentów towej zaginęły. 1) 

i ozdób, oraz zapisów 
członków, które zwra-

I 

\ 
\ 

.. 

I 
\ 
!/· \ 

I 

l 

I 
„,,! 

Nie posiadamy rów· 
nież profokułów ka

halnych .z tegoż okre
su, w których zapewne 
znalazłoby się sporo 
materjału dotyczące· 

go Chewry Kadiszy. 

Niektóre urywki z tych 
prolokułów cytuje Abr. 
T enenbaum w swej 
broszurze: „Dy Ge

szychte fun Łodz un 
łodzer Jiden", wydanej 
w r. 19091 z czegt~ 

wnioskować można, iż 

protokuły te wtedy 
jeszcze były do· 
stępne i zaginęły praw· 

dopodobnie w czasie 
wojny światowej. 

2. Pieczęć rabina m. Łodzi w pinaksi(!, 

i) W archiwum Gminy Żydowskiej w Łodzi znaleźliśmy jedynie księgi prołokułów 

za okres od r. 1911, wszystkie ·natomiast wcześniejsze akta zniszczone zostały przez 

zakwaterowanych podczas wojny w lokalu gminnym kozaków, 
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Korzystaliśmy również z tradycji ustnej, źródeł drukowanych i literatury 

o przeszłości Łodzi, które to źródłCJ cytujemy we właściwem miejscu 

w bibljograficznych odsyłaczach. 

Oprócz materjałów hebrajskich, zawartych w pinaksach, wiele cen

nych uzupełnień dostarczyły nam zbiory Archiwum Akt Dawnych m. Łodzi, 

a mianowicie następujące woluminy: 

WYDZIAŁ I. ADMINISTRACYJNY 

Nr. kat.: 
140. Certyfikatów na obrane nazwiska przez Żydów 1844-1845 1); 

WYDZIAŁ li. SZKOLNICTWO, CECHY, KOŚCIOŁY ITP. 

2329a. Dozoru Bóżniczego Parafji Starozakonnych w m. Łodzi 1826-1851 

2357a. Miscelanii 1839-1855; 

WYDZIAŁ Ili. PRZEMYSŁOWY 

3822. Zbiór różnych czynności żydowskich 1808-1847; 

3823. Wykazy familij żydowskich 1809-1822; 

3888. Cmentarza żydowskiego 1842-1854; 

3921. O statystyce 1859 -1864; 

WYDZIAŁ V. BUDOWLANO-POLICYJNY 

5393. O Kasie Bóżniczej 1818-1829; 

5395. O bużnicy (I) i koszerni starozakonnych 1819-1834; 

5399. O etacie kasy Dozoru Bóżniczego 1814-1830; 

5346a. O Dozorze Bóżniczym 1832; 
5438. O Kasie Bóżniczej 1833; 
5447. O Rabinie 1835; 
5660. O Dozorze Bóżniczym 1883. 

li. Założenie łódzkiej· Chewry Kadiszy 

Ł6dzka gmina żydowska jest bardzo młoda. Jeszcze z końcem XVIII 

wieku zapewne nie było w Łodzi zorganizowanego kahału, lecz Żydzi 

łódzcy należeli do synagogi w Strykowie. 2) Dopiero około 181 O roku 

znajdujemy w Łodzi na tyle liczną zbiorowość żydowską (około 1 OO ósób), 

że jest ona w stanie wyłonić ze siebie i utrzymywać własnym kosztem 

instytucje gminne i społeczne. 

1) Cyfry po tytule oznaczaję datę (rok) rozpoczęcia i zakończenia wolumim1. 
2) Por. moję pracę p. t.: Pierwsi tydzi ·w Łodzi w „Kronice Gm. żyd. w Łodzi", 

Rok JV, Nr. 4-5, str. 7. 
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Nie mamy ścisłych danych o czasie powstania gminy żydowskiej 

w Łodzi. To pewne, że już w r. 1807 posiadało żydostwo łódzkie nie

których funkcjonarjuszy rytualnych, jak np. rzezaka 1
). Jesteśmy natomiast 

w posiadaniu dokładnych dat założenia cmentarza i utworzenia Bractwa 

Pogrzebowego w Łodzi. Daty te niemal się zbiegają: 1 O.IV.1811 zakupili 

Starsi Kahalni plac pod cmentarz, a dnia 24.V. 1811 (w piątek, dnia 

1 Siwan roku 5571) założona została Chewra Kadisza. Lecz dopiero 

w dwa miesięce pozn1eJ (dnia 21.Vll.1811-29 Tamuz 5571) nastąpiło 

uchwalenie pierwszego statutu tej instytucji, która przybrała nazwę : 

„Bractwo Święte i Bractwo Pielęgnowania Chorych" 

(Chewra Kadisza u' Bikkur Cholim), a zatemf aktyczne jej zorganizowanie. 

Z podpisów członków - założycieli pod tym pierwszym statutem wynika, że 

Bractwo zostało założone przez następujqcych 1 O obywateli: :') 

Mojż~sz (Fajt I o w i cz z Piotrkowa, lat 43, zamieszkały w Łodzi 

od r. 1800), 
Cwi, syn Izraela z Lutomierska (Ordynans, lat 45, od r. 1792), 

Becalel Jehuda Lejb (Hebe r, z Lutomierska, lat 42, od r. 1801 ), 

Samuel, syn Aszera (Gr os ma n, z Nowego Miasta, urodzony w Łodzi• 

Pinchas z Przedborza (Z aj d I e r, lat 45, w Łodzi od r. 1795), 

Samuel Lewita (Lit ma n, z Dąbia, lat 29, od r. 1809), 

Abraham, syn Lewiego (M ę d I o w i cz?, lat 32), 

· Joel, syn I., 
Pinchas, syn Cwi kohena 3) (Z o n en b erg, z Łasku, lat 44, od r. 1797), 

Mojżesz, syn Izaka ze Staszowa (Kr om ho I t z, od r. 1811 ). 

O 2-ch osobach z pośród założycieli łódzkiej Chewry Kadiszy brak 

nam zatem bliższych danych; co do innych stwierdzić możemy, że sq oni 

przeważnie elementem napływowym, przybyłym z najblizszych, częściowo 

i nieco dalszych okolic (Dąbie, Piotrków, Pr.zedbórz), zaledwie jeden jest 

urodzonym łodzianinem. Pozostali mieszkaję w Łodzi od 1 O do 20 lat, 

dwaj zaś zaledwie od roku, względnie trzech lat. Są to mężczyżni w sile 

wieku, od 30-45 lat, najprawdopodobniej wszyscy żonaci (w późniejszych 

1) A~chiwL1m Akt Dawnych m. Łodzi: Nr. kat. 3822 (podawać będziemy odtąd 

w skrócie: A. A. D. m. Ł.) 
·2) Zachowujemy kolejność podpisów w oryginale .. Dane u:n1pelniajęce1 zamiesz~ 

czone przez nas w nawiasach, sę oparte na mate1·jalach porównawczych, zawartych 

w pinaksach, oraz na materjałach A. A. D. m. Ł. : Nr. kat. 3823, w szczególności na 

wykazach familij żydoNskich w m. Łodzi z lat 1809 i 1821, sporzędzonych przez władze 

miejskie łódzkie przy współudziale kahału. 
n) Do Chewry Kadiszy należeli również kohanim, jakkolwiek religja żydowska 

zabrania kohenowi (potomkowi rodu kapłańskiego) nawet przebywania pod jednym 

dachem ze zmarłym. Por. też: H. Kirsze nb a u m : Bracłt~.o Pogrzabow(I na Pradze, 

w „Kwartalniku pośw. badaniu przeszłości Żydów w Polsce", Rocznik I, zeszyt 3 str. 137. 
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lotach pełne prawa członkowskie otrzymywali nowowstępujący dopiero 

po ślubie). 

Założyciele Bractwa lo .zapewne honoratiores ludności żydowskiej 

miasteczka. Reprezentują oni element zamożny, „gospodarski": z pośród 

ośmiu, o których mamy bliższe dane, siedmiu jest właścicielami własnych 

domów w miasteczku (Fajtlowicz, Heber, Grosman, Litman, Zajdler, Zo

nenberg, Kromholtz). Pod względem zawodowym i społecznym przedsta

wiają się oni następująco: 

4 szynkarze, 

1 handlarz towarów korzennych i soli, 

2 piekarze (Grosman i Fajflowicz), 

1 ubogi krawiec (Ordynans). 

Jak widzimy, skład społeczny dość zróżnicowany, co tern bardziej 

zastanawia, że Bractwa Święte uchodzą zazwyczaj za instyłucje arysto· 

kratyczne i jako takie w niekiórych miastach nie liczyły w swem gronie 

rzemieślników, lecz tylko zamożne elementy kupieckie, uczonych w Piśmie 

i wogóle ludzi z „dobrych rodzin". Tak „demokratyczny" zatem skład 

członków-założycieli Bractwa łódzkiego ma swe uzasadnienie zapewne 

w szczególnych warunkach miejscowych. Wszak gmina łódzka była jeszcze 

bardzo drobna i składała się w większej części z elementów napływowych. 

Nie wytworzyła się tu jeszcze arystokracja miejscowa. Nie tak łatwo było 

też w tej szczupłej gminie o ludzi dzielnych i energicznych, dlatego nie 

pogardzono nawet ludźmi ubogimi jak Ordynans, młodzikami poniżej 30 

lat, lub też świeżo upieczonymi obywatelami gminy żyd., jak Kromholtz. 

Natomiast kilku innych zamożniejszych Żydów łódzkich, jak Mendel 

Orbach, Lewek Bronowski, Wigdor Kochański . i in. zrazu stroniło od 

nowozałożonej instytucji, by dopiero później - zdaje się - zainteresować 

się nią i wstąpić do niej. Brak równi9ż wśród założycieli nazwiska rabina, 

gdyż w owym czasie (1811) Łódź jeszcze własnego rabina nie miała. 1) 

') A. A I per i n: Zydzi w Łodzi, str. 8 twierdzi, że w założeniu Chewry Kadiszy 

uczestnic·zyło 39 osób. Twierdzenie to jest nieścisłe. Podług statystyki z roku 1809, 

przytoczonej u tegoż autora (tamże, str. 11-16), byly w Łodzi w tym czasie wogóle 

24 rodziny żydowskie, w tern 23 mężczyzn, głów rodzin i 4 chłopców ponad 

10 lat. Ponadto należy wzięć pod Llwagę ekskluzywny charakter Chewry Kadiszy, która 

w żadnym wypadku, ani przy swem powstaniu, ani w czasach późniejszych nie pbej~ 

mowała całej męskiej ludności miasteczka. Pomyłka Alperina bierze się stęd, :i:.e 

przyjęł on za pewnik, iż wszystkie osoby, podpisane na karcie tytułowej pod napisem : 

„Dziś, w piętek, dnia 1 Siwan 5571 założone zostało tL1 w Łodzi Bractwo Święte, a oto 

ich nazwiska" sę członkami=~'.założycielami. W istocie zaś podpisy te były uskuteczniane 

później, w miarę przyjmowania do Bractwa nowych członków., Najlepszym tego dowodem 

jest fakt, że na karcie tytulowej figL1ruję np. podpisy ludzi, którzy w r. 1811 mieli 3-4 

lata i do zało·życieli chyba należeć nie mogli. 
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Założenie Chewry Kadiszy w brzemiennym w wypadki roku 18 l 1 
dziwne nasuwać musi refleksje. Była to epoka, w której ważyły się losy 

świata i ciemne chmury kładły się na krótkotrwały pokój europejski. 

W tym właśnie czasie, w rok przed rozpętaniem się Wielkiej Wojny, 

skromni mieszczanie łódzcy w minia!urowern,- jakżeż dalekiem od wielkich 

wydarzeń I - miasteczku, tworzą zalążek dzieła, obliczonego no długie 

lata pokojowej pracy i rozwoju. 

Ili. Członkowie Chewry Kadiszy 

1. LICZEBNY WZROST BRACTWA 

Chewra Kadisza byla instytucją wysoce aryslokrałyczną i ekskluzywnq, 

Zaliczenie w poczet jej członków było wielkim honorem i z.:iszczyłem, 

o który ubiegali się zawsze najzamożniejsi i najwybitniejsi obywatele ży

dowscy. Dlatego też Bractwa $więte zazwyczaj ograniczały ilość członków 
i nowicjuszy. Np. statut bractwa pewnego małego minsłeczka polskiego 

(z XVll. wieku) ustalał raz na zawsze liczbę członków i dopiero 

z ustąpieniem jednego z nich można była przyjąć na jego miejsce 

nowego 1 ). Statut Chewry Kadiszy w pewnem miasteczku morawskiern 

(z XVIII. wieku) przewiduje przyjęcie tylko jednego nowego członka do 

bractwa w ciągu całego roku ~). Bractwo Święte na Pradze (pod War· 

szawą) ograniczało ilość nowoprzyjmowanych do 2 na jednem posiedzeriili~). 

Łódzka Chewra Kadisza nie wykazuje tak daleko posuniętej eksklu· 

zywności. Statut założycielski z r. 1811 nie zawiera żadnych ogrcmiczer) 

w przyjmowaniu nowicjuszy. Dopiero nowe statuty z r. 1818 zarnknęly na 

3 lata zupełnie wszelkie wpisy do Bractwa, zezwalając w drodze wyjqt· 

kowej jedynie na przyjmowanie synów dotychczasowych członk6w. Ten 

numerus clausus jest dowodem, że Chewra Kadisza zdobyła sobie 

w krótkim czasie mocne i uprzywilejowane stanowisko, oraz dosłałecznq 

ilość członków. Na zaprowadzenie tego ograniczenia mogły też 
wpłynąć i inne względy: Łódź rosła niezwykle szybko, a równocześnie łakże 
wzrastała liczba ludności żydowskiej. Trudno było wśród tak licznej ludności 
napływowej. stwierdzić, kim zacz ktoś jest i czem był u siebie w domu. 

Te okoliczności dyktowały daleko idącą ostrożność i wstrzemięźliwość 

w przyjmowaniu nowych członków. Mimo wszystko, liczba członków brac· 

twa łódzkiego była stosunkowo dość pokaźna. Podci:as gdy w Piotrkowie, 

w znacznie liczniejszej i starszej gminie żydowskiej (w r. 1765 liczył 

1
) M. Bał ab a n: Żydzi lwowscy na przciomic XVI i XVI! wieku, sir. 539·-·540. 
~) H. FI es c h: Die Siafufon clor Chewra Kaclischa in Nau·Raussnfl:c1 w .Monafsm 

schrift fuer Geschichte und Wissenschaft des Judentums", Rok 1926, sir. 172. 
3

) D. Ka n de I : Z Pinaksu Bracłwa Pogrzobowogo w Warszawfcl, w „Kwartalniku 
pośw. badaniu przeszłości Żydów w Polsce", zeszyt I, str, 139, • 
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Piotrków 1107 Żydów) bractwo pogrzebowe liczyło w r. 1754- 21 człon
ków, a w r. 1797 - 60 członków 1), bractwo łódzkie liczyło w r. 1843 
- 31 członków (przy ludności żydowskiej 1.529 dusz) 2) wedle listy 

podanej do wiadomości władz, która z wielu względów podawała za
pewne cyfrę niższą od rzeczywistej, 3) 

Wedle tej listy należały wtedy do bractwa następujące osoby: 

Mendel Orbach Szmer! Sigal 
Szmul Zaltzman Mosiek Pilgrim 
Abraham Bronowski Hersz Lipski 
Lajzer Berger Jakób Wołek Zonenberg 
Załkin Orbach Jasek Sikawski 
lcyk Bławat Michał Orbach 
Lewek Zajdler Daniel Zajdler 
Pinkus Zajdler Zysman Sigal 
Zołna Odeski Hersz Blachman 
Jakób Hamburski Joel Guterman 
Dawid Rozenblat Salomon Balbirski 
Baruch Berger Henich Goldberg 

Jakób Sieradzki (vel Mularski) Jasek Abrahamowicz 
Gdalje Kienik (Koenig) Laib Pilgrim 
Wigdor Kochański Jakób Goldenrat 

Abraham Fajtlowicz 

Jak widzimy, z pośród założycieli bractwa żaden nie był już wtedy 

przy życiu. Wogóle - wedle spisu na karcie tytułowej I-ego pinaksu, 

doprowadzonego do r. 1840, - w latach 1811-1840 zostało przyjętych 

do bractwa 39 osób, lecz cyfra ta .jest stanowczo za niska. Nie mamy 
jednak możności poczynienia poprawek, gdyż inne materjały (np. proto

kuły wpisów) sę zbyt fragmentaryczne i również nie dają rękojmi wyczer

pujęcej zupełności. 

Po r. 1840 nietylko nie spotykamy w bractwie tendencji, hamującej 
przyjmowanie nowych członkó:vv, lecz wprost przeciwnie, kilkakrotne uc~
wały wskazują na chęć zdobycia większej liczby nowicjuszy i rozszerzenia 

bractwa. Np. po reformie 1840 roku (o reformie por. niżej w rozdziale 

VI), gdy nowe surowe statuty napłynęły niekorzystnie na wpływ nowicjuszy, 

wstrzymujęcych się od wpisu z obawy przed zbyt uciążliwemi obowiąz
kami i zbyt surowemi sankcjami karnemi, uchwalili członkowie Chewry 

· 1 l M. Fe i n ki n d :. Dzieje Żydów w Piotrkowie i okolicy, str. 39 oraz str. 21 

2) A. A. D. m. Ł.: Nr. kat. 3921 
n) A. A. o. m. Ł.: Nr. kat .. 2357a. Pis.me magistratu m. Łodzi do naczelnika 

powiatu łęczyckiego, Nr. 1703 z dnia 6.Vlll.1843 
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Kadiszy złagodzić obserwancję tych przepisów celem z ach ę ce n i ci 

n 0 w ostęp u j q cyc h, - albowiem „zbyt ciężkie są obowiqzki dla tak 

małej liczby członków", brzmiała uchwała z 1842 r. W późniejszych lafach 

uchwalono nawet expressis verbis, aby, ze względu na znaczny wzrost 

miasta i zwiększone tern samem obowiązki bractwa, wydatnie powięk· 

szyć liczbę członków. Nowy spis członków, założony w r. 1840, a dopro

wadzony do r. 1852, wymienia 43 osoby należące do Braclwa. W lafach 

następnych ilość wpisów znacznie wzrasta. Niestety nie posiadamy więcej 

żadnego kompletnego, jednorazowego spisL1 członków Bractwa 1
), lecz 

jedynie adnotacje pojedyńczych wpisów. Ale już stostmkowo bardzo 

wysoka liczba tych corocznych wpisów wskazuje nam, że Bractwo osiąg· 

nęło pokaźną liczbę członków. Tok więc 

w r. 1853 zanotowano wpisy 5 nowych członkó..v 

,, 1857 li 7 li li 

li 1861 li 9 " 
1864 li 13 " " 
'1870 li li 8 

li 1871 li " 12 li " 
1872 22 " li 

" 1873 24 " " 
To świadczy, że łódzka Chewra Kadisza nie prowadziła, jak niektóre 

inne bractwa święte, polityki ścisłej ~kskluzywności i restrykcji ilościowej. 

Wśród nazwisk członków bractwa spotykamy prawie wszystkie wy· 

bitniejsze osobistości żydowskie Łodzi w owych czasach, a więc działaczy 

społecznych i przełożonych Dozoru Bóżniczego, jak: M. Fajt I o w i cz O• 

L. B erg er a, M. O r b a cha, L. H e be r a, S. G r o s m a n o, 

S. Lit ma n a, Sega ł a, I. K ro mho I tz a, P. Z a j d I e r a, 

P. Z o n e n be r g a, A. K o cha ń s kie g o, M. P i I g r i m a, 

S. J. Z a I t z ma n a, i in., wybitniejszych kupców, przedsiębiorców i prze· 

mysłowców, jak: A. 8 ro n owskiego, I. Bł a w at a, Da wid a i Szaj ę 

Ro ze nb I at~, J. i A. D o b r a n i c k i c h, A b r. J. P r u s s a k a, 

Joz. Birnbauma, H. Konszfadta, I. Kempińskiego, rodzinę 

Haymanów, M. Łaskiego, M. Elbingera, I. Poznańskiego, 

L. Morgenszterna, M. Kestenberga (ojca Jok6ba K.) i wielu 

innych. Brak zaś fu prawie zupełnie nazwisk Żydów oświeconych, którzy 

od lat 40•iych są w Łodzi coraz liczniej reprezentowani (np. Z oj dem a n, 

Land e, Lik ie r n i k, Friedman, Z a n d, Gin s bur g i in.) 

1) I. Kempiński, oświecony Żyd łódzki, podaje w swej korespondencji do 

„J utrze n ki", pisma warszawskich postępowców (rok li, nr. 4 z dnia 20.Xll.1861), 

że. Chewra Kadisza łódzka liczy nie więcej jak dwudziestl1 i kilku członków. Cyfra ta 

wydaje nam się przesadnie niska. 

I 
\ 
I 
I 

f 
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2. STRUKTURA SPOŁECZNA 

Jakkolwiek przeważał wśród członków bractwa łódzkiego element 

kupiecki, nie było ono jednak pod tym względem równie arysłokratyczno

ekskluzywne, jak jego siostrzane instytucje w innych miastach 1 ). Już 

wspomnieliśmy przedtem, że wśród członków - założycieli znajdowali się 

nietylko 'kupcy. Dla czasów zaś póiniejszych otrzymujemy drogę porów

nania wspomnianej listy z r. 1843 z listą składek na Dozór Bóżniczy 

z tegoż roku 2) poniższy obraz układu społecznego członków bractwa. 

Na 30 członków bractwa {jednego z członków Ch. K. nie możemy 

zidentyfikować w listach Dozoru Bóżniczego z powodu braku nazwiska 

rodzinnego.) było: 

kupców, handlarzy, pośredników 18 

szynkarzy 3 
faktorów 1 

razem elementy trudniące 

się pośrednictwem 22 

krawiec 1 
blacharz 1 
tasiemkarz 1 
rzeinik 1 

razem elem. rzemieślnicze 4 

cyrulik 1 
wyrobnicy R) 2 

przy ojcu 1 

Ponieważ Dozór Bóżniczy dzielił, w celu repartycji składek bóżni

czych, swych kontrybuentów na 6 klas podatkowych, możemy poznać 

również na tej podstawie w przybliżeniu strukturę majątkową członków 

bractwa: 

1) Np. w Kl1tnie należeli do bractwa pogrzebowego sami kupcy; jedyny rze· 

mieślnik (rzeinik), należqcy do Chewry Kadiszy, był pozbawiony praw wyborczych 

i llzyskał je dopiero, gdy po porzuceniu swego zawodu przeszedł do kupiectwa. 

L. C om.ber: A bild fyn }id. lejb n yn a pojliszer sztut yn unhojb XIX jh. w „JLinger 

Historiker", t. I·, str. 63. Warszawa 1926. 
2) A. A. D. m. Ł.: Nr. kat. 2329a. Rozkład składek bóżniczych na rok 1843 oraz 

A. A. D. m. Ł.: Nr. kat. 140. Akta magistratu m. Łodzi w sprawie deklaracji nazwisk 

żydowskich w r. 1844. 
n) Pojęcie wyrobnika używane było wtedy w bardzo szerokiem znaczeniu 

i mogło oznaczać zarówno niezamożnych rzemieślników i robotników, jak i ubogich 

handlarzy lub pośredników. Por. F. Friedman: Ludność żydowska Łodzi do r. 1863 

w świetle liczb. „Kwartalnik Statystyczny". R. X, zeszyt 4, str. 476. 
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Olóż z pośród 30 członków bractwa należało : 

do klasy I. (najbogatszej) 1 osoba 

„ 
li 

„ 

„ 

li. 1 li 

Ili. 9 osób 

IV. 
V. 
VI. 

11 osób 
4 „ 

Nadto byli zupełnie zwolnieni od podołku jako urzędujqcy dozorcy 

bóżniczni 2 członkowie bractwa (M. Pilgrim i Z. Orbach), a jako zeszło

roczni dozorcy również dwaj (M. Orbach i L. Berger). Dodajmy do 

tego, że w tymże roku 1843 zaliczono wogóle do klasy I. - 3 osoby, 

do klasy li. - 5, do kl. Ili. - 11, do kl. IV. - 111 do kl. V ..• „ 160, 

do kl. VI. - 761 a otrzymamy obraz naslępL1jący: 

do Ch. K. należało z pośród 19 podainików 3 klas najwyższych-„11 osób, 

zaś 11 236 11 2 „ najniższych tylko 15 

osób. Czyli innemi słowy: członkowie warstw zamożniejszych przeważnie 

należeli do Ch. I<., podczas gdy dopływ z warslw uboższych był relatyw

nie o wiele mniejszy. 

W każdym razie nie było Bractwo stowarzyszeniem scanych bogaczy, 

skoro proporcja bogatszych i uboższych elementów wynosiła w niern 15: 15 

(dozorców bóżn. zaliczyliśmy do elementów bogaiszych). 

3. WPISY DO BRACTWA ŚWIĘTEGO 

Pośrednio istniał 'tł bractwie pewien cenzus mająlkowy, a było nim 

stosunkowo dość wysokie wpisowe. W r. 1811, tj. w roku założenia bractwa, 

wynosiła opłata wpisowego (mmmn "1.)'1 ,1';ill:\•t:>0"1P.l""N) przecięlnie 9 zło

tych polskich; tyle też płacili zwyczajnie członkowie Ch. K. za wpisanie 

swych nieletnich synów do bractwa. 1) Natomiast w lalach późniejszych 

wpisowe u nowowstępujących osób obcych pobierano w najrozmaitszej 

wysokości, zależnie od stanu majątkowego nowicjuszy : płacono po 41 6, 

9, 12, 15 talarów, czyli od 24 do 90 złolych ( 1 talar - 6 złotych). 

Mniejwięcej od 1840 r. opłaty wpisowego były jeszcze wyższe i wynosiły 
przeciętnie od 8 do 20 rubli, czyli od 53 do 133 złotych (1 rubel srebrny 

- 6 zł .. 20 gr.). Duże opłaty rozkładano czasami na rafy. - Zdarzały 

się też wyjątkowo opłaty. niższe. Np. w r. 1814 zapłacił Izak Ar o n o w i cz 

tytułem wpisowego 18 złp., w r. 183,B Jakób Jehuda Go I d en r a ł 9 zip. 

1i Zdaje się, iż była to normalna. wysokość opłat, odpowiadająca przeciętm~i 
wysokości wpisowego i w innych mniejszych gminach polskich: Np. w Kutnie wynosilo 

wpisowe dla synów członków bracłwa po 10 zt., obcy płacili·. większe wpisowe. 

(L. Comber:. j. w. str. 63). Natomiast .w bractwie pogrzebowem na Pradze wprowa

dzono w r. ,)BÓ4 r:iezwykle. wyso~ie opiaty wpisowe, 7 dukatów (1 dukat - 18 zlp.)1 

lecz stosowano znaczne ulgi (Ki r s. ze n ba LI m: j. w. str. 138). · · 

f 
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Kilkakrotnie zwGlniano wogóle od opłaty, przyczem żądano jednak pew

nego ekwiwalentu. Żadnej opłaty np. nie uiścił rabin łódzki Je hu da 

Arje z Widawy, przyjęty w r. 1814, lecz wzamian za to zobowiązał 

się odczytywać w ciągu 3-ch lat Pismo Święte przed członkami bractwa 

zadarmo w soboty i święta. Za fokiem samem zobowiązaniem zwolniono 

od opłaty wpisowego Jechiela Or ba c ha w r. 1833. Krawiec Samson 

zobowiązał się w r. 1842 za zwolnienie od opłaty wpisowego szyć zadar

mo szaty pośmierlne. Jakóba F aj t I o w i c z a zwolniono od wpisowego 

ze wzlędu na zasługi jego dziadka Mojżesza F. i ojca Abrahama F. dla 

bractwa, lecz za to przedłużono mu czas nowicjatu z trzech do S·ciu lat. 

Tak więc i cenzus majątkowy miał w bractwie raczej znaczenie 

czynnika selekcyjnego, an iże I i restrykcyjnego. 

4. NOWICJAT 

Aby zostać pełnym członkiem, należało wprzód odbyć nowicjat. 

Czas trwania nowicjatu w Łodzi nie różnił się od terminu, przyjętego 

w innych gminach polskich'. i zagranicą 1), t. zn. wynosił 3 lata. Nowic

juszy nazywano „młodszymi 11 : byli oni obowiązani we wszysfkiem słuchać 

Starszych (tj. przełożonych bractwa) i na ich rozkaz spełniać rozmaiie 

posługi dla bractwa. Za niesubordynację groziła im następująca kara: od 

dnia, w którym nie usłuchali poleceń Starszych, będą uważani za zupełnie 

początkujących nowicjuszy, a poprzedni czas służby nie będzie im zali

czony w poczet irzechlecia. 

W rzeczywistości przepisy o nowicjacie nie były zbyt surowo prze

strzegane. Znakomitych nowicjuszy zwalniano zupełnie ze służby nowicjału, 

np. r a b i n a J e h u d ę A r j e g o , J e c h e z k i e I a S z m u I a 

Z a I t z m a n a i in. Czasami darowano rok nowicjatu lub nawet zwalnia

no zeń wogóle za większą sumę pieniężną, ofiarowaną na cele bractwa. 

Tok np. rok służby darowano M. P i I g r i m o w i i in., zaś zupełnie 

zwolniono np. Hersza R o k i c k i e ·g o, który zrzekł się swej wierzytel

ności u Ch. K. (sumy protokuł nie wymienia) i ponadto ofiarował jeszcze 

2 talary, I z r a e I a K a I m a n o w i c z a P o z n a ń s k i e g o wzamian 

za ofiarowanie 1 OO złp. (w r. 1854 ), 2-ch innych nowicjuszy - wzamian za 

pomoc, udzieloną przy budowie ogrodzenia cmentarnego w r. 1842. 

Wogóle bractwo starało się wyzyskać, o ile możliwe, talenta członków dla 

swych celów. Spotykamy kilkakrotnie, że nakładano na kandydatów obo· 

wiązek czytywania Tory w dnie sobotnie i święteczne, bądźto szycia szat 

1) Np. w miasteczkach małopolskich, na Wołyniu, w Kutnie, na Pradze i t. d, 
nowicjat wynosił również 3 lata. Por. B a ł .a b a n: Żyd z! lwowscy etc., str. 539-:-540, 

tenże: Ustrój kahcilu, w „Kwartalniku pośw. bad. przeszł. Zydów w Polsce'.'. zeszyt .1-:11, 
str. 49. Comber: j. w. str. 62. Kirszenbaum: j. w. str. 138-139 
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pośmiertnych, gdy szło o przy1ęc1e krowców, będźło opieki nad chorymi, 

jeśli kandydat był cyrulikiem 1
). 

Reforma 1840 r. znacznie obostrzyła rygory służby aspiranfów i us!a

liła, że żaden bez wyjątku nowicjusz, wielki czy mały, za dużem czy za 

małem wpisowem, nie może być zwolniony od służby nowicjału (artykuł 

I statutu z r. 1840). Starsi rozciągnąć moją baczną kontrolę nad służbą 

i zachowaniem się nowicjuszy i winni wszelkie odnośne uwagi prołoku

łować w pinaksach. W razie braku odpowiedniego protokularnego 

zaświadczenia Starszych, dany rok służby nie będzie ·nowicjuszowi zaliczony 

(fam.Ze, art. 3). Faktycznie zdarzały się też w lalach 1841-42 sporadyczne 

wypadki, że zaniedbywanie obowięzków „młodszego" pociągnęło za sobą 

przedłużenie czasu jego służby, odwrotnie zaś zasłała w jednym wypadku 

w nagrodę za gorliwą służbę przyśpieszona „promocja" now1ciusza 

(w r. 1843). Lecz później poszły - zdaje się - te rygory ponownie 

w zapomnienie. 

Ili. Ustrój władze Chewry Kadiszy 

1. WYBORY 

Stare, wypróbowane w tradycji wielowiekowego samorzędowego byłu 

gmin żydowskich w Polsce, systemy wyborcze, znalazły swe zastosowanie 

również przy wyborach władz łódzkiej Chewry Kadiszy. Wybory odbywały 

się tu corocznie w wolne dni święta Pesach. Pora ło najodpowiedniejsza : 

nie mąci wtedy myśli troska o chleb codz.ienny, gdyż kosz mac, zawczasu 

przygotowany, płoszy ciężkie myśli o zdobyciu chleba i umysł kieruje się 

od spraw powszednich ku wyższym celom i zadaniom. Dlatego też termin 

ten był najbardziej rozpowszechniony i oprócz Łodzi spotykamy go 

w całym szeregu innych gmin 2). 

1
) Przyjęty do braciwa w r. 1850 cyrulik r, Icchak przyjął na siebie następuj~ce 

zobowi<:!zanie: „Kiedykolwiek zostanie wezwany do chorego - zmiłuj się Boże!-·, ma 

się pośpieszyć.„ by uczynić co jest potrzebne (choremu) i konieczne, w ciągu całego 

swego życia„. czyto pukić krew, czyto inne zabiegi lecznicze„. i wyraźnie zawarowa· 

no, ze jeżeli zostanie wezwany do jakiegoś człowieka zamożnego, tedy uczynić ma 

wszystko po cenie, jakę mu wyznacz<:! członkowie bractwa, a jeśli -- broń Boże I -

wydarzy si~ jakiś ubogi chory, wtedy winien jest czynić wszystko zadarmo, czyfo 

w lecie, czy też w zimie, a od 3 dni wzwyż winni sę członkowie brac:łwa płacić mu 

tylko netto jego wydai·ki". 
2
) Np. na Pradze, w Piotrkowie, w miasteczku morawskiem N. Rausnifz (K i rM 

s ze n b a·u m: j. w. str. 136, Fe I n ki n d: j. w. sir. 39, FI es c h: j. w. str. 1691. 

Natomiast w bractwie wiedeńskiem przyjęty był poczętkowo termin wyborów w Zie· 

lone Świ<:!tki, później przesunięty na Chanukę. Podobne przesunięcie z Szawuot na 

Chanukę następlło też w bractwie w Hanowerze. Por. W a c h st e I n: J. w. str. 9). 
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Wybory nie były bezpośrednie: w Łodzi, podobnie jak we wszyst

kich innych znanych nam bractwach, wybierano elektorów, a c1 dopiero 

mianowali Starszych. 

2. ELEKTORZY 

Elektorów (t:l'"l"li:i. lub tl'"llli::i) ustalano drogą losowania. Ustępujący 

Starsi nie byli wyłączeni od losowania i nieraz im przypadała w udziale 

godność elektora. Wydaje się to tern dziwniejsze, że elektorzy spełniali 

równocześnie funkcje jakgdyby komisji rewizyjnej, przejmując od ustępuję

cych Starszych wszystkie rachunki, sprawdzając je i udzielając im 

absolutorjum. Nieraz powierzono elektorom i inne bardzo ważne funkcje. 

Tok np. w r. 1840 otrzymali wylosowani elektorzy pełnomocnictwo do 

przeprowadzenia bardzo ważnej i doniosłej reformy, zmierzającej do prze

budowy całego ustroju bractwa: wywiązali się oni wówczas bardzo 

sumiennie ze swego zadania i uchwalili nowy obszerny siatut. W okresie 

interregnum, po ustąpieniu dawnych Starszych, a przed zamianowaniem 

nowych, dzierżyli elektorzy w swych rękach władzę i rządy w bractwie. 

By zapobiec możliwym w Jakich wypadkach nadużyciom - by przez 

zwłokę w wyborze Starszych elektorzy nie przedłużali sobie dowolnie 

okresu swej władzy w bractwie - uchwalono w 1856 r. termin prekluzyjny: 

jeśli najdalej do 8 dnia m-ca ljar nie zamianują Starszych, wówczas ustępujący 

Zarząd ma zwołać członków bractwa w celu obrania nowych Starszych 

wedle własnego uznania. Jedyny io statutowo przewidziany wypadek, kiedy 

dojść mogło w drodze legalnej do bezpośredniego wyboru Starszych. 

Pinaksy nie zanotowały jednak ani jednego takiego wypadku. Natomiast 

w dwóch innych, w statucie nie przewidzianych, sytuacjach doszło do 

bezpośredniego wyboru Starszych, o czem później. Pierwotnie było w łódz

kiem bractwie trzech elektorów, lecz w r. 1856 podniesiono ich liczbę do 

5-ciu. Musieli ci elektorzy z dyktatorskiej swej władzy w okresie interregnum 

zapewne nieraz zbyt szeroki czynić użytek, skoro w r. 1860 nowa ustawa 

ponownie zwęziła ich kompetencje, dodając im do boku nową instytucję, 

Radę 18 mężów. 

Mimo wszystkie te ograniczenia - zostać elektorem był to zaszczyt 

nielada, a władza niemała! Nie dziw, że każdy po nią sięgał, ale nie 

każdy dosięgał! Pomijając już to, że wszyscy nowicjusze, oraz członkowie 

bractwa trzykrotnie karani, byli od wylosowania na elektorów wykluczeni, 

były jeszcze zapewne inne kryłerja, którym trzeba było zadośćuczynić, 

by dostąpić tego zaszczytu. Lisia elektorów, którą udało się nam - na pod

stawie protokułów bractwa - dla długiego szeregu lat zrekonstruować, daje 

pod lym względem bardzo ciekawy materjał. 

·, 



Elektorami byli: 

w r. 1812: 
Pinchas Zajdler, 
Samuel Grosman, 
Cwi, syn r. I. (Ordynans?). 

w r. 1813: 
Mojżesz Fajflowicz, 
Józef, syn r. A. z Łasku, 
Jehuda Lejb Heber. 

w r. 1814: 
Szmerił Segał, 

Samuel Grosman, 
Jehuda Lejb Heber. 

w r. 1815: 
Szm. Segał, 

Icchak Kromholtz, 
J. L. Heber. 

w r. 1816: 
Cwi, syn r. D. kohena 

(Rokicki?), 
Pinchas Zonenberg, 
J. L. Heber. 

w r. 1817: 
rabin gminy Arje Lejb, 
Icchak Kromholtz, 
Abraham, syn Lewiego 

(Mędlowicz?). 

w r. 1818: 
Pinchas Zojdler, 
Awigdor Kochański, 
Symcha Kochański. 

w r. 1819: 
Cwi, syn D., 
Pinchas Zonenberg, 
Józef, syn A 

w r. 1820: 
Szmul Litman, 
Abraham (Bronowski?), 
J. L. Heber. 

w r. 1821: 
Józef, syn A, 
Samuel Grosman, . 
Szlomo Zalman Odeski. 
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w r. 1822: 
Cwi, syn r. D., 
Menachem Mendel Orbach, 

Szi. Z. Odeski. 

w r. 1831 : 
Ojzer Berger, 
M. M. Orbach, 
Symcha Kochański. 

w r. 1832: 
Elchanan Hamburski, 
Abraham Bronowski, 
M. M. Orbach. 

w r. 1833: 
Samuel, syn I., 
Jakób Wołek Zonenberg, 
Joel, syn I. (Guterman?). 

w r. 1834: 
Samuel Grosman, 
J, W. Zonenberg, 
J. L. Heber. 

w r. 1835: 
Ojzer Berger, 
Pinchas Zajdler, 
Arje Lejb Zajdler. 

w r. 1836: 
Szmul Jechezkiel Zaltzmcm, 
Abraham Bronowski, 
Awigdor Kochański. 

w r. 1840: 
S. J, Zalłzman, 
J. W. Zonenberg, 
Jakób Jehuda Goldenrat. 

w r. 1841: 
Mojżesz, syn A., 
J. W. Zonenberg, 
Awigdor Kochański. 

w r. 1851: 
Szlomo Zalkind, syn Samuela, 
Baruch, syn Mordechaja, 
Abraham, syn Jehudy Lejba, 

w '" 1852; 
Icchak Birencwajg, 
Abraham Bronowski, 
Szmul Icchak Lewanda. 

w r. 1853; 
Szlomo Icchak Bławat, 
Jakób Dobranicki, 
Jakób Lejb Goldenrnt. 

w r. 1855; 
Elchanan Icchak Fajtlowicz, 
Jakób Warszawski, lewita, 
Jakób Goldenrat. 

w r. 1856; 
Henoch Goldberg, 
Jakób Warszawski, lewita, 
Jasek, syn A (Sikawski?). 
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w r. 1860; 
Henoch Goldberg, 
Abraham Bronowski, 
Cwi Hirsz ...... (Wałk?) 
Elchanan Icchak Fajtlowicz, 
Abraham Mrzygłód. 

w r. 1864; 
Mojżesz Waserman, 
Mojżesz Icchak ... (?), 
Zysman Segał, 
Jehoszua Heszel Grinberg, 
Herszel Tirker (?). 

Listy wykazują, że wylosowywano ludzi zamożnych i poważanych, 

często rok rocznie tych samych. W jaki sposób osiągano w „losowaniu" 

zawsze tak składnie „pożędane" wyniki? Sposoby wylosowywania elekto

rów bywały w różnych gminach najrozmaitsze, często bardzo oryginalne 

i pomysłowe 1.) O sposobie losowania w bractwie łódzkiem zachowały 

się tylko ogólnikowe wzmianki. Jedna tylko, mimochodem rzucona uwaga, 

nasuwa nam pewne przypuszczenia, mogące wyjaśnić, w jaki sposób 

uzyskiwano potrzebną „poprawkę losu". Otóż w zgromadzeniu, poświę

conem sprawie wylosowania elektorów, nie brali wcale udziału wszyscy 

członkowie bractwa, lecz starannie przesiane koło wybrańców („jechidej

segulla" w języku protokułów). Tylko zpośród tej elity mógł być 

wylosowany elektor, nic też dziwnego, że los padał dość często na tych 

samych ludzi. 

3. RADA OSIEMNASTU 

Wspomniany już octodecemviraf-Rada 18, ustanowiony w r. 1860, 

miał brać udział przy wyborach Starszych, a ponadto współuczestniczyć 

przy każdej ważniejszej decyzji. Miałaż ta instytucja nowa, w innych zna

nych nam bractwach niespotykana, zastrzyknąć nowej krwi i mocy 

zakrzepłemu organizmowi? Miałaż na celu oparcie władz Ch. K. na 

szerszej, demokratycznej podstawie i dodanie im nowej energji i woli do 

1) Ciekawy był modus wylósowywania elektorów, podany przez B a ł a ba n a 

w dziele: Zyilzi lwuwscy etc. str. 542. Członkowie bractwa zasiadaję do stołu i otwie

raję swe modlitewniki. Na czyjej . karcie pierwsza litera oznacza najwyższę literę, ten 

jest wylosowany. 5 najwyższych cyfr oznacza 5 elektorów. W bractwie na Pradze wylo

sowywano 6 elektorów z urny. K Irsze nb a u m: j. w. str. 136. 
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czynu? Wszak zeszło się stworzenie tej instytucji z doniosłemi reformt1mi 
w bractwie, mającemi na celu usprawnienie jego organizacji i całej wogóle • 
działalności. Atoli z protokułów bractwa odnosimy wrażenie, że nowego, 
ożywczego tchnienia reforma ta, zdaje się, nie wniosła. Żadnych śladów 
działOiności octodecemvira!u na kartach pinaksów więcej nie napotka! iśmy. 
Czy zaś była próbą demokratyzacji bractwa, na to odpowie nam skład 
jej członków. 

W skład octodecemviratu weszli drogę wyboru : 

Menachem Mendel Or bach, Abraham Br o n owski, Ojzer (lajzer) 
Berger, Szlomo Zalkind Or ba c h, Szlomo Icchak Bł a w at, Chanach 
Hen ich Go Id ber g, Zysman, lewita, Jakób Dobro n icki, Mordechaj 
He ber, Jehoszua Heszel G r i n ber g, Elchanan Icchak F c1 j t I o w i cz, 
Natan Saul W as se r m a n, Gecel Z y I ber ma n, Jakób O Is zł aj n, 
Meir H o n i k szt o k, Icchak W aj n g arte n, Abraham M r z y g ł ó d 
i Jekel (Jakób) Kr o h n. 

Ten skład Rady 18-iu wskazuje nam, że weszli do niej przeważnie 
notable bractwa, wieloletni Starsi i elektorzy oraz co możniejsi, wpływowi 
członkowie. Obrani na stałe, bezterminowo, być mogli raczej ostojq 
znieruchomiałego konserwaiyzmu, aniżeli czynnikiem poslępu i demo· 
kratyzacj i. 

4. STARSI 

Co do osób, nadających się do wyboru na Starszych, zostawiono elek· 
torom bardzo dużę swobodę. Mogli oni wybrać zupełni0 nowych Starszych, 
odnowić urzędowanie ustępujących przełożonych, mianować jednego 
z pośród ustępujących Słarszych i jednego nowego, mogli wreszcie kreo· 
wać Starszych z pośród siebie 1 ). Z tych bardzo rozległych kompefencyj 
elektorzy też szeroko korzystali, kilkakrolnie odnowili starszeństwo ustępu· 
jącemu zarządowi, kilkakrotnie zaś zamianowali Starszych z pośród siebie. 
Porównanie zamieszczonej powyżej listy elektorów z listami Starszych, 
które zrekonstruowaliśmy, daje nam w tym kierunku wystarczające dowody. 

Listy Starszych bractwa zrekonsłruowaliśmy na podstawie zapisek 
w protokułach od czasu powstania bractwa do r. 1864. W pinaksach 
brak danych za lata 1823-1830, 1837-39, 1841, 1843-1849, 1854, 
1857-1858. Możliwe, że brakujące nam dziś protokuły wyborcze :zamiesz
czone były na wyrwanych z pinaksów kartach. Po r. 1860 wyniki wyborów 
nie były już w pinaksach stale protokułowane, lecz wymieniano fam jedynie 

1
) W KLltnie np. było mianowanie Sfaszych z pośród elekt~rów wyraźnie zaka~ 

zane. L. Co m b er: j. w. str. 62. We Wiednlll mogli być z pośród 5 ust~pujęcych 
Starszych tylko 2 na nowo obrani. W ach s te I n : J. w. str. łt. 
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w obszerniejszych wzmiankach tych Siarszych, kfórzy w;:zególne dla 
bractwa położyli zasługi. 

Oto lista Starszych: 
1811: Samuel Grosman, 

1812: Samuel Grosman, 
1813: Mojżesz Fajłlowicz 
1814: " li 

1815: li li 

1816: li li 

1817: li li 

1818: li li 

1819: li li 

1820: Becalel Lejb Heber 
1821: Samuel Grosman 
1822 : Menachem Mendel 

Orbach 
1831 : Ojzer Berger 
1832 : Menachem Mendel 

Orbach 
1833: Elchanan Hamburski 
1834: li Il 

1835: Szlomo Zalman Odeski 
1836: li li li 

1840: Mojżesz Lejb Pilgrim 
1842: Jakób Wołek Zonenberg 

Pomocnicy: Szlomo Zalman 
1850: Mojżesz Pilgrim 
1851 : Ojzer Berger 
1852 : Ojzer Berger 

1853: li " 

1855: li' li 

Icchak 

Cwi Zonenberg, 
Mojżesz Fajtlowicz; 

Józef, syn A. z Łasku; 

" " 
„ 

Becalel Jehuda Lejb Heber; 
li N 

Cwi Rokicki; 
Samuel Grosman; 
Szlomo Zalman Odeski; 
Samuel Grosman; 
Samuel Litman; 

,, I ff 

Pinchas Zonenberg; 

Mojżesz Fajtlowicz; 

" „ 

„ „ 

li 

Menachem Mendel Orbach; 

u tt n 

Arje (Lewek) Zajdler; 
li " li 

Odeski i Cwi Lipski, lewita; 
Icchak Jakób, syn Sz.; 
Samuel Kochański; 
Icchak Birencwajg, a później 
w jego miejsce Chaim Joel 

Mordechaj Heber; 
Jakób, syn M.; 
Becalel Jehuda 

Guterman; 

1856: Zalkind Orbach 
1859-1861 : Mordechaj 

Heber Elchanan Icchak Fajtlowicz 
Szlomo Icchak Bławat kasjer: I. syn Mojżesza; 

·1860: Szlomo Icchak Bławat Mordechaj Icchak Heber 
Elchanan Icchak Fajtlowicz Kasjer: Jakób Dobranicki; 

1864: Mordechaj Heber · Jakób Warszawski, lewita 
Kasjer: Izrael Kalmcmowicz Poznański: 

I 
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Liczba Starszych nie była poczętkowo słałututowo określona1 lecz, 

jak wskazuje powyższa lista, ustalił się zwyczaj wybierania 2·ch Starszych. 

Usus ten uzyskał dopiero sankcję ustawową arfykułem X-tym stałutu 

z r. 1840. Tylko w pierwszym roku istnienia bractwa, tj. w r. 1811 obrano 

3·ch Starszych. Lecz tak szczupły zarząd snać nie wystarczał dla rozrasta

jącej się instytucji, bo w r. 1860 uchwalono rozszerzyć zarzęd przez 

wybieranie nadal po trzech Starszych, a ,ponadto kasjera (zwanego: roeh

cheszbon, amar·kol ?:::> '1~N 1ttl11m mm). Funkcje Starszych i kasjera zostały 

w nowej ustawie dokładnie określone. 

Z listy Starszych przekonać się możemy, że najdłużej funkcję łę 

sprawował i najczęściej bywał wybierany Mo j ż es z F aj I I o w i c z; 

Osobistość to ciekawa i nieprzeciętna. Mojżesz Fajtlowicz należał do 

założycieli bractwa i był prawdopodobnie spil'iłL1s movens przy zaloi:eniLJ 

bractwa i cmentarza. 11 razy, w tern zaś 7 lat z rzędu 1 piastowa! on 

urząd Starszego w bractwie, przyczem cyfra ta prawdopodobnie nie 

wyczerpuje rzeczywistych lat jego urzędowania, brak nam bowiem danych 

o latach 1823.:._1830. Człowiek to wielkiej energji i nieuslraszonej odwa

gi - tak go charakteryzuje legenda ludowa, której zainteresowanie dla 

tej oryginalnej postaci najlepszym dowodem jest wpływu, jaki jego 

działalność pozostawiła w pamięci ludu. Mojżesz Fajłlowicz, zwany nder 

Koszter" (?) - głosi legenda - za własne pieniądze (za 125 złp.) zakupił 
kawał gruntu i podarował go pod cmentarz. Zwycięska walka z zazdrosnemi 

gminami okolicznemi, zniewolenie ludności łódzkiej do używania nowego 

cmentarza - wszystko fo było, wedle legendy, zasługą r1ieusira

szonej odwagi i nieugiętej woli tego człowieka (por. niżej w rozdziale V. 1) 

Co legenda głosi, to źródła, skąpe w pochwały, snadnie potwier· 

dzają. Raz np. ponowny wybór Fajtlowicza jest wyra.tnie umotywowany 

jego „wielkiem doświadczeniem w sprawach organizacyjnych bractwa", 

innym razem - z racji przyjęcia do bractwa jego wnuka Jak6ba - pod· 

kreślone zostają expressis verbis wielkie zasługi jego dziadka dla bracłwa. 

Dość często piastowa/ urząd Starszego w pierwszych lalach S a m u e I 

G r o s m a n. Częstym gościem na honorowym urzędzie Starszego był 
również Me n de I Or ba c h, jeden z najstarszych obywateli gminy żyd. 
w Łodzi, zamożny kupiec, często piastujący też lJrzqd Starszego Dozoru 
Bóżniczego .. 

W drugiem pokoleniu często piastował urzęd Starszego bracłwa 
~a i z~ r (O i zer) Berger, rzutki, zamożny kupiec

1 
znany z tego, że 

1ako pierwszy żyd próbował w Łodzi zająć się niedostępną dla Zyd6w 

gałęzią produkcji włókienniczej, a nawet uzyskał w r. 1831, że Zgroma· 

dzenie Tkackie w Łodzi wpisało go w poczet swych członków jako 

1
) A. Te n en b a LI rn : f'T'" '13.ltiW:J lUl T1M lV't'TN';I pri ll~::>'lV'lll ''T, Łódź !909 

str. 14'-16. 
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. majstra. 1) Z pośród innych Starszych bractwa zasługuję na uwagę: 

Jakób Warszawski, Mordechaj Heber 2) ("'N::!.l ':l"l'11.l„), 

EI cha n a n Fajf I o w i cz, Icchak B I a w at, bardzo rzulki kupiec 

i przedsiębiorca, założyciel osady miejskiej· Bałuty (wspólnik jeg<? w tern 

przedsięwzięciu Icchak Birencwajg piastował równi~ż urząd Star~zeg~ 

bractwa, lecz nie dopisał na tern stanowisku), Jak o b D ob ran 1 ck 1, 

I z r a e I Ka I ma n o w i cz Po z n a ń ski, założyciel jednej z najwięk

szych fabryk włókienniczych w Łodzi ·i in. 

Różniła się łódzka Chewra Kadisza od innych podobnych bractw 

tern, że nie wybierała zupełnie zastępców 3). Tylko w r. 1842, ze wzglę

du na wielkie zadania, jakie miał do spełnienia nowoobrany zarząd: 

dokooptowano do zarządu 2·ch „pomocników", lecz tej praktyki więceJ 

nie ponawiano. Wyboru pomocników dokonali prawyborcy. 

Brak zastępców musiał prowadzić czasami do tr~dnych .sytuacyj, n~. 

w r. 1852, gdy obrany na drugiego Starszego Icchak B1re~cwa1g okazał się 

nieodpowiednim i zaniedbał w zupełności swych obowiązków. Okazało 

się wówczas koniecznem zwołanie wszystkich członków bractwa, by na 

pełnem zebraniu wybrać nowego Starszego w ciągu kadencji. 

Naogół jednak złożenie z urzędu z powodu zlekceważenia lu.b 

zaniedbania swych obowiązków było zjaw.iskiem wyjqłko"':'em w ż~c1u 

bractwa i więcej nie spotykamy się z faktami tego rodzaiu. Natomiast 

zdarzyło się w r. 1849, że obaj dotychczasowi Starsi odmówili dalszego 

· spełniania swych obowiązków, wskutek czego „zburzone zostało .Bractw~ 

Święte". Wówczas na walnem zebraniu członków uchwalono zam1anowac 

2·ch nowych Starszycb, a kontrolę nad pracą nowoobranych .Starszych 

powierzono rabinowi łódzkiemu, Jechezkielowi N a umb er 9 o w.1 · Nagłe 

ustąpienie dotychczasowych Starszych, wyjątkowo osiry. styl p.roiokułu, 

nadzwyczajna forma wyboru (przez walne zgromadzenie, a nie przez 

prawyborców), oroz ustanowienie kurateli rabina, - wszystko to pozwala 

t) F. Fr Ie dm a n: Udział tydów w lódzki'm przemyśle włókienniczym 

w pierwszych stadjach jl!go rozwoju, w „Roczniku Łódzkim" T. li. Łódź 1931, str. 323s. 

2) Mordechaj He b er, syn Jehudy Lejba Becalela He b er a, był bardzo czyn~ 

nym działaczem Chewry Kadiszy i z tej racji był bardzo popularny wśród ludności 

żydowskiej Łodzi jako ""K!l!I ':::>"1'11.l„, Ulica Żydowska (dawniej Aleksandry/
1

ska) d~ 

dziś dnia nosi wśród ludności żydowskiej nazwę „Mordche Gabe's Gass , gdyz 

na tej ulicy miał Mordechaj Heber swój dom i sklep nafty. · 

n) Np. na Pradze wybierano 4 Starszych i 1-2 zastępców, w' Ostrogu na Woły

niu 6 Starszych i 1 zast., w Kutnie 3 Starszych i 3 zast., w Piotrkowie natornia~! tylk? 

3 Starszych bez zastępców, lecz wzamian za to osobno 2 członków do ko~ISJI rewi

zyjnej. C 0 rn ber: j. w. sir. 61-62, B a .. ł ab. a n: Ustrój kahału str. 49, K 1 r s ze n

b a u rn: j. w. str. 136, Fe i n k i n d : j. w. str. 39. 
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się domyślać, że kryły się za tern jakieś ostrzejsze tarcia wewnęłrzne lub 

przewroty w bractwie, których dalsze ślady nie zachowały się jednak 

w pinaksach. Możliwe jest, że były one opisane na którejś z wyrwanych 

kart pinaksu, dziwnym bowiem trafem brakują nam również wszelkie dane 

o wyb~rach i władzach Chewry Kadiszy dla lat 1842-1849. 

W późniejszych latach położył wielkie zasługi dla bractwa Jak 6 b 

W a r sza ws k i. O jego .zasługach w sposób bardzo .zaszczytny i po· 

chwalny wyraża się następująca adnotacja w pinaksie 111-cim: 

„Niechaj będzie wiadomem ku wiecznej rzeczy pamiątce, jako w r.„ (18607) był 
Starszym Bractwa Świętego i Bractwa Pielęgnowania Chorych w Łodzi możny i uczony 

męż Jakób, syn Szymona, Warszawski, lewita i zajmował się gorliwie potrzebami (spra

wami) Bractwa Świętego i Bractwa Piel. Chorych, osobikie z największą gorliwością 

odwiedzał chorych - zmiłuj sie Boże I - i dostarczał im wszystkiego, czego im było 
potrzeba. A jako, że jeden zbożny czyn pocięga za sobą drngi, tako i ten n1i2Ż zei 

szczególnym zapałem i mozołem utrudził się dla Bractwa i n a p i s a ł r o d a ł P i s~ 
m a św i ę t e g o d I a C h ew r y K a d i s z y. Poświęcenie zaś rodału odbyło się 

w jego domu dnia 5 Adar 5620 r„." 

Za czasów przełożeństwa Jokóba Warszawskiego i Mordechaja 

Hebera w r 1864 został też założony IV·ty pinaks Chewry Kadiszy. 

Wielką wdzięczność Bractwa zaskarbili sobie również cztery jego 

przełożeni w r. 1859: 

„Ku wiecznej rzeczy pamiątce, jako w r. 1859 zostali wyniesieni na szczyl, by 

zostać nac.zelnikami, przywódcami i Starszymi Bractwa w Łodzi„. M. Hebe r, E I c h. 

I. Fajt I o w i cz, S z I. I. Bł a w a t i I. syn Mojżesz a, który dostępił zaszczytu 

nominacji na kasjera i z pomocę Bożę stali na swym postenmku przez trzy lafa pod 

rzęd, a w czasie ich rzędów został p r z ez n i c h w y b u d o w a n y d o m m o d· 

I i tw y i spoczynku dla naszych braci Izraelitów, oddział dla mężczyzn i kobiet, 

a ponadto . wzniesienie dla rodałów świętych. Oprócz tego k up i I i p r z y r z ę d y 

św i ę te d I a s ł LI ż b y B oż ej , dwie face i trzy ręczki ze szczerego srebra, siół 

('Wlt? 7n'71V) do czytania Tory, stoły i ławy dla D o m u rn o d I i t wy B r a c t w a, 

menorę dużrJ i małę z mosiędzu, miednicę do mycia ręk przed modlilwę i kocioł 

miedziany do nagrzewania wody. I wzamian za ło, oby doznali wszystkiego dobrego 

i powodzenia we wszystkich swych czynach„." 

Zaszczytnę adnotacją została również wyróżniona działalność Slarszych 

Jakóba Kopia Wiązowskiego, Daniela Kochar1skiego 

i Jak ó b a W a r sza ws k ie go w r. 1871 : 

.za ich czasów i przez nich zostało wybudowane (nowe) o g ro d z e n i e c m e n· 

t a r z a tutejszego a takie " o h e I", oraz n o w y b u d y n e k n a c 111 e n t a r z LI 

dla pożytku i na potrzeby Chewry Kadiszy, a takie wzniesienie (almemor, l1J1p~ Mi;lll~) 
w domu modlitwy Bractwa Świętego Pielęgnowania Chorych, także napisali nowy rodał 
dla Bóinlcy Bractwa„.w 
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Już te szczegóły o działalności kilku wybitniejszych przełożonych 

bractwa daję pewne wyobrażenie o zadaniach bractwa, a szczegóły te 

należy uzupełnić dokładnem i wszechstronnem przedstawieniem w'szysłk ich 

pól i dziedzin czynności tej instytucji. 

, 
IV. Zadania działalność Bractwa Swiętego 

Na trzech filarach opierała się działalność bractwa: 1) na dobro· 

czynności, 2) na nauce i 3) na służbie Bożej. Wprawdzie w statutach 

łódzkiej Chewry Kadiszy nigdzie ta myśl nie jest jasno sformułowana -

wogóle pinaksy łódzkie cechuje brak wszelkich teoretycznych dygresyj 

i rozważań, - ale w statutach bractw innych miejscowości nie brak 

takiego zasadniczego ujęcia 1). Z treści pinaksów łódzkich przekonać 

się snadnie możemy, że i działalność bractwa łódzkiego opierała się na 

tych samych trzech, tradycją uświęconych, filarach. 

Sama nazwa: „Bractwo Święte i Pielęgnowania Chorych" wskazuje 

na główne jego cele. Założyciele bractwa wyraźnie zastrzegli sobie w sła· 

tucie, że obok ich bractwa nie .może istnieć w Łodzi żadne inne (scilicet: 

żydowskie) stowarzyszenie, zajmujące się pielęgnowaniem chorych. Takie 

łączenie obu tych funkcyj, grzebalnictwa i pielęgnacji chorych, nie wszędzie 

było regułą. W wielu gminach istniały obok siebie dwa osobne bractwa , , I 

trudnięce się zasobna temi dwoma zadaniami 2). 

1. PIELĘGNOWANIE CHORYCH 

Obowiązek pielęgnowania chorych przez członków został szczegółowo 

określony w artykule VI statutu z r. 1840 i dodatkowej ustawie z r. 1858. 
Pod 'bardzo osłremi rygorami nakazane było Starszym ·bractwa zorgani· 

zowanie służby pielęgniarskiej przy chorych, baczenie na y..szyslkie ich 

potrzeby, .zajęcie się sprawę czuwania nocą przy chorych itd. Ciekawe 

jest, że do służby pielęgniarskiej - jak wynika z art. VI sta'tutu z 1840-
wcięgano nietylko członków bractwa, ale prawdopodobnie i ich żony. 

Chorzy, członkowie bractwa, byli w pewnej mierze uprzywilejowani wobec 

innych chorych. Przy nich musieli osqbiście czuwać członkowie bractwa, 

nie wolno im było przerzucać tego obowiązku na wynajętych ludzi z poza 

bractwa. W innych gminach były te obowiązki dokoła pielęgnowania 

1) Por. W a c h st ei n: j. w. str. 5, Sega 11: j. w. str. 10. 
2) Por. Sega 11: j. w. str. 11. W Piotrkowie były obie funkcje polęczone 

w jednem bractwie, jak w Łodzi, lecz w r. 1804 odłączyło się Bractwo Pielęgnowania 

Chorych od Bractwa Pogrzebowego i rozpoczęło samodzielniJ egzystencję. Fe i n k i n d: 

j. w. str. 39. 
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chorych zazwyczaj mniej rygorystycznie ujęte. Np. w bracłwie na Pradze 
członek bractwa, wylosowany do czuwania nad chorym, mógl się wykupić 
od tego obowiązku przez zapłacenie 15 groszy w lecie, a 1 .złotego 
w zimie (1 złoty liczył 30 groszy) za każdą noc 1 

). W innej 
gminie np. obowiązek czuwania przy chorym w pierwszą noc spoczywał 
na szamesie bractwa, a dopiero w następne noce obowiązani byli do czu· 
wania członkowie bractwa ~). Ale i w Łodzi często i chętnie posługiwano 
się usługami szamesa, jakkolwiek najmniejszej o iem niema wzmianki 
w statutach. Za to czuwanie pobierał szames w Łodzi każdorazowo 
osobne wynagrodzenie, niezależnie od swej miesięcznej pensji (por. dalej 
rozdział o budżecie bractwa). 

W wi~lu gminach istniały dla pomieszczenia niezamożnych prze· 
jezdnych i ubogich chorych tzw. gości r1 ce, względnie s z p ił a I e 
(hekdejsz !V'"TJiil), utrzymywane przez gminę lub przez bractwo ~). Również 
w Łodzi istniał hekdejsz, utrzymywany przez gminę, na który jednak 
bractwo łożyło pewne sumy, jak na to wskazują odpowiednie pozycje 
w budżecie bractwa (por. niżej). O łódzkim szpitalu iydowskim wiemy 
bardzo mało: znajdował się on z początkiem lat 30·1ych w domu Nr 45 
przy ul. Wolborskiej, w bezpośredniem sąsiedztwie synagogi, lecz nieba· 
wem został zamknięty, jak świadczy o tern relacja burmistrza m. Łodzi 
z dnia 11.X.1833, złożona na zapytanie naczelnika powiatu łęczyckiego: 
„Dom ten (nr. 45)„„ na taki uiytek (szpital żyd.) był przeznaczony do 
r. 1831 i mieścił wtedy ubogich z miasta tutejszego - kaleków i przybywa· 
jących Starozakonnych - od tego zaś czasu zrujnowany przez starość -
bezużytecznie stoi, przez nikogo nieużywany". W końcu budynek roze· 
brano, a plac wystawiono na licytację w r. 1836 i sprzedano za 167 złp. 
Mimo to istniał zapewne w Łodzi nadal jakiś przytułek dla .chorych 
i ubogich Żydów. Świadczy o tern choćby ta okoliczność, że również po 
r. 1833 figurują w budżecie Chewry Kadiszy wydatki na 11 hekdejsz". Lecz 
gdzie ten hekdejsz był i jak wyglądał - niewiadoma. 

W związku ze szpitalnictwem należ:y również wspomnieć bardzo 
ciekawą uchwałę, powziętą przez bractwo w r. 1879, której teks! przyta· 
czarny w całości : 

Z p o m o c ę B o ż ę. 

K li p a m i ę c i u m i ł o w a n I a S y j o n u l J e r o z o I i m y„. 

, Ku wiecznej rzeczy pamiątce niechaj będzie zapisane pismem prawdziwem: 
Jako zebraliśmy się, naczelnicy i notablowie gminy świętej Łodzi i zgodziliśmy się dla 
dobra braci naszych, mleszkajęcych w Ziemi Świętej.„ ażeby wszystek pieniędz zbiera~ 

1) D. Ka n de I: j. w. sir. 143-146 
2 ) C om b er: j. w, str. óO 
8) S e g a 11 : j. ·w. sir. 11-12 

r 
i 
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ny w czasie pogrzebL1 - zmiłL1j się Boże I - był odtęd obracany na rzecz szpitala, 
który znajdL1je się w świętem mieście Jeruzalem„. I po ka:i:dym pogrzebie -zmiluj 
się Boże I - winni sę szamesi przynieść pieniędze, zebrane ze wspomnianej jałmużny, 
do sekretarza gminy - oby go Bóg miał w swej opiece! - a sekretęrz gminy da im 
pokwitowanie na sumę, którę od nich otrzyma. Obowięzkiem zaś sekretarza gminy bę
dzie wnieść wspomniane wyżej sumy do miesięca na ręce Starszego, który zostanie 
zamianowany do zawiadywania tern. Tym zaś razem zostaje zamianowany Starszym dla 
tego dobrego uczynku słynny bogacz (t:Jtiii!:l;o.,l"J ,,:im) Izrael, syn Ka I mana, Poznański, 
oby Bóg miał go w swej opiece. Wszystko to zostało uchwalone na zgromadzeniu 
w dniLI soboty świętej, dnia 14 Tamuz roku 5639, tu w gminie świętej Łodzi, oby Pan 
Bóg miał ję w swej opiece" (Ryc. 4). 

Brok, niestety, rachunków, któreby nam wyjaśnić mogły w jakim 
stopniu ta niezmiernie ciekawa uchwała zostałc1 wykonana. 

2. GRZEBAlNICTWO 

Głównem polem działalności bradwa było grzebalnictwo. Jakkolwiek 
protokuły łódzkiej Chewry Kadiszy nie wdają się w szczegóły czynności 
i obowiązków z tern związanych, można je sobie przy pomocy bardziej 
szczegółowych protokułów z innych miast i rozsianych tu i ówdzie wzmia· 
nek w pinaksach łódzkich dość dokładnie odtworzyć. 

Obowiązki członków bractwa zaczynają się już przy łożu śmierci. 
Członkowie bractwa są obowiązani odmówić „widduj" (spowiedź) i inne 
modły z umierającym. Następnie ich obowiązkiem jest zajęć się zmarłym, 
a w skład tego „zajęcia się" (nipbltl"lil) wchodzą znów najrozmaitsze 
czynności: „zdjęcie" zwłok, rytualne mycie, ubieranie, często musi też ktoś 
z członków bractwa być obecny przy sporządzeniu trumny; zaszczyinym 
obowiązkiem członków bractwa jest noszenie trumny ze zwłokami od 
domu żałoby na miejsce wiecznego spoczynku. Czasami też sypanie 
ziemi na grób jest zarezerwowane dla członków bractwa 1). W r. 1858 
uchwaliła łódzka Chewra Kadisza, aby w razie śmierci członka bradwa 
w ciągu 30 dni od śmierci („szloszim" t:l'!V'?!V) bractwo dostarczało rodału 
i dziesięciu swych członków do domu zmarłego dla odmawiania modłów 
porannych i wieczornych. 

Niezawsze człOnkowie bractwa w pełni wywiązywali się ze swych 
obowiązków. Nieraz trzeba ich było upominać lub karać. Zdarzało się, 
że te honorowe czynności, zazdrośnie strzeżone przez bractwo jako 
wyłączny jego przywilej, były zaniedbywane przez członków bractwa, 
którym je poruczano, a wówczas przywłaszczali je sobie ludzie postronni. 
To wywołało potrzebę uchwalenia nowych, ostrzejszych jeszcze w tej 
mierze, przepisów (art. VII statutu z r. 1840). 

Do obowiązków członków bractwa należało również prowadzenie 
ksiąg, w których wpisywano datę śmierci i pogrzebu, oraz miejsce spo· 

1) tamże: str. 11, B a ł a b a n: tydzi lwowscy str. 541-542. 
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4. Tekst uchwały w sprawie kwesty i nominC!cji I. K. Poznańskfogo na kwasiarza 

(z podpisem rabina E. Ch. Majtla). 

wa~zonych ur_zqdzeń, do których przylgnęła uświęcająca je patyna iradycji, 

byli członkowie bractwa bardzo przywiązani i wszelkie próby zmiany 

tych poważanych przez nich zwyczajów wzbudzały w nich zgorszenie 

i gwałtowny ?Pór. W Łodzi, podobnie jak w niektórych innych miastach, 

wybuchły zacięte spory na tle zwyczajów pogrzebowych i staczano ho

meryckie boje o charakter konduktu pogrzebowego z postF.;powcami. 
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Oddawien dawna utarł. się zwyczaj, że zmarłego wynoszono na 

płachcie płóciennej, przewiązanej sznurami, na drągach. W tym prymi

tywnym rynsztunku dźwigali członkowie bractwa pogrzebowego zwłoki 

od domu żałoby aż do miejsca wiecznego spoczynku. Stary ten zwyczaj 

był solą w oku postępowych członków gminy, których od lat 40-fych było 

coraz więcej w Łodzi. Poczęli oni .pomstować na ten niemiły im zwyczaj 

i żądać zaprowadzenia normalnej trumny, jak to już zostało przyjęte 

w wielu gminach okolicznych. 

„Przyszli do. nas ludzie tutejsi-opisuje proto1<uł bractwa ....,,.. . i· krzyczeli 

do nas, że nie godzi się nosić zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku 

w rynsztunku takowym przez ulice pełne chrześcijan, robiących kpiny 

z tego powodu. W czasie, gdy założono Chewrę Kadiszę - mówią oni-'

było miasto jeszcze malutkie, a teraz, gdy powiększyło się znacznie i wielu 

chrześcijan mieszka w ulicach zamieszkałych przez Izraelitów, należy liczyć 

się z ich drwinami (nad tym zwyczajem) „„. wszak jest to wogóle ·obelgą 

dla zmarłego nosić go na takich noszach i może się przydarzyć jeszcze 

większa hańba, gdy liczba noszących nosze okaże się za mała". Lecz 

członkowie Chewry Kadiszy mocno stali przy swojem i. kłótnie i swary 

końca nie miały. Sprawa oparła się wreszcie o sąd rozjemczy 

w osobach rabinów Sza I o ma C w i k o he n a, rab i n a z g ie r

s k i e g o, M e n a c h e m a Me n d I a, r a b i n a Z d u ń s k i e j W o I i 

i A szer a Lem I a... (dalsza część podpisu nieczytelna). Sąd wydał 

naturalnie wyrok kompromisowy: niechaj do wynoszenia ciała zmarłego 

z domu służy - jak dotychczas było w zwyczaju - płachla na drągach, 

na ulicy jednak mają zwłoki być przełożone do normalnej trumny i no

szone w niej aż do'' cmentarza. W domku cmentarnym zdj qć należy 

zwłoki z trumny i, ponownie ułożywszy je na noszach, · odpro'!Vadzić do 

grobu. Surowo jednak przykazał sąd rabinacki, by nowa trumna była 

skromna i prosta, bez żadnych ozdób i arabesek, oraz bez jakichkolwiek 

napisów. 

Salomonowy ten wyrok uspokoił snać ria pewien czas rozpalone 

walką umysły, aż oto rozgorzała w 70-tych latach nowa, ostra walka 

o karawan. Karawan stał się nowym Rubikonem w walce postępowców 

z ortodoksami w niejednej gminie. 1) Kłótnie i spory oparły się w końcu 

o ponowny sęd rabinów, tym razem rabina Jo z u ego z Kut n a i jego 

z1ęc1a rab i n a m. Ka I is z a C h a i m a E I ie ze r a W a ks a, 

w r. 1877. Wyrok był i w tym wypadku kompromisowy. Rabini orzekli; 

1) W Warszawie wprowadzony został już w r. 1.848 .karawan przez el~menty 

· postępowo-asymilatorskie, nieporównanie silniejsze tam niż w Łodzi i używany był 

prawie wyłącznie tylko przez te sfery; masy ortodoksyjne odnos.ily się do tej innowacji 

nieufnie i negatywnie. Por. H. N u s ba u m: Szkice historyczne z życia Żyddw w War• 

szawic, Warszawa 1881, str, 85. 
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by zostawić ~odzinie zmarłego swobodę w wyborze konduktu pogzeb~
wego; można eksportować zwłoki albo w noszonej n a rękach lrumn~e 
albo też na karawanie. Zasłrzegli się jednak rabini, że wprowadzenie 
karawanu jesł iylko wynikiem warunków miejscowych, a mianowicie znacz
nej rozległości miasła, która utrudnia bardzo noszenie zwłok .na ręk.ach, 
na tak olbrzymich przestrzeniach. W żadnym zaś wypadku nie powinno 
być użycie karawanu pretekstem do wynoszenia się ponad innych, do 
„szczególnych honorów i urojonej pychy, jak to zdarza się wśród żywych„. 
bo równi są wielcy i mali i niema wyższości w dniu śmierci„. Sę to spra· 
wy, dotyczące istotnych zasad wiary (naszej) i kto będzie chciał czynić 

ceremonjał ze zmarłym wedle przyjętego w świecie przepychu i urojonych 
honorów, aby zrównać się z książętami i możnymi lego świata „„ten 

·wykracza przeciwko zasadom wiary„. które przyjęliśmy jeszcze od naszych 

pierwszych · proroków". 

Echa walki żydowskich sfer postępowych przeciwko zwyczajowi 
noszenia zwłok w całunie i na noszach do cmentarza dotarły również do 
gubernatora piotrkowskiego. W piśmie z dnia 21 paidziernika 1882 roku 
do prezydenła miasła Łodzi pisze gubernator co następuje: „należy 

baczyć, by zmarłych Żydów w oż o n o na cmentarz i nie dopuścić pod 
żadnym pozorem, by ich noszono 11a noszach. Mimo to sekta chasydów 
nosi zmarłych na noszach, narażając się na nieprzyjemne występienia ze 
strony chrześcijańskiej klasy robotniczej". 1) Bardzo wąłpliwem jest, czy 
to zarządzenie gubernatora zostało w pełni wprowadzone w czyn. 

3. CMENTARZ 

Główną domenę działalności Chewry Kadiszy był cmentarz. 
Założenie cmentarza to niezmiernie ważny moment w życiu każdej 

społeczności żydowskiej. Bardzo często dopiero z powstaniem cmenłarza 

datuje się samodzielny byt danej gminy żydowskiej. Dopóki drobne takie 
społeczności żydowskie nie posiadają własnego cmentarza, sę one zależne 
od większej gminy, właścicielki cmentarza i muszą się jej podporządkować 
we wszystkich sprawach jako jej przykahałki. 2) 

Podobna sytuacja istniała w Łodzi. Żydzi łódzcy jeszcze z końcem 
XVIII wieku należeli do synagogi w Strykowie. 11 ) Wedle łódzkiej tradycji 
wyprowadzano jeszcze z począłkiem XIX wieku zmarłych łodzian na 

1) A. A. D. m. Ł.: Nr. kat. 5660. 
2) J. Jacobs o n: Die Stellung der Judim in den 1793 und 1795 von Preusun 

erworbenen poln. Provinzen, w .Monatschrift fuer Gesch. und Wlss. des Judentums", 
r. 1920, 1921, str. 67. 

3) Wyraźnie tego dowodz~ akta taryfy pogłównego żydowskiego z lat 1775-
1785, ząchowane w Archiwum Głównem w· Warszawie. Por. mo)ił prac~: Pierwsi Żydzi 
w Łodzi, orat Ludność źyd. w Łodzi w świetle liczb. str. 465. 
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cmentarz do Strykowa, lutomierska lub Zgierza. Legenda ludowa w bar
dzo trafny sposób ujmuje przyczyny, które doprowadziły w 'końcu do 
stworzenia własnego cmentarza w Łodzi. Żydostwo łódzkie, rozrastając 

się wciąż liczebnie, poczęło już z początkiem XIX wieku tworzyć Vvłasne 
instytucje gminne. W ten sposób wyłoniła się też sprawa stworzenia włas

nego cmentarza. Legenda opowiada, że bezpośredni asumpt do tego dały 
bardzo wysokie opłaty, pobierane u rodzin zmarłych Żydów łódzkich przez 
gminy okoliczne. Takie pobieranie znacznie wyższych opłat od obcych 
zmarłych było rzeczywiście przyjęte, a nawet statutowo unormowane 

. w niektórych bractwach pogrzebowych 1). Spór o bardzo wysoką opłatę, 
której zażądała Chewra Kadisza w Sirykowie za zmadego w r. 1806 za
możnego Żyda łódzkiego, miał być owym lontem w beczce prochu. Tak 
więc społeczeństwo łódzkie - czyta dzięki swemu skonsolidowaniu się 

wewnęirznemu, czyło naskułek zbytniego wyzysku przez gminy sqsiednie,
zdobyło się na stworzenie własnego cmentarza. Miejscowa tradycja łódzka 
przypisuje główną., zasługę zaiożenia cmentarza wyłącznie Bractwu Po· 
grzebowemu, względnie jego najwybitniejszemu działaczowi, Mojżeszowi 

Fajtlowiczowi. W rzeczywistości jednak akt kupna cmentarza został dnia 
1 O.IV.1811 r. podpisany przez kahał łódzki 2). Gmina nabyła szmat ziemi 
szerokości 26 łokci, a długości 70 łokci za sumę 36 złp.I Cmentarz ten, 
bardzo drobnych rozmiarów, stanowił jądro· dzisiejszego starego cmentarza 
przy ul. Wesołej. Ze sprawozdania burmistrza Tangermana , do władz 

wyższych w r. 1835 dowiadujemy się następujących szczegółów o wyglę-' 

dzie i stanie cmentarza. 

„Cmentarz, poza starem miastem ku Lutomiersku syiuowany, przeszło 

90 prętów od Miasta Starego odległy, Balamy oparkaniony, przy kiórem 
jest domek dla grabarza. Zgoła wszystkie zabudowania sę w dobrem 
słanie" 11 ).' 

Wprowadzenie w użycie nowego cmentarza nie odbyło się bez 
wielkich wysiłków i uporczywej, dramatycznej walki, której słabe tylko 
echa dochowały się w legendach ludowych. Bractwa Pogrzebowe w Stry· 
kawie i Lutomiersku nie tak łatwo zrezygnowały ze złotodajnej· klijenteli 
łódzkiej. Trudności czekały równie± ze strony samej ludności łódzkiej. 

Żadna z rodzin, w której wydarzyły się wypadki śmierci - opowiada 
legenda - nie chciała się zgodzić na to, by kości ich najdroższych 

spoczęły na pustym cmentarzu. Podobna, z punktu widzenia uczuciowego 
zrozumiała, abstynencja spotkała np. również nowozałożony cmentarz 
żydowski na Pradze, gdzie w latach 1780-1794 wielu zmarłych wywożono 

1) Jacobs o n: j. w. str. 67. 
2) A. A. D. m. Ł.: Nr. kat. 3888. · 
ni A. A. D. m. Ł.: Nr. kat. 5447. 
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jeszcze dawnym zwyczajem na cmentarze w Grodzisku lub w Sochaczewie 1 
). 

Łódzkie Bractwo Pogrzebowe musiało więc rozwinąć nieloda energję 

i poświęcenie, by postawić na swojem. Opowiadania o łych walkach 

koncentrują się dokoła postaci Mojżesza Fajtlowicza. On to zdołał na· 

mówić biednego, starego krawca Chaimo, by zgodził się, aby kości jego po 

śmierci spoczęły na łódzkim cmentarzu. Lecz krewni zmarłego kraw· 

ca postawili warunek, by na bezludnym i pustym cmentarzu strażował 
w nocy stale wynajęty dozorca. Mimo tak czujnej opieki, udało się jednak 

zazdrosnej „konkurencji" lutomierskiej wykraść ciemną nocą zwloki, które 

chciano uroczyście pogrzebać w Lutomiersku, by przywrócić status quo. Dzięki 

niezwykłym staraniom łodzian udało się odzyskać zwłoki, ten nieodzowny 

.kapitał zakładowy" cmentarza. A gdy obce oczy i uszy zawiodly, Mojżesz 

Fajtlowicz osobiście sprawował straż na cmentarzu ~). 

Se non e vero, e ben trovato I 

Tkwi w tej bujnej fantazji ludowej niewątpliwie ziarnko prawdy. 

Skędinqd wiadomo, że w innych gminach, przy stwarzaniu cmentarzy, 

istniały podobne trudności i incydenty. 

Główną zasługę dokoła założenia, rozwoju usprawnienia admini· 

stracji cmentarza posiada Bractwo Pogrzebowe. Prawny stosunek Chewry 

Kadiszy do cmentarza nie daje się wogóle określić, bractwo bowiem dla 

władz oficjalnie wogóle nie istniało i było surowo zabronione (por. niżej 

w rozdziale VII). W rzeczywistości cała piecza nad cmentarzem, finanso· 

wanie najrozm·aitszych inwestycyj cmentarnych i lwia część dochodów 

z cmentarza znajdowała się w rękach bractwa. 

Najdobitniej uwydatnia się to władztwo Chewry Kadiszy nad cmen· 

tarzem, kiedy idzie o n owe i n we st y c je. W r. 1842 - wedle relacji 

Starszych bractwa wqbec burmisfrzo m. Łodzi - nPorkan drewniany, 

w słupy pobudowany, skutkiem starości obalił się, a stąd (cmentarz) jako 

w odległem miejscu pozo miastem w blizkości lasu położony, przez roz~ 

maife zwierzęta drapieżne (?) będąc zwiedzany, do tego stopnia przyszedł, 

:Ze zwłoki zmarłych były odgrzebywane" 3). Chcąc zapobiec tej profa· 
nacji cmentarza, przedsięwzięło Bracłwo „oparkanienie w słupy mur o· 
w a n e cmentarza". 

Akcja ta była widocznie w stosunku do środków bractwa kolosalnem 

przedsięwzięciem, skoro uważano za potrzebne podwoić w tym celu 

liczbę Starszych i podkreślić w protokule ogrom i wagę zadań, które 

ich czekają 

1) Ka n de I: j. w. str. 14-16. 
2) Te n en ba u m: j. w. str. 14-16. 
D) A. A. D. m. Ł.: Nr. kat. 3888. 
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Do oparkanienia cmentarza zabrali się Starsi Bractwa .. bez wiedzy 

i bez zezwolenia czynników rządowych. Skulek był taki, że Komisarz 

Obwodu Łęczyckiego reskryptem z 26.IX.1842 r. rozkazał burmistrzowi 

m. Łodzi zaczęte roboty natychmiast wstrzymać i przeprowadzić śledztwo, 

kto śmiał tę akcję wszcząć i z jakich funduszów. Śledztwo wykazało, że 
oficjalni przedstawiciele społeczeństwa żydowskiego - Dozór Bóżniczy -

o budowie ogrodzenia ponoć nic nie wiedzieli! „Dozór Bóżniczy.„ powo

łany do wyjaśnienia „.zupełną niewiadomością (?) w tern wymówił 

się ... " 1) Wyszło na jaw, że roboty na cmentarzu prowadzi rozwiązane 

przez władze Bractwo Pogrzebowe. 

Wobec tego wezwał burmistrz m. Łodzi Starszych Bractwa Pogrze~ 

bowego, Lewka Zajdlera, Hersza Lipskiego i Zalmana Odeskiego, którzy 

zeznali, że budowa ogrodzenia cmentarnego została podjęta bez żadnego 

obciążenia mieszkańc.ów żydowskich, jakiemikolwiek składkami na ten cel, 

a jedynie za pomocę dobrowolnych ofiar członków bractwa. I tak złożyli 

na fen cel członkowie bractwa : 

Icek Bławat 700 sztuk cegły 

Mosiek Pilgrim 700 li li 

Gedalje Kenig 4.000 li li 

Abraham Bronowski 1.000 
" li 

Hersz Pański 1.000 „ li 

Mendel Orbach 1.000 li li 

Zalman Balbirski 500 li 

Razem 8.900 

Oprócz tego, dowiadujemy się z proiokułów bradwa, że Icchak 

Birencwajg ofiarował 400 bali 3-calowych. 

Władze nie zadowoliły się fem oświadczeniem, lecz zażędały dal~ 

szych wyjaśnień, ile wynosiły inne koszta budowy, jakoto wynagrodzenie 

majstra za wykonaną robotę itp., oraz skąd wzięto na to fundusze. Mimo 

wszelkiego nacisku, nie udało się władzom miejskim ani powiatc>wym 

wydobyć z Chewry Kadiszy tych wszystkich informacyj. Majster mularski, 

zatrudniony przy budowie ogrodzenia, Ludwik Kąkul zeznał tylko tyle: 

„.„wiele zaś za fe robota wybrałem od wspomnianych Żydów (tj. L. Zaj· 

diera, H. Lipskiego i Z Odeskiego) tego niepamiętam, bo mając zgodę 

na każdy łokieć muru po groszy 18, zaraz po wykonaniu cząstkowa 

wypłata następowała". W końcu, po długich a uciążliwych korespon

dencjach i dochodzeniach, udało się tylko wydobyć dopiero w r. 1845 

globalną sumę kosztów, która wynosiła 347 rb. sr. 19 kop. Na tern 

sprawa się zakończyła, a naczelnik powiatu łódzkiego zawiadomił 

1) tamże. 
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magistrat m. Łodzi, że „na ten jeden tylko raz uwolnił Dozór Bóżniczy 

od kary za toż samowolne działanie". W stosunku. do Bractw.a. ~ogrze· 

bowego, rzeczywistego „winowajcy", władze niczego własc1w1e nie 

przedsięwzięły (por, dalej, rozdział VII). 

W r. 1871 wzniosło bractwo nowe ogrodzenie cmentarne, ponadto 

„ohel" i domek cmentarny. 

Cmenlarz, na który bractwo łożyło lak poważne inwestycje, był 

z drugiej strony bardzo poważ nem i ród ł em doc h o d ów dla Chewry 

Kadiszy. W bardzo wielu gminach ustalił się zwyczaj, ie wyznaczenie 

miejsca na grób zależne było od uznania Chewry Kadiszy, która za to 

pobierała pewne opłaty na rzecz swoją od rodziny zmarlego. Taki 

zwyczaj wytworzył się też w Łodzi (art. IX statutu z r. 1840), ceny zc1 

miejsce nie były jednak ściśle ustalone, jak io miało miejsce w niektórych 

innych gminach 1), ani feż nie było stałego, uprzywilejowanego cennika 

dla członków bractwa 2), Przeciwnie widzimy, że nieraz członkowie placq 

właśnie bardzo wysokie opłaty, np. Lajzer Berger, jeden z najczynniejszych 

członków i przełożonych bractwa, zapłacił za swe miejsce, jeszcze za swe· 

go życia, 355 złp., sumę na owe czasy (r. 1854) wcale pokaźną. Naogół 

ceny były najrozmaitsze, wahały się one od jednego do kilkuset złotych: 

u obcych pobierano zwykle stosunkowo wyższe opłaty. W kilkti wypadkach 

bractwo otrzymało od rodziny zmarłego zamiast pieniędzy rodały Pisma 

Świętego, przedstawiające poważną wartość. Wysokość dochodów rocznych 

bractwa z tego iródła nie daje się jednak ściśle określić. Istniała w Łodzi, 

podobnie jak w innych gminach, oficjalna izw. „taryfa pokładnego" 1 łzr1. 

taryfa opłat pobieranych rzekomo przez Dozór Bóżniczy od rodzin osób 

zmarłych za miejsce na cmentarzu. Co roku wstawiał Dozór Bóżniczy do 

swego projektu etatu, przedstawianego władzom, pewne minimalne sumy 

z tytułu tego iródła dochodów 6). W rzeczywistości były to jednak zesta· 

1) FI es c h: j. w. str 169. 
2

) W Kutnie członkowie bractwa, nawet najbogatsi, płacili tylko po 10 zł. za 
swoje „miejsce". C o m b e r: j. w. sir. 63. 

R) Taryfa pokladnego, ustalona przez Dozór Bóżniczy, była nast~pujlJCli: 
KI as a 

I. li. llL IV. V. 
w r. 1822: 

„od starych" : 18 zł 12 zł. 6 zł. 3 zł. 

„od dzieci": 9 zł. 6 zł. 3 zł. 1,15 zł. 

w r. 1832: 
„od lat 15 aż do 
najstarszych" : 12 zł. 8 zł. 5 zł. 3 zł. 2 zł. 
„od lat 15 aż do 
najmłodszych" : 6 zł. 4 zł. 2 zł. zł. 20 groszy 

i 

I 

) 
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·" wienia ad usum delphini. Faktyczne bowiem, znaczne dochody z cmen

tarza wpływały nie do kasy Dozoru Bóżniczego, lecz do kasy bractwa, 

zakonspirowanej przed władzami. Do dziś dnia zresztą w wielu gminach 

wpływy z cmentarza znajdują się w ręku bractw pogrzebowych, a nie 

zarządu gmin żydowskich 1), · 

Opłata za pogrzeb i „miejsce" (l1p"1p) niezawsze pobierana była 

w gotówce. Bractwo zadowalało się dość częsfo wekslami lub zabezpie

czeniem w zastawach, dostarczonych przez rodzinę zmarłego. Możliwe 

też, ie zwyczaj przyjmowania zastawów miał tu pewne głębsze ideowe 

uzasadnienie 2). 

4. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA· BRACTWA 

Wsp ie r a n ie u bo g ich jest już jakby tylko konsekwencją 

kontynuacjq głównej dziedziny działalności bract~a, t.j. grzebalnictwa 

i pielęgnowania chorych. Wyrainie podkreśla to np. sprawozdanie 

Chewry Kadiszy w Monachjum, wskazując, iż przy takich czynnościach 

jak pielęgnowanie chorych lub zajmowanie się zmarłymi ma się właśnie 

najwięcej sposobności mimochodem jakby zapoznać się z nędzą i niedolą 

ludzką. W wypadkach takich, jak np. gdy ojciec, jedyny żywiciel rodziny, 

odumarł jq, lub gdy dzieci z powodu długotrwałej choroby maiki poz

bawione były zupełnie wszelkiej opieki, natychmiastowa pomoc była 

nakazem chwili 8
). Otóż i łódzkie Bractwo Pogrzebowe rozwijało 

w takich wypadkach' bardzo ożywioną działalność, a jeden z bardziej 

charakterystycznych wypadków przytaczamy poniżej : 

„W miesiącu Cheszwan r. 1822 umarła pani 'Iła, a mąż jej r. Aron 

z Warszawy uciekł od zmarłej (?) żony i pozostawił dziewczynkę Eslerę 

i nie zostawił na niej niczego, a ona znajduje się u piastunki na koszt 

kahału. - . Piastunka otrzymywała po 3 zł. tygodniowo, oprócz innych 

rzeczy. Dziecko umarło w. miesiącu Kislew 1822. Na ten cel wydało 

bractwo: ~a czuwanie przy zmarłem dziecku - 18 groszy, jeszcze 24 gr., 

w r. 1845: 
od lat 15: 1 rub. 95 kop. 1 rub. 35 kop. 90 kop. 52 1/ 2 kop. 

do lat 15: 1 rub. 5 kop 7.5 kop. 37. 1/ 2 kop. 22 1/2 kop. 

( 1 złoty - 30 groszy, 1 rubel - 6 zł. 20. gr,, 1 kop. - 2 grosze) 

A. A. D. m. Ł. Nr. kat. 5399, 5436a, 2329. 

22 1/ 2 kop. 
10 kop. 

1) I. Bornstein: Budżety gmin wyznanfowych i:ydowskich w Polsce. Warszawa 

1929, str. 22. 
2.' W Neu Rausnitz np. bractwo pogrzebowe z zasady nie pobierało kosztów 

w gotówce, tylko w zastawach, gdyż wobec śmierci wszyscy muszę by~ równi, boga~i 

czy ubodzy. Pieniędze pobierano dopiero w 30 dni po pogrzebie. FI es c h: J• 

w. str. 171. 
n) Se g a 11: j. w. str. 11-13. 
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. • . . 1. _ 18 gr „ z notałki łej wynika, że bractwo 
ieszcze na sw1ece 1 na o iwę · b 

w danym wypadku poniosło prawdopodobnie tylko koszta pogrze Lh 

Działalność bractwa na polu charyłatywnem nie ograniczala ~ię 

jednak prawie nigdy tylko do wypadków bezpośrednio związanych z r~h 

działalności:. na polu grzebalnicłwa i pielęgnacji chorych. Bracłwaddawa Y 

~ d b" · onym w oworn 
zasiłki również ubogim, przyjez nym, ra rnom I ucz . , 1· .. h 
sierotom. Ponadto przyczyniały się one do rozmaił~ch akcyi re 'J'J.nrcl 

i społecznych, jak np. budowy synagogi, mikwy, szpitala 1
). Z .. zra a -

nościq bractwa łódzkiego na tern polu zapoznamy się szczegółow1e1 przy 

rozpatrywaniu budżetu bractwa. 

5. NAUKA i SŁUŻBA BOŻA 

Nauka i służba Boża to druga dziedzina działalnoś~i .braclw.a. 

Bractwo Pogrzebowe zobowiązało swych członków JUZ w pierwszym 

swym statucie do odmawiania rozmaitych modłów (art. VI ~łałułu z r. 1~11 ), 

oprócz łych modlitw, które odprawiano podczas czuwania . przy umiera· 

jęcym lub zmarłym. Kultywowanie nauki było we wszystkich bractwach 

obowiązkiem wysoko cenionym i poważanym, lecz w . słał utach br~cłwa 

łódzkiego o tej stronie działalności an~ słychu. N~łom~~sł ze .wzmianek, 

tu i ówdzie w prołokule rozsianych, wnioskować mozna, 1z łódzkie bractwo 

0 tę stronę swej działalności stosunkowo mało dbało. ?cl czasu do czaslJ 

odbywały się - podobnie jak i w innych miejscowościach-wykłady ucz?

nych w Piśmie i rabinów. Obecność ~a nich był? . pra.wdopodobnie 

obowiązkowa. Chewra Kadisza łódzka posiadała równtez kilka rodałów, 

bądtto nabytych (1 ), b,ądtto otrzymanych wzamia~ .za miejsce ?a grób 

od rodziny zmarłego (3), bqdtto napisanych dla nteJ włosnor~cz~1e przez 

bogobojnych jej członków (2). Rodały te służyły do odpraw1an1a nabo· 

żeńsłwa we własnem gronie 2), co nie dowodzi jednak jeszcze, by poza 

odprawianiem zwyczajnych modłów zajmowano się w braclwie gorliwie 

1) Por. N us ba u m: j. w. str. 801 Ba ł ab a n: Ustrój kahału, sir. 48-49 

Comber: j. w. str. 60. 
, 

~) Od czytania rodału pobierano podatek państwowy, który był wyd:i:ieriaw1ony 

dzierżawcom żydowskim. Ci dężyll poc:i:ętkowo do tego, by odprawianie mod~ó~ 

- poza bóżnicQ gminnę - w domach prywatnych było zakazane, a to w celu łatw1ei· 

szej kontroli i egzekucji podatku. Dopiero po pewne) ~alce udało s~ę c:i:ł~nkom eks~ 

kluzywnej Chewry Kadiszy, tudzież sekcie chasydzkiej, a pófnleJ również ~~wne1 

grupce postępowców, utrzymać się przy swych odrębnych konwentyklach rell91inych. 

W zwlęzku :z: Iem znajdujemy w protokule licytacji na dzierżawę podatku od rodału 

:z: dnia 9.IV.1832 naslępujęcy punkt: „ .§. 4. Żadne osoby czyli do Hu:z:ely (chasydów) 

czyli do bractwa należęce od używania Rodału nie sę wyłęc:z:one, byleby d:tiertawcy 

należno§ć podług wywołania (przez szkolnlka), kto da więcej, opłaclll - Inne zaś 

Rodały przez Bractwo posiadane, lllb posiadać slę mogęce, miejsca nlemaję". - A. 

A. D. m. Ł. Nr. kat. 5436a. 
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naukę. T aksamo nie może jeszcze uchodzić. za bezprzeczny dowód 

uczoności fakt, że Chewra Kadisza . zakupiła w r. 1846 pełne wydanie 

wiedeńskie Talmudu za 200 złp, i ofiarowała je miejscowemu Bet-hamid

raszowi, zastrzegłszy sobie dla swych członków prawo pierwszeństwa 

w korzystaniu z tych ksiąg 1). 

6. MAJĄTEK BRACTWA i JEGO UDZIAŁ W AKCJACH SPOŁECZNYCH 

Oprócz wspomnianych powyzei rodałów, stanowily majątek 

nieruchomy Chewry Kadiszy nieliczne przedmi~ty służby Bożej jakofo: 

1 korona srebrna 
2 tace srebrne 

rączka srebrna. 

Przedmioty te, zakupione przez bractwo, zostały przez nie oddane 

do synagogi do użytku publicznego 2). W r. 1819 podarował bractwu 

jego członek I. Kromholtz parochet. ikony złoiem, który zapewne również 

został oddany do bóżnicy. W· r. 1855 do~upiono jeszcze srebrną puszkę· 

do zbierania datków na bractwo, 2 srebrne „szpryce" i megillę. Na kupno 

tych przedmiotów (albo tylko puszki srebrnej?) złożyło się 7 członków 

bractwa sumą 53 zip. 18 gr. 

Bractwo posiadało ró~nież swój wł a S'n y dom mod I i t wy, 

niewiadoma jednak od kiedy, b.o wzmiankują o tern prołokuły tylko 

mimochodem z racji nowych inwestycyj w r. 1859 i 1871. 

Bractwo przyczyniło się do budowy ,,pierwszej s y n ag o g i i ł a i n i 

ryt u a I n ej (mikwy) w Łodzi oraz łdżyło pewne sumy na s z pit a I 

żydowski. W latach 1859-61 zbudowana została w Łodzi nowa 

wielka synagoga przy ulicy Wolborskiej : do tej budowy przyczyniło się 

bractwo w bardzo wielkiej mierze 3 )~ 

7. UCZTY, POSTY i OBCHODY 

W Chewrze Kadiszy panował silny duch korporacyjny. W tym 

1
; Taki - zdaniem naszem - fałszywy wniosek wysnuwa Kirsze nb a u m 

(j, w. str. 140) z faktL1, że . bractwu praskiemu podarowali pobożni członkowie kilka 

egzemplarzy talmudL1. · 

i) Zwyczaj obdarowywania bóżnicy przez bractwa był przyjęty również w innych 

miejscowościach. Por. FI es c h: j. w. str. 174. 

a) Wedle profokułów bradwa, koszta budowy gmachu, jakoteż urzędzenia 

wewnętrznego oraz sporzędzenia sprzętów służby Bożej, zostały niemal w całości po

niesione przez bractwo. Wedle relacji lz}'dora Kempińskiego w warszawskiej „J lit

rze n ce" Nr. 4, 1862, korespondencja z Łtid:z:i z dnia 20.Xll.1861, bractwo do nowo

wystawlajęcej się synagogi ofiarowało „miednicę pozłacanej roboty, rzeźbionę, za 

1.800 zip." oraz „złożyło 1.500 złp. na sprawienie rodałów tejże synagogi!', 
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kierunku szły wszystkie urzędzenia wewnętrzne, ustawy i słałuła bracłwa. 
?odłrzymywały i wzmacniały lego ducha korporacyjnego pewne zwyczaje 
i tradycje, a między innemi doroczny post i uroczyste uczty. Dniem postu 
tradycyjnego ustanowiono w bractwie łódzkiem, podobnie jak w większości 
innych miast, dzień 7 Adar (arf. XIII z r. 1840). Po poście odbywała się łra~ 
dycyjna uczta 1). Oprócz tego, uroczysty bardzo charakter miała uczta 
wieczorna w ósmym dniu święta szałasów (w dniu Radości z Prawa). 
Ponadto urządzało bractwo czasami i w innych porach roku pomniejsze 
biesiady i poczęstunki, np. w wigilję lub na zakończenie Sądnego Dnia 
itp. Bliższe dane o tych ucztach poznamy przy rozpatrywaniu budżełu 
Chewry Kadiszy. 

V. Budżet Chewry Kadiszy 
1. RACHUNKOWOŚĆ BRACTWA i ORGANIZACJA KASOWOŚCI 

Sposób prowadzenia finansów bractwa w pierwszych dziesięcioleciach 
jego istnienia był bardzo prymitywny i bardzo patrjarchalny. 

Obaj Starsi prowadzili rachunki, inkasowali i wydowali na wiosną 
rękę, zasobna, a w końcu roku swego urzędowania zdawali też osobno 
sprawę przed elektorom.i, tj. komisją rewizyjną. W łan sposób zdarzało 
się np. przy zamknięciu rachunkowem u jednego ze Starszych saldo, 
a u drugiego niedobór kasowy. Starsi wykładali na cele bractwo często 
z własnej kieszeni i żądali później zwrotu wyłożonych sum. Tok np. 
Mojżesz Fajtlowicz otrzymał w r. 1831 sumę 1 OO złp. 28 gr. jako zwrot 
sum wyłożonych przez niego z własnej kieszeni na cele bractwa. 

. Icchak Birencwajg rościł sobie pretensje do braciwa na sumę 375 złp., 
wyłożonych na cele bractwa, zapewne w czasach swego słars:zeńsłwa 
(w r. 1852?). Sumy tej nie otrzymał z powrotem, lecz bractwo uchwaliło 
w r. 1857 przyjąć do bract~a jego dwuch synów i zlikwidować w ten 
spos.ób za obopólną zgodę ten dług. 

Dla uzyskania równowagi budzefowej uchwaliło bractwo rezolucję 
bardz~ oryginalną, a mianowicie, że Starszy, kfóry wyłożył z własnej kie
.szeni na cele bractwa, nie może mieć z iego powodu pretensyj do 
bractwa, bo pieniądze poszły na cel społeczny (art. V Statutu z r. 1818}. 

1
) W bractwie na Pradze dniem postu I uczty zwi1p:kowej był 20 Elu!. K I r" 

s ze nb a u m : j. w. str. 137, Ka n de I: j. w. str. 143. We Wiedniu uczta odbywała 
się w Zielone Swięlkl, wyjętkowo zaś w Chanukę. W a c h s c h t e i n : j. w. str. 6. Dzień 
7 Adar Jest wedle tradycji talmudycznej (Sota 13b) dniem zgonu Mojżesza t równo
c;eśnie rocznicę urodzin Mojżesza (Megilla 13b) I dlatego feż jest uroczy.kle obcho· 
dzony we wszystkich bractwach pogrzebowych. . 

' l 
I 

·1 

I 
~ 

I 
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Możliwe, że w tej uchwale miała się wyrciżoć nieufność do przedstawia
nych bractwu niedoborów i pretensyj pieniężnych. Jak jednak przekonać 
się możemy z powyżej przytoczonych przykładów, łatwiej było artykuł toki 
uchwalić, aniżeli wprowadzić go w czyn. Uchwałę takiej samej treści, 
ale w jeszcze mocniejszej formie powzięto w r. 1856 (prawdopodobnie 
w związku z pretensjami Birencwajga). 

Zdarzały się w bractwie nieraz skargi na złe prowadzenie kasy przez 
Starszych, lecz bywały one Humione i tuszowane (Por. dalej, rozdzial VI)· 

Oprócz Starszych Bractwa pewne kompetencje w · sprawach f inan
sowych posiadał - może tylko w pierwszych latach - rabin łódzki. 
Pinaks notuje np. w r. 1815, że nowoprzyjęty członek wpłaca na ręce 
rabina należną ratę wpisowego, mimo że ów nie piastował podówczas 
żadnego urzędu w bractwie. W czasie interregnum zawiadywali· kasę 
elektorzy, którzy załatwiali rozmaite, nawet zawiłe sprawy kasowe, np. 
spłacali długi, zwracali zastawy i fp. 

W rachunkowości bractwa panował zatem do pewnego stopnia 
chaos, a kontrola elektorów nie była - zdaje się - zbyt dokładna 
i surowa 1). Widocznie nie widziano potrzeby ściślejszej kontroli, skoro 
istniała tendencja, aby Starsi, - ludzie przeważnie zamożni, ..:.... z własnej 
kieszeni pokrywali ewentualne niedobory. Dopiero, gdy bractwo rozrosło 
się znacznie, ten patrjarchalny sposób prowadzenia kasy nie mógł się 
nadal utrzymać. W r. 1860 powzięto uchwałę, regulującą nonowa admi
nistrację finansów bractwa. I fa nowa ustawa zostawiała Starszym jeszcze 
dość dużo swobody, pozwalając im na samodzielne inkasowanie i wydat
kowanie w granicach 18 złp. Najważniejszą jednak innowacją było 
wprowadzenie odrębnego urzędu kasjera, którego zadaniem było inkaso
wać i wydatkować wszelkie sumy powyżej 18 złp., ponadto nadzorować 
rachunkowość Starszych i odbierać od nich , co miesiąc sprawozdania 
kasowe. Na urząd kasjera wybierano zwykle ludzi energicznych i zamoż
nych, np. Jakóba Dobranickiego, Jakóba Warszawskiego, Izraela Kalma
nowicza Poznańskiego itp. 

2. OGÓLNY euoż'ET BRACTWA w LATACH 1811-1'820 

Wgląd w budżety Chewry Kadiszy możemy uzyskać tylko dla lat 
1811-1820; z: póiniejszych czasów pozostały tylko dość niezupełne 
i zagmatwane fragmenty z lat 1835-1837. Wogóle ·ZOŚ także rachunki 

1) Naodwrót Comber (j. w. str. 64) podaje, że w Kutnie była bardzo ścisła 
kontrola nad każdę funkcję, lecz nie przytacza na to przekonywujęcych dowodów 
i przykładów. 
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z lal 1811 - '1820 nie grzeszą zbylnię dokladnościq. Są one bardzo za
gmałwane, prowadzone z niedbałym dy~etantyzmem i w dodatku 
przepisane z jakiegoś oryginału, który zaginął (Ryc. 5). Dają one obraz 
bardzo ciekawy, ale o zupełnej ścisłości i wyczerpującej dokładności 
mowy tu być nie może. 

Wedle tych danych wpływy i rozchody bractwa ksztaltowoły się 
następująco (w złotych i groszach polskich; 1 złp. ' · 30 groszy): 

Wpływy Rozchody 

rok 1811 : 117,26 104,'16 

1812: 41,18 46,0;) 

1813: 145,26 148,15 

1814: 100,27 136,06 

1815: 343,00 265,27 

1816: luźne fragmenty, nienadające się do zestawienia 
całorocznego bilansu 

1817: 200,27 185,l'l 

1818: 349,27 146,06 (195,06) 

1819: (71,28) (pozycje niezupełne 129,24 

1820: (niezup. pozycje) 132.03 

1835: 257,09 (265,00) 

Uderzają bardzo niskie wpływy i rozchody w roku Wielkiej Wojny, 
1812. Wyjątkowo wysokie są dochody i rozchody w r. 1815: do wysokich 
rozchodów przyczyniła się szczególnie wysoka suma wydatków na uczty 
i poczęstunki. 

Przechodząc z kolei do zanalizowania poszczególnych pozycyj 
dochodów i rozchodów, otrzymujemy obraz .~ardzo. ciekawy. 

3. ROZCHODY W LATACH 1811-1820 

1) Wydatki, związane b.e:z:pośrec;lnio ·~ ~%iałalnośeią grxebalnic.ią 
bractwc;i (na len, płótno, belki,. deski, tasiemki, furmanki na cmenforz', sz"tlły 
pogrzebowe itp.), przedstawiały sumy stosunkowo skrorr.ne. 
Np. w r. 1811 wyniosły one 12,26 .złp., tj. około 12% roichod6w, 

;, 181'3 · 11 „ 8117 :„ 11 11 9u / 0 11 

· t deska kosztowało wtedy przeciętnie około 18 groszy. W r. 1817 
wydatki nt:t same deski w'yniosły 26-27 zip., tj. około 14% rozchodów. 

T 
I 
) 

ł 
l 

•l 

5. Stroniczka' dochoddw i. wydatkdw w pinaksie: ·.· · 
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Naogól wydatki z tego łyłułu wynosiły przeciętnie od 6-15°/0 raz· 

chodów rocznych. 

2) Wydatki lecznicze były minimalne i zupełnie bez znaczenia 
w ogólnym budżecie. Spotykamy tu takie pozycje, jak np. wydatki na 
krystyry po 6 groszy (w r. 1813), na Eljasza cyrulika (po 6 gr. w 1813). 
Rzeczy te są już o wiele droższe np. w lafach 1835 ,_,37, Np. choremu 
na zapłacenie za lekarstwo w aptece wydano 2 złp., na pijawki dla bied
nego 1.14 złp. na pijawki dla dziecka 3.10 zip. Wydatki na leczenie 
notowane są wogóle sporadycznie. Moiliwe, że nie zapisywano ich dość 
skrupulatnie ze względu na zbyt drobne sumy. 

3) Wydatki personalne : 

Za cz u w a n ie n o cą otrzymuje krawiec Mojiesz w 1·. 1813, raz 9 gr., 
innym razem 15 gr„ 

li 

li 

11 Szames Szlomo (Żołni<:1rski) w r. 18 l 3 
za 1 noc 18 gr., za 2 noce - 16 gr. 

r. Cadok za noc - w r. '1815 - 15 gr, 
w r. 1815 po l8 i 20 gr. 

„ „ 11 11 w 1817 - po 24 gr., w 1819 - 18 gr. 
W r. 1835-37 ceny jui sę znacznie wyższe: r. Zysk ind otrzymuje za 
czuwanie nocą przy zmarłym po 1 zip. 

Jak widzimy, w. pewnych wypadkach za czuwanie przy chorym ILJb 
zmarłym płaciło bractwo, a nie wyznaczeni do czuwania członkowie 
bractwa, biorący sobie zastępców. Oprócz szamesa posługiwano się w tym 
celu i osobami posfronnemi. Również te wydatki tworzą w budżecie tylko 
minimalną sumę. 

Znaczniejszym o wiele wydatkiem personalnym jest pe n s ja sza· 
mes a. Szames został zaangażowany do bractwa prawdopodobr1ie dopiero 
w r. 1812, gdyż w r. 1811 nie spotykamy jeszcze pozycji wydatków na 
szamesa w budżecie bractwa. Szamesem bractwa był S z I o m o 
Żoł n ie, r s k i, który równocześnie pełnił funkcje szkolnika (sługi bóż· 
niczego). W r. 1812-13 pobierał on w bractwie 12-15 groszy tygodniowo. 
W r. 1815 pensja jego wynosi już 24 groszy tygodniowo, ponadto 
otrzymuje 3 złp, (rocznie?) na mieszkanie. W latach 1835-1837 pobiera 
sz9mes Szlama jeszcze większe kwoty, po 2 złp., 5. 18 i 6 złp., lecz 
por:iieważ nie znajdujemy wyjaśnienia, za jaki czasokres oirzymuje te 
sumy, nie można dokładnie obliczyć pensji. W tymże czasie (1836 lub 
1837), po śmierci Szlamy Żolnierskiego, zasiał zaangażowany nowy sza· 
mes, r. Jak6b, wdowie z.oś po Żołnierskim wypłacało bractwo zasiłki po 
15, 20 i 24 groszy. 

Największą pozycją w wydatkach p·arsonctln,ych są : u p o s aż e n ie 
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rabina honorarja dla zamiejscowych rabinów, 
k a z n o d z i e i i k a n t o r ó w. R a b i n ł 6 d z k i J e h u d a A r j e 
z Widawy należał do bractwa od 1814 r. Wzamian za obowiązek od· 
czytywania Tary w bractwie przez 3 lata w soboty i święła został on zwol
niony od wszelkich ciężarów służby nowicjatu. Podobnie jak w wielu 
innych miejscowościach należało i w Łodzi do tradycji bractwa wspierać 
rabina od czasu do czasu paważniejszemi sumami. Ponadto za kazania, 
wygłaszane conajmniej 1-2 razy do roku, ofrzymywał rabin osobną 
zapłaJę 1). 

Budżety z lat 1811 i 1812 nie wymieniają wydatków na rabina, 
dopiero w ,r. 1813 występuje ta pozycja po raz pierwszy. Zgadza się 
to ze źródłami archiwalnemi, które notują, że w r. 1813 „nastał w Łodzi 
Podrobin" z pensją roczną 300 złp. 2). 

W szczególności wydatki na mężów nauki służby Bożej przedsta-
wiały się następująco: 
w r. 1811 : kaznodzieja ze Stryk o w a - 1 złp. 

„ 1813: wydatki dla rabina łódzkiego - 20.27 złp., tj. 14°/0 rozchodów 

(W tern: za Sobotę Pokutnę (kazanie?) 2,- złp. 
za Sobotę Wielkę „ 0, 12 „ 
żonie rabina 1, 15 „ 

w r. 1814: ogółem 19. 18 złp., tj. 14°1o rozchodów; 
(w tern: rabin łódzki za kazanie w mies, Adar 6. zip. 

kantor łódzki 0, 18 „ 
kantor ze Strykowa 0,12 „ 
rabin 11 „ 7,03 11 

rabin z B eł c h a t o w a 2, 15 „ 
w r. 1815: ogółem 25.16 złp., tj. około 10°/0 rozchodów 

(w tern: rabin łódzki za kazanie w mies. Adar 6 złp. 
11 11 „ 11 11 5,04 zip. 

„ u „ ,, „ „ 2,12 „ 
rabin z m. W arty 4,00 11 

rabin ze Stryk o w a 3,oo ,, 
kantor „ 11 3, 15 „ 
szames„ „ 1,15 11 

w r. 1816: ogółem 10;06 
(w tern: rabin z miejscowości„.(?) 4,10 zip. 

rabin z R o z p r z y 1,26 „ 
rabin ze S try k o w a 2,00 „ 
gość z P r z y s u c h y 2,00, „ 

w r. 1817: ogółem 4.09 złp. 

!) Bałaban: Usirójkahalu str. 48, Fles.ch: j, w.str.176·, Kirszenbaum: 
j. w. str. 143. 

2) A. A. O. m. Ł,: Nr. kat. 539.3, , , ,. 
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(w tern: ra·bin łódzki' 
kantor ze St r y k o w a 

0,24 zip. 
3,15 li 

w r. 1818: ogółem 26.00 zip., łj. 18°/0 rozchodów 
3. -- zip. 
2,00 " 
2,00 „ 

tw Iem: rabin ł 6 dz ki za kazanie 
wódka dobra dla rabina 
miód dla rabina w WielkfJ Sobotę 
dla rabina tłódzkiego) 
rabin z R o z p r z y 
rabin ze S t r y k o w a 
kantor ze " 
rabin z TLI s z y n a 
r. NaHali (?} 

w r. 1820: ogółem 10.15 

w r. 1835: 

w tern: rabin łódzki za kazanie 
li „ „ Ił 

rabin z Ro z p r z y 
kantor ze St r y k o w a 

3,00 " 
3,00 li 

1,15 li 

1,15 li 

1,00 li 

9,00 li 

2.·-złp. 

3.- li 

2.-" 
3,15" 

rabin ł 6 d z k i za kazanie w dniu 7 Adar 6 zip. 
rabinowi {łódzkiemu) „dałem za zgodii! 
większości członków bractwa" 24 zip. 

Jak widzimy, wydałki na mężów służby Bożej wynosiły dość poważną 
pozycję w budżecie, bo 10-18°1o rozchodów. W latach 1814-1817 wy· 
datki na rabina łódzkiego sę bardzo małe w stosunku do wydatków na 
innych zamiejscowych rabinów i uczonych. Tłumaczy się to tern, . że 
w tych 3 latach rabin był obowiązany do pełnienia służby w brocłwie 
bezinteresownie jako nowicjusz. Widzimy również, że do Łodzi przyjeż· 
dżali dość często rabini i uczeni z mk1st okolicznych. Najsilniejszy był wcięż 
jeszcze związek duchowy ze Strykowem, dawną mefropoljq, Częste były 
też wizyty rabina z Rozprzy. 

4) Wydatki na r6ine cele, religijne inne: 

w r. 1811: na synagogę 
Pani Frajdel za odmawianie modłów 
kobiety na cmentarzu w mies. Elul 
otrzymała 
sof er 

w r. 1814: na mikwę: 
11 1815: na przedsionek Bóżnicy (.pulisz"): 

na zabudowania cmentarne 
„ sofer 

w r. 1816: na mikwę 
w r. 1817: na rodał 

· w r. 1820: na przedmioty kultu 
w lafach 1835-37: 

··· roczny czynsz za cmentarz (za 1835) 
11 „ „ „ (za 18.36) 

r. Lewkowi na szpital (hekdejsz) 

za 
24 złp. 20 gros:i:y 

7 złp. 
18 n 

22 " 16 zip., 18 gr. 
22 • 15 „ 
3 

" 2 li· 

99 
" 15 gr. 

1 li 15 gr. 

2 li 

i " 4 „,. 

I 
i 
i 

I 
I 
I 
l 

\ 
ł' 

I 
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· soferpwi ·za poprawienie rodału 
honc:irarjum za napisanie i'-szego pin'akSLI 
na synagogę 
na cele budowlane (zakupienie belek, 
progów drewn., kozłów, desek, kloców, 
okucie drzwi, wynagrodzenie za furmanki 
cieśle). · 

15 li 

4 li 

1 11 06 gr. 

194 zip. 04 gr. 

Duży wydatek na cele budowlane w latach 1835-37 to prawdo
podobnie reparacja ogrodzenia cmentarnego. Ciekawe jest równ1ez, że 

czynsz za cmentarz opłaca Chewra Kadisza, czyli że występuje oficjalnie 
w roli administratora cmentarza. 

5) Wsparcia. Pozycje z tego tytułu śą naogół niewysokie. Przeważnie, 
ze względu na drobne sumy, nie sę one notowane regularnie: są zreszłę 

bardzo zmienne co do wielkości swej, jak i co do celu i przeznaczenia, 
zależnie od przypadku. Dla orjenłacji przytaczamy kilka przykładów: 

Wydatki tego rodzaju wynosiły: 
w r. 1811: 2 złp. 28 gr. (wdowa lta, krawiec Mojżesz, gość zamiejscowy), 
w r. 1812: 6 11 24 wdowa lta pobierała wsparcie w wysokości 12 groszy pr;zez 

w r. 1813: 6 11 

w r. 1814: 6 11 

w r. 1815: 21 11 

18 „ (wdowa lta i ubogi chory), 
28 11 (j. w.), 

szereg tygodni, 

13 11 (j. w. oraz przejezdni ubodzy, wreszcie: dla kobiety-prozelitki 
- 18 gr. 1- dla niezamofoej narzeczonej (hachnasat-k~lla) 2 zip. 

W latach 1835-1837 wśród wielu innych wsparć zwracają uwagę: 

dla pro ze I i t ki po 18 groszy, dla wdowy po szamesie po 15, 20 i 26 gr. 
oraz dla r. Cwi Ordynansa (jednego z założycieli bractwa, krawca, 
w owym czasie zapewne· już niezdolnego do pracy, bo liczącego 71 lat) 
co tygodnia po 1 złp. na sobotę, później zredukowane do 12, 15 i 11 gr. 
tygodn., wreszcie dla tegoż Cwi Ordynansa jednorazowy wydatek 26 zł. 

05 gr. (prawdopodobnie na pogrzeb). 

Zesumowanie wydatków na wsparcia, które podaliśmy dla kilku lat, 
nie są prawdopodobnie zupełne i mogą mieć tylko znaczenie orjenfacyjne. 
W każdym razie w tym punkcie bractwo łódzkie nie okazało tej hojności 
co niektóre inne bractwa 1). Ciekawą jest pozycja dla neofitki, oraz 
pozycja dla ubogiej narzeczonej, świadcząca o tern, że prawdopodobnie 
nie było jeszcze wtedy w Łodzi osobnego towarzystwa dobroczynnego, 
trudniącego się wyposażaniem ubogich panien. O towarzystwie fokiem, 
„Hachnasat-Kalla" (i17::i no.:i::in) wspominają pinaksy bractwa dopiero 

. 1) Np." w bracJwie wledeń.sk_iem nali;i±ał? na te.l'.l cel ~~f!ć .roc~n!~ C:onajmniej 
· 1a 'ra.zy '18 talarów. •W. ac hs.t ei .n:. j. w, str• 9. · . · · · · . ;. · 

„ ... " „ „. - • . . . • ' . ' • • „. 
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ł 'p najprawdopodobniej między lotami w r. 1853, powsta o ono wt„c 
1836-1853. 

6) Największą pozycję w rozchodach braciwa stano~iq w.ydałki 
ty i poczęstunki. Pozycje te, bardzo ciekawe, rzuca1qc~ niemało na ucz d 1 · · · ł 1 ąco · światła na życie wewnętrzne bractwa, prze s aw1a1ą się nas ępu . 

w r. 181 'I: 19 zł, 15 gr. fj. 18% rozchodów 
(w tern: L1czta zł. 12,25 

wódka 11 6, 15 
r. Josef „marszałek" „ 0115 ·gr. 

w r. 1812: 
w r. 1813: 67,04 zł. 4511

/ 1, rozchodów 
(w tern L1czta w dniu 7 Adar - 13 zł. 22 gr., składajęca się z następ. pozycyj: 

mąka 1,24 
masło 2,24 
wódka 4,00 
mięso 3,00 
piwo 0,16 

drobne wydatki 1, 18 
uczta w mies. Tiszri kosztowała 42 zł. 7 gr., na co :dożyły się n11słępujl}CC pozycje: 

miód 9 zł. 25 gr. 

w r. 1814: 38 zł. 12 gr. 
w r. 1815: 112, 10 zl. 

(w tern: 

w r. 1816: 40,25 zł. 

w r. 1817: 92,02 zł. 
(w tern: 

w r. 1819: 50,71 zł. 
w r. 18~0: 86 zł. 

(w teml 

czereśnie 2 11 12 n 

2 gęsi 3 11 24 „ 
miód 6 11 22 11 

ryby 3 • 15 „ 
ogrodowizna 1 „ 
10 garncy piwa 2 11 20 „ 
3 garnce wódki 9 " 18 " 
1 worek jabłek 2 „ 21 • 
tj. 2811/11 rozch. 
tj. 46'1/n 

uczta w dniu 7 Adar 11 zł. 
uczta 53 „ 15 gr. 

(w fem: uczta po Joni-Kippur 4 zł, 7 gr. 
uczta w Simchat-Tora 25 „ 5 " 

tj, 500/o rozchodów 

uczta w Slmchal~Torn zł, 56.20 
uczta 7 Ador zł, 29,27 

40% rozch. 
6'5U/o 

uczta w Simchat-Tora 52 zł. 
uczta 7 Adar 30 „ 

A zatem wydatki no jedzenie i picie wynosiły od 18°/0 do 65% 
wszystkich rozchodów bractwa1 przecl~fnie zaś około 40°/01 Najwi~ksze 
wydatki· podą9ały za sob13 huczne biesiady "! dnlu Rdcło~cl z Pl'ttW'd 
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i w dniu 7 Adar. W niektórYch innych gm.inach spoiykamy posfanowi,e,nia, 
mające na celu ograniczenie tych uciech żołądka 1), względnie leż uczty 
były wydawane przez nowowstępujqcych członków lub przez nowoobra
nych Starszych 2), wskutek czego koszta ich. nie obciąfoły do tego 
stopnia budżetu, jak w bractwie łódzkiem. Niestety, bractwo łódzkie na 
takie postanowienia się nie zdobyło. 

4. DOCHODY BRACTWA W LATACH 1811-1820. 

Z jeszcze mniejszą dokładnością niż wydatki notowano w pinaksach 
wpływy bractwa. Jesteśmy w posiadaniu przeważnie tylko sum ryczałto· 
wych, z których nie można mieć dokładnego obrazu poszczególnych 
źródeł dochodu bractwa. To pewne, że najważniejszemi źródłami docho· 
dów Chewry Kadiszy były kw ot y wpisowe g o, nieraz bardzo 
wysokie (por. wyżej, rozdział o członkach bractwa i o wpisach), 
opłaty z a pogrzeby, miejsc a n a cmentarz u, n ag ro b ki, 

Drobniejsze źródło stanowiły s k ł a d ki cz ł o n ko wskie, które 
zbierali co piąfek wyznaczeni przez Starszych nowicjusze do puszki 
bractwa (tip~:i.n :i.i:::iti) ~). Wedle artykułu V statutu z r. 1840 datki fe 
należało zbierać nietylkc.) u członków bractwa, ale u wszystkich żydowskich 
mieszkańców miasta. Dochody z tego źródła (p::>!m 1m11~) wynosiły prze· 
ciętnie 20-251/ 2 groszy tygodniowo w r. 1811, zaś w r. 1819 od 20 do 
54 groszy (tzn. 1 zł. 24 gr). 

Innem źródłem drobnych dochodów były z b ie ran e n a cm e n ta-
r z u dat k i. Dawały one czasami i poważniejsze sumy, np. w mies. 
Elul. 1811-8 zł; 6 gr., w wigilję Sądnego Dnia 1813-12.22 zł., w mies. 
Tiszri 1815-26. 15 zł., w wigilję Sądnego Dnia 1825-32.15 zł. Oprócz: 
tego zbierano też d at ki d I a b r a cf w a ~ a we se I a c h, uczt ach, 
obrzędach ob rzez a n i a itp. Jednorazowe wpływy z takich źródeł 
wynosiły w latach 1835-1837: 10, 15, 20 groszy. Rzadko przekraczały 
one sumę 1 złotego, a w jednym tylko wypadku zebrano 2. 16 gr. Natoniiasf 
nie osięgnęła Chewra Kadisza łódzka żadnych dochodów z mikwy, lub 
podatków od mięsa koszernego; krupki itp., jak niektóre bractwa W innych . 
gminach 4). 

1) Np. statuty bractwa. w N. Rall.snilz określały dokładnie ilość dań i koszta 
uczty. FI es c h: j. w. str. 176-177. 

2) We Wiedniu np. koszta uczty zwięzkowej ponosill nowoobrani Starsi. 
W a c h st e i n : j. W• str. 6. 

a) W wielu gminach obchodzono z puszkę tylko raz miesięcznie, np. ·we 
Wie-dniu -W a G h st ei n: j. w. str. 9, w Klltnle. - Com ber: j. w. str, 60. 

· 1) Com bar: /, w. str. 60, l< I~ a :z: e t1 ba u m I J. w, st(, 131. 
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Pewne wpływy miało też bractwo z k-a r i gr :z.y w i &n pieniężnych, 
nakładanych na niesfornych członków (por. art. Ili i IV statutu z 1811 r. 

oraz art. XIII z 1840 r.). 

VI. Statut Bractwa jego rozwój 

Stosunki wewnętrzne w bractwie 

1. PIERWSZY STATUT BRACTWA 

Bractwo łódzkie powstało w r. 1811. 

Pierwszy statut Chewry Kadiszy (Ryc. 6), uchwalony dnia 29 Tamuz 
5571 r. (21.Vll. 1811 ), t. j. w dwa miesięce po zależeniu bractwa, jest 
bardzo zwięzły i dostosowany do prymitywnej jeszcze i nieskomplikowanej 
jego organizacji w pierwszych latach działalności. 

Ot o brzmienie tego statut u: 

.I. Ustawa, jako nie śmie nikt przyjść do Bractwa w celu przyjęcia go bez zgody 
całego Bractwa. Kazdy zaś, który, począwszy od dnia dzisiejszego, zechcE~ wsłępić 
do Bracłwa, odbędzie słt1:Zbę nowicjatu w Bractwie, czyli b~dzie się zwał .młodszym" 
nie mniej niż przez trzy lata. 

Tak uchwalono za zgodę wszystkich. 

li. Jednogłośnie llchwalono, iz gdy odbywać się będzie zebranie tegoż bractwa 
naszego, żaden człowiek obcy nie weźmie udziału ani w z1~braniu, ani w uczdo 
naszej, chyba za zgod<iJ wszystkich. 

Ili. Oto w dniu dzisiejszym wobec członków Bracłwa Święłogo policzono karły 
(tej księgi) i okazało się, jz1ko jest w księdze tej kart 194. 1

) A jośliby któl'ej karty 
zabrakło, wonczas Starszy, onegoż miesiąca swe przełożeńsłwo pełnięcy winien jest 
uiścić karę na rzecz Bractwa złotych 18, a ponadto ukarany będzie w fen sposób, Iże 
przez 3 lata pod rzęd na Starszego mianowanym nie będzie. Wszystko to uchwalono 
za zgodę wszystkich. 

IV. Oto w dniu dzisiejszym cak1 Bractwo Święte powzięło takę uchwalę: Każdy 
nowicjusz, który nie będzie posłuszny Starszym, pełnięcym swój urząd w danym 
mieslęcu, ukarany zosłanlę w ten sposób: od dnia1 w którym wykroczył przeciwko 
poleceniu Starszych, rozpocznie nanowo swój nowicjat, a wszystkie poprzednie dni 
służby nie b~dę mu policzone w poczet trzechlecla Jego. Wszystko to uchwalono 
za zgodę Bractwa Świętego, za .zgodę wszystkicli. 

V. Kto nie zapłacił swcigo wpisowego, tak jako umówił ze Starszymi Bractwa 
tego w ciągu jednego roku, ten będzie w następujący sposób ukarany: albo wnleste 
podwójne wpisowe, albo nie b~dzle należał do Bractwa po wlekl wieków: · 

1 J na str, 42 .. • 
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VI. Wszyscy członkowie Bractwa Święfego zabawięzani , sę pościć prz.e.z cały 
miesięc Adar aż do p1·zyj~cia Mesjasza i odmawiać slichot 1.16 I 117 pa 1·az Jeden, ~raz 
psalm /2 pod rygOl'e1n kary jakę im nałoży toż Bractwo Święte za zgodę wszystkich. 

VII. A będzie ono Bractwo Święte równocześnie Bractwem pielęgnowania chorych 
i od dziś dnia nie będzie - taka niechaj będzie Wola Boska - żadnego innego bractwa 
pielęgnowania chorych oprócz niego, tylko Bractwo Święte spełniać będzie fllnkcje 
bractw.a pielęgnowania chorych. 

Wszystko to zostało uchwalont:l za zgodQ wszystkich mkiszkańców m1szogo 
miasta i wszystkich członków Bractwa Świętego w dniu 29 Tamu:z: 5571, tu w gminie 
świętej Łodzi" (następuję podpisy 1 O członków założycieli). 

Statut ten wkr.ótce okazał się za ciasny, 
uchwalono statut drugi, który jednak nie 
pierwszego, lecz uzupełniał je. 

wobec czego już w r. 1818 
znosił postanowier'i slatułt1 

2. STATUT DRUGI Z R. 1818 i REFORMA 1846 ROKU 

„I. Starsi Bractwa tegoż nie będę mianowani na okres dłuższy od 1 rokl1, Il mia
nowicie co roku w wolne dni święta Pesach rozpoczyna się i kończy ich urzędowanie. 
Zamianowanie ich nie odbędzie się w sposób inny jak tylko przez losowanie (elektorów). 
Elektorzy zaś, którzy zostanę wylosowani, maję zamianować Starszych. 

li. Nowomianowani Starsi powinni otrzymać rachunki od Starszych, którzy urzę
dowali w roku ubiegłym. 

Ili. Księga tego bractwa świętego ma być LI Starszych pełnięcych swój urzęd 
w danym czasie, a jeśli elektorzy zamianuję co roku innych Starszych, zobowięzani 
sę Starsi ustępuję cy oddać nowomianowanym tę księgę. · 

IV. Każdy, kto zostanie wybrany przez elektorów, nie mo:i:e mieć żadnych 
pretensyj pieniężnych do Bractwa tytL1łem poczynionych przez siebie wydatków. Albo
wiem cokolwiek wyda w roku swego urzędowania - wyłoży! z wlasnej kiesy na cele 
społeczne. 

V. Jako nie maję prawa członkowie Bracfwa Świętego, ani Starsi, ani elektorzy, 
ani którykolwiek inny z członków Bractwa wprowadzić kogokolwiek z gminy naszej 
do Bractwa Świętego w cięgu trzech lat pod rzęd. Od dnia dzisiejszego to tylko do
zwolonem będzie: jeśli ktokolwiek z członków Bractwa zechce wprowadzić syna swego 
do Chewry Kadiszy, wówczas członkowie maję prawo przyjęć, go - jako im się żywnie 
podoba - i to przyjęcie (syna członka) nie pod,„ada pod rygor niniejszego zakazu. 

VI. Żaden członek Bractwa Ś.viętegei nie ma prawa zaszczycić jakękolwiek funk~ 
cję religijnę, będźto czytaniem Tory, będźto jakęś innę zbożnę czynnością rellgljnę 
nikogo, kto nie nale7.y do Bractwa Świętego. A także w czasie, gdy się :zgromadzę 
członkowie Bractwa Świętego, lub elektorzy Bractwa, lub Starsi Chewry Kadiszy, nie 
ma prawa żaden człowiek z gminy naszej (nienale:!:qcy do Brnctwa) zasil',!S'ć ~ród 
zebranych. 

A obcy nie będzie miał dostępu do lego świętego zgromadzenia. 

Działo stę dnia 16 wedle rachuby Izraela, t. J. 16 dnia liczenia Omeru (ljar) 5578 r. 
(7,V. 1818) w m. Łodzi'!, ·. · -·1 

'1 
j 

i.· 
J 

Oba statuty odznaczają się mocną „ tendencją . do ekskluzywności. 

W ramach obu łych statutów było ujęte życie bractwa do r. 1840. 
Około r. 1814 wewnętrzne wstrząsy o mało nie rozbiły bractwa. Brak 
nam szczegółowych danych o tych wypadkach. Z lat 1837-1839 nie 
dochowały się nawet nazwiska ówczesnych Starszych bractwa: dowód to 
może wielkiego rozprzężenia wewnętrznego w bractwie. Może nawet 
w tych latach Starszych wogóle nie obierano, albo działalność ich była 
tak niesławna, że karły pinaksu, opisujące ję, zostały wyrwane. Elektorzy, 
wybrani w r. 1840, 1) którym poruczono trudne zadanie oczyszczenia 
niezdrowych stosunków ~ bractwie i przeprowadzenie gruntownej reformy, 
w fen sposób opisują ówcze.sny stan bractwa: 

„My, eleklor:zy wyżej wymienieni wraz z poszczególnymi naczelnymi członkami 
Bractwa nas:zego usiedliśmy i płakaliśmy 2) badajęc stan pracy naszej, którę przyjęliśmy 
na siebie od c:zasu powslania Bractwa wedle ustaw wpisanych w księgę naszę od 
niepamiętnych lat. Albowiem niemas:z jedności w :zgromadzeniu nas:zem, jeden burzy 
co drugi buduje, a prze:z to zburzone zostały fllndamenty Bractwa naszego, zburzone 
aż do podstawi Młodsi nie słuchali stars:zych, Starsi nie przestrzegali tradycji ustaw 
statutu, który ustanowili, jako zapisanem zostało w księdze Bractwa, Jeśli legł ktoś -
zmiłuj się Boże! - na łożu boleści, nikt oń nie dba ani nie stara się, ani nań nie 
zważa. A także słyszeliśmy i wielu nam to doniosło, że wstępowali ludzie do Bractwa 
tylko za wiedzę Starszych a bez wiedzy większości członków Bractwa, co przynosi 
ujmę honorowi Bractwa. A także (Starsi) nie stali na straży wykonywania obowięzku 
nowicjatu w Bractwie przez trzy lata pod rzęd, jak tego żędaj1,1 ustawy o nowicjacie. 
Starsi nie skępili swych łask (w udzielaniu protekcji) za drobnę zapłatę i wskutek tego 
nie przestrzegali nowicjatu ustalonego ustawę. A również („młodsi") nie krężyli 
z kwestę na cel Bracfwa po domostwach bogaczy w wigilję każdej soboty, jak to 
nakazuje wprowadzony u nas zwyczaj."„„. 

Tak smutny stan rzeczy zastawszy, zabrali się powołani do reformy 
elektorzy raźno do pracy, jak o tern świadczy dalszy ciąg tego protokułu: 

„To wszystko widziały oczy nasze! Powstaliśmy i zebraliśmy nasze siły, opasa
liśmy się pancerzem sprawiedliwości, zwołaliśmy i zgromadziliśmy wszystkich człor,ków 
Bractwa naszego, by wpoić w nich tradycje naszego Przymierza, by w górę podnieść 
choręgiew i przywrócić (spadłę z głowy) korcnę, oraz ustanowić mędre prawa za 
zgodę rabina i sędziego gminy naszej, by powrócić do pierwotnych ustaw zapisanych 
w starej księdze Bractwa naszego świętego, a także w tej oto nowej księdze - albo
wiem były te ustawy porozsiane tu i ówdzie - a wreszcie dodaliśmy (do ustaw) to 
czego nam brakło.„ Przyjęliśmy zaś na siebie pod ostrym rygorem iż nic (z tych 
ustaw) nie śmie pójść w niepamięć.· Tak uczyniliśmy z wolnej nasz~j woll, za zgodi.i 
wszystkich członkó.w Bractwa i za- zgodiJ rabina I sędziego· naszego, wedle przepisów 

1) Jako elektorzy zostali wylosowani w r. 1840: 
1. Szmul Jechezkiel, syn Jóżefa Z a I cma n; 
1. Jakób Ze'ew, syn Pinchasa Z o n en be r g1 
3. Jakób Jehuda1. S'yn Katrlelii Go Id e ri ~at; 

2) Cytat z psalmu 13'7, · 
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· ·A· ·· k · ;, " 1· · l"ś iy' 'z• e zg'1nr.iło wiele kart z· księ·gi Brudwn od nie-' • t • T y Ji:l 'o' 1z wie zie ·1 n , · "" · SWIQ• er Olh ', , lat ~ostanowiliśmy naprawić to zło, by dotęd kurty księgi by/y policzone ~amię nyc JLlZ dl, alfabetu zeszyte mocnym sznurem i zaopatrzone pieczęcią rabina, 1 oznaczone we e , . . . wielkiego luminarza i sędziego naszego, oraz pieczęc1<J Dozoru naszej gminy: 

A
, k · (,j' . 

5 
członków Bractwa, będzie :zapisany na osobnej karcie (w no~ej az y z na , . . . . . t . . J' kie było 1'ego postępowanie? ksi dze Bractwa), a rn1anow1c1e zap1sanern zos anie · .a . . ęl' ł · dobr" pamięć czyli też .,- broń Boze - nie :zachowywał się odpo-aza 1 zas L1gu1e na .., c 1 

• • I kl d · · " ·· · · k t k . n'ió ł? Wyrok ia~ ten wyrai.rne 1 co a n10 wypisanym w1edn10 1 Ji:l ę za o a1ę po s. 
będzie„„. 

Działo się tu, w gminie Łodzi dnia 6, w wigilję swiętej soboty, w· pierwszy dzieii 
miesięca Nisan 5600 r. (4.IV.1840)", 

Głównem dziełem reformatorów było ustalenie nowego, Ili-ego siału
fu bractwa, którego szczegółowe i rygorystyczne przepisy miały wprowa-
dzić ład i dyscyplinę w braclwie. 

3. Nowy statut z r. 1840 

„I. Jeśli ktoś wstępuje do Bractwa, winien jest służyć ~raciorn swym, czł.onkorn 
Chewry Kadiszy według polecei'l i wskazówek Sfarszych pel~1ęc~ch wtedy SWÓJ ur.zęd 

rzez 3 lata pod rzęd. Nikt nie będzie wolny od tej służb~, w1elk1 .czy mały, za d.uzem 
~z małem wpisowem, i będzie się zwał „młodszym", 1ak Io 1est we zw~cz.aiu we ws~ystklch świętych gminach. Ale jeś!i większość czł~nków Bractwa z:_odz1. się,, aby 
kandydat, będęc człowiekiem znakomitym, byl zwolrnony, wówcza: - . a zalezy Io zupełnie od woli członków Bractwa .- mogę mu darować tę naleznę 1m od r~i~go 
oznakę czci i uszanowania. Natomiast w staraniach i pracach członków Bractw~ win1e1~ 
(nowicjLisz) starać się przodować wszystkim innym członkom ~ractwa w surn1enn~śc1 
• t ś · T k · nie ma (nowic1'usz) prawa wypowiadać się na zgromadzeniach 1 go owo c1. a ze . . . · d · ć ł ków Bractwa pełnić i'akiekolwiek funkcje nadzorcze i nie śmie powie ·zie czego· cz on , · 3 I t Ró · · 'e będzie kolwieik 'przeciwko żadnemu czlonkowi Bractwa w !xzec1ęgu a ·. wrnez 111. mógł być dopuszczonym do zaszczytu wylosowania go na prawyb.orcę„. Dop1er~ ?dy 
minę 3 lata · pod rzęd, a Starsi poświadczę własnoręcznym podp1sern, że now1c1usz sprawował się odpowiednio - będzie mógł być uważany za pełnego członka Brnctwa 
pod każdym względem. 

li K ·ęga Bractwa będzie w przechowaniu , Starszych i co roku winni ustępujęcy 
St · odda~' je w ręce nowoobranych Starszych w obecności elektorów, oraz złożyć d;~:~dny i sprawiedliwy rachunek z rozchodów i dochodów. A jeśli zejd.;J się. członka~ 
wie Brnctwa w 'celu wzięcia pod swę pieczę jakiejkolwiek sprawy, dotyczc,iceJ Bractwa, 
nie śm\~ . f?yć wśr~d nich żaden z mieszkai'lców naszej gminy, nienależęcych do 
Br?ctwa. 

111. „Młodsi", ci którzy SQ nimi obecnie i ci, któr.zy w p1·:ys:lości przyst;,ipli,l
1 

do ' 
Bractwa, winni być przez Starszych wpisywani rok rocznie do ks1f2g1, z nadmleni~n e.rn, 
azali przestrzegall swej służby wedle przepisów. Jeśliby zaś brakło (w Ich karcie) 
pddpis\J Sta'rsze,g'ó, Wówczas da1iy rok nie będzie im zaliczony w poczet ich trzechlecia„ 

1V. kazdy członek aractwa. mleć będzie od dziś' d~ia osobnQ kartę w ksiQ~ze, 
w kiórej zapisane będ~ jego zobowi1p;ania i jego sprawowanie się,. Każdy bpw1em 

I 
I 

~. 
I 
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mL1si uiścić ze zobowięzań (pieniężnych) wobec Bractwa nie później jak w przeci~gti 
roku.... , 

V. Już zapisanem jest w starej biędze, że Bractwo Święte ma zaszczyt zajmować 
się zbożnę służbę pielęgnowania chorych i wara mieszkańcom naszej gminy utworzyć 
lub zorganizować osobne bractwo pielęgnowania chorych, alb.owiem. takie bractwo 
jest zawarte w Bractwie Świętem. Ponadto ustalono zwyczaj, że w wigilję każdej 
soboty wysyła się jednego z „młodszych" dla zbierania datków u wszystkich miesz
kańców naszej gminy - niechaj Pan Bóg ma ję w swej opiece I - a także zbierać 
się bę::lzie datki na we'selach i L1czfach obrzezania od zebranych gości. 

VI. Równie± przyjęli na siebie członkowie Bractwa obowiązek pielęgnowania 
chorych. Mężczyzna czy kobieta, jeśli padnę - zmiłuj się Boże - na łoże boleści, 
nawet jeśli nie należQ do Bractwa, albo jeśli przybędzie obcy i tu go - broń Boże -
dosięgnie choroba i potrzebować będzie pielęgnacji - wówczas obowiQzani sę 
Starsi we własnej osobie odwiedzać go, opiekować się nim i baczyć na wszelkie 
potrzeby chorego, dzień w dzień, mężczyzna przy mężczyźnie, kobieta przy kobiecie. 
A jeśliby potrzebne było czuwanie nocne, winien Starszy ustanowić straż z człon
ków Bractwa, a każdy, kto zostanie wylosowany do czuwania, winien pójść we własnej 
osobie lub wynajęć kogoś na swe miejsce, winien spędzić sen ze swych powiek 
i baczyć czujnem okiem, by dostarczyć choremu wszystkiego, co mu potrzeba i co 
go może orzeźwić. A jeżeliby - broń Boże - któryś · z członków Bractwa odmówił 
spełnienia jednego z tych dwojga, tedy mocen jest Starszy najęć człowieka na jego 
miejsce i pobrać u niego (u członka odmawiającego posługi) sowicie opłatę jaka się 
należy za czuwanie. Gdyby zaś człowiek on odmawiał i trwał w swym uporze i nie 
zapłacił Starszemu, tedy mocen będzie Starszy wydalić go z Bractwa. Człowiek taki 
straci swe prawa członkowskie z kretesem, a jeżeli zechce wrócić i przebłagać 
(członków Bractwa) n~e zostanie mu wprzód wybaczone, zanim nie opłaci sumy 
pieniężnej, którę nałożę nań Starsi i członkowie Bracfwa, tak samo jak ję opłacajfA 
mieszkańcy naszego miasta, świeżo wstępujący do Bractwa. · 

VII. I to już raz było ustanowione: wldziJC że członkowie Bractwa , zaniedby
waję zajmowania się zwłokami i nieraz przychodzę ludzie zupełnie po Bractwa nienale
żęcy i zajmuję się tę zbożnę powinnością, postanowili wszyscy członkowie Bractwa 
jednogłośnie położyć kres i granicę, by nikt w przyszłości nie miał prawa do tej 
pobożnej czynności, lecz tylko Starsi wylosuję pomiędzy sobę, kto. (z członków) ma 
dostc,ipić zasługi zajmowania się zwłokami i noszenia trumny„. Ten zaś, który zostanie 
wylosowany, niechaj będzie skrupulatny i prędki (w spełnianiu tej powinności) i niechaj 
nie wymawia się brakiem czasu i innemi zajęciami. Jeśliby zaś ktokolwiek odmawiał 
z le~istwa .:..... wedle zdania Starszych - spełnienia ich (Starszych) poleceń, wówczas 
Starsi mogę go ukarać karę pieniężną wedle swego uznania i wedle' okoliczności 
czasL1, - aby utrzymać w Bractwie obserwancję praw naszych. 

VIII. A gdy na kogo przyjdzie kres jego żywota i w proch się obróci, winni 
Starsi zapisać dzień śmierci i pogrzebu oraz miejsce jego spociynku, 

IX. Jeśli, umrze - zmiłuj się Boże - człek znakomity, dla klórego należałoby. 
wybrać miejsce na grób .stosownie ·do tego znaczenia i honoru, powi11ni Siar~i 
wezwać większość członków Bractwa i wybr<Jć za ich zgodę miejsce' na grób,· jakoteż 
umówić cenę kupna. 

X. Starsi nie b.ędę sprawowali swego urzędu dłużej niż rok, a wybory odbywać 
się będę co roku w wolne dni święta Pesach w fen sposób: za pomocę lo:fow'ania 
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wyznaczeni zostanę 3 elektol'zy, ci zaś wybiorld wedli1 $W1.HJO umMi<! ;1 ':iłi1rf,z}'1h, 
godnych tego t1rzędu - albo z ustępuj~c:ych St11rszyc:h, alim lltl~JO~ z ptJ~n)d ~.iobil~ 
(Rlnktorów}. 

XI. Je~li który z członków Bradwa z~1d1cc1 wychowyw.~ć 'wot,Jn ~•y•rn dl.1 w1u0 „ 

wadzenia go do Brnctwa, przyslugt1jH mu pi~\rwszeństwo u1 la11i~1m wpi~uw•1w, 

x.11.' Je~li prżyjedzie ktokolwiek i oznaczy ~1rób '.'iwyd1 f(Jfllicćiw l11b innych 
krewnych, aby postawić nagrobek, winion wprzód zawiadomić Stt1rsiyd1, li (mi rMk•.'-.1 
naf1 datek na rzeci Bractwa, stosownie do honoru um1rlo90 i ok,1Hc,;11(:>~t;i r:lllMt. 

XIII. Posł dnia 7 miesii;ica Adar rm:yjęli na siebie~ cifonkowit• Brt'lt:fwł! t)d r1ii:•p11" 
miętnych czasów - atoli większość nie jest w sianie go dołrzy11u1ć. Pruiln ~t.rnowimy, 
ie co roku wylosuję Starsi 10 mężów z po~l'ód członkcSw Brncfw11. Wyłclsow11ni będ.~ 
pościć i czytać Torę, pozostali zaś wykupil,l si~, wpłacfljl,lc 18 groszy na rąc'~ Stam:ych. 
Ale jeśli pa kpgoś wypadnie los, a nie będzie w słaniel pościć, wiriifHl wykupić się 
u Starszych sumę trzykroć pt> 18 groszy, a Starszy winic1n wyznaczyć na jfJ91~ mi~ijscri 
do postu innego członka Bractwa, by dopełnić liczby dziesięciu. 

XIV. Postanowili wszyscy członkowie Bractwa z wolne;, nieprzyrm1swmiij woli 
i pod przysięgę : jeśliby na któregokolwiek z członków Bractwa byly skargi l prnłm15j(~ 
do rabina i sędziego naszego lub do s1,1du sprawiedliwego gminy mm:ej i jeśli onk'I 
nie zechce przyjęć wyroku wyszłego od nich (I. j. od rabina lub od S/ildll), woncil!S 
mogę Starsi wydalić go z Bractwa Świętego, jeśli trwać będzie w swym uporrn, po 
lrzykrotnem upomnieniu. 

XV. Starodawnym zwyczajem od niepamiętnych czasów tna Braefwo Święte 
pierwszeństwo przed wszystkiemi lnnemi stowarzyszeniami w tulejsrnj gmlnl~i do rado~ 
wania się , w dniu Radości z Prawa i w ósmym dniu Święta S:rnlasów na wspólnc~j 
uczcie wieczornej - jako to jest we zwyczaju we wszystkich gminach - oraz w ob~ 
chodzie z rodałami od Domu Zgromadzenia (swego) do synagogi. 

XVI. Nowomianowani Starsi winni baczyć czujnem okiem na ksl~91l niniejsz~, 
by im nie zaginęła, by w przeciwnym razie nie popadli - broń Boże I - pod rygor 
najostrzejszej sankcji, jakę nałożyli na nich członkowie Bractwa z własnej woli za 
zgodę wszystkich, a przedewszysfkiem za zgodę rabina, elektorów, Starszych i naczeł· 
ników Bractwa .. „„w wigilję soboty świętej, dnia 6 Nisan 5600 r. (10.V, 1840). 

Skutki reformy nie, dały długo na siebie czekać. W najbliższych 
lafach ujawniło b_radwo wiele inicjatywy i energji. W r. 1842 przystępiło 
do wystawienia murowanego ogrodzenia cmentarnego, co pochlonęło 
wiele sił i kosztów. W latach 1856, 1858, i 1860 uchwalono nowe dodał· 
kowe ustawy, które miały na ceki udoskonalenie jeszcze bardziej aparatu 
administracyjnego bractwa i przystosowanie go do nowych warunków 
wzrastającej metropolji przemysłowej, do zwiększonej znacznie liczby 
ludności żydow~kiej, do zwiększonych skutkiem tego zadań bractwa i do 
znacznego wzrostu liczebnego członków instytucji. 
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4. ARTYKUŁY DODATKOWE 

\1 s. a. (po r. 1856) 
•, 

I. 

„Jako wyjaśnione jest w rnnieJszym pinaksie w artykule 10 (statutu z r. 1840), 
fż rok w rok ustanowią sobie. członkowie Bractwa 3 elektorów ... i ta ustawa jest w mocy 
od lat' wielu i dni niepamiętnych, gdy miasto to było jeszcze małe a ludzi w niem 
niewielLI - teraz zvś powiększyła się gmina nasza.„ i wielu jest chętnych do wstępie
nia 

0

d6 Bractwa naszego za odpowiedniem wpisowem„. dlatego uchwaliliśmy ustanowić 
5 elektorów„. a ci ele'.dorzy obierać będę z pośród członków Chewry Kadiszy Przeło
żonych.„ Lecz nie będę mogli elektorzy zwlekać z obiorem Starszych więcej niż 8 dni 
w miesięcu ljar, liczęc od dnia, w którym zostali zamianowani, a jeśli będę dłużej 

zwlekać, wonczas maję prawo ustępujący Starsi zwołać członków Bractwa, by obrali 
nowych) Starszych wedle swej woli i upodobania." 

li. 

„I to jeszcze uchwaliliśmy ku większej mocy i powadze: jako znajduje się w sta
rej księdze od czasów założenia Bractwa postanowienie, że wszystkie wydatki, które 
poczynię Starsi z własnych funduszów w czasie sprawowania swego urzędu„. na jakowe 
potrzeby konieczne, jeśli nie znajdą źródła skędby zainkasować na pokrycie (tych 
wydatków} tedy przepadnie im wyłofona przez nich suma wraz z wygaśnięciem 
czasu trwania ich mandatu i nie mogę rościć sobie żadnych praw ni pretensyj do 
zatrzymywania w swem ręku jakichkolwiek przedmiotów, należęcych do .Bractwa, oraz 
muszę natychmiast oddać księgę Bractwa nowoobranym Starszym. Ponieważ zaś zapo· 
mniano zapisać L1stawę tę do księgi niniejszej, przeto powstaliśmy i wzmocniliśmy się 
większę mocę i hartem dla przestrzegania przepisów zawartych w onej księdze, 

a uchwalonych za zgodę członków Bractwa„.• 

z „. 1858. 

nMY członkowie Bractwa Pielęgnowania Chorych i Bractwa Pogrzebowego zgo
dziliśmy się wszyscy dodać artykuł 7-my ·do statutu zapisanego w niniejszej księdze 
(statutu z r. 1818) : 

„Jeśli legnie - broń Boże I - na łożu boleści jeden z członków Bractwa, albo 
- uchowaj Boże I - ktoś z jego synów lub córek, tedy winni członkowie Bractwa, na 
których padnie los z ręki Stam:ego, pójść osobiście odwiedzić i piel~gnować chorego 
i nie wolno im wynajęć na swe miejsce Jakiegoś człowieka, jako juz wyjaśniono w ar
tykule 6-tym statutu (z r. 1818). Jeśliby zaś ów (członek Bractwa, na którego padł los) 
nie był w domu lub siła wyższa przeszkodziła mu .pójść osobiście, tedy winien jest 
wynajęć i posłać członka Bractwa, a nie kogo innego i ów zobowięzany jest pielęg
nować chorego w cięgli całego czasu jego choroby, A jeśli (chory) nie wstanie z ło.ża 
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6, K'1tla ty/ulowa li. Księgi Bractwa Pogr:z11bowq,111 (patrx Mir. '""''" i/'.il). 
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bo kiści i przyje.Iz in. 1;11ń ···bror1 Boże I··- kres jego żywota, tedy obowięzani sę członkowie 
Brcictwa .ncł nri1n1111e1~rngo do największego przybyć do domu zmarłego, zajęć się 
t1:up.eim 1. odprowadzić go (na miejsce wiecznego spoczynku) bez wszelkiego ocięgania 
się 1. Jon~sf~a'. A gdyby dowiedziano się, że którykolwiek z członków Bractwa był 
w rn1eś~1f) 1 nie przybył, '.1atenc:zos zostanie ukarany jaknajsurowiej przez Starszych 
wedle ich własnego llZlllHHa. Ta zi,JŚ ustawa ma być w wielkiem poszanowaniu, jak 
ka:i:d.~ z us lew uchwalonych przez wszyslkich członków Bractwa. Ponadto winno 1 O człon
ków Braclwa odprawiać modły przez ca/Gi 30 dni, rano i wieczorem, w dnie powszednie 
i sobolni(ł, a Starsi i.obowięzani sę posyłać fam rodał w cięgu całych 30 dni. 

„„„w osłatki świętej soboty, dnia 9 miesi1,1ca Szewa! 5618 r.• 

li . 

• Wszyscy ci:łonkowie Bractwa zgodziliśmy się.„ że każdy z członków Bractwa, 
który był karany trzykrolnie, nawet jeśli mu przebaczyli członkowie Bracfwa z powodu 
satysfakcji przezeń danej i jego błagań„. nie może być dopuszczony do wylosowania 
na elektora, ani do piasłowania urzędu Starszego.„ 

.„w ostalki soboty świętej, 12 dnia liczenia snopków 5618 r.• 

Ustawa z r. 1861), 
.W dnh1 jak poniżej zebrnlifoiy się, naczelnicy i członkowie Bractwa Świętego 

i Bractwa Pi'elęgnowanla Chorych i naczelnicy Dozoru (Bóżniczego) gminy tutejszej 
Łodzi i uchwalono za zgodę wszystkich i po dojrzałej rozwadze, jako że - Bogu dzięki ,„_ pomnożyli się mieszkańcy naszego wielkiego miasta, .a sę wśród nich ludzie 
wybitni i zamożni - niechaj Bóg ma ich w swej opiece I . - i już nie wystarczaję 
slatufa, objaśnione w księdze Bractwa z dawnych lat dla prowadzenia spraw miasta w sposób naletyty- przeto postanowili niżej podpisani dodać jeszcze pewne konieczne 
ustawy. A oto co dodajemy do L1staw dawnych : 

I . 

• Pięciu jest elektorów, którzy wyznaczani bywaję przez losowanie rok rocznie 
w wolne dnie święta Pesach, a w ich mocy jest wybrać dwóch Starszych, jak to jest 
objafoione w pinaksie Bractwa. Odt1,1d i nadal elektorzy maję wybierać 3 Starszych 
a nad nimi będzie obrany zarzędca czyli kasjer. Wybierać zaś będę elektorzy i 18 
mężów, o których dalej mowa w ~rtykule trzecim. 

A taki będzie ich (Starszych) regulamin: 

Każdy ze Starszych sprawować będzie swój, urzęd wedle wszelkich przepisów 
ustanowionych w księdze Bractwa, przez jeden miesięc naprzerpian. Wszelkie dochody, będ:fto z cmentarza, b1Jdfto inne dochody i ofiary aż do wysokości 18 złotych zabierać będę Starsi, zaś od 18 złotych wzwyż wezmę Starsi jedn1,1 trzecię dochodów, a. dwie 
trzecie zabierze kasjer I on te:ż: .zapisze w swej księdze wszystko co wpływa na jego ręce, by móc wszystko rzetelnie objaśnić, gdy będzie trzeba się z . nim obrachować, 
A jeśli Starsi będę potrz<lbowali większej sumy pieniężnej na cele Bractwa i nie 
wystarczy im jedna trzecia część wpływów, którę otrzymuj1,1, będę . mogli otrzymać (większQ sL1mę) od kasjera za pokwitowaniem, które wystawiQ i w którem zaznaczę, na 
jaki cel (biorę pieniądze). Co mlesięca obowi1,1zany jest(urzędujęcy) Starszy oddać wszyst
kie„ (?i„. i gotówkę jaka mu pozostała, a taksamo drugi i trzeci Starszy i tak ~lternujęc ~lę aż ·do upływu całego roku, wszystko wedle sprawiedliwego rachunku· i z rze
telnem wyjaśnieniem .,wobec Starszego, któremu oddaje kasę i wobec kasjera. 
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li. 
„Starsi zobowięzani sę wynajęć za pi~mii;)ch:n tlr<1dw11 lnk<'ll, h~1 l~m w"Linnwu'. 

dom modlitwy dla członków Bractwa, t·ak jak Io bywało di.dydit'iM~. 1.11.u wyt: qt1 

na Dom Zgromadzenia, w którym zbierać się m11j<J cdcmkowin H1,~dwi1, u1dn;'. 111H.l 

spraw.3mi Bractwa; i nie będę :zwoływać Ich do iadnt:go lr111['.t~10 k)kK~h1 pik l)·I.~ n <ki 
domu Zgromadzenia, który wynajmę i w kfórym modlić 11ę będ.7. , w 1hm1 7 Ad11r 
i w dniu Radości z Prawa, kiedyk1 wyprawia się w::i:ł~ dla cz.łtmln~w Url'H fw11 wndln 
starego :zwyczaju, biesiady odbywać si!! będę, jak to je11ł w~.1 1'.wyc:u11u , w mit••;tk1rniu 

Starszych." 

111. 
„Równie:!: to~my Llchwalili: wybrać na stałe 18 pow11!11nyd1 n·1f:hłiw, 1 lfr111l16w 

Bractwa - jakoto zostali wymienieni na odwrotnc~j stronie h.1jh1 kt1fły i kh 
również do księgi Braclwa. Ci mę:iowie będQ wzywani, by radtić n11d k,1,>dą sprnwQ 
Bractwa, czy to jeśli ktokolwiek :z mieszkańców naszej gminy flrlYJ•l.rk~ u1p1~<1ł ~iii! do 
Bractwa za wpisowem, czy to w innych sprawach, dolycz~c:yd1 Brtidwtt. NinN.IU 11io 
będę mogli zdziałać Starsi sami, bez zgody tych 18 rnęt.ów, ety le> więk~ni~d. <'.lY lei 
wszystkich. Te ustawy zanotowano też w pinaksle (kslądz~1 uchwal) kah@łu„„„ 

Wtorek., dnia 1 O liczenia snopków 5620 rok li, w Łodxi." 

s. KONFLIKTY i ZATARGI WEWNĘTRZNE. 

Zatargi wewnęlrzne i sprawy dyscyplinarne mogłyby ncun cfoć wielt:1 
materjałów dla poznania stosunków wewn~łrznyc:h w brc:idwie, GJdyby 
sprawy te nie były w protokułach łok starannie łuszclwoM i oslcmiane 
małomówiqcemi frazesami. Mamy też wysfarczaj!łce pr,iwody, by przy· 
puszczać, że wraz z wielu wyrwanemi z pinaks6w korlarni prHpc1dlo dk1 
nas niejedna charakterystyczna i ciekawa sprawa. 

Ale i fe hieliczne fragmenty, które pozosloly, rzucojq do~ć ~wk:ilło 
na sprawy wewnęirzne braciwa. 

Sprawy dyscyplinarne, o których znajdujemy wzmkmki w pinaksach, 
obejmują czasokres od r. 1841 do 1892. Dla lał przed r. 1840 nie. zocho* 
wały się żadne wzmianki o zatargach lub wykroc.zenioch, z wyjqłkiem 

. cytowanego przez nas 'profokułu elektorów z r. 1840. Tłumaczy si~ 
to może tern, że pierwszy pinaks jest odpisem z oryginału, zopewne 
odpowiednio przerobionym, z którego usunięto kweslje drażliwe. Po dru· 
gie, może w ostatnich latach przed reformę 1840 roku, w czasie ogólnego 
rozprzężenia w bractwie, władze dyscyplinarne nie działały dość sprawnie 
i nie wydawały, ani nie zapisywały .do ksiąg żadnych wyroków. 

Dużo nieporozumień wybuchało.. na tle niewypełniania swych abo· 
wiązk6w przez członków i nowicjuszy bractwo, 

Już w' r. 1841 został, za niedbale spełnianie obowiązków, usunięty 
z bractwa Samuel, syn Awigdora (Koch a r'i ski). Ponieważ jednak uko• 

- 97 -

,, 

7. Kart a ty/Ulowa III. ksiif gi Braclwa {pair z sfr 43): · 



rzyl się - przebaczono mu i przyjęło go z powrolem, ole rrnd wcirunkiom 
zapłacenia kary w wysokości 8 kilorów ( 48 zl.) i priedłuh~nin nnwicjołu 
z irzech na 4 lała. - Zo niespełnienie obowiązkcSw nowicjuszc1 ;r:osłoł 
również w łyrn samym roku ukarany Icchak Jak6b, syn S. przedłl1ieniem 
nowicjału o 1 rok, przyczem oslrzeżono go, że, w rcn:ie dolszeg<:» z.lego 
prowadzenia się, zosłanie z bractwa wydalony. Podobnie zci zoniedbonie 
służby nowicjatu został ukarany Chonach Henich G o Id ber g w r. 1842 
przedłui:eniem służby nowicjatu. Po upokorzeniu się winc;wojcy i zoofiaro· 
waniu przezeń na rzecz Beł·hamidraszu 5 funtów świec - zwolniono go 
z kary. 

Sprawy dyscyplinarne lego rodzoju dowodzą1 ie po r. 1840 ściągnięto 
mocniej cugle dyscypliny. O wiele ciekawsze są jedrwk sprawy, 
w których członkowie bractwa byli oskarżani nie o k1k niewinne i drobne 
przewinienia, lecz o to, ie 110/wierali usla przeciwko braclwu świ~!Em1uH, 
czyli krytykowali je, oraz że występowali przeciwko Słcirszym l:m1cfwa, 
ich działalności, ich prowadzeniu kasy iłp. Otworzy się łu przed nami 
karta z dziejów wewnętrznych bractwa, z walki klik o wkJd:u~ i honory 
w bracłwie. 

Z jakiemi zarzutami występowali oponenci 1 co w s:i:cngólności 
krytykowali? Czy byli ło oponenci pojedyńczy, czy łeż przywódcy więk· 
szych grup opozycyjnych? Jakie były rezultaty tej walki 1 . 

Na fe pytania częściowej tylko udzieli nam odpowiedzi cmaliza kilku 
faktów: 

Już w r. 1841 Chanach Hen ich Go I db e r 9 1 obwiniony i ukarany 
za zaniedbywanie obowiązków nowicjusza, występował z zor.zułami prze· 
ciwko Starszym bracłwa. Goldberg nie był zapewne szarym !ylko szere· 
gowcem w bractwie. Była to jednostka bardzo przedsiębiorcza. Był jednym 
z pierwszych Żydów łódzkich, którzy wforgnęli do produkcji włókienniczej. 1) 

W późniejszych latach piastował wysokie urzędy zarówno w gminie 
żydowskiej jak i w bractwie. Mimo, że w r. 1841 był jeszcze nowicjuszem, 
czuł się już dość pewnym siebie, by wystąpić z krylykq Starszych braclwo. 
Ale został za Io tylko bardzo łagodnie skarcony, mimo oslrzejszego wy· 
roku początkowego. 

Również ukarany w r. 1841 I c c h a k · J. a k 6b1 syn $., mimo kary i .za~ 
grożenia wykluczenia, uprawiał opozycję. W r. 1849 zosłoł on wybrany w wy
jątkowych okolicznościach w poczet Starszych bracłwo, (por. wyżej, rozdział 
o władzach bractwa str. 61 ), lecz już w r. 1851 próbował „zbuntować członków 
bractwa" i „otwierał usta, by m6wić rzeczy zuchwałe i oszczerstwa, obrazy 
i obelgi przeciwko członkom bracłwau. Za to został z bractwa wydalony, 
aż do czasu gdy ukorzy się i przyrzeknie poprawę. Ale Icchak fokób 

1) F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 83, 166, 229, 
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snać nie poszedł do Kanossy, bo nic o Iem nie wiedzą pinaksy braclwa, 
. które już więcej nigdy jego nazwiska nie wspominają„. 

Rok. 1851 był - zdaje się - wogóle rokiem silnej krytyki i opozycji 
w bracfw1ę. W tym roku został te~ oskarżony Salomon, syn Samuela 
(Lit ma n), lewita o Io, że „zuchwale się sprzeciwiał kierownikom n as z ej 

, gm i n Y i nie chciał słl.łchać napomnier1 i przestróg większości członków 
gminy naszej". Zapadła uchwała bezwzględnego usunięcia go z bractwa, 
b~z moż~ości ~onownego przyjęcia I Lęlcz po kilku miesiącach nołuje 
.pinaks n1eoczek1wany zwrot w całej sprawie. Oto po swarach, które do-

, prowadziły do jego wykluczenia - opowiada protokuł - r. Salomon 
przedłoi:ył swe żale i skargi sądowi (rabinackiemu) i fen uznał, że pod
sąćlny jest czysiy jak lza i wolny od wszelkiej przewiny. Na tej podstawie 
członkowie bractwa, którzy . pr~edfem jednogłośnie go wydalili (wedle 
brzmienia profokułu), uchwalili przyjąć Lifmana z powrotem i podarować 
mu ponadto 1 rok nowicjatu, stwierdzając, że „ludzie, którzy z nim (Lit
manem) i:yli w niezgodzie, wyssali z palca całe to oskarżenie, aby go 
skompromitować". 

Jeszcze bardziej „rewelacyjną" jest. irzecia sprawa dyscyplinarna 
w r. 1851, w ten sposób w prolokule o'pi,sana: 

.Jako, iż wspomniany r. A brah a m (syn Mojżesza Fajt I o w i cz a) uczynił 
wyłom (rozłam ?), jakiego nie widziano jeszcze, ani o jakim nie słyszano w żadnem 
z p~śród Wszelk.ich Br~ctw Świętych w Izraelu, sponiewierał Bractw~ i sprzedał człowie
ko"."1 obcemu, nienalszęcemu do B.ractwa, swoje prawa i pełnomocnictwa w Bractwie 
~w1~tem, :'obec tego uchwaliliśmy my niżej podpisani; wedle 'zdania 'starszych 
1 .w1ększośc1 członków bractwa, wydalić .i usunęć tego, złego człowieka, Abrahama, 
z naszeg? bractwa, Od d1)ia dzisiejszego. nie będzie wspomniane imię jego wśród 
nas.'. jak .. długo żyw będzie, alb?wiem sponiewierał .i shańbił Jlractwo, oraz sprzedał 
\s~e prawa). z~ cenę 40 zł. wedle skryptu przei!eń własnoręcznie podpisanego z pełnę 
św1adomośc1ę 1 z całę rozwagę, bez żr.idnego przymusu". · , , 

Wszystkie te s~rawy nasuwają wiele refleksyj: Dziwne się nam wy· 
daje, że Szlomo Ulman został wpierw potępiony wczambuł, a następnie 
rychło przywrócońy do wszystkich praw, a sprawa jego wyroku sprowa
dzona do intryg jego wrogów. Prawdopodobnie zresztą Litman nie był 
zwyczajnym tylko pionkiem w bractwie: należy on do arystokracji miejs· 
cowej; ojciec jego niejednokrotnie piastował urząd Starszego bractwa 
oraz Starszego Dozoru BóŻ!;liczego. Salomon Litrnan nie został też skazany 
za niesubordynację yvobec bractwa, lecz za „zuchwałość" wobec zarządu 
gm,iny żydowskiej. Ciekawy to i charakterystyczny szczegół, świodczący 
o związku wzajemnym walk i starć poszczególnych ludzi czy też grup na 
terenie bractwo i gminy, oraz wskazujący na ścisłe stosunki pomiędzy 
warstwą rządzącą w bractwie i w gminie. - W sprowie Fajtlowicza 
zadziwia sama ireść oskari:enia, mocno nieprawdopodobna {sprzedaż 
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praw członkowskich 1). O lyrn7e snrnyrn, obecnie ink osl.r~ polęp~onyr'.1 
Abrahamie Fajtlowiczu, synu zaslui.onego dla braclwci Mop!es;rn Fo1łlow1· 
cza, wyraża się protokuł bractwo w r. 1812, że sk1żył brocłwu „z ~CJ!t;1 
gorliwością". Ciekawe jest wreszcie, że synowie tegoż Abmhc1m:1 F(JJllo· 
wicza są nadal członkami braclwa, o jeden z nich nciweł, lcchc1k Ekhcmcm 

Fajtlowicz, w latach najbliższych po skazaniu ojca dzierży :nysokie urzędy 
Starszego i elektora w bractwie. - PoncJdło we wsz.yslktch wypc1dkcJch 

nasuwa się pytanie: skoro działalność inkryrninowcmych uwc1żano była 
dla bradwa za lak szkodliwą, dlaczego wyroki sq prawie zciwsze lak 

łagodne, względnie tylko warunkowe 1 Nasuwc;t się przypuszczenie, szcze· 

gólnie odnośnie do sprawy Fajłlowicza, Liłrnana i fok~ba lcchc1kc1, 

względnie też Goldberga, że w danych wypadkach sqdownrcfwo bractwa 

było raczej aparatem politycznym w ręku rzqdzęcej kliki celem LISLmięcio 
lub ukorzenia przywódców klik opozycyjnych, aniżeli inslyłucj q slużqcq 

wymiarowi sprawiedliwości. 

Krytyka i opozycja, raz rozbudzona, nie uslaje i prowadzi w ciągu 
całego 1 O-lecia prawie rak rocznie do nowych konfliktów. 

W r. 1853 został Fis ze I, syn r. S. ukarany za "of w ie ranie usl 

i mówienie nieprzyzwoitych rzeczy o bradwieu grzywną w wysokości 
17 zł. Wyrok został wydany wspólnie przez Slarszych nBracfwa Święłego" 
oraz „Bractwa wyposażania niezamożnych panien" (i'l'!l nol::in n„::tn), kłóre 

tu po raz pierwszy ukazuje się na widowni życia żydowskiego w Łodzi. 

Dramatyczny przebieg wzięła sprawa dyscyplinarna Jak 6 ba 

Sieradzkiego. Sieradzki wstąpił do bractwa w r. 1841 i jui w czasie 
swego nowicjatu przyslużył się bractwu gorliwą wsp61procia przy budowie 

ogrodzenia cmentarnego w r. 1842 tok dalece, że w uznaniu jego zasług 

bractwo zwolniło go z pozosfolej mu jeszcze reszły nowicjału. Lecz oto 

fa łak dobrze zapowiadająca się karjera Sieradzkiego w bracłwie bierze 

nieoczekiwanie w r. 1853 taki żoło~ny koniec: 

„Jako że mąż fen, Jakób, syn Judy, Sieradzki wiele razy 

odmówił służby Bractwu Świętemu z obelgami i wyzwiskami, a my, 

członkowie Bractwa, szukaliśmy zgody i posłaliśmy doń (delegatów), 

lecz on odwrócił się (do nich) iyłem wobec świadków, oprócz 
tego już dawno temu występował przeciwko bractwu i ukaraliśmy 
go grzywn'l 6 talarów w gotówce pod grozą wykluczenia go 
z bractwa na przeciąg jednego roku. Wtedy przyjął na siebie 

wyrok i własnoręcznie podpisał, że jeśli nie wypełni go do dnia 

7 miesiąca wtórnego Adar tego roku, wtedy wyrok (wykluczający 

go) słanie się. prawomocny. A teraz posłaliśmy do niego, by wy· 

pełnił· warunki wyroku,. a on lrwał w swym uporze i dodał nowe 
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grzechy do słarych i rzucał oszczersłwa no bracłwo, dlałego 

uchwaliliśmy my, członkowie Bractwo, większością głosów wraz' ze 
Starszymi, wydalić go zupełnie i odłąd nie będzie miał żadnego 

udziału wśród nas". Z boku protokułu widnieje jednak niejasny 
dopisek: „Ponieważ zaszedł jakiś spór (nieporozumienie?) w spra
wie wyżej wspomnianego R. Jakóba (Sieradzkiego) i nie było 

miejsca na zapisanie wyroku, który wydaliśmy my, większość 

członków bractwo, dlatego wyrok ten znajduje się na korcie 83 

niniejszego pinaksu". 

Lecz karta 83 pinaksu jest wyrwana I 

Wreszcie no dole stronicy mamy następujący dopisek o epilogu sprawy: 

„Dnia pierwszego po święcie Pesach (~n ,„011<-s"no11<) przybył 
do nas wspomniany r. Jakób, upokorzył się przed dygnitarzami 

bractwa i elektorami i uzyskał zupełne przebac;:zenie, oraz 
wykazał im. że wytoczyli mu przewód sędowy z a oczni e, dla

tego zgodziliśmy się wszyscy jednogłośnie i bardzo chętnie, aby 
odtąd był tak jak poprzednio.„ pełnym członkiem Bractwa". 

Dziwne perypetje tej sprawy nasuwają szereg uwag: Jakób Sieradzki 

zapewne był jednostką dzielną i wpływową, z którą się liczono. Możliwe, 

że jego ambicje sięgały za wysoko i nie zostały zaspokojone, stąd opo

zycja przeciwko władykom bractwo. Próby uspokojenia go przez łagodną 

korę pieniężną nie odniosły skułku. Gdy konflikt się zaostrzył, bractwo 

nadal postępuje bardzo oględnie i szuka widocznie drogi do porozumienia 

i kompromisu, który jednak przez Sieradzkiego został odrzucony. Wreszcie 

zostaje wydalony uchwałą „większości wraz z Starszymi". Ale inna więk
szość" była z tego wyroku niezadowolona i wydała wyrok inny, który 

jednak został z pinaksu„„ wyrwany. W końcu wyrok wykluczający zasłał 

zanulowany, gdyż cały przewód sądowy był..„. zaoczny. Naszem zdaniem, 

morny włośnie w sprawie Sieradzkiego typowy obraz walki dwóch klik 

o władzę w bractwie. 

Ciekawą sprawą dyscyplinarną, o zupełnie odmiennym i odrębnym 

charakterze, była druga „dyscyplinarko u S a I om o n a L i t mon o, którego 

w r. 1855 wydalono z bractwa bezapelacyjnie i zabroniono przyjmowania 

jego potomstwo po wieczne czasy do bractwo, ponieważ Lifman „wypę
dzał z mikwy kobiety i nie dawał im dopełnić rytualnej kąpieli", W tym 

wypadku, gdy szło o sprawę, wyraźnie z politycznemi i wewnęfrznemi 

walkami w bractwie nic wspólnego nie mającę, bractwo wykazało całą 

surowość w wymiarze sprawiedliwości. 

Ale już nowa sprawo dyscyplinarna, która się wyłoniła w r. 1856, 
świadczy o dalszych walkach wewnętrznych w bractwie. Sprawa ta 
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dotyczyła nowoprz:yjęłego członka, znanego później polenłoto przemysło·· 
wego, I z r a e I a Ka Im a n o w i cz a Po z n a 11 s k ie go. Oto co opo-

wiadają o niej protokoły bractwa : 

„Gdyśmy się zebrali, członkowie Bractwa Swiętego w tutejszej 
gminie Łodzi, ujrzeliśmy wielką podłość, która się sfc1ła. Bo oto 
powstał jeden z członków Bractwa, kióry na'v\ et jeszcze nie ukor'i
czył frzechleCia swego nowicjatu.„ Izrael; syn Kcilonymosa i otwo
rzył usta bez miary z wielkiemi.,oszczerstwarni i gorzkiemi słowc1mi, 
których nawet na papier spisać się nie godzi i wygadywał 
w buntowniczy sposó~ na Bractwo, a szczególnie 110 Starsz.ych 
tegorocznych. i o . mal o nie przyszło slęd do olbrzymiej kłótni 
(rozłamu), zapomocq której chciał zburzyć całe Bractwo Swięte 
swer:ni o~zczersłwami i obrzydliwemi insynuocjarni. Wtedy posła· 
nowiono zebrać wszyslkich członków Bractwa i rozpatrzeć sprc1w~, 
a także Starsi pokazali nam swe rachunki, wpływy i wydcitki, 
kłóre okazały się rzetelne i uczciwe i widzieliśmy, ż.e słuszność 
jest po ich stronie, a ów Izrael wyssał sobie wszyslko z pctlco, 
by sio~ niezgodę o byle co". 

Po tak gwałtownych i ostrych oskarżeniach Poznm'\sld zosjał ukcmmy„. 
grzywn9 6 talarów i zagrożeniem wykluczenia z bradwa za najdrobniej

sze nowe przewinienie. 

. Izrael Poznański poddał się ternu wyrokowi i nietylko zapłacił nało
żoną nań grzywnę, ale ponadto zaofiarował pokaźną surnę na cele 
bractwa, poczem nietylko wybaczono rmi dawne winy, lecz nadto zwol· 

niono z· reszty służby nowicjaiL1. 
. . 

Sprawa to bardzo charalderysfyczna: gołował się przewrót, nieonwl 
nie doszło. do rozbicia · bracłwa. Działalnoś.ć Starszych została chybc:1 
bardzo ostro zaatakowana, skoro zwołano aż walne ;gromadzenie 
wszystkich człor,ików, oby Słarsi mogli się oczyśc::ić z zarzutów im sławio
nych. Starsi musieli wobec wszystkich zdawać dokładnie sprawę z wszyst· 
kich swych rachunków. Sprawa groziła nieledwie rozchwianiem się bractwo, 
o mimo to kara za to wszystko była nieproporcjonalnie łagodna, o w do
datku winowajca został nagrodzony skróceniem mu czasu służby. Poza 
okolicznościami, o których wyrok mówi, kryły się zapewne rzeczy, o któ· 
rych wyrok nie wspomina. Argumenty opozycji może nie były pozbawione 
podstaw, a Pożnański w walce swej zapewne nie był odosobniony. 
Typowy to zresztą 'przykład opozycji, kt6ra prowadzi do władzy, gdyż 
w kilka lat póiniej spotykamy Poznańskiego na najwyższych urzędach 
bractwa jako kasjera. 

Przeciwko działalności Starszych· wymierzona była też krytyka S a· 
mu e I a C w i, syna Icchaka kohena, który wskutek tego zasłał wydalony 
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z bractwa. Dopiero po kilku lalach udc1ło mu się. uzyskać przebaczenie 
i pozwolenie powrotu do bractwa (w r. 1860). 

Ciekawy obrazek obyczajowy daje protokuł wyroku wydanego na 
I z r a e I a M i I ich a, zamożnego właściciela furmanek i dorożek w Łodzi 
w r. 1861, zredagowany w wyjątkowo ostrym stylu: 

. . „Niechaj będzie wiadomem, że człowiek. płochy, niegodziwy 
1 nikczemny Izrael Icchak syn Abrahama, Milich, z miasta tutej
szego, otworzył usta bez miary przeciwko jednemu ze Starszych 
Chewry Kadiszy, a gdy go powołano przed sąd Chewry Kadiszy, 
na czele którego zasiadali kierownicy i przywódcy gm i ny n a
s ze j tutejszej, sponiewierał i znieważył bractwo". 

Milich przyjął wysłańców bractwa z dorożkarskim temperamentem 
i groził im denuncjacją i śledztwem, („pokażą wam jak się należy, aż się 
wam brzuchy zatrzęsą"). Bractwo nie dało się steroryzować i rezolucja 
jego. brzmiała : „wydaliśmy wyrok, za zgodą Bractwa Świętego i Pielęgno
wania Chorych, oraz Bractwa Hachnasat Kalla, (Wyposażania Panien), 
Bracłwo odmawiania Psalmów (l:l~„mi zii::111) i Bractwa studjowania Tary 
(1":111 l'i"l::ltl) by więcej nie mógł być członkiem żadnego bractwa na wieki 
wieków, a ten wyrok niechaj będzie wyryty na tablicy, jak się godzi dla 
takiego nikczemnika". Następują podpisy 3 Starszych Bractwo Psalmów 
(Jakób syn P., Zanwił„., Samuel Icchak), 3 Starszych Bractwa studjowania 
Tory (Abram Fisze! syn„„, Salomon syn r. M., Abraham Icchak) oraz 
członków Bractwa pogrzebowego. 

W tej sprawie widzimy ponownie ścisłe współdziałanie bractwa 
i Dozoru B6żniczego. Ciekawym jest też fakt współdziałania z innemi 
stowarzyszeniami religijnemi i filanfropijnemi, co doje bractwu możność 
rozciągnięcia swych wyroków na szerszy teren, fok że jego sankcje 
karne równać się mogły w danym wypadku jakby pozbawieniu praw 
obywatelskich w ramach żydowskiego życia społecznego. 

P9 tern tak bogałem w krytykę dziesięcioleciu nastąpiło snać uspo· 
kojenie, bo dopiero w r. 1877 spotykamy nową sprawę dyscyplinarną 
przeciwko G e r s z o n o w i synowi Z. za „zawstydzenie i grube zniewa· 
żenie Starszego w obliczu · członków Bractwa". Winny został na 3 lata 
z a wiesz o ny w praw ach członka, („wydalony z bractwa na 3 
lata") a ponadto zastosowano doń bojkot to w ar zysk i na fen 
czasokres („Każdy członek Bractwo zobowiązany jest oddalać się odeń 
wszelkiemi sposobami, tzn. jeśli np. spotka go na ulicy, albo u chorego. 
Kto zaś przekroczy ten zakaz, spotka go fa samo kara"). 

Osłatniem jakby echem konfliktów wewnętrznych w bractwie jest 
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sprawa Jehudy Menacherna Ro ze nb I urn a w r. 1892, kióry za znie

sławienie bractwa został wydalony na 85 dni i skazany na grzywnę 32 

funtów świec. 

VIII. Zakończenie. 

Bractwa Pogrzebowe lub Święte są bardzo starą u Żydów insfytucją. 
O istnieniu podobnych bractw w~pornina już talmud (Moed Kalan 27), 

zaś Abraham Geiger przeprowadza tezę, że genezy bractw świętych 

należy szukać jeszcze w czasach drugiej świątyni. Na ziemiach polskich 

istniały bractwa te prawdopodobnie w każdej gminie żydowskiej, posiada

jącej własny cmentarz. Za czasów wolnej Rzeczypospolitej cieszyły się 

bractwa zupełną swobodą w ramach autonomicznego ustroju gmin ży

dowskich w Polsce. Natomiast władze zaborcze, które bardzo niechętnie 

odnosiły się do wszelkich przejawów żydowskiego życia samorządowego 

i korporacyjnego, zakazały istnienia bractw. Najwcześniej uczynił to rząd 

austrjack i, józefińskim dekretem z r. 1789 1 ), po nim rzęd pruski, a w ślad 

za niemi poleciła Komisja Rzędowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych 

reskryptem z dnia 28.111.1822 znieść wszystkie bractwa pogrzebowe w Kró

lestwie Polskiem i przekazać ich funkcje kahałom. Reskrypt ten nie odniósł 

prawie żadnego skutku - conajwyżej bractwa święte, które działały dołąd 

jawnie, obecnie kontynuowały swą działalność nielegalnie i półjawnie. 

Tylko w takich miejscowościach, gdzie pewna część społeczenstwa ży· 

dowskiego - zwykle elementy asymilatorsko·postępowe - domagała się 

tego uporczywie, np. w Warszawie, zostały bractwa faktycznie zniesione. 

Władze krajowe powlórzyły swój zakaz w r. 1833 i 1843 z tym 

samym skutkiem, co poprzednio. W r. 1843 nac::;zelnik powiatu łęczyckiego 

zwrócił się do burmistrza m. Łodzi z poleceniem 11aby pod odpowiedzial· 

nością swę wykrył, czyli w mieście tamłejszem podobne bractwo istnieje 

lub nie ?.„ W razie wykrycia takowego Bractwa obowiązany jest Magistrat 

protokolarnie po szczególe objaśnić dążności i cele tegoż Bractwa, opisać 

z imienia i nazwiska każdego członka Bractwa, wszystkie fundusze jakie 

Bractwo posiada i gotowiznę u kogobądź natychmiast ściągnąć i wnieść 

.do Kasy Bóżniczej, inne zaś wszelkie utenzylja i ruchomości oddać pod 

nadzór Dozoru Bóżniczego, a protokół w tejże mierze przedstawić do 

dalszej decyzji. W przyszłości zaś Magistrat z wszelką troskliwością 

przestrzegać winien, aby wspomniane Bractwo, jako przez Rząd zakazanę 

w mieście nie istniało pod osobistą odpowiedzialnością Prezyde,nta". 2) 

Burmistrz dostarczył dnia 1 O.Vl.1843 zażądanego przez naczelnika powiatu 

spisu członków bractwa, natomiast żadnych innych zaleconych kroków 

1) F. Friedman: Die gali:z:ischen JL1den etc, str. 152. 

2) A. A. D. m. Ł. Nr. kat. 2357 a 
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zdaje się nie przedsięwziął, mimo dalszych urgensów .. Energiczne zarzq· 
dzenie naczelnika ·powic:ifu siało może w związku ze sprawq oparlrnnienin 
cmentarza, która właśnie w tym czasie wypłynęła i zwróciła uwogę wlodz 
na znaczenie i wpływy bractwa w Łodzi - w końcu jednak nie zaszko· 
dziło ono bynajmniej dalszemu rozwojowi łódzkiej Chewry Kadiszy. 

W r. '1882 władze gubernjalne ponownie przystąpiły z energjq do 
likwidowania Chewry Kadiszy. Powołując się na posłanowienie Komisji 
Rządowej Spraw Wewnęfrznych z dnia 6.11. 1821 r. i na rozporządzenie 

łejże Komisji z dnia 11.XI. 1843 r., przypomniał gubernator piotrkowski 
łódzkim władzom miejskim w piśmie z dnia 21.X. 1882 roku, że isfnienie 
jakichkolwiek stowarzyszeń, zajmujących się chowaniem zrnarłych Żydów, 
jest surowo wzbronione. Naskutek nacisku władz gubernjalnych umieścił 

łódzki Dozór Bóżniczy w projekcie etalu na rok 1882/1883 sumę 1.000 rsr., 
przeznaczoną na pensje dla ustanowić się mającej nowej posługi pogrze· 
bowej, złożonej z 10 osób. Odtąd tylko ten personel miał posiadać wy· 
łączne prawo do zajmowania się chowaniem zmarłych w Łodzi Żydów, 
pod pieczą i odpowiedzialnością Dozoru Bóżniczego. 1) Niewiadoma jed· 
nok, czy i o ile nowe rozporządzenie weszło w życie i czy było ściśle 
przestrzegane, W każdym razie wpływy Chewry Kadiszy w życiu żydow· 

skiem Łodzi znacznie zmalały pod koniec ubiegłego stulecia, a w pinok· 
soch bractwa spotykamy już tylko bardzo nikle ślady jego działalności 

w osfatniem dziesięcioleciu XIX wieku i w pierwszych lafach naszego 
stulecia. 

Jeśli bractwo, mimo negatywnego stosunku władz i zakazu istnienia, 
mogło rozwijać się pomyślnie, rozporządzać poważnemi swnomi, podej· 
mować akcje o charakterze publicznym, nakładać i egzekwować kary, 
zawdzięczało ono tę okoliczność wielkiemtt autoryfetowi i poważaniu1 jakiem 
się cieszyło u ludności żydowskiej i życzliwa mu stosunkowi doń tej insłancj i, 
od której w kor'icu najbardziej było zależne w swej działalności, -
Dozoru Bóżniczego. 

' 

Już przekonaliśmy się, że wzajemne stosunki Dozoru Bóżniczego 
i bractwa były bardzo dobre i bliskie. Bractwo łożyło znaczne sumy na 
instytucje, pozostające pod pieczą Dozoru B.: na synagogę, mikwę 
i hekdejsz : zarząd cmentarzem był pewnego rodzaju kondominjum, przy 
znacznej przewadze Chewry Kadiszy. W sądownictwie swem bractwo 

·znajduje pomoc i poparcie u Dozoru Bóżniczego, czasami Starsi Kahalni 
wprost z racji tego swego stanowiska i urzędu zasiadają jako sędziowie 
w sądzie bractwa. Bractwo karze swych członków za niesubordynację 
wobec władz kahalnych. Czasami kara taka ze strony bractwa dosięga 

1) A .. A D. m. Ł.: Nr.'.Kat. 5660 
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nawet ludzi do Braclwa nienoleżqcych, ldórzy narozili się Dozorowi Boż· 
nicemu. Jako klasyczny przykład służyć moż.e nmlępuj9<:0 sprown: 

Mich al Cz oś n i a k, szklarz łódzki, popc1dł w r. 1838 w konflikt z Do· 

zerem Bóżniczym, ponieważ nie chciał zapłacić wyznaczonej przez fenie 

ceny na mąkę pesachową, uważajqc ją za zbyt wyqórowanq i samowolnie 

ustanowioną. W walce swej przeciwko Dozorowi Bożniczc~mu posunqł się 
Czośniak tak daleko, że złożył doniesienie do władz. Gdy w cznsie lege.> 

sporu zmarło Czośniakowi dziecko, Bractwo odrnówilo nieslczęśliwemu 
ojcu pochowania zmarłego i wedle relacji burrnisłrza m. Łodli - „lok 

dalece zemstę swą wywarli, że nikt zmarłego dziecka dołknqć siE~ nie może". 1 ) 

Tę ścisłą współpracę Dozoru Bożniczego i bractwa nc1jlepiej uorn

miemy, jeśli porównamy spisy eleldorów i Siarszych brc1clwc1, z lisfmni 

starszych Dozoru Bóżniczego. Przekonamy się, że niejed1wkrolnie te some 

osoby, choć nie równocześnie, dzierżyły słer zarówno w jednej jcik 

i w drugiej instytucji. 2) 

Ciekawym problemem jest społeczno słrulduro l6dzk ie90 brc:1cfwo. 

W całej dotychczasowej literałurze o bractwach świętych pm1t1jt'l poglqd, 

że bractwa te były insfytucjami wybitnie arysiokralycznemi i ekskluzywnemi. 

Sądząc z dziejów bractwa łódzkiego należaloby może poddoć len pogląd 

rewizji, przynajmniej co do niektórych gmin. Skład brc:ictwn ł<Sdzkiegc:> nie 

był ~ jak to wykazaliśmy - wcale iak czysto arystokratyczny, c:1 równiE!Ż 

tendencje do ekskluzywności były w niern bardzo słabe. Jedynie wł et dz e 

bractwo były przeważnie w ręku arystokracji i plutokrałycznych elernenłów 

członkowskich. Czyżby bractwo łódzkie było zatem wyjqlkiern z ogólnej 

reguły? Albo, czy może Łódt, jako miasto o wyłqc;rnie napływowej ltid· 

naści żydowskiej, nie mogła stosować zasady bt~zwzględnego puryzmu ? 
Albo może dotychczasowe prace o bractwach święlych, nie wchodząc 

bliżej w badanie składu społecznego i pozycji socjalnej członk6w, wypro· 

wadzały wniosek o arystokratycznym chorakłerze bractw, li tylko z cmalizy 

statutów i paragrafów, wprawdzie bardzo ekskluzywr1ych i aryslokrałycznych 

w swych żądaniach, lecz w praktyce nierealizowanych, niernożliwych do 

realizacji ? Nie jesteśmy powołani do rozstrzygnięcia tak poważnej kweslji 

na podstawie szczupłego moterjału jednej tylko gminy żydowskiej i zado· 

walamy się na łem miejscu zaznaczęoiem jeno problemu. Net Jern miejscu 

chcemy jeszcze zaznaczyć, że ludowa iradycja nie przypisLtje bractwom 

1) A. A. D. m. Ł. kat. 3822. Pismo mag. m. Łodzi do komisarza obwodu lęczyc~ 

kiego :z: dnia 24 czerwca 1838 (patrz ro:z:d:z.lał V. - A. Alperin: sir. 33-36 (R(~d.J 
2) p. Pinkus Zajdler, Pinkus Zonnenberg, S:z.mul Litman, Jakób Więzowski, Szmul 

Zalt:z:man, Zołna Odeski. Szmer! Sygał, LejzG1r Berger, Mendel Orbach, Mojżesz Fajtlo~ 

wic:z:, Icek Kromholc, Wlgdor Kochański, Lewek Heber byli w rozmaifych czasach Star~ 

szymi Dozoru Bo:tniczego. Ci sami ludzie piastowali leż, niektórzy z 11lch kilkakrotnie• 
urzędy Starszych lub elektorów w bractwie. 
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świętym wcale tak arysfokratycznego charakteru, jak tego chcą nasi hisła· 

rycy. Wedle tej iradycji nazwa Chewry Kadiszy bierze się z poczęłko· 
wych liter nnstępujqcych zawodów, slanowiqcych gros członków braclw : 
rzeźnicy, szewcy, tkacze, krawcy i pomocnicy rzeźniccy 1) 

.'131plm , i311~~)l/! , ill::t:it~l ,'131~~i1•lllli;,N'11 ,t:l~::i:?tp 

Zawody fe w żadnym wypadku nie dają się podciągnąć pod mianownik 
arystokraci i. 

Łódzka Chewra Kadisza, której ncjbujniejszy rozkwit przypada na 

lata 1840-1870, była prawdopodobnie najstarszą żydowską instytucją 

społeczną w Łodzi. Inne instytucje społeczne żyd. powstały fu znacznie 

później. Punkt XV słotutu Bractwa z r. 1840, żądający dla Bractwa Po· 

grzebowego pierwszeńsłwa przed wszystkiemi innemi stowarzyszeniami w 
pewnych okolicznościach, wskazuje na to, że już w r. 1840 inne takie in

stytucje istniały w Łodzi. Protokuły bractwa wymieniają przygodnie 
następujące instytucje : ;,-,:;, ntmrt ni:in „Bractwo wspierania niezamoż

nych panien" w r. 1853 (bractwo to miało powstać wedle innych informacyj 

w r. 1839 2) ,t:l"'l111 11'1::in „Bractwo odmawiania Psalmów" ,1"lJl1 11'1:tt1 3) 
„Bractwo studjowania Pisma Święłego" w r. 1861. Wedle innej wersji mia
ły ponadto istnieć w Łodzi przed r. 1864 jeszcze następujące instytucje: 
t:i~ion m;„r.i~ ni::in „Bractwo wspomagania bliźnich", t:l'l:l1'131 l/!'::151-l „Bractwo 

odziewania ubogich", lWltlm n'i::in „Bractwo studjowania Miszny", ''1;.,,i~ 

nili! „Bractwo przestrzegania soboty", tl"';!DU ir.iio „Bractwo wspierania 
ubogich i podupadłych", t:l':Jl'i'lT ni:in „Bractwo opieki nad eryfem". 4) 

1) Informację tę :z:awdzięczam p. Józefowi Zelkowiczowi 

2) A. Te n en ba u m : .pr1'~ '131lt'f1N? '1 PN 'tt?T1N'; }lD vi;,:i~W'.ll'l '1 str. 95 
1) Już w czasie druku niniejszej rozprawy, udało się nam otrzymać pinaks 

Bractwa Studjów nad Pismem Świętem w Łodzi (1"ln n„~n). Pinaks znajduje się w posia* 
daniu tegoż bractwa, które istnieje po dziś dzień i posiada własnę bożnicę w sęsiedztwie 
Wielkiej Synagogi przy ul. Wolborskiej (w podwórzu Synagogi). Jak wynika z pinaksti, 
Braclwo i"m n'i~n zostało założone dnia 28 października 1836 roku tj. 4 dnia miesięca 

Cheszwan 5596 roku ery żydowskiej. Pod statutem bractwa, który zawiera 15 punktów, 
widniejii! podpisy rabina łódzkiego Chaskla Naumberga i Starszego Dozoru Bożniczego 
Mendla Orbacha. 

4) A. Tenenbaum: j. w. 
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ARJAN MALINIAK 

MONUMENTICA 

(PIERWIASTKI SYMBOLICZNE I ARTYSTYCZNE NAGROBKÓW 

STAREGO CMENTARZA) 

WSTĘP 

Historja sztuki żydowskiej byłaby nie do pomyślenia bez sięgnięcia 

do tak ważnego i bogatego Jej fródła, jakiem sq synagogi i cmentarze. 

Naród żydowski niełylk0 swoje świątynie, ale także miejsce chowania 

zwłok zdawien dawna otacza szczególną opieką i głębokim pietyzmem. 

Cmentarze żydowskie już w starożytności były tak wzorowo urządza. 

ne i czysto utrzymywane, że mawiano o nich: „grobowce judejskie są 

od pałaców królewskich wspanialsze" 1). 

Żródła nieżydowskie częstokroć określają fe cmentarze - prawdo

podobnie dla ich obfitego zadrzewienia i bogatej roślinności - jako hortus 

judaeorum - ogrody judejskie 2). 

Ta troska o czystość i estetykę cmentarzy zdaje się być wynikiem czci 

dla majestatu śmierci, jako przejawu wyższej woli, a więc dla zjawiska 

choć smutnego, ale w istocie swej świętego. 

Zarówno księgi religijne, jak mowa potoczna żydowska dają temu 

dosyć jaskrawy wyraz. Cmentarz nie jest tylko zwykłym terenem chowania 

zwłok, t. zw. „domem mogilnym" (rwi:ipn n~:::i). Jest to przedewszystkiem 

ndom wieczności" (C"Ul' Tl':J), „miejsce święte" (tl'1N lrj:''""M ONi), eufemicz

nie zaś mówi się o nim jako o „domu życia" (Cl"M;"'i 11'::1), lub zgoła jako 

o „dobrem miejscu" {tl'1N vtm oNi). 

W tej ostatniej nazwie genetycznie tkwi może pierwiastek ironji, 

zczasem jednak słała się ona jednym z obiegowych synonimów w nomen

k laturte cmentarza. 

W świetle tak pełnego czci stosunku do powagi i świętości mogiły 

wydaje się dla niewtajemniczonego w arkana wiedzy judaistycznej wręcz 

I) Sanhedrin 96, b. 
2 ) Jewriejskaja Encikłopiedija IX, 531, 
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niezrozumiały zolwz biblijny grzebani<? zmarłych przez osoby pochodzenia 

kopłor'iskiego 1
). 

Wedle lego przepisu zoszczytna i wzniosło czynność oddawrn1io „pro
chom co z prochów pochodzi", do której najbardziej chyba predestynownn i 
są członkowie rodu kapłar1skiego, zdolna jest uczynić ich raczej. nieczyslymi. 

Ale w istocie rzeczy naród żydowski, kiedy szło o cmenłarz. no prze
słrzeni swych dziejów, podobnie jak dlo synogogi, no nojwiększq był 
gotów ofimność i poświęcenie. 

T worzqc komórki życici zbiorowego, Żydzi zolrnlwiczali niej oko swe 

bytowanie na danym łerenie przez budowę syrmgóg i zoklc1dcmie c111e11lmzy. 

Zdarzoło się nieraz, że w pewnych rniejscowościoch nie wolno bylo 
zakładać crnenfarzy żydowskich. W Polsce siał tc~rnu w nieldórych miaslach 
na przeszkodzie przywilej de non tolerandis Judaeis ~). Niejednq ledy mu
siano stoczyć walkę i niemało ofiar ponieść, byleby prnwo zołoi.enio 

cmentarza wyjednać :1). 

W ten sposób jedynerni bodaj na wielką miarę zokrojonemi, słolerni 
i irwałemi_ zabylkarni historycznerni żydostwo są wiośnie synagogi i cmen

tarze. 

Posiadają one częsłokroć, obok zn-aczenia hisłorycznego, olbrzymią 

wartość artystyczną. 

Ze skrrych cmentarzy, jakie po dziet1 dzisiejszy istniejq w pierwotnej 
swej niemal postaci, niektóre posiadają nieocenionq wprost wartość. 

Takie cmentarze, jok alfoner1sk i, czy arnslerdarnsk i, prosk i, czy wie
deński, krakowski czy lubelski - ło niełylko panliQiki po downych czosoch 
i ludziach. Choć tylko ze śpiżu i ka111ienio, sq one od śpiżu i koniiĘ~nir:i 
lrwalsze, jako niefałszowane świadectwa ducha żydowskiego, o w wiulu 
r~zach i st.tuki żydowskiej. 

. 1) „I rzekł Wiekuisty do Mojżesrn: przemów do kapłanów, synów Amonn i po· 
wiedz im:. niechaj przy osobie (zmmłej) nie zanieczyszc1.11 si<~ w ludzil1 swo1111 t,Lov. 
XXI, 1). 

2) M. Ba.I ab a n: Zabyllli hisloryczn~ Żyddw w l'olsa, sir. 115. 
ni Wzruszajęca jest scena w powieści Sz. As z a: „Kidusz Haswrn", kiedy karcz~ 

marz, zmL1szony do niedźwiedziego plęsu nrnjulesow~igo, rzuc<l się do nóg m<r\Jf1ilł11 1 
ż<,Jdajęc od niego ·- za cenę swego pohar1bienia ·- prawa budowy synagogi i zaloi.m1iil 
cmentarza. „Synagogi i cmentarza! - woła - symrgogi do modlitwy i CllH.ml<1p:il do 
chowania naszych zmarłych" („Kidusz Haszem", str. 28), 

I 
~I 

:1 
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CMENTARZ ŁÓDZKI 

Stary cmentarz żydowski w Łodzi - że użyję swego rodzaju kontra
dykcji - jest zbyt młody, by zaliczyć go do kafegorji pamiątek o wielkiej 
wartości· historyczno-artystycznej. 

Należy on, w przeciwieństwie do nowego cmentarza, słynącego 

:z; przepychu i rozmachu, a powstałego .w okresie największego rozwoju 
rozkwitu miasta, do typowych beth-hakwaroih miast polskich. . 

W obecnej chwili czworobok starego cr:.ientarza, za~knięty ze wszyst
kich stron czerwonym niskim murem i zasłonięty lu i owdzie wysokięmi 
domo.Tli, sta~owi część składową starej dzielnicy miasta. 

Brama cmentarza (ryc. 1 ), znajdująca się w impasie pro,wadzqcej 
do 'niej ulicy, zbudowana jest w stylu fortecznych wrót wjazdowych. Pośroclku 

bramy, w płaszczyźnie gzym~u, 

,, '1 

mieszczą się wzorowane na tab
licach dziesięciorga przykazań 
dwie płyty;· ~zawierające· siady 
już obecnie tekst w języku pol
skim i hebrajskim. W głębi, za 
żelazną kratą 'bramy, widnieje 
czerwony budynek, dawniejszy 
dom przedpogrzebowy, óbecnie 
mieszczący schronisko dld'umys
łowo chorych Gminy Żydows'kiej'. 

' ·, \ 

Rozrzucone bez ładu i składu 
w~~~ątrz cmentarza nag~obk i 
toną w gęsfwini~ drzew, zarośli 
i chwastów, s!E'.jqc smutek ponu
rym krajobrazem dość 'szarej 
i ubogiej ~ pię'kno. galerj( kiku~ 
łów pomnikowych. · 

' •• ! 

Ryc. t. Pierwsi Żydzi łódzcy nie magi.i 

snać pozwolić sobie na ozdabianie i upiększ<;inie sw.ego. domu ·vvieczno~ci . 

' 
O świadomem dqż:eniu do twórczości artystycznej ,w dziedzin.ie pom~ 

nikarstwa mówić tu trudno .. , 

Szablon, pahuj·ący na cmentarzu; 'w istocie rze~zy jest ułysiqckrofnionq 
kopjq popularnych nagrobków żydowskich z piaskowca lub wapniowca. 

Zdarzają się jednak wyjątki., 
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Zasłały one chyba gdzieś podpatrzone przez śrnicdkn-pomnilwrzo, może 
przeinaczone i przerobione podług jego własnej fantazji i przeniesione no 

teren cmentarza łódzki ego. 

Ryc. 2. 

nem skojarzeniem i szczęśliwem zespoleniern. 

Studjum .niniejsze, mające na celu 
zbadanie strony· archiłektonicznej, 
względnie artystycznej nagrobków, 
dqzy do ustalenia wspólnych paszcze~ 
gólnym pomnikom rysów i do yvydo· 
bycia pod świalło co ciekawszych 

nagrobków. 

Ale przy segregowaniu i klasyfiko
waniu po.mników nie sposób było 
wyliczyć wszyslkie znajdujące się na 
cmentarzu ·nagrobki. Raz dlatego, że 
jesl ich zgórą trzy tysiące, powlóre 
dlatego, że nie posiadają one nume
racji i nie są rozmieszczone podług 
ulic i kwater 1

). 

Kierowałem się tedy ....;yborem pom• 
ników bądź przedslawiajqcych łyp 
charakterystyczny, bądź posiadających 
większą lub mniejszą wartość architek· 
foniczną, artystyczną lub symboliczną. 

Przy największej 

chęci niepodobno, rni· 
rno ło, przeprowadzić 
k lasyf ikacj i słylów no· 
wet lej kalegorji rnnif~j 
lub więcej odbiegojq· 
cych od szCJblonu rm· 
grobków. 

Na tern ll1b tSw pom· 
nik sldadojq się E~le· 
merlły lok ró:inorod11e, 
że łworzq pstro· 
kaciznę, stylów, częsi<> 
dziwaczną, ole czosern 
uderzojqcq orygincil-

Ryc. 3. 

1) Numeracja i sygnatura pomników, dokonana w okresie kopjowanla napisów 
v. sir. 15), miała charakter wylęcznie doraźny (Red.). 
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STYL NAGROBKÓW 

Najpospolitszy, 
stanowią zwyk-

a zarazem najliczniej reprezentowany łyp nagrobka 

łe, pozbawione 
wszelkich ozdób, 
kamienie prosto
kątne lub zaok
rąglone u góry 
w formie łuku. 

Ten typ na· 
grobka, obok 
mniej licznego 
zespołu zakoń

czonych u góry 
ostrym kątem lub 
wierzchołkiem -
trójkątem (ryc. 2 
i 3), zdaje się być 
jedynie swego 
rodzaju kamie
niem przydroż

nym, znakiem 

Ryc. 5. 

Ryc. 4. 
go rodzaju 

orjentacyjnym, 
śladem pośmiert· 
nym. Dzięki temu 
śladowi łatwo 
rozpoznać miej· 
sce spoczynku 
bliźniego, czy to 
w celu oddania 
hołdu jego pro· 
chom, czy dla 
uczynienia zeń 

medjum modłów 
błagań, lub 

zwierzeń i wynu· 
rzeń osobistych. 

Dążności do 
ulrwalenia lub 
uwiecznienia pa· 
mięci zmarłego 
nie można w le

pomnikach się dopairzeć. 

Zwykły kamień odpowiada zresztą 
samej idei nagrobka, sfanowiqcego, 
jako mace ba, wyłącznie znak, a 
nie przedmiot pietyzmu, a już naj
·mniej preieksł do artyzmu 1

). 

Z fym poglądem na istotę nagrobka 
kłócą się jedynie frazeologjq prz~ła
.dowane teksfy napisów na pomnikach, 
w czasach bowiem biblijnych, kiedy 
maceba miała znaczenie wyłącznie 
symboliczne, żadne napisy wogole nie 
były stosowane 2). Najstarsze z aby f
k i pomnikowe, jakie znamy, opafrzo-

1) Maceba w czasach biblijnych była 
kofumn'i!, wznoszon'i! jako symbol w miejscu 
objawienia Boskiego (Gen. 28, 18), zawarcia 
przymierza (Joz. 4 20, Gen. 31, 40 i t. p.), 
wreszcie, jako znak nad mogiłę (Gen. 35, 
20). Jiid. Lexikon Ili, 1433. 

2) Jewr, Encikł. XVI, 279. 
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ne sq jedynie imienielll, w1:gl. tok że pcdrnny111ic11111 1111oił1:qn. in, l11yd1 pn· 
zatem clonych personolnych, rmi hm1bord1:ioj o;fów pt.H:li•Nolr1yd1 1H1 (,rnśt: 

zmarłego one nie zawiernjq. 

W późniejszych dopiero czasach 
poczęto dodawać benedykcje, 
w rodzaju : blogoslawionej parnięci 
(n::l'1:i? mi::n), pokój duszy (11l!lJ nu), 
pokój (b17lV) i t. p. 1). 

, Jest rzeczą pewną, że napisy nr1 
rracebach, w formie chociaż.by skrorn· 
nych wzmianek, nie, byly pochodz.enio 
żydowskiego, lecz przejęte zosłaly od 
świala heller1sk iego. Poro z pierwszy 
spolykamy się z niemi na grobowcm:h 
kafakurnbowych. 2) Po dlugim rozwo· 
ju epiłafja slajq · się najwarn1e1· 
szym bodaj elernenlern pomnika ży· 

dowskiego, oż z biegiem czasu wy· 
radzojq się w liczrnony frazesowe, od 
których nie jest oczywiście wolny 
również cmenlarz lódzki. Znajdujemy 
je w jednakowym slopniu na prytni· 
ływnych kamieniach przytoczonego 
wyżej typu, jak na pomnikach wyż· 
szego rzędu. 

'.Do kałegorji prymilywnego typu 
zaliczyć również wypada jedyny 
w swoim rodzaju na cmentarzu łódz· 
kim nagrobek, składający się z pod· 
murza i poczernionej płyly, wmurowa· 
.nej w ścianę graniczącego po stronie 
zachodniej z terenem cmentarnym 
prywatnego domu (ryc. 4). 

Ten unikat powstał chyba z powodu 
braku odpowiednich środków na po· 
stawienie nagrobka. Nie jest jednak 
wykluc;zone, że chciano w ten sposób 
zapeymić pomnikowi dłuższe i trwalsze 
istnienie. 

1J tamże. 
„. ~) San do r W o I f: Die Enfwickłung 

des 1ud1schen Grabstelnes und die Denkrnaler 
des Eisenstadter Friedhofes Sir XXIV 
(Eisenstadter · Forschungen B. I.') ' 

:Ryc. 7. 

I 
Fi 
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Na innych crnentar,zach fakty wyzyskiwanio przygodnego lub postron

Ryc. 8. 

żydowskich - plyta pionowa -, jest 
metamorfozą dawniejszego sarkofagu 
i stanowi tylną jego ścianę 2); znajdu
je w tej grupie nagrobków niebyle 
jakie potwierdzeni~: Niemniejszą pro
stotą odznacza się znaleziony zdala 
od mogił obalony kamień prosiókątny, 
któreg~ '.sfotografowanie okazało, się 
technicznie n'iemożliwe. 

Do tej~e grupy kami~ni typu płyty 
sarkofagdwej lub katakumbowej na•, 
leżą pomniki . o wierz.c;holku z~koń~ 
czonym ka(ba~i gzymsowemi (ryc. 6).: 
Na pomnik\J tym uderza:· jasnqść~ 
i precyzja kwadratowego pisma heb-: 
rajskiego 'w tekście napisu. Pewne

1 

nagrobki ·tych kategoryj, wykonane! 
. I 

z pośledniejszego ga!utiku k~mienia,i 
zdobi dosyć udatna ornamen.tyka (ryc.i 
7, B, 9). . , ;I 

nego elemeniu w celach pomni
kowych są znacznie częstsze. 
Niektóre wypadki są lak intere
sujące, ze warto o nich przy tej 
okazji wspomnieć. Tak np. na 
cmentarzu leśnym w Pałance 

wyzyskano zrąb drzewa i wyryło 
, na nim epitaf jum. W ki.lku innych 
wypadkach słuzq na tym samy~ 
cmentarzu za nagrobki więksie 
lub mniejsze częscr kamie;ni 
młyńskich, opairzone w odpo
wiednie napisy 1). Szlacheł\)Y 
w swej prostocie kamień mar
murowy (ryc. 5), którego jedy
nym ornamentem jest wąskie 

obramienie napisu w formie 
lisiwy lukowej, nolezy do pom
ników bardziej rzadkich. Hipote
za, ie obecna postać nagr?bk.ów 

Ryc. 9. 
I) 
2) 

1818, VI, 

A. L e v y: Jiidische Grabmalkunst in Os/euro pa·, str. 12, 13 i 14. · 
R. B er n st e i n-Wis c h n i t zer: Alle Friedhofkunst, Der Jude, 
10-11. 

styczeil 
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Ryc. JO. 

Pewną jednolitą grupę siano· 
wi szereg kamieni, krórych cechą 
wspólną jest obramienie napi· 
su. Składają się na nie umiesz· 
czone po obu stronach epiiafjum, 
pontzeJ luku wierzchołkowego, 
kolumny korynckie lub taskań· 
skie (ryc.10, 11, 12 i in.). Pole 
wierzcholka wypełnia :wzwyczaj 
ornament ariystyczny luiD sym
boliczny. 

Zamiast kolumn, część iej gru-
py kamieni posiada ożywiające 
je desenie, frendzle, esy-floresy, 
z~leżnie od gustu i smaku rzeź· 
biarza (ryc. 13, · 14, 15). 

Typowe gzymsy stylu empire 
mają pomniki, :zawierające roz· 
maite symbole w polu wierz· 
chołka (ryc. 16, 17, 18 i in.), kió· 
rych znacze.niu poświęcony zo· 
staje w niniejszej pracy osobny 
rozdział. Ryc. 12. 
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Ryc. 13. Ryc. 14. 

t 
' 

Ryc. !5. Ryc. 16. 
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Nieudolne slrnjarzenie bmokll ze 
stylem empire, rokoko z rP.nescmsern, 
antyku z biedermeierern ratuje.bardzo 
często symbol lub ozdobo w polu 
wierzcholka, albo pod tcflą napisu. 
W jednym wypadku oryginolną wnę
kę z oddrzwiami w pomniku, flanko
wanym po obu stronach kolurnnami 
korynckiemi i przypominajqcyrn szafę 
ołtarzową, szpeci, jak nałożony kołpak, 
gzyms wierzchołkowy (ryc. 19). 

Ostatnią grupę tworzą pomniki 
w stylu modern, Mają one przeważ
nie kształt ściętych kolumn i obelis
ków, na granitowch cokołach (ryc. 20). 

Ładnem wykonaniem odznacza się 
pomnik o wierzchołku renesansowym 
i obramieniu tablicy w stylu maury
tańskim (ryc. 21). 

Ryc. 17. 

Mimo efektownego wykonania, wszystkie lei po111niki sq jr,!drwk zwykle· 
mi fabrykatami i nic wspólnego ze szłuk?, nie nwjq. Żywcem pri.eniosione 
z obcego gruntu, świadczą one jedynie o upadku źydowski~:go kunszłu 
pomnikarskiego. Potwierdza się· poraz nie wiedzieć który few, że swój 
piękny rozwój zawdzięcza szłulw pomnikcirska łylko dllWnic!jSlH111u 
ekskluzywnemu życiu żydowskiemu, zanik zaś lej dziedziny szfuki żydowski<~j 

·------------·-·----······-·-············ 

Ryc. 18. 

w dużym sfopniu po· 
!ożyć należy nc1 korb 
penefrocji do na~ ob
czyzny w okresie rnas· 
kilizmu i osyniilcicji. 

Niemal wszysłkie 
nagrobki zrobione sq 
z piaskowco, wap
niov1co, grc:mifu lub 
marmuru. Spoiyka się 
również pomniki że
lazne (ryc. 22), gdzie· 
niegdzie zaś iyrik iern 
pokryte nagrobki mu
rowane. Tok ie pom· 
niki spotyka się 
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głównie nad grobami osób szczególnie poważanych i pobożnych (ryc. 23). 
Na uwagę wreszcie zasługują dwa murowane ohele (ryc. 24 i 25), 

t. zw. m::t:.Jzole'.l („ohel" po hebrajsku - namiot) typu spotykanego na wielu 
cmentarzach żydowskich. Ohele służą zazwyczaj za miejsce spoczynku cady
ków lub rabinów. Ksztaltem swym przypominają one grobowce rodzinne, 

Ryc. 19. 

Choć naogół orna
mentyka cmenfarna 
nie wykracza poza 
ramy uświęconego 

przepisami religijnemi 
i tradycją historyczną 
wyobrażania· przed-
miotów kultu, lub 
zwierząt i ptaków, 
bywają jednak dosyć 
·Śmiałe pod tym wzglę
·dem wyjątki. 

t) Gen. XXlll, 19. 

a są zapewne reminiscencją historycz
nych grobowców ludu żydowskiego, 
których pierwowzór - biblijna ,, Mca
raih hamachpela" 1) (Jaskinia Machpeli) 
- był pierwszym „dom~m mogilnym" 
żydowskim wogóle. 

W zrujnowaych dwóch mauzoleach 
cmeniarza łódzkiego prawie zawsze 
znaleźć można kariki, t. zw. kwiiłech, 
składane przez pobożnych, a zawiera
jące różne prośby. Czasem na pokru
szonych cegłach chelów zapłonie 
na cześć pochowanych łam rabinów 
zbożną ręką przyniesiona świeca. 

ORN AMENTYK~t 

Walory artystyczne pomników ży
dowskićh nie zawsze leżą w kszfołcie 
. i slylu kamieni. Najczęściej szukać ich 
należy w dekoracji i ornamentyce 
nagrobków. 

Ryc. 20. 



Ryc. 21. 

Ryc. 23. 
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l(yc, 22. 

Szczególnie bo9olcJ i różnorodr.a 
jest strona dekoracyjno pomników no 
cmentarzach sefordyjskich. W przeci· 
wier1stwie do cmenłarzy aszkenazyj· 
skich, gdzie figury ludzkie na pomni· 
kach sq zjawiskiern niezmiernie rrnd
kiem, skołykamy lu pięknie rzeźbicme 
sceny biblijne lub rodzojowe, w kić· 
rych biorq udział posłacie historyczne, 
względnie współczesne. 

Na nieklórych pomnikach widoc:r.ne 
sq ślady asymilacji z ołoczeni~m1, oraz 
próby łączenia rlH'Jlyw6w żydowskich 
z symboliką nieżydowskq. T c1k np. 
jeden z pomników rKJ cmenlarzu 
w Oudekerku pod Arnslerdamern 1

) 

zawiera, obok płaskorzeźby w medd· 
jonie, przedsiawiajqcej aniołów po· 
dejmowanych przez pałrjorchę żydo
stwa Abrahama 2), irupiq czaszkę, 

1) Jlld. Lex. li. str. 824. 
2) Jest to pomnik Abrahama SenioriJ Teixeira cle Małtos; motyw biblijny na pom

niku jest niewętpliwie aluzję do szlachetności i gościnności zmarlego, imiennika pałrjarchy. 

Ryc. 24. 

Niezmiernie ciekawy jest pom~ 
nik marszałka sejmu żydowskie· 
go w Lublinie. Widzimy tu w me
daljonie postać ludzką, przedsta
wiaJącą Artemidę z napięłyrn 
łuk iem 2). 

Również na cmenlarzu war
szawskim, na jednym z pomników 
widzimy figurę 1.ud,zką. Przedsła· 
wio ona odwróconego tyłem do 
widza rybaka z zanurzoną w rze
ce siecią, Rybakowi, wyobrażo· 
nemu na pomniku -. co jest 
szczegółem dla nagrobka ży
dowskiego może najciekawszym, 
- łowarżyszy pies 3). 

Z pośród rzeźbiarzy nowoczes• 
nych, pośvyięcających się częścio· 
wo także rzemiosłu pomnikar~ 
skiemu, niektórzy rzeźbią figury 

1) Ju::I. Lex., jak wyżej. 
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oraz figury płaczqcych dzieci na 
flankach cokołu. 

Inna znowu rzeźba, przedstawiająca 
umierajc;cą położnicę 1), ofoczonq 
pielęgnujqcemi ją kobietami, z pośród 
których jedna karmi,- zamiast matki
noworodko, zawiera ponodło figury 
aniołków i dzieci, oraz czaszki i kosy, 
czyli że rekwizyty symboliczne, .które 
tradycji żydowskiej są zupełnie obce .. 

Nie brok jednak rzeźb na pomni· 
kach sefordyjskich, które, przedstawi~ 
jąc posiacie. ludzkie, obi~rają za łło 
motywy wyłącznie żydowskie~ 

Na cmentarzach żydowskich w Pol
sce, jak zresztą na wszysłkich cmen~ 
tarz:ach aszkenazyjskich; figury ludzkie 
nie są prawie znane, a w każdym 
razie słanowią rzadki wyjątek; 

Ryc. 25. 

2
) M. Bał ab a n: Die Juclenstadt von Lublin, str. 92, ryc. 51. 

8) Żydzi w Polsce Odrodzonej, tom li., str. 332. 
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niejako połowicznie, dajqc jedynie kontury aniolów lub postaci, syn1bo· 

lizujqcych przeważnie smutek lub rozpacz, lecz nie uwydatniojqc rysów 

twarzy ludzkiej. Takich pomni~ów jest obecnie sporo nCJ colyrn szeregu 

cmentarzy żydowskich. 

·Sfory' cmentarz łódzki wszystkich łych przejowów mfyzrnu nie znc1. 

Nie znaczy to bynajmniej, że jest on fozbowiony wogóle pierwiastków 

ornamentacyjnych i dekoracyjnych. 

Jeżeli j chodti o postacie ludzkie, 

wyobrażania . f)qrs pro !cito; jak np. 

łc*że z. innych cmentarzy 1 
). 

to spotykamy tu jedynie wypcidki 

rękę dzierżqcq pióro, :z.nmH~ nem) 
i 

' , ' 

• I •' 1 • i J • , • . • ' 

. Sfory· cmentarz r'lie zna równrez niesmacznego zwycWJll lHl\1(;;)51czcm1c:i 

p'O'dobizn :Z(l)arłych we wnękach lub nn plyłach no9robków. 
' ' ~ , " l ' 

· . Pomniki . na · starym cmentarzu nie imponujq c<ł 

formolnami; jak np. wiele nagrobków na slorszych crnenfc'.1\: 

al'e posi9dajcj ;zatd niejednokrotnie cudownq wprosi <m1m 

iwdc1 wolorrnni 
:h iydowskid11 

yk(2. 

Nc;iogól przewa±a n~ pomnikocl~ ornarnenłykci sfmo·1.ydowsko w rw· 

staci arabesek, kielichów, lichforzy, zwierzql, drzew i I. p. 

Żydowski kunszł snycerski, który przejowia się od wiekt'>w w rlc•i.bie· 

niu wspaniałych· szaf ołtarzowych, w przewdnych robotach złołniczych, 

filigranowej i koronkowej pracy nad ozdobieniem pr1edmicll<~>w klillu, jrik 

wieżyczki na wonidła, korony do rodc)lów, toraE! i ł. p„ objelwio się lu 

i ówdzie w ~olej swej wspanialości łokże no nn9rnbknch cmcmkm:ci 

łódzkiego. 

Ornamen.łyka pomnikowa bywo dwóch rodrnj~1w : ollw mcJ no celu 

wyłącznie stronę dekoracyjną, albo sluży jokc; wyrm h1m1ldyk i l\1b syrnbo· 

liki żydowskiej. 

.Na całym szeregu pomników, gdzie dekomcjn pur snng jiisł t!l(Ht\€it1· 

tern dominującym, piękne wykonanie wolczy o lt~psz(' 1. :<>c11nytn nmływ<Hll 

ornamentu. Szczególnie wyróżnia się w licznej 9rupir~ lego rodzoju 

pomników wspaniale rzeźbiony gryf o rozpostcirlych skrzydłoi::h. 1.11ni!'lszc:wny 

nad dwoma wprawdzie dość oklepone:ni syrr1bolc:n1i : zdrnuchni~łq świecq 

i puszką ofiarną (ryc. 26), lecz przylłocwjqcy jn swym surowym, pciwie· 

działbym dropieżnyrn majesf alem. 

Mislrzowskie wykonanie lego pełnego ekspresji ornc.menłu świadczy 

o niepospolitym lalencie anonima - rieibiorza, którego dlułu niewqłpliwie 

1
) Dr. Art ur Le v y - Jiidi'schc Grubmalku111f in Oslcuror;a, str. 2'7, ryc .. 16. 

Ryc. 26. 

·- 125 -

zawdzięczać należy wiele jeszcze in· 

nych wybitnie oriystycznych ozdób 

na pomnikach. Trndno tylko ustalić, 

czy mamy rzeczywiście przed sobą 

dzieła jednego wielce uzdolnionego 

pomnikarza, czy też kilku nieznanych 

autorów, żadnych bowiem wskazówek 

w tej mierze ani pinaksy gminne, 

ani tradycja ustna nam nie dają, 

a wszelkie dociekania, jak dotąd, 

obracają się jedynie wokół niezupełnie 
pewnych domysłów. 

· Przy porównywaniu rzeźb na róż· 

nych pomnikach dochodzi się jednak 
do wniosku, że większość ich, - jeżeli 

chodzi o dekoracje, mające pewną 

wartość arlystycznq,-jest dziełem jed· 

nego majstra. Zarówno technika, jak 

rysunek rzeźb przemawiają w dużym 

stopniu za fq tezą. 

Inwencji twórczej i talentowi rzeźbiarskiemu fego samego misirza 

dłuta, który wykonał przytoczony wyzeJ nagrobek, przypisalbym 

bez wahania wierzchołek pomnika wykonany w siylu świecznil<ów chanu· 

kowych. W pięknym obramieniu roślinnym widzimy fu wspaniałego danie· 

la o szeroko rozgalęzionych rogach obok ściętego drzewo (ryc. 27). 

Lwi pazur rzeźbia

rza . zdradza płasko· 

rzeźba: orzeł o rozło

żonych skrzydłach ze 
świecznikem w dzio· 
bie na tle bogato 

ornamentowanego 
wierzchołka (ryc. 28). 

Jest to zapewne fok sa· 
mo dzieło wspom
nianego pomnikarza
ononima. 

Całą gamę pięk

nych motywów, za
wierających nawskroś 

oryginalne pierwiastki Ryc. 27. 



stylu żydowskiego 
w rzeź,biarslwie, two
rzy płaskorzeźbo na
grobka, przedstawia
jąca dwoje zwierząf. 
wspartych o dzban 
lewitów (ryc.29). 

Ten rodzaj orna
mentu, pięknie repre· 
zentowany w rozmai
tych odmianach na 
cmentarzu łódzkim, 
jest . w oslalni.ch cza· 
soch często wyzyski· 
wany w rzeźbie ży· 
dowsk iej, szczególnie 
stylizowany, w innych 
archaizowany. 
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Ryc. 2H. 

stosowanej, przyczern stary rnolyw bywa zozwyczaj 
znowu wypadkach nowoczesny rnoiyw odpowiednio 

Możnaby przytoczyć jeszcze dosyć pokaźną ilość niezmiernie ciekci· 
wych orncirneniów, ·celujących pod względem techniki rzeźbiarskiej. Z po· 

wodu jednak wyrażonej w nich idei, 

Ryc. 29. 

odnieść je ncileży, mirno wysokiej 
klasy arłyzrnu, raczej do dziedziny 
symbolu, niż czystej dekon;,cji. 

Jako ilustrację przytoczę pelną dy· 
norniki i artyzmu rzeźbę, przedslawia· 
jqcq wysłraszonego jelenia, ugodzo
nego może słrzałą, skaczącego przez 
zalamujqcy się pod nim płot drew· 

niany (ryc. 30). 

Ponieważ ornament len, obok wła
ściwej rzeźby, wyraża jeden z bardzo 
charakterystycznych w pomnikorsłwie 
żydowskiem symbol, zostanie on, po· 
dobnie jak wiele innych dekoracyj 
o znaczeniu symbolicznem, omówiony 
w specjalnie temu przedmiotowi 

poświęconym rozdziale. 
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SYMBOLIKA 

Przewagę nad ornamentem c.zysłym, o założeniach wyłącznie formal· 
nych, na większości cmentarzy ży

dowskich ma ornament stosowany, 
polegający na wyobrażaniu przymio
tów zmarłej osoby, wzgL przedmiotów 
mniej więcej z nią związanych, za 
pomocą symbol i. 

Symbolikę pomnikową można po
dzielić na sześć wyraźnie określonych 
grup: 

1. symboliko imienia; 

2. li nazwiska; 

3. li rodu; 

4. li osobista; 

5. li zawodu; 

6. li śmierci. 

Najczęściej symbolika na pomnikach 
dotyczy imienia lub nazwiska, a w wie
lu razach również momentów gene
alogicznych, jak np. u osób pochodzą
cych z rodu kapłanów lub lewitów. 

Ryc. 31. 

Ryc. JO, 

Ta symbolika heraldyczna, na
ogół dosyć prymitywna, jest na 
cmentarzu żydowsk irn bardzo 

. rozpowszechniona. Tak np. lew 
na pomniku oznacza z reguły 
zwykłą transpozycję malarskq 
lub rzeźbiarską inlienia Lajb 
(Arjeh, Jehuda Lejb) (ryc. 1 O, 12, 
31 ), jeleń - imienia Hersz (Cwi) 
(ryc. 7, 8, 27, 30), niedźwiedż -
imienia Ber (Dow) i t. p. 

Nie zawsze jednak pod pom-
, nikiem, zawierającym wizerunek 
lwa, spoczywają szczątki do· 
czesne osoby imieniem Lajb, 
a rzeźbę wilka, jelenia l .. .u) 

niedźwiedzia posiodajq niejed· 
nokrołnie pomniki . na mogiłach 
Samuelów, Mojżeszów, Salomo· 



nów lub Chaimów 1). 

Imiona biblijne lub historyczne 
dają bodźca do odtwarzania scen, 
związanych z bohaterami różnych 
epok. 

Jeśli bowiem imię zmarłej brzmio· 
ło Rachela, kojarzy się je z opowieś· 
cią o spotkaniu Jak6ba z córką Labana, 
względnie czyni się aluzję do tego 
spotkania przez rzezbienie sludni 
(ryc. 17 ). 

Ażeby dać wyraz plastyczny 
imieniu Rebeka, majster pomnikarski 
rzeźbi na nagrobku spotkanie Eleaza· 
ra z Rebeką (ryc. 35) 2). 

W łen sam sposób przy 1m1eniu 
Mirjam znalazły się na pomniku 
ir1'frumenły muzyczne, nawiązujące Ryc. 32. 

do łuż obok przytoczonego wersetu i11":Q ~iilil ni-t l1K":l~i1 ti"'l1.l npm („I ujęk> 
prorokini Mirjam bęben w swe dłonie") (Deo!. 15. 20) :i). 

System heraldyczno·ilusfracyjny, spotykany przy syn1bolizowoniu 
nazwisk (okręt stanowi plastyczne uzmysłowienie nazwisko Schlff. ryba 
Fisch i t. p.), odpo
wiada lym samym za· 
łożenio,m. 

Czasem wysiłki w 
kierunku nadania ja· 
kiemuś 1rn1eniu lub 
nazwisku formy plas· 
tycznej zakrawają po· 
prostu na curiosa. 

Jeden z badaczy 
cmentarzy żyd. przy· 
tacza zdjęcie pom· 
nika, na którym wid· Ryc. 33 

1
) Por. Dr. Art ur Le v y: Jilcll$che Grabmalkunsl in Ositiuropa, sir. 25. 

2) tamże str. 27. 
8) tamże „ 28 
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nieje melonik nad tekstem epiłafjum, 

Jak się okazuje, zmarły nazywał się Hut (w łranskrypcj i rosyjskiej-Gut), 
umieszczono więc na nagrobku kapelusz jako ilustrację do tego nazwiska. 

Przynależność do rodu kapłanów lub lewitów zazwyczaj wyobrażana 
jest za pomocą czynności rytualnych lub przedmiotów kultu (błogosławiące 
dłonie - u kapłanów (ryc. 11, 24), dzbany i misy do mycia rąk - u lewi· 
tów (ryc. 29). 

W dawnej żydowskiej sztuce pomnikarskiej niemal regułę stanowiło 
umieszczanie przy nazwiskach: Kon, (wzgl.przy odmianach tego nazwiska, jak: 
Kohen, Kogan, 
Kohan, Kogan, 
Kahane i t. p.) 
oraz Lewi (wzgl. 
przy odmianach·, 
jak Lewił, Lewite, 
Lewita i t. p.), 
świadczących o 
pochodzeniu ro· 
dowym zmarłe· 
go, przytoczo· 
nych wyżej zna· 
ków heraldycz· 
nych. 

Takie znamiona 
posiadają, oczy· 
wiście, łakże na· 
grobki kapłanów 
i lewitów, gdy 
nazwiska zmor· .Ryc„ 34 

łych bezpośred· 
nio nie zdradzają 
pokrewieństwa 

. ełymologiczne -
go z brzmieniem 
hebrajskim nazw 
obu łych rodów 
izraelskich. 

W szczegól· 
naści dotyczy to 
nazwisk, słano· 

wiących skrót 
znaczeniowy wy
razów kapłan 
lub lewita. 

Tok ich skró· 
tów jest eonie· 
miara. Przytoczę 
kilko najbardziej 
charakterysłycz • 

nych. 1) A więc - nazwisko Koc (r"') nie jest bynajmniej odpowiednikiem 

1) Na marginesie zaznaczyć wypada, że skróly inicjałowe tego typu, czyli 
abbrewjatury słów nie sę wogóle w stylu rabinicznym rzadkościę. Całe pgmiennictwo 
religijne, a nawet współczesna korespondencja rabiniczna roi się od takich skrótów, 
które z czasem wniesiono również do formacji nazwisk żydowskich, szczególnie kiedy 
szło o rodziny pochodzenia duchownego. I tak: nazwisko Babad 1'3.N3. jest 
skrótem, składajęcym się z inicjałów kilku następujęcych słów: l'1-TI'3. 'JN 13. „ben awi 
beth-din", czyli syn naczelnika sędu rabinicznego, t. j. rabina, Bom ac \"l'.13. - „ben more 
cedek" (syn mistrza sprawiedliwości, czyli sędziego, t. j. dL1chownego), Bogrow, wzgl. 
Bohrow :i•1n::i. - syn rabina (Jln 13.)i Szabad, posługacz S<:!du rabir.i.cznego 1'3.UJ (szliach 
beth-din; Mac-p'l'.I (more cedek - mistrz sprawiedliwości, czyli sędzia, t. j, duchowny)i 

Szac - l''Ul (szliach cybur, czyli kantor) i I. p. 
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kot' lecz połcicz.enieni inicjał6w k. i c. w s.łow.och 
żydowskim sJowa Jl 
h b · k' h k h · dek co w przekłc1dzie rnc1czy--kaplcm sprawie< iwy. e rais lc o en I ce . . . . I I 
R · · · · k M (:1"Nm) 1· est oryc11nalnyn1 słop<"lm poszczegó nyc 1 own1ez nazw1s o azo • ::i ) 

l
't . onych ze słów hebrai'skich 1n::ii1 rmt-i: lt'lnl, „z połornsiwc1 (arcy· 
1 er, zapozycz . z k ( „ ) . . · 
k ł A " W ten sam sposób ukuło nozw1sko a P T , oznaczo· 
ap ana arona . I . ( ~ 11 ll'H) 

· • " t otomstwo" (tJ~wi'ip ll"lT), oraz tJ"npT Zok 101rn Oil b 1ll P , 
1ące „sw1ę e P . . • · ł " 
co w przekładzie brzmiałoby 11sq oni połornsłwen1 sw1ę ern . 

Ale poza temi najprostszerni komer.1t~rz~11ni plmłyc:nemi'. skH~owiq
cemi symbolikę nazwisk i rodów, isłn1e1e ieszc~e mnoslwo innych, :i:e 
przytoczę najbardziej popularne, jak: pu~zki of1ome, (ryc. 8) kornny 
(ryc. 9 i 11 ), lichtarze, świeczniki siedmiorarn1er~ne (rner.10roh), {ryc. 3, 2~, 33), 
półki z księgami religijnerni (ryc. 33, 34), kwiaty. winne gronrJ, drzewa, 

kielichy (ryc. 13, 15, 27) i i. p. 

Na starym cmentarzu łódzkim wszystkie te rodzoje ornamentyki skl• 
sowanej sq licznie reprezentowane zarówno w pojedynkę. jak w rozmo· 
itych kombinacjach i skojarzeniach. 

W ujęciu slałysłycznem ornmnenłyka syrnbolicznc1 na ponmikm:h tego 
cmentarza przedstawia się jak następuje: 

świece 203 
płonące świece 16 
świece, lew 36 
świece, ptaki 66 
świece, gołębie 7 
swiece, ptaki, lichtarze 22 
świece, płak, lichtarze, korona 18 
złamane świece, lichtarze, ptak i 6 
złamane swiece, lichtarze, korono 14 
iłamane świece, kotary i 9 
złamane świece, dzban 3 
złamane świece, korona 151 
złamane świece, korona, gołębie 2 
złamane świece, wazon, kwiaty 2 
lichtarze, lwy 3 
lichtarze, ptak 23 
lichtarze, lwy, korona 38 
świecznik siedmioramienny 76 
świeczniki siedmioram„ świece 12 
świecznik siedmioram., gołębie 3 
świeczniki siedmioram„ ptaki 21 
świecznik siedmioram., korona SO 

świecznik si~1drnior., pk1k 6 
świecznik sic1d11dororn., kolciry 5 
świecznik, siedmiornm., dzbm1 15 
świecznik siedrnioram„ lwy 2 
świecznik siedrnior., lwy, korcrno. 3 
korona 357 
korona z. rwpisein 8 
korona, półki z ksiqżkomi 167 
korona, księgi. dzban 3 
korona, półki z książkami. lwy 48 
korona i lew 96 
korona, 1ablice z pr:zykozcmiarni 3 
korom1, błogosk1wiqce ręce 39 
korona, ręce, lew 9 
korona, ptak 7 
korono, dzban 18 
korona, ścięte drzewo 40 
korono, wazon 3 
orzeł 87 
orzeł, świece, kotary 8 
orzeł, złamane świece 126 
orzeł, lichtarze 137 
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orzeł, ko.fary , 7. -gryf "'i 6 
orzeł.. złamane ,świece 42 lew 
orzeł, świecz.nik s,iedrnioramienny 21 lwy 

107 
8 

orzeł, drzewo _ ) 4 lew i drzewo, 17 
orzeł, korona. 13 lew i dzban .4 
orz~ł, ścięte drzewo 58 jeleń .6 
orzeł, księgi 25 jeleń, drzewo 3 
orzeł, księgi, korona 2 drzewo 10 
orzeł, błogosławiące ręce 1 O ścięte drzewo 69 
lew, orzeł 2 dzban 18 
orzeł, wazon z kwiatami ' · 6 dzban, miednica 1 2 
orzeł, dzban; . 4 . . kwiaty 10 
księgi 80 wieniec 
księgi, lew 21 wazon 
księgi, kielichy 5 wazon z kwiatami 
księgi,· ścięte drzewo 12 kosz kwiatów 
półki z~księgami 32 kosz z owocami 

F ;5 

!a 
16 
'2 
I 

półki z księgami, ptaki 3 kielichy 
błogosławiące dłonie 48 okręty' 

!3 

\3 
błogosławiące dłonie, księgi 11 studnie 
błogosław. dłonie, puszka ofiarna 2 różne zwier~ęta' 

12 
! 

\~~ .•• :··~i 12 
... {'. 

ręce· polewające wodę z dzbana 2 bez ornamentów 693 
ptak' „. 12 Razem 3,411 1) 

,··.··: '' ' ' ,' .. , 
.. .. Symbol pojedyńczy, w· odróżnieniu od . zbiorowych, idzie pra~ie 

z~~s~e w 'parze ;: pewną wyraźnie określoną ideq i w sp?sób Rlastyc;ż'ny 
jq u~mysławia. ·, . _ 

1
,. ;i ;i 

Zdarzają się jednak wypadki, kiedy Ornament, jakkolwiek rna '!P· 
celu ilustrację symboliczną, niezupełnie się pokrYiwa z danemi, dotyczq-
cemi zmarłe( osoby. i . . 

Jeżeli pojedyńcze symbole. są naogół swego rodzaju plastycznym 
komentar~!'!m do imienia, nazwiska; rod.u lub innej cechy i rysu zmarłej 
osoby, to iródła symboli kombinowanych szukać należy przeważnie 
w przypadkowern łączeniu ich przez pomnikarza.' 

'yVs~elka r'.>róba analizy poszczególnych s~ojarzeń na pomnik~ch 
zdaje1! się być czczym zupełnie trudem, gdyż bez ;uszczerbku dla chorakłe
rystyki zmarłego niejeden syml;iol mógłby snadnie. być ·zastąpiony innym. 

Bywają, rzea prosta, wyjątki, kiedy symbol' pluralny składa się .na 
pewną harmonijną całość i wypływa z istotnej chęci uwydatnienia cało~ 
kształtu walorów i zalet o5obistych zmarłego, stając się l")iejako uplastycz
nionym jego życiorysem. ' · · · 

. 1) lnwentaryzujęc symbolikę, zdaję sobie sprawę, że wykaz cyfrowy bynajmniej nia 
uwydatnia cech artystycznych rzeźb na pomnikach, niemniej jednak może on służyć 
za .skorowidz, wskazujęcy. na kierun.ek i inklin~pje symboliczne pomni~arf;y omawianego 
czasokresu. \. · · · · · · · · 

I' . ,·i· 
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Prócz symboliki heraldycznej, wymienić należy ornamentykę rnoczeniowq 
o pierwiastkach nielyle familijnych i osobistych, ile zawodowych, iluslru· 

jącą - obok sfery zointeresowar1 
umiejętności, wcilorów duchowych 
umysłowych --· profesję zmarlego. 

Jeżeli chodzi o symbole zawodowe, 
nie należy pod tym pojęciem ro
zumieć emblematów różnych rierniosl. 
Takie znamiona heraldyczne no 
nagrobkach żydowskich zdają się 
nie być praktykowane nigdzie; w każ
dym razie nie sq mi one znane 1

). 

Pod pojęciem zawodu, należy fu 
raczej rozumieć czynności religijne, 
jak rzeź rylualna, akt obrzezania, 
dmienie w róg w okresie uroczystych 
świąt noworocznych, czytanie roda
łów i t. p. 

Takich symboli no pomnikach /c1,ch:· 
Ryc 35. kich jest cały szereg. Ręka łrzyrnojqc<l 

gęsie pióro na ryc. 36 ma łłumoczyć, że zmarły był za życia pisarzem 
rodałów (ił:l1b), lancet rytualny w fułerole na ryc. 37 symbolizuje zawód 

mohela (dokonywają· 
cego aktu obrzezania 
chłopców) i t. p. 

Na jednym z pom
ników (ryc. 38) rzeź

biarz - za pomocą 

wyobrażonych przy
rządów rytualnych -
symbolizuje szereg 
rozmaitych funkcji re
ligijnych, pragnąc 
w ten sposób po kolei 
uwydatnić wszystkie 
talenta, jakiemi zmarły 

Ryc. 36. 
był za życia obdarzony. 

1) Wyj'i!tek stanowićil tylko instrumenty muzyc:i:ne, (Dr. A. Levy: j. w. str. 62)1 

które zreszt'i! znajdujemy również w symiCJogach, jako Ilustrację do psalm6w. 
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· 'Widniejące no lym pomniku rodały oznaczają, że wykonywał on 
czynności w domu: modlifwy przez czytanie rodałów; róg - że pełnił 
funkcję trębaczd noworocznego 1); nóż rytualny - że był z zawodu 
rzezakiem rytualnym. 

I 

Z przytoczonych wyżej ornamen
tów symbolicznych, spotykanych na 
starym cmentarzu łódzkim, jak zreszł<q 
na innych cmentarzach, bardzo raz· 
powszechnio~a jest korona. 

Symbol ten przeważnie zdobi pom
niki głów rodzin, przyczem niemal 
zawsze dodawany jesf, jako komen
tarz do tego ornamentu, werset 
1l'1ZlNi rii~l1 il?~J ,'1il (Biada nam, 
spadła korona z naszych głów). 

!~„1;111~ ,;~;„· ~ ~i,..: 1j' ';,'.: 
.r1r.:.i·~~~~ '~ :l··"J„ :\i;.;~ 

~~:.:;~1 r r„~·.r~ .~·1 "' ~,~~ 
,i'"'.r..r:,·'-ł·'!~!.~ ';l~: l'!. 
;l '1~ ~ ~· ~q;H ~~'i;J '•1 
-i~:~ rµ::4:„1\,4ti:o r1~~1?1 ~~~ 
· ·l~~~r t'~tU1f~· :11•~~ :r~· 

; 7';;·.~.~ ~'Z. 
~,,'" '",i· •.,_ ,• I~'.'~ 

l .... „ ~. .i .... 

Ryc. 38. 

Ryc. 37. 

Razem z koroną umieszcza się 

często półkę lub śzafę z księgami 
religijnemi, co symbolizuje, że zmarły 
był uczonym w Piśmie. 

Symbolika osobista nie ogranicza 
się tylko do podkreślenia wiedzy 
judaistycznej lub życia religijnego. 

Obejmuje ona wszelkie walory 
serca i umysłu, dając wyraz lak 
dobroczynności (puszka ofiarna), jak 
artyzmowi (instrumenty muzyczne) 
lub innym cechom zmarłej osoby 
(np. patrjotyzm i t. p.) 2

) 

1) Róg na pomnikach stanowi czasem symbol ogólniejszy i oznacza zwiastowa
nie czasów Mesjasza i zmartwychwstania (Jewr, Encykl. IX, 370). 

2 ) Na jednym z pomników cmentarza żydowskiego w Łęczycy rzeźba przed
stawia orła polskiego z koronę nad tekstem epitafjum, przyczem między skrzydłami 
widnieję litery .l .!il, inicjały słów : lUl'.ll ng (tu został pochowany), 



134 

Masowo produkowcme nn pornnik<'ich lichlnrrn, {wif!lcrnik i, nlmw I 1-

nięte świece - oznaczają niefylko zlarnone lub :rgnslf~ iyci<>, lf~C/ rw nif•· 

jednym nagrobku (kiedy zmarłą osobq jest kobieto) symbnlizujq, ie 

zmarła wykonywała obrzęd religijny rnodlenio się nml świr>cnrni, nlb() łoi, 

że śmierć położyła kres wykonywcrniu prz.ez bogobojnq kobi~iłę lego 
obrzędu. 

Do rozpowszechnionych symboli odnieść można równid wirnrunki 

orł6w, gryfów, ścięte drzewa, zwiędle gołę:de i I. p. 

Prócz tych wszystkich om6wionych wyżej syrnbnli, nolfiiy wymir"'nić 
jeszcze takie, jak okręty, 1 ) złamane moszly, (ryc:. 18) pr1yskmil« 

Te symbole, zaczerpnięte z dz.iedziny nmrynislyki. czmem ornm:rnjq, 
jak wspomniałem już wyżej, zwykłą ilu~łrację do 1w1wiskci, uo~t'lll jednok 

mają głębsze znaczenie, slanowią bowiem plmlyczny kun·1~11łnr1 do łrenów 
jeremjaszowych, przyczem słowo n'Jł( ma tu podwójne /IHlCHmftl; p/m;:1 

okręt. 

Zresztą łączenie rzeźby z tekstem epilafjów nie jPsl wypodkitHn 

odosobnionym, napisy bowiem na pomnikach :.wwieroją ni<:!kit1dy rcn:moilf~ 
metafory i wersety, żywcem przeniesione z ksiąg religijnych 110 rW~Jrobk i 

dostosowane do osoby lub imienia zmarłego. 

Ale analiza szczegółów łych skojarzer) wykracza poza rorny niniej:m~y.::i 
sfudjum i dotyczy raczej epigrafiki1 niż ornamentyki i symboliki nagrobków. 

1
) Patrz wyżej - statystyka symboli. 
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CWI DA WIDSOHN 

.J 

EPITAFJA 

Badania naukowe tekstów pomnikowych, stanowiące część składową 

epigrafiki ogólnej. mają dla historji kultury narodów i krajów znaczenie 

wprost nieocenione. 

Piśmiennictwo żydowskie lat ostatnich posw1ęca temu zadaniu dużo 

uwagi, zawdzięczając mu opierając no nim niejedno doniosłe odkrycie 

historyczne. 

Już wybitny pionier ruchu oświeceniowego żydowskiego S. J. Finn 

zrozumiał olbrzymią doniosłość epitofiki. lwią część jego dziejów zbioro

wości żydowskiej w Wilnie p. t. „Kirjah Neemana" wypełniają teksty 

nagrobków. 1) Również szperacze i badacze kronik, herbarzy i sztambu

chów rodzinnych dużo wagi przywiązują do tych dokumentów na kamieniu, 

wysnuwając z nich rozmaite wiadomości z dziedziny zawodów, stosunków 

warunków bytowania poszczególnych rodzin żydowskich. 

Tok w księdze „Daat Kdoschim" I. T. Eisenstadfa 2), jak w wielu in

nych zbiorach tego typu, autorzy sporo informacji czerpią z przytaczanych 

przez nich epitafjów. 

Ale podczas gdy literatura dawniejsza traktuje teksty pomnikowe 

jedynie jako źródło informacyjne, nowsze prace poświęcają temu przed

miotowi uwagę pod innym jeszcze kątem widzenia. Rozpatrują je 

mianowicie nie tylko jako klucz do szyfrów dziejowych, lecz nie mniej 

jako objekt filologiczny i etymologiczny. 

Niepożyte sq zasługi na tym polu szeregu znakomitych uczonych, 

jak B. Wachstein, l. lewysohn i in. 3). Ciekawe glossy do tekstów na 

nagrobkach znajdujemy zresztą nietylko w większych pracach rozmaitych 

uczonych; ukazujące się od czasu do czasu mniejsze i większe rozprawki 

w rozmaitych czasopismach nauk9wych z zakresu judoiki są nader cennym 

w tej mierze przyczynkiem ·1). 

Epitafja starego cmentarza łódzkiego, liczącego zaledwie 125 lat 

I) S. J. Fi n n .Kirjah Neemana", Wilno 1860. 
2) I. T. Eis ens ta d t, Petersburg, 1897/98. 
B) B. W ach st ei n Hcbriiische Grabsteine aus dem XIII-XV Jh in Wien 

und Umgebung, Wien, 1916. 
L. Le wys o h n: Sechzig Epitaphi1m von Grabslcinen des Israelitischen Friedho-

fes zu Worms, Frankfurt a/M 1855. 
ł) Monalschrift fiir Geschichte und Wissenschaft des Judentums i in. 



· 's'c1·~ 1111'ec' f)owni11in1·~u'tJO, t11oc1enio dlo isfnienio, nie rnogq. oczyw1 '"• " .. . 
h istorj i kultury żydowskiej. 

Zreszfq, napisy na nagrobkm:h zosto/y odpowiednio wykorzyslcme 
i skomentowane w niniejszej rnonografji no fi<~ dziejów ogólnych słare~:i~ 
cmentarza żydowskiego, nieklóre bowiem epiłoljo, hqdi w en/ości, bqdi 
w urywkach przytoczono w kalalogu nngrohl<ów 1), imrn tnś 1mlu9L1jqo~ 
na omówienie leksty poddano szczc..is3ółowt~j analizie w rozdziNlc~ p. f. 
„T eksty napisów na nagrobkach"~). Sk ierowrn·· uwcigę i.nhHn nol(ii:y 

w stronę filologicznq lekstów. 

Jesf rz.eczq wic1domq. że epilafjo hebrojsldti sq przewoznte zbiornm 
przesadnych fraz.esów, nic wspólnego ze zmorłq osobq nifi mojqcych, lecz 
będących swego rodzaju ozdobą bmokowq, spleckrnq z wier'ico sl6w i zdrn'1. 

Składają się ncJ nią trudne niekiedy do odcyfrowcmin połqczcinin 
językowe, akrosłychony, wersety, ana9ramy. 

Dawniej lyrn ozdobom stylislycznym udz.i(~ICJno wiel~l czc:isu; nif!jecfo11 
poeta hebrajski epoki haskali pit:rwsze swe kroki słowie;! j(iko 
domorosły twórca epiłofjów i niejeden zdobył ostrogi, joko z.nc1wco jf;Jzyko 
hebrajskiego na tle napisów pomnikowych. 

Istnieją pozatem na wszystkich prawie cmen.lmwch żydowskich słert-1· 
atypowe teksty epitafjów, zawierające swoislq fmzeologję pochwolnq, 
stosowaną do zmarłych bez różnicy klasy i warsłwy i rói:niqcq się 110 

poszczególnych pomnikach jedynie pod względem personc1lji zrnarlego. 

Tych epitafjów na starym cmenłmzu ł6dzk im jr~sł c:onierniorci. Stano· 
wią one gros tekstów pomników. Czy należy to przypisać niezbyt wyso· 
kiemu poziomowi wykształcenia pierwszych pokole1'1 żydowskich w Łodzi, 
czy innym przyczynom, trudno w obecnej chwili orzec. Ale rzecz 
znamienna, że na trzy tysiące zgórq nagrobków, niewiele rnożnci wymienić 
tekstów oryginalnych, lub zasługujących no wyróżnienie. 

Standardowe teksty, zaczynające się od słów, w rodzojll '111.1,1 tm lV'N 

(Człek zacny i prawy), albo tl'p7N N'i' W'N (człek bogobojny), niekiedy 
z dodatkiem ::t1:"1N (lubiany), lub tl'~h (zacny), 'llTtl):J ?';Im~ '1P' IV'N (człek 
drogi i sławiony we wrofacha!, t. j. w społeczeństwie), albo łeż tl'::l1::1 UN ,i?N ';131 

(z tego powodu łzy ronimy 3), kiedy chodzi o mężczyznę; ,,~, ?;, n'l!!l1ioni11p1:l 

(dobro i sprawiedliwość czyniłaś całe :życie), ''tvlT~::i :-Jh'il ';im htt!N (kobietą 

1
) Patrz: str. 1 - 115 katalogu nagrobków (tekst hebrajski); 

2 J Patrz: str. 160-163; 
3

) Treny Jeremjasz:owe 1, 16; 
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(dzielną była w swych czynach 1), albo ,-n:.in ';l,1K:.i C'l!!l~ (wśród kobiet 
w namiotach będziesz błogosławiona) 2), kiedy chodzi o kobietę; ,'7 'i'P' l::!.1'1 
l:l'lrW!l.'1/J 17' (drogi mi syn, dziecko igraszek scil radości) 3), na nagrobkach 
chłopców; rrn'is l117'11 nm~t'J :is (tu pochowane jest kwitnące dziewczę), lub tym 
podobne tworzą większość epitofjów na cmentarzu żydowskim (Nr. Nr. I., 
IL Ili, IV, V, VI, VII). 

W niektórych razach autorzy tekstów zdobywają się na odchylenia 
od przyjętego szablonu, nawiązując, jak wyżej, do wersetów biblijnych, 
ale kojarząc je jednocześnie z imieniem zmarłego. 

Prz.y łworzeniu łych napisów kierują się oni temi samemi zasadami, 
co rzeźbiarze przy stosowaniu scen biblijnych na ornamentach o charak
terze symbolicznym 4). Jeśli np. zmarłemu w sędziwym wieku mężczyźnie było 
na imię Abraham, tekst zazwyczaj otwierają słowa C'~':J N:.l TPT C:"l'1:.lN1 5) 

(I postarzał się Abraham i dostąpił podeszłego wieku); gdy chodzi o imię 
Jehuda, autorzy nawiązują do błogosławier'istwa, udzielonego przez 
patrjarchę Jakóba swym synom, zawierającego taki oto werset: :'thN :"111i1, 

1,nN ,,,,, (Jehudo I Ciebie chwalić będą bracia Twoi) 6 ), kiedy zaś hołd 
pośmiertny ma być złożony zmarłemu o imieniu Naftoli, pierwszemi słowa· 
mi epitafjum zwykle sq : ilMi~ttl :'t~'N '7h!:l.l (Naftoli łanią chyżą) 7

) z tegoż 
błogosławiensłwa Jakóbowego zaczerpnięte, choć z isłotnemi rysami cha
rakteru pochowanej w tej lub owej mogile osoby przytoczone w tekście 
przymioty bezpośredniego związku zgoła nie mają (VIII - X). 

Niekiedy, choć rzadko, autor porzuca wszechwładnie panujęcy szab
lon i pozwala sobie na licentia poetica, trawestując tekst biblijny i dosto· 
sowując go do domu wieczności. 

Tak np., zamiast tekstu biblijnego 
cm'N h':J CN '::> ilT rN 

(to nic innego jak tylko, ie Dom tu Boży) 8) w wizji Jakóba, rzeźbi 
na pomniku 

tl'~71l7 h'::J. tlN ':l m pN 

{to nic innego jak tylko, że Dom lu Wieczności) 11 ). Z łakiemi parafrazami 

1) Parab. 31, 10 
2) Ks. Sędziów 5, 24 
3 ) Jer. 31, 20 
') Str 128 
01 Gen. 24, 1 
11 ) 49, 8 
1) 49, 21 
H) • 28, 17 
11 ) Katalog nagrobków str. I, poz. 4 
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W tyrn słonie rzeczy onoliza f1lologio11n hi~.slów wydnje~ się hn;r. 
płodnym jeno frudern, gdyż przypu~zczc1ć 11ol,·i~1 , ;,~ ci~iknwych 11iuo11sów 
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cmentarza lód zk i ego nie zowiercijq. 

Przyloczojqc niektóre słereołypowe łeksly, prnqni(~my .zc1rm:em 

na kilku innych przykładach 1.ilusłrowcić rodznj 1;pilciljów. równic~ uhagi 
pod względem stylistycznym, lecz nnleżqcy dl) łypti ok rnsłyc hnnc'Jw ~). 

Pozolem wybraliśmy parę epilafjów dH'.HCJkłarysłycrnych pod w19li~· 

dem treści, pragnąc utrwalić je nielyle jako łyp .. ile jriko i•~dym:1 w swoim 
rodzaju teksty na omawianym cmenłm1u :iydowski111. ~) 

• 
1 
J Nie.zmiernie interesujęce teksty lego fypu znaleźć moi na w wy.tej cylowancm1 

dziele S. J. Finna : ·nmm n'lj.l,, oraz w pracach: Ch. Dembih:era - ''!lll' nl"l::> , Kraków 
1888 i 1893; Sz. Bubera: 'DUJ 'lllJN,, Lwów 1895 i in. ' 

2
) Patrz Nr. Nr. XI-XIII 

3l Patrz Nr. Nr. XIV-X VII. 

I 

I 
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Dr. FILIP FRIEDMAN 

ST ARY CMENTARZ ŻYDOWSKI w ŁODZI 
W ŚWIETLE CYFR. 

Zarząd Gminy Żydowskiej w Łodzi postanowił wydać monografję 
starego cmentarza żydowskiego w Łodzi przy ulicy Wesołej. W tym celu 
przystępiono przedewszystkiem do zarejestrowania wszystkich nagrobków, 
znajdujęcych się na starym cmentarzu i do zapisania tekstów napisów, na 
nich zamieszczonych. Praca ta została dokonana latem 1930 roku, przy 
pomocy kilku zbieraczy, obznajomionych dostatecznie z technikę zbierania 
i władających językami: hebrajskim, polskim, niemieckim, częściowo też 
rosyjskim, pod kierownictwem sił fachowych, na specjalnie w tym celu 
wydrukowanych kwestjonarjuszach. 

Po zakończeniu tych prac na siarym cmentarzu i krytycznem zbadaniu 
i przeliczeniu zebranych maferjałów, okazało się, że stary cmentarz liczył 
w czasie dokonania rejestracji 3871 nagrobków. Po uporządkowaniu i odpowiedniej segregacji okazoło-·51ę;·····;re·„r;a·"·tlf'"O'gó'lncT'"TicZ'l::lę'""'.3'8if'"''fl'C]"'·'···"''·' 
grobków składały się: 

a) płyiy bez wszelkich napisów, lub z zatarłemi napisami 55 
b) nagrobki, zawierające napisy z imieniem osoby zmarłej, lecz 

bez wszelkich dat {roku i miesiąca, oznaczających czas zgonu) 55 
c) nagrobki z imionami osób zmarłych i datą mieśiąca, 

lecz z zatartą datą roku 59 
d) nagrobki dzieci, bez dot 11 
e) nagrobki osób dorosłych, zawierające pełne dane 

co do imion i daty zgonu 1) 3411 
f) nagrobki dzieci {do lot 17), zawierające pełne dane 280 

razem 3871 

t'1ie wszystkie zatem materjały, uzyskane z prac rejestracyjnych na 
cmentarzu, mogły stanowić podstawę dla dalszych badań naukowych. 
Główną podstawę stanowić może grupa e), której szczegółową analizą 

l) Wśród nagrobków osób dorosłych umieściliśmy wyjętkowo 1 nagrobek dziecięcy, a mianowicie nagrobsk Arona, syna rabina Jerozolimskiego v. Nr. 4 i biografję. 
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zajmiemy się obecnie. Malerjały grup~ :. e usysłem~łyzowa~iśrny i iJłoży· 
liśmy wedle lat i miesięcy ery żydowskiej. N~gr~bk1,. w l~łoryc:h odcyfro· 
wana została jedynie dała roku, bez dafy m1es1qc.o t gdzie 111e zdc)łcmo 
uslalić fej bliższej dały drogą porówncmio z innerni rnolerjoł.orni źródło· 
wemi, zamieściliśmy na poczqlku każdego roku. Nc1grnbk1, dc1łowcme 
w wigilję Nowego Roku oraz w wigilję każdego miesiqca (rosz·chodesz), 
zamieściliśmy w n~ wy rn roku, względnie w nowym miesiqcu kolendo· 
rzowym. 

Po ułożeniu w ten sposób cafego rnaferjału w wc:irsłwach clironolo· 
gicznych, wyłoniły się nowe trudności, a przedewszyslkiern kwestjc.1 usl.olenia 
n a z wis k osób zmarłych, pochowanych 110 slaryrn crrn„nkirzu. Nc1p1sy na 
nagrobkach bowiem, wedle zwyczaju żydowskiego, podOJCJ z wyk le i in i ę 
osoby zmarłej, względnie też imiona ojca lub dalszych przodków, natomiast 
nie podają n a z wis k. Dopiero w lafach póiniejs:r.ych, 1870 1890, corc1z 
czę~ciej pojawiają się na napisqch nagrobkowych„ obok imion, łaki.e 
nazwiska osób zmarłych. Wobec lego należało w znacznej większości 
...;ypadków ustalić nazwiska osób zmarłych dopiero na podslawie innych 
mater)~łów źródłowych. 

Materjału takiego dosłarczyły alda zejścia, prowadzone przez Ur.zqd 
Stanu Cywilnego m. Łodzi. Urzędy Stanu Cywilnego zasiały wprowadzone w Królestwie Po Iskiem uchwałą sejmu z 1825 roku, Lizupełnionq i w pro· 
wadzoną w życie rozporządzeniem Rady Adminisl~acyjnej z dnia 3. VI. 
i 3. XI. 1825 r. Wedle tego rozporządzenia mieli prowadzić księgi Urzędu 
Sta~u Cywilnego burmistrze i prezydenci miasł. Pierwszym kierownikiem 
U. S. C. w Łodzi był burmistrz m. Łodzi, Karol Tangerrnon, zamianowany 
na to stano w iska 6. VIII. 1826 r. 1

). 

Przed rokiem 1826 nie było w Łodzi Urzędu Stanu Cywilnego, 
musimy zatem dla lat poprzednich zadowolić się kwarłalnemi raportami 
burmistrza miasta Łodzi „o wyda1·zonej śmierci starozakonnych". Akta te 
.zochowały się tylko od 1819 roku w Archiwum Akt Dawnych m. Łod.zi.2) 

Natomiast Akta Urzędu Stanu Cywilnego przechowane są w Łodzi 
w 2 egzemplarzach: a) w archiwum Ur.z. St. C. b) w Urzędzie Hipolecz· 
nym m. Łodzi, 

Akta Urzędu Hipotecznego są zachowane w doskonolym stanie, 
począwszy od chwili ustanowienia Urzędu St. C. tj. od r. 1826. W księ· 
gach Urz. 'St. C. znajdujących się w Urzędzie Hipołecznym, stwierdziliśmy 
tylko następujtjce braki: w r. 1873 księga jest doprowadzona do dnia 

1) Dziennik Zarzędu m. Łodzi. Numer sprawozd. poświęcony 100-lełnlej rocznicy 
UrzędL1 Sjanu Cywilnego, Maj 1925. Ł.ódt. 

2) A. A. D. m. Łodzi Nr. kat. 2298, 3851. 

'.\'! 

j 

! . 
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8 października 1873 i zawiera 312 pozycyj (131.osób dorosłych, 181 dzieci), 
ciąg dalszy miał się znajdować w księdze dodatkowej, której brok; w r. 
1887 księga jest doprowadzona do 26 listopada 1887 i zawiera 504 po
zycje . ( 160 .osób dorosłych, 344 dzieci), księgi dodatkowej, mającą za
wier.ać ciąg dalszy, nie111a. Braki te są naogół nieistotne i przy naszej 
procy porównawczej nie stanowiły poważniejszej przeszkody. 

Prace porównawcze między materjałami ksiąg Urzędu Stanu Cywil· 
nego, a m.aterjałami zebranemi na cmentarzu miały na oku ustalenie 
pr.zedewszystkiem 2-ch zasadniczych spraw: 1) stwierdzenie nazwisk osób 
.zmarłych 2) sprawdzenie, jaki odsetek nagrobków na cmentarzu zacho· 
wał :się, .a jaki uległ zniszczeniu. 

1) USTALENIE N·AZWISK. 

W tym celu ·należało zidentyfikować osoby pochowane na cmen
tarzu z osobami .zmarlemi, wymienionemi w księgach Urz. St. C. Nie 
było to zadanie łatwe. Przedewszystkiem należało przeprowadzić transpozycję 
daty ery żydowskiej (na nagrobkach tylko w bardzo rzadkich wypadkach 
podcina była dafa .zgonu również wedle ery chrześcijańskiej) na datę ery 
chrześcijańskiej. Obliczeń tych. dokonaliśmy na podstawie Ed. Mah Ie r a: 
11Hand·buch der jud. Chronologie", Leipzig 1916. Lecz fu wy-. 
łonił się nowy szkopuł. Otóż w Urzędzie St. C. posługiwano się, głównie 
w latach 60-tych i 70-tych, dość często datowaniem wedle starego stylu 
(kalendarz rosyjski), częściowo zaś wedle •nowego stylu (kalendarz kato· 
licki). Należało więc przy :obliczaniu daty mieć stale na uwadze również 
i tę różnicę. Przy ustaleniu dat stwierdziliśmy następnie, że daiy zgonu, 
podawane na nagrobkach oraz w księgach U. S. C., niezawsze są .zgodne 
ze sobą. W U. S. C. podawano czasami wcześniejszą, czasami zaś 
późniejszą datę zgonu. Różnica wynosiła najczęściej kilka dni, ale nieraz 
dochodziła do kilku miesięcy. Z pośród dość znacznej liczby stwierdzonych 
przez nas 'niezgodności przytaczamy dla przykładu tylko kilka . 

E. ! anczeY"ska zmarła .wedle napisu na nagrobku 14 cheszwan 5645-3.Xl. 
1885, lecz w księgach U. S. C. podana jest data 31,X.1885, 

R. Szmalewiczowa z.marła wedle napisu na nagrobku w ros.z chodesz !jar 
5645·16 IV.1885 - w ks. U. S. C. 12.IV.1885 

S. Z. Konarski zmarł wedle napisu na nagrobku 5 siwan 5645- 20. V.1885-
, w ks. U. S. C. 18.IX.1885 

R. Tanenbaumowa .zmarła wedle napisu na nagrobku 1 O fiszri 5646·20.IX. 
1885' ·- w ks. U. S. C. 18.IX. 1885. 
Natomiast Symcha Bunem Lande zmarł wedle napisu na nagrobku 18 
tamu.z 5647:1 O. Vll.1887, lecz w księdze U. S. C. zanołowano akt zejścia 
dopiero' z datą 18.X.1887. 
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Celem stwierdzenia nazwisk należało przeto, o ile możności, szukać in
nych jeszcze sprawdzianów dla zidentyfikowania w obu iródłach osób 
zmarłych, a niełylko opierać się na zgodności dał, niezawsze dających się 
zupełnie ściśle zrekonstruować. Sprawdzianami takiemi mogły być: kolej
ność dat zgonu i kolejny porządek nazwisk w obu źródłach, wiek osoby 
zmarłej, zgodnie w obu źródłach podany, posiadanie przez daną osobę 
zmarłą 2 lub 3 imion, zwłaszcza jeśli to były imiona rzadko spotykane, 
imiona rodziców, zawód i inne w swej treści specjalne wzmianki. zgodne 
w obu źródłach. Dla kontr o I i służyć mogły fe napisy nagrobkowe, 
które, oprócz imienia, zawierały również nazwisko osoby zmarłej. 

W ten sposób udało się stwierdzić w znacznej większości nm.wiska 
osób pochowanych na starym cmentarzu, Tam, gdzie zachodziły wątpli
wości, czy identyfikacja jest pewna i słuszna, zaopatrzyliśmy nazwisko, 
wypisane z ksiąg U. S. C., znakiem zapytania. Nazwiska wypisywaliśmy, 
trzymając się ściśle pisowni użytej w księgach U. S. C., nawet w wypad
kach, gdy była ona najoczywiściej błędna (w takim razie wypisywaliśmy 
obok, w nawiasie, sprostowaną przez nas transkrypcję). 

Obok nazwisk podawaliśmy r6wnież i wiek osoby zmarłej wedle 
danych ksiąg U. S. C., gdyż w napisach na nagrobkach wiek jest dość 
rzadko podawany. Również w tym kierunku zachodziły nieraz różnice 
między danemi ksiąg U. S. C., a szczegółami, zawarfemi w napisach 

nagrobkowych. Np. wiek 

Rozalji T enenbaum (Nr. 1996) określony jest w księgach U. S. C. na 42 
lała, a w napisie na nagrobku na 44 I. 

M. Kwiatkowskiego Nr. 1114 określony jest w księgach U. S. C. na 80 
· lat, a w napisie na nagrobku na 75 lat. 

M. Orbacha. Nr. 1558 określa księga U. S. C. na 80 lał, napis na 
nagrobku no 84 lata 

29 lot I. Szmucka Nr. 1946 ff li „ 
napis na nagrobku no 31 lał 

Grynbaumowej Nr. 2006 n n n 19 laf 

li na nagrobku na 22 lat 

Inż. Tugendholda Nr. 1427 n n li 30 lat 

n na nagrobku na 35 lat 

M. Deutschmana Nr. 1022 n u " 
56 lat 

„ na nagrobku na 54 laf 

Przytoczone powyżej przykłady dotyczą osób, :z całą pewnością zidenty
fikowanych w obu źródłach (osób, których napisy nagrobkowe wymieniają 
zresztą przeważnie nietylko imiona, ale i nazwiska) 

Porównawczy materjał z ksiąg U. S. C., z którego korzystaliśmy, 
sięgał tylko do r. 1893, dla lał więc późniejszych możemy posiadać tylko 

- 155 -

wtedy nazwisko osoby, pochowanej na starym cmentarz.u, jeśli było ono 
wymienione na nagrobku. 

2. USTALENIE BRAKÓW. 

W tym celu zeslawiliśmy obok siebie i porównaliśmy cyfry osób 
zmarłych - wedle raportów burmistrza m. Łodzi (do r. 1826), ksiąg U.S.C. 
(od r. 1826), i cyfry zmarłych zarejestrowanych na starym cmentarzu. 
Porównanie byłoby jednak utrudnione, ponieważ rok kalendarzowy chrześ
cijański (łak są ułożone cyfry ksiąg U. S. C.) i rok kalendarzowy żydowski 
(wedle którego ułożyliśmy małerjały, zebrane na cmentarzu, a datowane 
wedle ery żydowskiej) nie zbiegają się ze sobą. Wobec tego, dla uzys
k~nia cyfr, dojqcych się ze sobą porównać, przeliczyliśmy dane cyfrowe 
ksiąg U. S. C. wedle ery żydowskiej i w fen sposób zliczone każdoroczne 
cyfry zgonów zestawiliśmy w rubryce A. poniższej tabeli. W rubryce B. 
umieściliśmy coroczne cyfry zgonów wedle materjałów, zebranych na 
cmentarzu. Rubryka C. zawiera statystykę corocznych zgonów dzieci (do 
lot 17), utworzoną na podstawie akłów zejścia w księgach U. S. C. Rub
ryka D. zawiera każdoroczne cyfry nagrobków dziecięcych na starym 
cmentarzu. 

Uzyskane drogą powyżej opisanych obliczeń zestawienia tabelaryczne 
przedstawiają się następująco: 

.. 
A B c D 

Rok 
Cyfry zmar- Cyfry r.agr. 

Rok 
Statystyka 

1 
Nagrobki 

łych osób cisób dorosł. zmarłych 
dorosłych na starym d.zieci wedle 

dziedęce na 
w ks. U.S.C. cmentarzu księg U.S.C. cmentarzu 

-

1819 17 -
1820 9 -
1821 n -
1822 7 1 
1823 17 -
1824 8 -
1825 1 Jl) 1 
1826 5 1 3 
1827 13 - 14 
1828 10 1 10 
1829 7 - 15 
:it"pn 4 1 1830 4 

K"lt~li 8 2 1831 9 

1) A. A. D. Ł. Nr. kat. 2298. Cyfry z laf 1819 - 1825 obejmuję wszy s f kich 
zmarłych żydów, bez względu na wie.k .. 
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A B c D 

Rok 
Cyfry zmar- Cyfry nagr. 

Rok 
Statystyka Nagrobki 

łych osób osób dorosł. zmarłych dziecięce na 
dorosłych na starym dzieci wedle cmentarzu wks. U.S.C. cmentarzu księg U.S.C. 

A B c D 
Rok 

Cyfry zmar; . Cyfry r.agr .. 
·' Rok 

Statystyka Nagrobki łych osob . osób dorosL zmarłych dziedęce na dorosłych na starym · dzieci wedle 
w ks. U.S.C. cmentarzu księg U.S.C. cmentarzu 

N"5'1.tl 63 44 1871 78 -
!l"5'1l1 58 62 1872 197 1 

::t":!tpn 1 l 1832 3 
"":!tptl 6 1 1833 8 
;":!tpn 2 - 1834 4 
i'l":itpn 1 1 1835 2 
l":itpn 7 1 1836 8 
1 "ltvn 9 4 1837 33 
M":!tpn 21 2 1838 14 
~"ltvn 5 1 1839 8 

i"n 6 4 1840 7 
11:"'").tl 4 3 1841 16 
::i"in 10 2 1842 13 
:i."in 10 2 11::!43 25 
;"in 11 2 1844 25 
l1"1n ·4 4 1845 36 
l 11in 11 1 1846 57 
J"'hn 19 3 1847 29 
n"'1n 17 9 1848. 99 
~"11'\ 33 14 1849 '13 
'"in 7 12 1850 14 

N"'"lh 13 11 1851 20 1 
l,"''1l1 57 32 1852 76 1 
„~,,n 15 4 1853 27 -
i"'"ll'l 10 12 1854 12 -
\"~in 47 24 '1855 95 -
t"~"ln 26 20 1856 13 -
l"'"lh 16 14 1857 25 1 
ll"''1l1 18 16 1858 6 -
""'"ll'I 11 11 1859 24 -

::>""ln 17 13 1860 47 1 
i:t"::>"ln 23 22 1861 61 -
:;i "::>in 19 16 1862 47 1 
""!:>'l.h 27 15 1863 64 1 
i 11::>'1n 24 18 1864 144 -
l"l"::>in 29 28 1865 116 7 
'":>in 33 29 1866 63 2 
t"::iin 68 50 1867 132 2 

.:i. 11?;n 134 98 1873 181 3 
;"?'1li 721) 93 1874 59 5 
i1"?'1l1 83 82 1875 91 4 
, "5'1l1 74 62 1876 104 4 
T 11?'1h 82 68 1877 80 -
n11?'1n 87 76 1878 84 6 
~"7'11'1 87 100 1879 85 25 
~"'1.tl 92 89 1880 80 9 

N"~ih 129 118 1881 62 7 
!l "~'1l1 149 113 1882 83 13 
j,"~'11'1 248 128 1883 45 9 
;"~'1h 157 111 1884 256 15 
f'i"~'1l'l 203 207 1885 396 23 
, "~'1l1 209 176 1886 401 '12 
T "~'111 195 146 1887 344 16 
n"~'111 164 130 . 1888 418 18 
~"~'111 234 204 1889 354 27 

1"'1l1 256 198 1890 757 17 
N" l'111 281 229 1891 887 11 
!l "l'111 314 212 1892 707 21 
j," .l'1l1 361 39 1893 824 5 
i".l'1l1 130~) 10 1894 -

. f'i".l'1l'l 2 1895 -
, '' l'1l1 3 1896 ] 
t''.l'1l'l 5 1897 ·1 

M".l'1l'1 - 1898 -
~ 11 .lin 1 1899 -
b"'111 _, 1900 -

N"b'111 1 1901 -
:st" '11'1 1 1910 -

j, li :st"lh 1 1913 -· 
i" l1'111 6 1914 -
w"l1'1n 49 1915 2 
T"l1i11 5 1917 --

::i li El'111 1 1922 -
Razem 4808 3411 - 8347 280 

M"::>"ln 74 41 1868 57 l 
1'"::>'1n ;;3 52 1869 115 1 
'"in 55 39 1870 161 -

t) Cyfry dla r. 1873 w księgach. Urz. St. Cyw. obejmuję tylko .czas do 8. X. 1873 
Zatem brakuję liczby dla prawie całych dwóch miesięcy roku 5634 (1

1
,„n) , 

2) Tylko do końca roku kalend. 1893, a więc tylko pierwsze mies. r, 5654 (i'J„n) 



-- 158 -

Już pobieżny rzut oka na rubrykę A. i B. w~kazuj~, że odch~leni.a 
między obu rubrykami są naogół nieznac~ne. No1gorze.1 przedstawia s~ę 
ta korelacja do r. 1850: ilość nagrobków 1est w lyrn naisiorszyrn ~kresie 
niewielka w stosunku do aktów zejścia, zgłoszonych do U. S. C.; iest io 
dowód, że z tego najstarszego okresu istnienia. cmentarza zaginęło noj· 
więcej nagrobków. Od r. 1850 relacja poprawi~. się, a od. r .. 1856 do 1892 
cyfry w obu rubrykach A. i B. są bardzo zblrzone d~ s1eb1e. W r. 1893 
i 1894 cyfry rubryki B. znowu nie sięgają cyfr rub~yk1 A.: w łych lolach 
bowiem już tylko drobna część zmarłych żydowsk1c~1 zasłała .pochowana 
na starym cmentarzu. W późniejszych latach wypadki grzebania zmarłych 
na starym cmentarzu stają się sporadyczne, ~ylko w r. 1915, z .powodu 
działań wojennych pod Łodzią, stał się siary cmenlarz przez pewien czas 
ponownie miejscem spoczynku dla zrnarlych łodzian. 

Nagrobki dzieci zachowały się na starym cmentarzu iylko w bardzo 
nielicznej ilości i nie stoją w żadnym stopniu do :rnnolowanej '!' księgach 
U. S. C. liczby zgonu dzieci. Te cyfry zgonu sq w ogóle uderza1qco wyso· 
kie. Wedle ksiąg U. S. C. zmarło w Łodzi w latach 1826 - 1894 ogółem 
13 193 osób wyznań niechrześcijańskich (t. zn. prawie wyłącznie wyznania 
żydowskiego), w łem było 4792 osób dorosłych f, j. 36,5°/u 

i 8347 dzieci, czyli 63,5°/0 

Śmierfelność dzieci przewyższała wtem prawie dwukrotnie śmiertelność 
osób dorosłych, a relacja fa jest w niektórych lalach jeszcze bardziej nie· 

korzystna np. 

w roku 
1837 wynosiła liczba zgonów dzieci w stosunku do zgonów osób dorosł. 366°/o 
1845 „ „ 900°/o 
1846 „ „ 500°io 
1864 „ 600°/u 
1888 „ 250°/o 
1890 „ „ 300°/o 
1891 " „ 280°/o 

Sprawa ta powinna być zresztą przedmiotem osobnego słudjum i nie na· 
leży w gruncie rzeczy do tematu, bezpośrednio nas w danej chwili inłere· 
sującego, lecz cyfry rubryki C. i rubryki A. są tak uderzająco różne, że 
nie mogliśmy kwestji tej, dzięki naszym obliczeniom statystycznym po raz 
pierwszy ujawnionej, pominąć zupełnem milczeniem. Liczba dzieci, :z:are· 
jestrowana wedle nagrobków, znajdujęcych się na starym cmentarzu jest 
tak znikoma (w sumie 280 za cały czas od 1819 do 1917), że wszelkie 
porównania z cyframi ksiąg U. $. C. są bezprzedmiotowe. 

Do bliższej analizy porównawczej nadają się zolem tylko cyfry rub
ryki A. i B. W rubryce A. otrzymujemy po zesumowaniu wszystkich kolumn 
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cyfrę 4808, tj. liczbę wszystkich osób dorosłych 1), zmarłych w Łodzi w la· 
łach 1819 - 1893 i zanotowanych w księgach U. S. C. Cyfra ta jest 
jednak jeszcze niezupełna. Nie należy bowiem zapominać, że dla r. 1825 
brak nam wszelkich cyfr, a dla r. 1873 i 1887 brak norn cyfr za ostatnie 
miesiące, Z drugiej strony zaś cyfry za lata 1819-1825 obejmują niełylko 
dorosłych, ale i dzieci. W sumie więc całe to manco wynosić może naj
wyżej 200-300 osób, jest więc, w porównan:u ze sumą globalną, nieistotne. 

W rubryce B. mamy w sumie 341 'l osób, lecz i tej sumy nie należy 
uważać za zupełną; bowiem ·oprócz 341,1 osób, przez nas skatalogowa· 
nych, których nagrobki znajdują się na cmentarzu, zarejestrowano na tym
że crnentar.z:u - jak już na samym począlku wspomnieliśmy - jeszcze 
180 nagrobków, których nie można było skatalogować, gdyż bądźło bra
kowało na nich wogóle płyty lub napisu, będźfo napis nie zawierał imion 
lub dały zgonu. Znaczna część tych anonimowych pomników, to nagrobki 
osób dorosłych, zmarłych również między 1819 a 1893, lecz ja k a część 
z pośród 180 to dorośli. niewiadomo. Zatem pewnemi cyframi sę: jedynie cyf· 
ro 4808 zarejestrowanych aktów zejścia w księgach U. S. C. i cyfra 3411 
skatalogowanych nagrobków na starym cmentarzu. 

Lecz również te dwie wielkości jeszcze nie w zupełności nadają się 
do przeprowadzenia porównania. Musimy o tern pamiętać, że w r. 1893, 
1894 i następnych gros zmarłych żydowskich chowano już na nowym 
cmenłarzu, więc i te lała nie mogą być uwzględnione przy porównaniu. 
Po wyeliminowaniu łych lał cyfra 4808 ulegnie redukcji do 4317 (odjęliśmy 
cyfry za lała 1893 i 1894), a cyfra 3411 zostanie zredukowana do 3287 
(odjęliśmy cyfry za lała 1893 - 1922). Dopiero te dwie ostatnie cyfry mo
żemy przyjąć za podstawę do porównania, podkreślając jeszcze raz po
wyżej poczyniońe zastrzeżenia. 

Jeślibyśmy przyjęli, że wszystkie osoby zmarłe, zanotowane w księgach 
U. S. C., były pochowane na starym cmentarzu żydowskim, to liczba 
nagrobków na starym cmentarzu winna być równa liczbie aktów zejścia 
zanotowanych w U. S. C. Jeśli jednak liczba aktów zejścia wynosi 4317, 
a liczba nagrobków tylko 3287, wynika stąd, że brak na cmentarzu 1030 
nagrobków, które zapewne zniszczył ząb czasu lub inne okoliczności. Za
tem zarejestrowana przez nas ilość nagrobków, znajdujących się obecnie 
jeszcze na cmentarzu wynosi 76, 1°/0 hipotetycznej pełnej liczby, braki zaś 
wynoszą 23,9°/0 • Jeszcze jednak pewne okoliczności przemawiają za tern, 

, że braki sq mniejsze. Oła mianowicie nie wszystkie osoby zmarłe, noto· 
wane w księgach U. S. C., mogły być pochowane na starym cmentarzu. 
W księgach tych notowano bowiem wszystkich zmarłych należących do 

1) W latach 1819 - 1825 cyfry zmarłych obejmuj~ zarówno dorosłych jak i dzieci. 
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wyznar'i niechrześcijańskich, a więc nietylko żydów. Tak np. 16.X.1888 

w księdze U. S. C. zanotowano śmierć k1djanina z Dc1koly w Ameryce 

Północnej, nazwiskiem lgiel Horn Szynoggi, arłysły zespołu, pozosłajqcego 

pod kierownictwem p. von Daue, zmc.trłego w Łodzi w szpitalu św. Alek

sandra. W dniu 8.Xll. 1889 zcmofowano w księg::icli U. S. C. zgon rnaho· 

metanina, nazwiskiem Sofiułla lbałulin, handlarza ko11sl<iern mięsem, z miasto 

Koczani. Jakkolwiek wypadki takie są dość rzadkie, nctleży je jednak wziąć 

w rachubę. Pozatem jest prawdopodobne, że pewna, nieliczna może, 

liczba zmarłych zamiejscowego pochodzenict zo5tda przez krewnych prze

wieziona do swego miejsca pochodzenia i iam pochowano. Ponadto na 

pewnej ilości grobów osób niezamożnych, żebrcików i lp. nie wystnwiono 

wogóle nagrobków.· Wreszcie wedle miojscowej łradycji usłnej, mki!a się 

znajdować na cmentarzu pewna ilość nagrobków drewnianych, kiórfJ zqb 

czasu zniszczył zupełnie. 

W ten sposób ilość nagrobków brakujących nole:i:y jeszcze znacznie 

zredukować i ogól'nie można stwierdzić, że słan slarego cmenlarza łódz

kiego jest, o ile idzie o odsetek zachowanych nagrobków, Zl1pełnie 

zadawalniajqcy. 

3. TEKSTY NAPISÓW NA NAGROBKACH. 

Tekstów nagrobków w zasodzie. nie przyłaczarny in exienso, lecz 

ograniczamy się do podania najważniejszych, zciwarlych w nich danych, 

tj.: daty zgonu lub pochowanio zmmlego, imion ojca, względnie pełnej 

genealogji rodzinnej, tam gdzie ona w napisie nogrobkowym zasiała 

obszerniej omówiona, u kobiet zamężnych· imion i nazwiska rnężc1. rniejscci 

urodzenia lub pochodzenia, jeśli zostało podane, imionisk, wieku, oko· 

liczności i przyczyn śmierci, zawodu i sianowiska społecznego lub innych 

szczegółów charakterystycznych. Niektóre szczególnie charakteryslyczne 

teksty, przytoczone przez nas w kolalogu w języku oryginału, zasluglijq 

na osobne króikie omówienie: 

CHARAKTERYSTYCZNE TtKSTY: 

Nr. 76, nagrobek Szumeraina (Sumeraja?). Charakterystyczne, głę· 

bokie przywiązanie syna do ojca wyrażone jest we wzruszający sposób 

w tekście: 

11.„przybyłem z pomocą Bożę z dalekich stron, by cię uczcić 

przemierzyłem wody głębokie 

uczyniłem to tylko gwoli uczczenia Ciebie 

by postawić pomnik na Twym grobie„." 

Nr. 1560. Pobożność i religijność matrony żydowskiej głosi następująca 

wzmianka na nagrobku Brany Zalcensztajn : 

f 

I 
j 
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„.pniedługo ·przed swą śmiercią prosiła 

by dać jej poświęcić sobotnią chałę i zaświecić świece" 

Nr. 223~. O skromności· uczonego męża świadczy następujący napis 

na grobie słynnego kantora łódzkiego L. Perlmufra {vide biografję) : 

(l.„tako rzekł do swych synów przed śmiercią: Gdy umrę 

napiszcie na mym grobie, iż ja jestem autorem łych wszystkich książek 

Za życia swego nie chciałem tego wyjawić, żem jest ich autorem 

nie chciałem bowiem, by na mnie spłynął splendor nauki Bożej„." 

Innym znów razem spotyka~y napis, który w swej prawdomówności 

mało liczy. się ~ zasadę: ude mortuis nil nisi bene", bo oto głosi on 

o E. H. L1tewsk1m, Nr. 1588: · 

„czynił pokutę z powodu swege grzechu 

przez wiele dni pościł i odpokutował swe grzeszne czyny.„ 

Nr. 1611. Tekst sławi S. W. Najmana, który „wykupił i czynił slarania, by 

wyzwolić kilku ludzi od służby wojskowej". 

Charakterystyczne wzmianki znajdują się częsio w napisach na 

grobach ż o ł n i e r z y : . 

N~. 16~4. Aron Wianzowski (Wiązowski), lat 25 „służył w wojsku cesar· 

sk1em 1 gdy wyszedł na wolność znalazł tu swój grób", 

Nr. 1709. „!cie„„ służył lat 5, mimofo„. {był wierny żydostwu ?)„. przes· 

łrzegał soboty.„" 

Nr. 3294. Rafael.„ „został zabrany do wojska jako dziecko, lecz nie 

opuścił swej wiary i został jej wierny". 

Inne nagrobki żołnierzy: Nr: 2932, 3146 (zamiejscowy, z Niemirowa) 

i t. d. 

Niekiedy tekst napisu podkreśla podeszły wiek osoby zmarłej np. 

Nr. 3127, Choja Sura„. licząca 112 lat, Nr: 1757, Majta„. licząca 118 lat. 

Bardzo często wymienia tekst miejsc o w ość, ż której zmarły 

pochodzi, jeśli nie był on urodzonym łodzianinem. Przeważają miejsco· 

wości w pobliżu Łodzi, oraz w bliższych częściach Królestwa, pozatem są 

wzmianki o dalszych miastach polskich, rosyjskich, względnie zagranicz· 

nych, np. Charków Nr. 3139, Słonim. 2057, Brześć n. B. 2272, Wilno 

2423, 1824, Biała Litewska 2518, Nowogródek 2684, Grodno 2644, 2867, 

1764, Bender w Bessarabji 3120, Nowe Miasto obok Krakowa 2409, miasta 

niemieckie 2062 itd. 

Ciekawe są i m i o n i s k a np. : 

t'-lr. 2200, Icchak Judkes {nazwisko 1), syn Je hu dy (Judki) 

Nr. 2324 Dwora Joskowiczówn.a ma przydomek „di Apterin" „pivtHIN '"In 

(z: Opalowa) 
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Nr. 3193, Liba Czujna ma przydomek „di hajwin" "p11"1'1 ,,„ akuszerka, 
podobnie jak Pola Herszkowiczówna (Pole dhajwin 'T11,'ili V'?ND„ Nr. 2873) 
Nr. 2161, Gołda Kolb ma przydomek „di bekerin" "pivpvn ,,„ 

Niekiedy tekst zwraca uwagę na inny szczegół wyjqlkowy np. Nr. 92 
Rywka Pawłowicz, która umierając w wieku laf 38, pozostawiła po sobie 

8-ro dzieci. 

PRZYCZYNY ŚMIERCI: 

Najczęściej napisy na nagrobkach uwzględniają rozmaite przyczyny 
śmierci. Przyczyny te można rozklasyfikować w następujqcy sposób: 

a) Cięiki por6d: 

Wśród przyczyn śmierci u kobiet niezmiernie często zdarzają się wy
padki śmierci przy połogu, np. Nr. Nr. 379, 509, 558, 569, 603, 2006, 

2024 itd. itd. 

Ilość kobiet, umierających w czasie porodu, zmniejsza się dopiero 
w lalach późniejszych wraz z postępami wiedzy lekarskiej i rozwojem 
urządzeń sanitarnych w Łodzi. Często umiera motka wraz z noworodkiem 
np. Nr. 80, 2006 itd. Niektóre wypadki są szczególnie charakłerysłyczne, 
np. Nr. 35, gdy umiera mołka, która szczęśliwie urodziło już 6·ro dzieci, 
przy porodzie siódmego dziecko. Albo Nr. 2592, gdy E. L. urniera 
w 8-mym miesiącu ciąży podczas operacji. 

b) Morderstwo 

Pierwszem zarejesfrowonem tą drogą morderstwem, dokonanern na 
żydzie, jest zabójstwo R. Trybownika (Nr. 30, ob. biografję) 

Nr. 1342 zabójstwo A. C. Togelichto (ob. biografję) o tyle jeszcze 
zasługuje na uwagę, że również ojciec jego, Izrael Józef T agelicht (Nr. 
216) zmarł śmiercią tragiczną. 

Nr. 1884, Naftoli Hercke zamordowany nocę przez bandyłów. 

Nr. 2806, zabójstwo I. L. Bornsztajna miało, wedle napisu na na· 
grobku, wyraźnie tło rabunkowe. 

c) Katastrofy iywiołowe 

Nr. 51, J. L. Berger, syn Zołkina B., zmarł w kwiecie wieku, licząc 
lat 24, (w czasie trzęsienia ziemi, a może w czasie tumultu?) uWll''1l1 nvw:in 
(w r. 1849) 

d) Epidemje 

Aż nazbyt częsta to przyczyna śmierci w Łodzi, wspomniana np. 
w tekście nagrobka Nr. 737 (~lln tiV!l), Jakkolwiek epidemja cholery pory· 

: ',, ~. ·l. 
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wała w Łodzi setki ofiar, jednak najczęściej napisy na nagrobkach 
przemilczc:ją tę przyczynę śmierci np. NR. Nr. 700 - 736. 

e) Inne tragiczne okoliczności i przypadki . 

Nr. 216 Izrael Józef Tagelicht zmarł wśród niewyjaśnionych tragicznych 
okoliczności "N"lm ni:'l t:l1'::l n:i::i iil 

" Nr. 748 E. M. zmarł w czasie „gniewu Pańskiego", "t:lVT l"ll.l!:I„, (prawdopo-
dobnie w czasie epidemji), 
Nr. 1764 młody chłopak M. J, z Grodna utonął w stawie Mania. 
Nr. 1791 Choja Sara „poniosła tragiczną śmierć w r. 1885, strofowana 
w czasie paniki w synagodze, w święto Nowego Roku 

„„.poszła słuchać szofaru 
„.wtem usłyszano' w synagodze hałas„ 
.„ stratowano ją„. 

Nr. 3306, śmierć przez przejechanie poniósł 78-letni D. Książę 
Nr. 2291, śmierć w czasie pożaru poniosła Szajndla„. 

GENEALOG JA: 

Genealogiczne ,dane podają napisy nagrobkowe często bardzo ob
szernie i wyczerpujęco. Niektóre rodziny szczycą się przyfem niezwykle 
starożytnem drzewem genealogicznem; np. wywodzą się: 
od króla Dawida Nr. 2593 
od fanaity Jochanana Hasandlara (szewca) i króla Dawida Nr. 354, 374, 

„ „ „ Nr. 220 
od Rasziego ('"lt)"l) Nr. 2117, 
Od Szacha (Tl1!:> 'll::l!U , 1'!U) i RMa (!0'?"10'N l'llt)~'i N'~i) Nr. 1420 

li Nr. 3167 
od Szeluh ('"l"l'i::in mtM 'l!U„ ?TU 1'1 1 ~n1.1::i riiin i'J'll'!U' ,, ,ruiipM l1"?!Ul'I) nr. 2092 
od Maharala z Pragi (?N?:'l!:I l!:I Nii'? ,, uii~ ,?'in~) nr: 2859, 2886 
Od Maharsza z Ostroga i Maharama z Lublino (l'?::ii?~ o•irr~ ,N'TL>in~) nr. 2630 
Od Tosfot Jom Tow (:ii1' tli' m!loin '?TL> n'~nv:i .i?n ?~!l'' !:111' t:ii') nr. 609 
od gaona .wileńskiego Eljahu (T1Nln 'n'?N ,N'"ll) nr. 2112 
od Chachama Cwi ('Tl::!lZi'N ':l:'l t:l::!ł'I) nr. 2593 
od rabina berlińskiego Cwi Lewina nr. 2755 
z rodziny cadyków z Warek nr. 794 (ob. biografję) 
z innych znakomitych rodzin rabinicznych i rodzin cadykć)w Nr. 2533, 2518, 
2464, 2713 i t. d. 
Niektóre wzmianki genealogiczne są bardzo obszerne np. Nr. 2630 

BRACTWA RELIGIJNE 

Bardzo wiele napisów podnosi z dumą zasługi religijne zmarłych, 
niektóre wymieniają ich zasługi w poszczególnych bractwach religijnych. 
Mowa jest o następujących bractwach: 
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Chewrat T nach: nr. 728 A. ~,ejzerqwicz był kaznodzieję tego braclwa; 
nr. ·1939 54. Czośniak był jednym .z założycieli bractwa; 
nr. 2350 A. J. L. był Starszym bractwa; 

Chewrat Thillim t'J'"il!'l !1'1!lM. Do tego bractwa należeli np. nr nr 542, 2561 
Chewrat Hachnasat Kalla il?? 111:1)::>:1 ni::in, nr 2515; 
Chewrat Bikur Cholim tl'?irr "lip::i !'l"l!lM, nr 2561; 
Chewra Kadisza N!1?'1P il"l!lrt ·nr nr 2385, 2468, 2470, 2561, 3263; 
Bractwa bliżej nieokreślone, np. nr 3151. 

Peł~y tekst przytaczaliśmy tylko wtedy, gdy miał on naszem zdaniem 
wybitną wartość stylistyczną lub historyczną, był szczególnie charalderys
tyczny jako całość, lub odnosił się do jakiejś wybitnej osobistości 
łódzkiej. Naogół przytaczaliśmy tekst, nie korygując w nim uchybililr'i sty· 
listycznych i gramatycznych, zwłaszcza jeśli były to uchybienia, które są 
w użyciu w potocznej hebrajszczyźnie sfer ortodoksyjnych, prostowaliśmy 
natomiast błędy ortograficzne, wynikłe zazwyczaj ze słabej znajomości 
języka hebrajskiego u wykonującego nagrobek kamieniarza. 

Obok tekstów hebrajskich spotykają się na starym cmentarzu i ie ks ty 
i n n oj ę z y cz n e. Stwierdzenie, kiedy pojawiają się po raz pierwszy 
teksty obcojęzyczne jest bardzo ważne, ilustruje ono bowiem· postępy asy
milacji i prędów oświecenia w danej gminie. Otóż pierwsze teksty· innoję
zyczne w Łodzi, to teksty w j ę z y k u n ie m ie ck im, ale literami hebraj· 
skiemi pisane. Pierwszy taki tekst pojawia się w r. 1866 (nr 336, Dr 
T ugendhold), następne w r. 1869 (nr 520, syn Samuela Lande), w r. 1876 
(nr 955,. Adolf Lande), w r . .1878 (nr 1050, Rozalja Landau). 

Pierwszy tekst w języku niemieckim, ale już łacińskirn alfabetem, 
pojawia się dopiero w r. 1874 (nr 855, Wolf Zond), następne: w r. 1875 
(J. Landau nr 884), większe wierszowane utwory w języku niemieckim 
nr 1121 (Ofner, w r. 1878), nr .1483 (Rozenthal, w r. 1882). Pierwszy 
napis w języku polskim pojawia się .dopiero w r. 1874 (nr 804), 
drugi w r. 1875 (nr 912), większe utwory, rymowane w języku polskim 
znajdzie czytelnik pod nr 3126 i 3277. 

Najpóźniej pojawiają się napisy w. j ę z y ku ros yj s k im, są one 
też najrzadsze pośr6d tekstów niehebrajskich i nigdy nie wychodzą poza 
krótkie wzmianki, zawierające najnieodzowniejsze daty osobiste. Pierwszy 
napis rosyjski pojawia się w r. 1883 (nr 1621 ), drugi dopiero w łrzy lota 
później (nr 2083), następny w r. 1888 (nr 2426) 

Częste są napisy t rój j ę z y c z n e h e b r a j s k o - p o I s k o - n ie • 
m iec kie: 

Do usystematyzowanego katalogu . wszysfk ich n~grobków, · zarejestro· 

i ' 

1· 
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wanych no starym cmentarzu łódzkim, dołączyliśmy życiorysy wybitniejszych 
osobistości. Biografje te oparte są przeważnie na materjołach, wydobytych 
z Archiwum Akt Dawnych m. Łodzi (w tekście używaliśmy skrótu A. A D. 
m. Ł.) oraz Archiwum Akt Dawnych w Warszawie (A A. D. W.), na 
protokułach łódzkiej Chewry Kadiszy i innych materjałach rękopiśmiennych 
i drukowanych. Ponadto szereg biografij opracował p. P. Z. Gliksman, 
autor licznych prac rabinicznych, monograficzny.::h i biograficznych, na 
podstawie przeprowadzonych przez· siebie samodzielnych badań i zebra• 
nych materjałów ustnych, rękopiśmiennych i drukowanych. Biograf je, opraco
wane przez p. P. Z. Gliksmana zaopatrzyliśmy u góry nadrukiem (P. z. G.). 

----------

I,' 1 

'· 



- 166 -

DR. F. FRIEDMAN -:-- P. Z. GLTKSMAN 

ŻYCIORYSY 

BIOGRAFJE OSÓB POCHO.WANYCH NA STARYM 

CMENTARZU ŁÓDZKIM 1). 

3 (P. Z. G.) Mojżesz syn Wolfa. Ojciec Mojżesza, Wolf 
był rabinem w Łasku .. Znany był jako bystry uczony, któ· 

remu współcześni dali przydomek „Wełweł Charif" (~''1M· po hebrajsku 
bystry). Dziadek Mojżesza Jechiel był synem bogatego i uczonego Żyda 
łaskiego Samuela Kohena. Protoplastą tej rodziny był męczennik Jechiel 
Mich~ł, który zginął śmiercią męczeńską w Niemirowie, podczas rzezi 
Chmielnicloego w r. 1648 („gzejrat fach M"h n'1'Tl"). Brat Mojżesza był 
duszpasterzem („more·horaah :"INWl :"1'117.J") w Działoszynie i nie odziedzi· 
czył ojcowskiego urzędu rabinackiego prawdopodobnie - tak przynaj· 
mniej twierdzi ustna tradycja - spowodu kalectwa, był bowiem ślepy na 
jedno oko, 

Mojżesz zmarł w młodym stosunkowo wieku, a mianow1c1e w tym 
samym roku, w którym ojciec jego Wolf został mianowany rabinem 
w Łasku (ojciec zmarł w r. 1838). 

P. Z. Gliksman.: Ir Łask wchachamejha :"l'~::ini po„ '1'll', str. 47 

4 Ar o n Jer o z o I im ski, urodzony w. roku 1818, syn rabina 
m. Łodzi Mendla Wolfa J., umarł mając lat 9 (wzgl. 1 O). 

Ojciec Arona, Mendel Wolf Jerozolimski, został powołany do Łodzi ze 
Zgierza, gdzie do tego czasu pełnił funkcje duchownego. Mianowanie na 
rabina łódzkiego nastąpiło prawdopodobnie w r. 1824, głównie na 
skutek starań Mendla Orbacha (v. nr. 3779). W spisie pensyj, wypłaco· 
nych przez Dozór Bóżniczy m. Łodzi, z dnia 1. I. 182.5, po raz pierwszy 
wymienione jest nazwisko rc:ibina Mendla Izraelskiego z pensją roczną 

zip. 460. W rzeczywistości pensja rabina łódzkiego była znacznie większa, 
jak to wynika z dokumentu archiwalnego, dołowanego z dnia 1 O.X I. 1824. 
Dokument len, stanowiący tłumaczenie z języka hebrajskiego, to zapewne, 
akt kontraktu, zawartego między gminą żydowską w Łodzi a nowoprzy
jęłym .. rabinem. Br.zmi on w skróceniu nasfępujęco : 

') Sygnatury u boku każdej biogrufji O?.naczajiiJ numer nagrobka w spisie, 
· ·· - umieszczonym w hebrajskiej części niniejszej kslę.żki. 

I •. 
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„My tiiżej podpisani· naczelniki miasta, wraz z pojedyr'iczemi gospo·. 
darzami, ciężary różne ponoszącemi, jaknajmoralniej wybadaliśmy względem 
pensji naszego Pana Rabina Staroz. Menachem Zew czyli Wolfa Kohn, 
Zważyliśmy, ta stała pensja, która mu przez mieszkańców postanowiona, 
za szczupła, według potrzebności naszego honorowego rabina, jest wy· 
mierzona - z tej więc przyczyny w iedno myśli uzwoliliśmy zupełną chęcią 
i wolą dostateczną, że od dnia niżej wyrażonego, na dalszej przyszłości, 
a mianowicie przez całego· przeciągu czasu, jak tylko Pan Rabin w naszem 
mieście exystowoć będzie podług Rabińskiego kontraktu dać mu być po· 
winno co tydzień - ·po sumie zł. ośmnaście Polskich z kasy, czyli z do~ 
chodów niestałych synagogalnych na co, my niżej podpisani oddaliśmy 
czyli tradowaliśmy naszemu honorowemu Panu Rabinowi.„ miejską krupkę 
miasta naszego, klórą krupkę Rabin ma trzymać za jego należącę mu 
pensji i ma prawo pobierać„. Lubo gdyby miało nastąpić przez rozkaz 
królewski, żeby krupka była zmniejszona .czyli ńie exystowała, natenczas, 
obowięzani jesteśmy dopełnić Panu Honorowemu Rabinowi jego pensjir 
co tydzień po zł. ośmnaście z innego funduszu, oraz obowiązani iesfeśmy 
niżej podpisani zapłacić Honorowemu Rabinowi za kazanie sabatowe, to 
jest za sabat pokutny i za wielką sobotę summy zł. o~mnaście - jabłko 
rajskie zł. dwanaście oprócz mąki na święta wielkanocne.„." Nast1fpuje 36. 
podpisów obywateli żydowskich miasta Łodzi. 

lródła: Archiwum Akt Dawnych m. Łodzi Nr. kat. 2325a, 2329a. 

(P. Z. G.) M. W. Jerozolimski był. synem· Męszulama . Załr:nana Kohe· 
na z Lubrańca i zięciem Rafała Dobrzyńskiego z Parzęczewa. W kołach 
rabinicznych był bardzo ceniony jako uc_zpny o bystrym umyśle i rozległej 
wiedzy. M. W. Jerozolimski po;zoslał .zaledwie kilka Jot na stolcu rabina~kim 
w Łodzi. Prawdopodobnie mała podó"'."s:zas łódzka gmina żydowsko nie 
była dla niego odpowiedniem polem działania. Jerozolimski opuścił Łódź, 
by objąć urząd rabinacki w Jonowej, a następnie w Kock u. Możliwe, 
że do opuszczenia Łodzi skłoniło go również wielkie nieszczęście., które go. 
tu w Łodzi spotkało, mianowicie, śmierć ukochanego syna Ar ó n a. 

·, 
Aron J. już jako dziecko zwracał uwagę swemi niepospoliłemi zdol

nościami i wielką wiedzą, dzięki czemu zasłynął jako niluj" ('1?l1). Wedle· 
podania ,mieli również zwrócić. uwagę na wielkie zdorności chłopca słynny 
robi .Bunem z Przysuchej i stryj Arona, wybitny uczony, robi ciechanowski 
Abraham (lande). T em boleśniej musiał odczuć fen cios ojciec. . 

5·· Pinkus Zonenberg, przybył do Łądzi z Łasku w r. '1797 
już jako człowiek żonaty, prawdopodobnie równocześnie ze swym 

ojcem Herszem Z. Pinkus Z. był swego czasu jednym z głównych przed· 
sfawicieli i kierowników gminy żydowskiej w Łodzi. Już w r. 1807 słyszymy 



- 168·-

o nim jako o zastępcy rzezaka i „nauczycielu dzieci żydowskich" w Ł.odzi. 
Usunięty wskutek intryg wewnęfrznych z tego stanowiska, przerzucił się nC1 
kupiectwo i szynkarstwo i wkrótce zalicza się do zamożniejszych żydow
skich mieszkańców miasta. Akia magistrackie podają go w r. 11:327 jako 
właściciela daniu, którego wartość szacowano na 1,500 złp. Jest Jo jeden 
z najwyżej podówczas oszacowanych domów łódzkich. Pinkus z. brał żywy 
udział w żydowskiem życiu społecznem. W r. 1810 po raz pierwszy został 
obrany Starszym kahalnym, a później spotykamy go jeszcze kilkakrotnie 
na tem stanowisku (1818, 1823, 18~7, 1828), niemal aż do roku jego śmier
ci. Za czasów pierwszej swej kadencji (kadencja Dozoru Bożniczego była 
trzyletnia} zasłużył się Pinkus Z. przez założenie (wespół z drugim dozorcą 
Bożniczym, Mendlem Orbachem} pierwszego cmentarza żydowskiego 
w Łodzi w r. 1811. 

Pinkus Z. był również jednym z dziesięciu założycieli Chewry Kadiszy 
łódzkiej w r. 1811. W bractwie tern piast.ował dwukrotnie urząd elekior.::i 
( 1816, 1819) oraz urząd Starszego ( 1822). 

Również syn Pinkusa Z. - Jakób Wołek Z. brał czynny udział w ży· 
ciu społecznem (v. Nr. 1331). 

A. A. D. m. Ł.: Nr. kat. 47, 3823, 29. Prołokóły łódzkiej Chewry 
Kadiszy. 

A. Alperin : Żydzi w Łodzi. 
F, Friedman: Łódzka Chewra Kadisza. 

(P. Z. G.) Pinkus Z. miał 3 córki: 1) lłę, żonę Elchanana Hamburskiego 
(v. Nr. 832. i 145), 2) Taubę, żonę Dawida Rozenblatła (v. Nr. 189) i irze· 
cią córkę nieznanego ham imienia. 

9 S a I om o n Ar o n o w i cz, prawdopodobnie identyczny ze 
Szlamą Żołnierskim. (v. Nr. 3466), 

]3 · Elimelech (Mejlech) Dobrzyński miał .handel towarów ko-
rzennych, żelazo i towarów łokciowych. Był średnio-zamożnym 

kupcem, kf~rego .m~so. spadkowa w towarach, nieruchomościach i gotówce, 
została po Jego srn1erc1 oszacowana przez biegłych na 2.000 zł •. 

. (P: ~· G.) Syn jego Józef A~ram Dobrzyński był zamożnym kupcem, 
1 właśc1c1elem domu w Łodzi, zięciem Szaloma kohena Rozena :z: Konsłan
ł~nowa. ~ależał on do ~ierwszych Żydów. łódzkich, którzy przęnieśli się 
nrelegoln1e ze Starego Miasta (rewiru żydowskiego)· do Nowego ·Miasta 
w r. 1860, Wedle tradycyj rodzinnych odkupił J. A. Dobrzyński dom przy 
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Rynku Nowego Miasta (dziś plac Wolności) pod nr. 11, należący do 
prezydenta miasta Łodzi Fr. T ragera. Brał czynny udział w pracach roz
maitych żydowskich instytucyj filantropijnych i należał do założycieli bożnicy 
przy ul. Wólczańskiej („Wilker szyi" "?iw "llrp?~11„). Zmarł w r. 1902, osie
rociwszy. 11 dzieci. 

F. Friedman : Dzieje Żydów w Łodzi str. 174, 307• 

14 Mosiek R o g o z i ń s k i, niezamożny piekarz, właściciel tylnego 
domku w Starem Mieście, o 6 izbach, oszacowanego wraz 

z placem przylegającym na 1,600 zł. 

F. Friedman: ·Dzieje Żydów w Łodzi sfr, 308. 

15 Mojżesz F aj t I o w i cz fo jedna z najwybifniejszych indywidu-
alnośd starej Łodzi żydowskiej. Piekarz, rodem z Piotrkowa, 

przybył do Łodzi w .r. 1800 i już niebawem wybił się na czoło małej ży
dowskiej społeczności łódzkiaj. Pierwsze wzmianki o kahale żydowskim 
w Łodzi wymieniają M. Fajtlowicza jako jednego z 2-ch pierwszych wło
darzy gminy żydowskiej w Łodzi, w r. 1809. Wkróke 1::l'otem, w r .. 1811, 
po założeniu cmentarza żydowskiego w Łodzi, zakrzątał się F. energicznie 
dookoła utworzenia Bractwa Pogrzebowego. Tradycja ludowa przypisuje 
mu nietylko lwią część zasługi przy założeniu Chewry Kadiszy, lecz rów· 
nież początki żydowskiego, w tym czasie założonego cmentarza wiąże 
z jego osobę, energjq, nieustraszonością i pomysłowością. 1) O tern, że F. 
był przez długie lala spiritus movens Chewry Kadiszy świadczy już choćby 
znamienny, pozatem w dziejach ·bractwa niepowtarzający się· więcej fakt, 
że F. był przez szereg lat be z p r zer wy Starszym bractwa. Tok więc 
piastował fen urzqd w r. 1811, następnie nieprzerwanie od 1813 do 1819, 
oraz w latach 1831, 1832 i 1833. W r. 1813 był elektorem bractwa. Oprócz 
tego piastował również w r. 1821 ponownie urząd Starszego Dozoru Bóż
niczego. 

Mojżesz Fajtlowicz był rzemieślnikiem nieile usytuowanym, był rów
nież właścicielem domu szacowanego w roku 1826 i 1827 na. 1,050 zip. 
Mimoto, . gdy umarł dotychczasowy szkolnik i „pukacz" gr.niny żydowskiej, 
Szlama Zołnierski, przedstawił Dozór Bóżniczy w styczniu 1835 r. kandy· 
daturę prawie siedemdziesięcioletniego wtedy Mojżesza ·F. na to stanowisko. 
Wówczas wystąpiła grupa kilkunastu obywateli żydowskich .przeciwko kan
dydaturze Fajtlowiczc;i, jako „niekwalifikującego się. do spełniania. obowiąz
ków„. tak z powodu starości jakoteż i innych towarzyszących okolicznościn 
wysunęło kontrkandydata Jakóba Tobjasza, który też !Został mianowany. · 

1
) Bliższe szczegóły F. Fr ie. d .ma n: pzteje Łóifzkiej Chewry Kadiszy str~ 69-70, pQ 
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Podeszły wiek nie przeszkodził jednak M. F. zająć się wespół z 5 
innymi obywatelami gminy żydowskiej energicznie sprawą budowy bóżnicy, 
mieszkania dla rabina i łaźni w r. 1836. W r. 1836 budowo fa, przedsię
wzięta z funduszów zebranych przez inicjatorów wśród ludności żydowskiej, 
była na ukończeniu. Dom fen mieścił „2 slancje na mieszkanie 
dla Rabina, jedną obszerną stancję na Szkołę i 2 stancje na górze no 
t--Jabożeńsfwo dla Husitów". Łaźnię urządzono tymczasowo znacznym kosz
tem w dCJ>mu Lewka Bronowskiego. Budowa domu synagogalnego była 
zapewne osfatniem przedśmierfnem dziełem niestrudzonego działacza. 

Syn Mojżesza F., Abraham, był również członkiem bractwa, lecz nie 
odegrał w niem wybitnej roli i został nawet z niego usunięty. V. Nr. 827. 

Wnuk Mojżesza F., Elchanan Icchak odegrał natomiast ponownie 
wybitną rolę w dziejach Bractwa Świętego. V. Nr. 2468. 

Arch. Akt Dawnych m. Łodzi Nr. kał, 29, 5447, 5395, 3822, 
Protokóły Chewry Kadiszy 
F. Friedman: Łódzka Chewra Kadisza 
A. Alperin: Żydzi w Łodzi 
A. Tenenbaum: Di. jidn yn Łodz 
F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 276, 279. 

16 (P. Z. G.) Oj zer Got s cha 11 (Gotszal, Go.:iał), urodzony 
w Kłodawie, był człowiekiem uczonym, chasydem i zwolennikiem 

rebego Jeszajele Weltfrajda z Przedborza, Na starość przeniósł się Ojzer 
G. do Łodzi, do swego jedynego syna Jechiela lkla G. (v. nr. 452) 
i tu zmarł. 

Lewek Br o n o ws.ki sprowadził się do Łodzi w r. 18Ó9. Po· 
cząfkowo szynkarz trunków i właściciel domu (oszacowanego 

w 1826· 7 na .. 1300 zip.), później ~oraz więcej oddawał się interesom 
handlowym i kredytowym. W r. 1821 należał do najbogatszych Żydów 
łó~zkich. 1 M~jątek jego szacowano no 6.000 zł. Wedle roporłu burmistrza 
miasto ~odz1 z r. 18~4,, Le:ve~ ~· „przykłada się do wzrostu Nowej Osady 
przez kilkakrotne zas1łk1 p1enięzne (dla) przybywających rzemieślników", 
Były to czasy, kiedy rozpoczęła się imigracja tkaczy niemieckich do Łodzi 
p~zbawionych funduszów i kredytu. Szybka pomoc pieniężna dla tych 
niezasobnych rzemieślników miała zaważyć nietylko na ich losie lecz 0 

naj~~żniejsze, nci całym ~~zwoju Łodzi przemysłowej. Wedle ś~iade~ł~a 
b~r~1słrza b.y.ł Bronowski iednym z pierwszych, którzy przez zasiłki pie
n1ę~ne ułat.w1l1 sławianie pierwszych kroków młodemu łódzkiemu prżemys· 
łowi. · Drugr~m palącem zogadnieniem ówczesnem było kwestja budowlana. 

17 
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· t'elem podniesienia zaniedbanej do niedawna osady, zaawansowanej 
obecnie do rzędu miasta fabrycznego, starali się rządcy miasta, jakoteż 

· władze wojewódzkie, usilnie zachęcić mieszkańców miasla do budowania 
domów murowanych w miejsce dotychczasowych drewniaków i lepianek. 
Jednym z pierwszych, a może nawet pierwszym obywatelem Łodzi, który 
wybudował kamienicę murowaną w tern mieście, na Rynku Starego Miasta 
w r. 1825, był właśnie Lewek Bronov.ski. W życiu społecznem Lewek B. 
- o ile sądzić można na podstawie zncmych nam małerjołów źródłowych -
nie brał czynnego udziału. 

Syn Lewka B., Abraham, odegrał jeszcze wybitniejszą rolę w życiu 
gospodarczem Łodzi, niż ojciec. V. Nr. 653. 

Arch. Akt Dawnych m. Łodzi Nr. kat. 29, 3823, 5394. 
F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi str. 53, 134, 279, 293. 

(P. Z. G.l Drugi syn Lewka Bronowskiego, Meir Bronowski, był kupcem 
w Łodzi, właścicielem dornu i propinacji, jednym z założycieli starej Sy· 
nagogi na ul. Wólczańskiej. Miał 6 dzieci: 1) Izraela, 2) Samuela Izaka 
3) Esterę, żonę Mordechaja Frankfurłera, 4) Henę Jutę 5) Malkę, żonę 

Mojżesza Olsztajna, 6) T aubę, żonę Abrahama Jakóba Milgroma. Wszyst
kie dzieci mieszkały w Łodzi. Samuel Izak Bronowski ożenił się z córką 

łódzkiego podrobina Lemla Marokko; syn ich Abraham zamieszkał 
w Londynie, gdzie syn jego Jakób Bronowski studjowal, poczem ukończył 
u~iwersylet w· Cambridge. Obecnie piastuje on godność profesora małe· 
motyki na jednej z wyższych uczelni w Anglji, jest również autorem prac 
naukowych. 

18 (P. Z. G.) Abraham Pi Igry m (Pilgrom) był jednym z pierwszych 
Żydów łódzkich. Wedle tradycji rodzinnej przybył do Łodzi 

z zachodnia-rosyjskich gubernij. Jedynym jego synem był Mojżesz Wolf 
P. (v. Nr. 869) 

20 . Lewek. (Becalel Jehuda) H e ber był bardzo czynnym i popu· 
larnym na terenie Łodzi społecznikiem. Sprowadził się do Łodzi 

w r. 1801 .z Lutomierska. Był pierwszym łódzkim rzezakiem (szochetem) 
i nauczycielem dzieci żydowskich (prawdopodobnie od r. 1807). Usunięty 

z tego stanowiska wskutek inlryg i zatargów wewnętrznych w gminie ży· 

dowskiej w r. 1810, zabrał się do szynkarstwa i handlu, nie porzucając 
jednak umiłowanej przez się pracy społrcznej. Był właścicielem małego 

domku, który nabył w r. 1827 za 700 zł. Gdy powstało w r. 1811 Bractwo 
Pogrzebowe w Łodzi był He ber jednym z · 1 O człbnk6w zciłoi9~ieli. 
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Piastował wielokrotnie w bractwie tern urząd elektora (1813, 1814, 1815, 
1816, 1820, 1834), względnie urząd Starszego (1814, 1815, .1820), był 
również Starszym Dozoru Bóżniczeso w r. 1821. Lewek H. za1mował srę 
również łódzkim szpitalem żydowskim. 

A. Alperin: Żydzi w Łodzi. A. T enenb::ium : Di j idn yn Łodz: 
F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi: str. 43, 177, 280, 305. 

(P. z. G.) Lewek Heber mial syna Mordechaja Izaka Hebera (v. Nr. 
2707) oraz 5 córek, a mianowicie: 

1) Sarę. żonę Ojzera Bergera (v. Nr. 2285) 
2) Chaję, żonę Joela Fajwisza Brzezińskiego (v. Nr. 306) 
3) Sżajndlę. żonę Załkinda Orbacha (v. Nr. 674) 
4) (imienia nie zdołaliśmy ustalić), żonę Szlemy Icchaka Blawała 

(v. Nr. 921 ). 
5) Rajzę, (v. Nr. 754), 1-ą żonę Abrahama Bronowskiego (v. Nr. 653) 

21 
Lajbusia 

(P. z. G.) Icchak L i p s k i 
rebego z Przysuchej. Miał 
L. (v. nr. 1007). 

był bogobojnym żydem, chasydem 
dwóch synów: Hirsza L. (v. nr. 154) 

24 (P. Z. G) Meszulam Fajwel W aj I a n d zmarł w młodym wieku 
(lał 20), za życia swego ojca Szymona W. (v. nr. 474), już j.ako 

człowiek żonaty. Osierocił jedno dŻiecko, 

26 (P. z. G.l Estera N a umb erg, żona rabina łódzkiego (v. nr. 
159). Estera N. pochodziła z Lutomierska z bardzo aryslokro· 

tycznej i ustosunkowanej rodziny. Ojciec jej, Pinchas hakohen Lewin, by! 
uczonym w piśmie i znanym bogaczem. Jedyny syn Pinchasa Lewina, 
Chanach Henich, to jedna z najwybitniejszych posłaci orłodoksyjnego ży· 
dostwa polskiego w XIX wieku. Chonach Henich był wprzód rabinem 
w Aleksandrowie'; Prośnicy i Nowym Dworze, zaś w r. 1866, po śmierci 
słynnego rabiego Icchaka Meira, autora „Gloss Rimo"', (1:1•,in 'll)11M) objął 

. Chanoch Henich jego dziedzictwo i został cadykiem aleksandrowskim. 

Estera Naumberg byla, wedle tradycji rodzinnej, płL1cno chora. Zmor· 
ła rzeczywiście w młodym wieku, licząc lat 40. 

28 <P. Z. G.) Juda Lejb Koh en urodził się prawdopodobnie w Gro· 
dzisku; w wojew. poznańsldem„ jako syn rabina famtejszsgo 

Naffalego K. i praprctwnuk słynnego rabina pozndńskie90 Nafta lego. Ko· 

l 
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hena, wybitnego kabalisty i uczonego. Zmarły był bratem Sary Grosman 
(v. nr. 1.62). 

Jewrejslwja Encykłopedja, IX. p. 623 - 624. 

29 (P. Z. G.l Jochewed Gut e n be r g była córką uczonego i za-
możnego obywatela miasta Kalisza, Samuela halewiego Frenkla, 

który z kolei był synem znanego rabina w Lutomiersku, autora dzieła 
„Bejt Jehuda" "min„ l"l"!l„. Brat Jochewety, Ruben Izrael Frenkel był właś
cicielem dóbr koło Kalisza. 

P. Z. Gliksman : tl1N l1'1N!Jh Tif'eret Adam, sir. 94. 

30 Rafał Tryb o w n i k, rodem z Piotrkowa, został zamordowany 
w Chojnach dnia 1 O listopada 1843. T. liczył wtedy laf 30. 

Szczegółów mordu akta archiwalne nie podają, również napis na nagrobku 
nie zawiera żadnych wyjaśnie1'i, poza samem stwierdzeniem faktu zabójstwa. 

3 7 (P. Z. G.) Chanach Hen ich N a umb erg. syn rabina łódzkiego 
(v. nr. 159) i jego pierwszej żony Estery Naumberg z Lewinów 

(v. nr. 26), urodził się w Lutomiersku. Chanach Naumberg pojął za żonę 
córkę rabina płockiego Aleksandra Zyszy Kohena, autora dzieła kabalis
tycznego "T!J~ '1p"„ i w temże mieście przemieszkiwał przez kilka lot, aż do 
śmierci teścia. Zmarł w młodym wieku (lat 28), pozostawiwszy wdowę 
i kilkoro dzieci, wśród nich jednego syna .Judę, który zamieszkał w Toma· 
szowie Mazowieckim. 

43 (P. Z. G.} Mojżesz O Is z faj n przybył do Łodzi z miasteczka 
Szreńsk i dlatego był. popularny w mieście pod przydomkiem „der 

Szreńskier". Tym samym przydomkiem często obdarzano jego synów: 
Abrahama Mendla, Icchaka, Jankla, Salomona i Dawida. Wszyscy byli 
kupcami i faktorami, trudniącymi się pośrednictwem w handlu towarami 
włókienniczemi. Jedyna córka Mojżesza O., Chana, wyszła zamąż za cha
syda kockiego, Samuela Gotesgenade (v. nr. 1295), syna Chaima, rabina 
w Wiskitnie. · 

48 (P. Z. G,) Icchak Ajzyk Morki ew i cz był jednym z najwybit-
niejszych chasydów kockich i szwagrem słynnego rebego Abra

hama z Ciechanowa. Markiewicz zamieszkał w Zgierzu, lecz gdy w łem 
mieście wybuchło epidemja cholery, przeniósł się do Łodzi. Mimoto nie 
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uszedł losu, gdyż w tymże czasie - w r. 1848 - zaczęła epidemia sze· 

rzyć się również w Łodzi, Markiewicz padł jej ofiarą, mając lat 42. Jedyny 

jego syn, Mojżesz Sunem, zamieszkał w Zgierzu, zaś córka Zysia wyszła 

zamęż za Aszera Ajzyka Kuhna (v. nr. 574). 

49 Fajga Br o n owska, żona Lewka Bronowskiego (v. nr. 17 

oraz 653). 

51 

54 

Juda Lejb Berger, syn Szlomy Załkinda B. umarł w młodym 

wieku, za życia ojca (v. nr. 182). 

Nachum Nał::tn Że Ie ko wski (Żelechowski) był synem szk o!· 
nika gminy żydowskiej, Hersza Ż. (v. nr. 88). 

57 Szmer! Sega ł był zamożnym kupcem łódzkim, zajmował się 

handlem, szynkarstwem i dzierżawę dochodów konsumpcyjnych. 

W r. 1815 kupił dom, gorzelnię i oborę za 1,650 zł. Brał również udział 

w życiu społecznem. W r. 1831-32 piastował urząd Starszego Dozoru 

Bóżniczego. Był również członkiem Bractwa Świętego i dwukrotnie piasto· 

wał w niem godność elekłora (1814, 1815). 

Arch. Akt Dawnych m. Łodzi. Nr. kat. 3820, 5438 i. Protokóły 
Chewry Kadiszy. 

F. Friedman: Łódzka Chewra Kadisza. 

„ " Dzieje Żydów w Łodzi str. 172, 278 

(P. Z. G,) Szmer! Sega! pochodził z Konstantynowa. Zpośród jego 

synów zdołaliśmy ustalić następujące osoby : 
1) Jekutiel Zysk ind Segał ·· 

2) Eljahu S. w. Konstantynowie 3) prawdopodobnie również Eleazar $. 
(v. nr. 53) 

59 

65 

z córek: 
1) Tauba, żona Saula Horończyka (v. nr. 5208). 

Frajda Fr ie de n s o h n, córka rabina łódzkiego, Ch. Naum· 
berga (v. nr. 161). 

rP. Z. G.) Wiłel Ho ro w i c ż była żoną bardzo poważanego 
obywatela Łodzi, Meira Horowicza, który znany był pod przy· 

I 
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domkiem „reb Majer Pszajczer". (il7W'l::!''W'S „,~~ 'i), urodził się bowiem 

w Przedeczu, gdzie ojciec jego, Jakob Arje Fajwel H .. był rabinem. 

Ojcem Willi Horowicz, był znany obywalel łódzki Dawid Witelsohn. 

Witla H. zmarła w młodym wieku (lat 32) i męż jej p0jqł za żonę 

jej siostrę. 

Willa H. osierociła jedną córkę, która później wyszła zamqż za za·· 

możnego i znanego z pobożności Żyda łódzkiego ~rana- kohena, zwane-

go „Aron der T urker". · · 

78 (P. Z„G.) Awigdor Koh n był iędnym z najbardziej poważa-

nych i najżarliwszych chasydów. Był zwolennikiem rebego ca

dyka Jakóba Icchaka z Lublina, następnie rebego Bunema z Przysuchej, 

wreszcie cadyków Icchaka i jego syna' .Menachema. Mendla z Warki. 

Awigdor K. mieszka! stale w Opocznie; . Pewnego razu w przejeidzie 

przez Łódź zachorował, a ponieważ m.iasto nie . posiadało wówczas szpi· 

tala żydowskiego, leżał w izdebce cbasydów wareckich .. Wedle tradycyj 

miejscowych miał go pielęgnować Dr. Goldrath. Na pytanie. lekarza, 

czego mu brak, miał odpowiedzieć: „Jam czynił pokutę i nic~ego mi już 

nie brak". 

80 (P. Z. GJ Dina Kr o h n była córkq zamożnego kupca w Brze

zinach Józefa Zalcmana i siosfrq słynnego kupca i przedsiębiorcy 

żyd. w Łodzi Jechezkiela Szmula Zalcmana· (v. nr: 1014). Mąż jej Eleazar· 

Krohn (v. nr. 2891) był początkowo kupcem w Łodzi, następnie zaś pełnił 

w łódzkiej gminie żydowskiej funkcje duchownego. Zpośró~ ~ynów Diny 

Krohn najbordziaj znanym był. zamożny Żyd łódzki. Mojżesz lcie K., oraz 

Izrael K., który osiedlił się w Radomsku, _ożeniwszy się z córką tamtejszego 

rebego, znanego z uczonpścj .Szl9my Kohenci, autora dzieła „Tif'eref 

Szlomo" (m~':!lll l'l'1~!ll1). · · 

82 Pinchas· Z a j-d-1 er,. swegb czasu popularna i znana w Łodzi 

osobistość, zwany „Pinchas der Aptejker", zajmował się bowiem, 

jak głosi rapOrł burmistrza łódzkiego z r. 181 O, spr_owadzaniem nieklórych 

lekarstw na potrzeby ludnośc;i, „lęcz sam nie kuruje" - jak głosi raport. 

Zajęcie to musiał Zajdler wkrótce porzucić, gdyż władze administra

cyjne, dążąc do stworzenia fac_howej farmaceutycznej placówki w Łodzi, 

przeprowadziły w „skłcidzie aptecznym". Zajdlera osfrą rewizję i następnie 

zakazały mu zajmować się ·sprzedażą lekow. Zresztą sprzedaż leków 

stanowiła zapewne od początku tylko ubot:t:htl ~etłąź w handl.t1y.;rej 
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działalności Pinchasa Z., który głównie zajmował się handlem korzennym 
i wyszynkiem soli. Był rów~ież właścicielem domu no Starem Mieście. 

Pinchas Z. należy do najstarszych mieszkar1ców żydowskich Łodzi. 
Przybył do Łodzi już w r. 1795 z Przedborza. Wraz z M. Fajtlowiczern 
zasiada P. Z. w pierwszym znanym nam zarządzie gminy żydowskiej 
w Łodzi, w r. 1809. Lecz po r. 1809 P. Z. urzędu tego już nie piastował. 
Spory i waśnie, w które się uwikłał w r. 1810, poderwały jego popularność 
wśród wyborców gminnych. Bierze natomiast czynny udział w życiu Bractwa 
Pogrzebowego. Jest w r. 1811 jednym z założycieli bractwa i piastuje 
w niem dwukrotnie godność elektora (1812, 1818). Najstarszy syn jego 
Lewek Z. odznaczył się jako bardzo ruchliwy kupiec i brał czynny udział 
w życiu społecznem (v. nr. 1159); młodszy .Daniel umarł w młodym wieku. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi sir. 129, 277, 325. 

85 (P. Z. G.) Chowa H er b st urodzona w Parczewie, umarła w 
wieku lat 50, Ojciec jej, Icchak, był jednym z najznamienitszych 

żydowskich obywateli miasleczka i wydał swą córkę za znakomitego 
k.anłora i gorliwego chasyda, Hersza Herbsta. Hersz Herbst fungował jako 
kantor u najznakomitszych rabinów swej epoki, jakoto u robi Bunema 
z Przysuchej, u pierwszego rabbiego kockiego, u rabbi Icchaka Meira, 
autora "Gloss Rima" u rabbi Chanocha Henicha w Aleksandrowie 
i wielu innych. Przez szereg lat był Hersz Herbst pisarzem u Abrama 
Bronowskiego i mieszkał w tym czasie w Łodzi. Tutaj łeż odumarła go 
żona Chowa H. Hersz H. przeżył swą żonę o wiele lat i umarł w War
szawie w bardzo podeszłym wieku, w r. 1884. 

86 (P. Z. G.) Hirsz Meir (Rod z i n ower) był synem Mojżesza 
Arona, który piastował przez 1 O lat w Kutnie urząd rabina 

i miał opinję wybitnego uczonego. Hirsz .M. był zwolennikiem rebi Bune
ma z Przysuchej, a następnie chasydem kockim. 

87 (P. Z. G.) Icchak Op oczy ń s k i, znany w Łodzi pod przydam· 
kiem "Icchak stróż" był pierwszym - prawdopodobnie -

dozorcą i grabarzem cmentarza żydowskiego w Łodzi„ Miał 2·ch synów 
(Tobjasza O., imienia zaś drugiego syna nie zdołaliśmy ustalić) i dwie 
córki Taubę Henię Winograd i Laję Rozencwajg, 

88 Hersz Jehuda Że Ie cho wski został w listopadzie 1845 r. 
zamianowany szkolnikiem gminy żydowskiej i funkcję tę pełnił 

aż do śmierci w r. 1852 (v. nr. 54). 
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· Arch. Akt.. Dawnych m. Łodzi Nr. kał .. 5447. 
F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str .. 275 - 276. 

96 (P. ~· G.) Icchak Ha I t r y c h t był synem wybitnego uczonP-go, 
rabina i kaznodziei w Lubrańcu pod Włodawkiem, Noego 

Haltrychta, auf~·ra 2 dzieł homiletycznych "pn:i:t' .1'1"''i'i;i„ i nm rm'm". Icchak 
Halfrycht był również ~złowiekiem uczonym i pobożnym. Był kaznodzi~jq 
łódzkiego bractwa "::lj:'l1' l'l1„. ·Zmarł w wieku 43 lat w czasie. srożącej 
się ~.°Łodzi w r. 1 B52 epidemji ,cholery; pozostawił 3 synów, 1.udzi bogo
bojnych, znanych moheló~: Noego, .. Mojżesza (v. nr. 1517) i Cha ima Salo-
mona. Żona. jego Necha (v •.. nr. 1639} przeżyła. go o. 20 lat. . · 

97 fokób Gr os mka n, ·. wł~ścickiel 2 d~mów w Łodzi, zndany krów
nież ze swej a cji przeciw o rozszerz~niu rewiru ży ow~ iego 

w Łodzi w r. 1850 i nasi. 

f, Friedman: Dzieje Żydów·w.Łodzi str. 61 - 62, 85, 282. 

Jl 2 '.ibnchtas Po z n a~ s
1
kk' i, syn Kalma

1 
na Pozn

1 
ańsk1 ie'gKo 1(v. nr. ! 60) 

1 ra znanego wie 1ego przemys owca, zrae a · a manow1cza 
Poznańskiego. 

114. (P. Z. G.) Choja Hendel Lu b ińska, córka bo<Jałego i powo· 
żanego obywatela m. Jeżowa, Szlamy Wajnberga .{"Szlamy 

Jeżowero") i siostra Meira Wajnberga, właściciela wsi Rogów, Była żoną 
łódzkiego obywatela Abrahama Lublinera (v. nr. 1069) i pozostawiła .2-ch 
synów (Icchaka L. i Lejbusia L.) oraz 2 córki : Bajlę Ruchlę, żonę Welwla 
Ajzenberga („ Welweł Roweru) i Chanę, żonę Nalana Majeranca (v .. nr. 836)· 

116 Icek Z aj dem a n jest jedną z nqjwybitniejszych postaci w życiu 
gospodarczem żydostwo łódzkiego w połowie ubiegłego stulecia. 

Icek Z. był rod.em z Częstochowy, gdzie zajmował się przeważnie sprzeda
żą przędzy tkaczom. W owym czasie ze strony tkaczy i przędzaln.ików 
podnosiły się przeciwko hurtownym kupcom przędzy (składnikom przędzy) 
gwałtowne zarzuty, że przemycają przędzę i wyroby tka.ckie z zagranicy, 
Sk~łkiem tych, częściowo . uzosadoionych, częściowo zoś dyktowanych 
l(Vzględami konkurencji handlowej, skarg i zażaleń rząd przedsięwziął cały 
szereg środków i roi;)Nażał nawet myśl wysiedlenia kupców żydowskich 
(względnie eofo) ludności żydowskiej) z obrębu 50-wiorsfowego pasa nCJd· 
granicznego. Zanim jednak fen zakaz (zrealizowany cż~ściowó w tóku. 1843) 
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wprowadzono w życie, poczęły władze adrninisłracyjne narqzie przesiedlać 
z miejscowości .. nadgrańicrnych w głąb· kraju· łych kupców, na· których 
padło podejrzenie uprawiania przernytnicłwa. Jednym z głównych punktów 
przemytnictwa przędzy i wyrobów tkackich nad. granicę była Częstochowa, 
stęd też wielu kupców; a nawet tkaczy żydowskiCh zmuszono do przeniesie
nia się w głąb kraju. :Wielu z nich osiedliło się w Łodzi, między nimi 
i Zajdeman, _w r. 1840. Przy ośiedleniu się w Łodzi nap?lkał Zajdernan 
na pewne trudności. Pozwolono 'mu na osiedlenie się ·w przepełnionym 
rewirze żydowskim m. Łodzi, tylko r.:»':d ty.n w:irunkiem, że w myśl dekretu 
namiestnika z r. 1825, zbuduje w ciągu trzech laf dom murowany. 
Gdy w ciągu tego czasu Zajdernan te~b · waruriku nie dopełnił;· władze 
powiatowe poleciły go „wyrugować z miasta Łodzi". Tylko dzięki usilnym 
staraniom udało się Zajdemanowi zmienić tę decyzję. Prawdopodobnie 
Zajdeman wkrótce potem dopełnił warunku mu postawionego, gdyż w r. 
1849 figuruje jako właściciel jednopięłr6wego domu murowanego w Rynku 
Starego Miasta. · 

Zajdeman był jednym z najznaczniejszych hur!owników przędzy w Łodzi. 
Pod względem obrotu handlowego zajmował Zajdeman w końcu lot trzy
dziestych trzecie miejsce w Łodzi. Żródła urzędowe podoją obroiy hand
lowe. Zajdemana w r. 1838 ..,..,.i 184_0 na 36,000 złp. rocznie~ Sam Zajdeman 
podaje w rok~ 1843, że .samego da (za przędzę) opłaca rocznie około 
200,000 zip. : oczywiście, że ta cyfra jest znowu przes::idzona in 
plus. Tkacze i przędzalnicy łódzcy nazywają Zajdemana „głównym liwe
rantem przędzy do wszystkich miast i osad fabrycznych" i wznawiają prze-

. ciwko niemu około.· J84:4 roku· zarzut przemytnicłwo. W każdym razie 
n.ależał Z: do· najznaczniejszych kupców łódzkich i. gdy w r. 1849 założono 
w Łodżi Zgromadzenie Kupców jest Zajdeman jednym z 1 T członków
zalożycieli. 

Zajdeman jako. hurtownik przędży sprzedawał· tkaczom surowiec 
przewaznie na kredyt lub zamieniał przędzę na gotowe wyroby tkackie 
za pewną dopłatą. W ten sposób przedzierzgnął się zczcsem z kupca 
w nakładcę, zafrudnrając dowcmą przez siebie „na lon" robotę bardzo 
znaczną ilość majstrów <łódzkich; wedle jego własnych informacyj aż 1 OOO 
osób. Przeciwko temu twierdzeniu Zajdemana . wystąpił magistrat łódzki, 
informując władze podatkowe,~'. że „twierdzenie Zajdernana jakoby fabryki 
zn.oczne prowadził, a w nich do· 1000· osób zatrudniał mylne jest z praw· 
dq;„ jest ·on. bowiem tyfko prostym handlarzem przędzy bawełnianej 
i równie jak inni czylito ·':Za gotówiznę ·.lub wzamian za wyroby z własną 
korzyścią alboteż na wexle ·:·wydając· przędzę pojedynczym tkaczom.„" fok 
więc również magistrat stwierdza, ze Wprawdzie Zajdeman·: hie prowadził 
własnej fabryki, ale zatrudniał systemem nakładowym znaczną ilość tkaczy 
łódzkich. · ..... 
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Podobnie jak jeszcze kilku innych przybyłych z Częstochowy kupców 
żydowskich był również i Zajdemcm zwolennikiem „oświecenia", jednym 
z pierwszych na gruncie łódzkim. Ci zwolennicy postępu przez zrzucenie 
stroju tradycyjnego ściągnęli ku sobie niechęć ortodoksyjnych mas żydow· 
skich, szczególnie zaś chasydów. Założyli oni w połowie lot czterdziestych 
w domu Icka Zajdemana odrębną Szkółkę dla odprawiania nabożeństwo, 
motywując swój krok w następujący sposób: 

„Że uczniom wyznania naszego do tutejszej Realnej Niemiecko-Rus
kiej Szkoły uczęszczającym niepodobna dla prześladowania pokazać się 
w Bożnicy; że nieraz już wycywilzowanym w szczególe i wogóle podczas 
Nobożer1stwa nawet różne dolegliwości i publiczne obelgi spotkało; 
Szczupłość gmachu bóżniczego nie może objąć całej Gminy i przypadek 
(był) podczas Nabożer'islwa w wieczór $więta Sądnego Dnia, przed lat 
kilka wydarzony oniemal cała ludność życie postradala". W imieniu gru· 
py postępowców występował przed władzami najczęściej Icek Zajdeman, 
można zolem pn:ypuszczać, że był jednym z przywódców tej grupy, do 
której również zaliczał się jego zięć Moryc Zond (v. nr. 2195), Dawid 
Lande i jego syn Samuel (v. nr. 280), Ludwik Mamroth i jego buchal!Gr 
Lomnitz, Józef Zand (v. nr. 671), Dr. Goldraih (nr. 1018), I. Weylandf, 
Jakób Boehm (nr. 1156), A. Lilderr1ik i inni. 

Urnierajęc, przeznaczył Zajdeman znaczną na owe czasy sumę 2000 
rubli sr. ('tj. 13,333 złp.) na budowę nowej murowanej synagogi, którą 
miano zamiar wznieść w miejsce dotychczasowej drewnianej budowli na 
ul. Wolborskiej. Hojny ten zapis jest również wspomniany w napisie na 
nagrobku Zajdemana. 

Arch. Akt Dawnych Nr. kat. 2372, 3831, 3884, 3902 i in. 
Protokóły i Księgi Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi. 
F. Friedman: Żydzi w łódzkim przemyśle włókienniczym, Rocznik 

Łódzki, tom li., rok 1931. 

A. Tenenbaum: Di jidn yn Lodz. 
W. Strzelecki: Chałupnictwo tkackie w Królestwie w lotach 1816-1850. 
F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi: str. 59, 127, 142, 143, 144, 146, 

153, 166, 214, 221, 282, 300. 

118 Rochei Or bach, żona słynnego działacza społecznego 
w Łodzi Menachemo Mendla Orbacha (v. nr. 3779). 

121 (P. Z. G.) Mojżesz Nechemjo Koh n urodził się w roku 5550 
(1790) w· miasteczku Warcie w gubernji kaliskiej. Ojciec jego 

Binjamin Bejnisz był zamożnym kupcem drzewnym i właścicielem browaru 
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w temże m1esc1e, przyfem zaś człowiekiem uczonym, uczniem słynnego 
rabina poznańskiego Akiby Eigera. Dziadek Nechemji Mojżesza, Efraim 
Fisze! hakohen, człowiek zamożny i uczony, wywodził swój ród ze zna
mienitych przodków, a mianowicie, od rabina lubelskiego NaHalego Kaca, 
który był wnukiem słynnego rabina prask i ego Lewiego ben Beca lela 

· (MAHARALA), fwórcy legendarnego Golema. 

Mojżesz Nechemjasz zasłynął już w młodości jako dziecko cudowne 
i niezwykle uzdolnione, iluj (~i?li'). Podrósłszy, poję! za żonę Jutę Mirjarn, 
córkę zamożnego kupca w Gąbinie, Katriela Orbacha i osiadł u teścia, 
który mu zarewnił pełne utrzymanie u siebie, dając w fen sposób możność 
młodemu uczonemu poświęcenia się wyłęcznie studjorn. Młody Nechem· 
jasz' Kohen był wówczas entuzjasf)lcznym zwolennikiem cadyka lubel
sl(iego, Jakóba Icchaka, a po śmierci tegoż, rabi Bunema z Przysuchej. 
Nechemja K. należał do najgorliwszych chasydów i najbliższych domow
ników rabbi Bunema i nieraz przypadał mu w udziale zaszczyt odprawiania 
modłów u rabbi Bunema. 

Po pewnym czasie przeprowadził się Nechemja Kohn z powrotem 
do rodzinnej Warty, gdzie ojciec jego zakupił mu dorn i gdzie odtąd 
zaczął n.a własną rękę zajmować się handlem zbożowym. Lecz, gdy po 
kilku latach stracił znaczną część swego majątku na tym handlu, poczqł 
starać się o posadę rabina w swem rodzinnem mieście, którą rzeczywiś~ 
cie otrzymał. 

W międzyczasie umarł rabbi Bunem z Przysuchej w miesięcu Elu! 
5587 (1827), a wówczas nastąpił rozłam wśród jego zwolenników. Znaczna 
większość op0wiedziała się za rabbi Menachemern Mendlem z T omaszo
wa, który następnie przeniósł się do Kocka, kładąc podwaliny pod 
dynastję cadyków kockich, mniejsza zaś grupa, a wśród niej i Ne
chemj!'lsz Kohn, dochowała wierności Abramowi Mojżeszowi, synowi rabbi 
Bunema. Lecz wkrótce potem, podczas Chanuki 5589 roku (1828), zmarł 
rabb.i Abraham Mojżesz, wówczas grupa jego wiernych skupiła się do
okoła jego najwybitniejszego ucznia, rabbi Icchaka z Warek. W śród tej 
g.rupy. znalazł się również Nechemja K., który odtąd stał się częstym goś
ciem 1 bywalcem w Warkach i bliskim zaufanym rabbi Icchaka. Rabi Icchak 
powierzył mu nawet niezmiernie odpowiedzialne zadanie, mianowicie po
maganie i asystowanie w nauce dwom swoim synom, Mendlowi Menache
n:owi i Jakóbowi Dawidowi. W fen sposób wywarł Nechemja Kohn bardzo 
sil~y. wpływ na dalszy rozwój obu tych młodych uczonych, którzy zająć 
mieli w przyszłości ważne i odpowiedzialne stanowiska. R. Jakób Dawid 
zost~ł ~óź.niej. rabinem w Msz:zonowie, zaś rabbi Menachem Mendel objął 
po sm1erc1 Ojca swego rabbi Icchaka podczas świąt Pesach w roku 5608 
(1848), w następstwie po nim, rząd dusz wśród chasydów warckich i od-
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nosił się z najwięksżem uszanowaniem do swego byłego nauczyciela, 
Nechemjasza Kohna. 

W czasie swych częstych przejazdów z Warty do Warek zatrzymy
wał się Nechemjasz Kohn w Łodzi,. zazwyczaj w gospodzie, ulrzymywanej 
w_ te~ mi.eście przez .znanego i zamożnego kupca Lejzera Bergera. Obaj 
c1 męzow1e zapoznali się ze sobą i żywili ku sobie wielki szacunek wza
jemny i sympałję, zaś w konsekwencji tej znajo.11ości wydał L. Berger 
obie swe córki za 'dwóch synów Nęchemjasza Kohna. Obaj zięciowie Ber· 
gera, Aharon Eljahu i Lewi Icchak, osiedli w Łodzi. 

. Tymczasem rozgorzała na dobre walka między chasydami wareckimi 
a kockimi, prowadzona często z wielką zacięiością. Skułki tej walki miał 
poczuć na swej skórze również rabin miasta Wady, Nechemjasz Kohn, 
który piastował już swój urząd przez lat 13 z górą, pobierając pensję 
w wysokości 18 złp. tygodniowo, oprócz innych zwyczajem .uświęconych, 
dodatków. W Warcie, podobnie jak w innych g.ninach, przewagę mieli 
chasydzi ~occy, którzy umyślili utrącić ze stolca rabinackiego Nechemjasza, 
znanego Jako gorącego zwolennika i przyjaciela osobistego cadyka z Wa• 
rek. Rozpoczęły się swary i waśnie. Na wieść o. tych sporach próbował 
zapośredniczyć rabi Icchak z Warek i wysłał w tym celu dwóch poważnych 
obywateli z pośród swoich zwolenników dla uśmierzenia walk. Lecz ta 
interwencja nie odniosła skutku. Przeciwnicy Nechemjasza Kóhna obstawali 
przy swojem i przeprowadzili ukonstytuowanie się sędu, złożonego z 3-ch 
rcibinów, który miał osądzić rzekome błędy· i przeoczenia. w dzi.ałalności 
rabinackiej Nechemjasza Kohna jako decyzora w kwestjach religijnych •. 
Rabin warecki, który czuł się dotknięty lakiem postawieniem sprawy, .nie 
stawił się przed sądem. Wówczas sęd wydał· nań wyrok zaocznie, a mianowi· 
cie złoż,ył go z urzędu; polecając mu zabiegać ponownie o prawo sprawowan'ia 
funkcyj rabinackich. Nechemjasz Kohn, .który miał podówczas ju~ lat 56, 
przyjął ten niesprawiedliwy wyrok z; cichą rezygnację i nie starał się po
nownie o uzyskanie urzędu rabinackiego, pozostał jednak do końca życia 
n'adal w swem mieście rodzinnem. 

Mimo podeszłego wieku kontynuował Nechemjasz Kohn nadal swe 
częste wyjazdy do Warek. I oto pewnego razu, wracając z Warek po 
święcie Szawuot w r. 1853,, zatrzymał się jak zwykle w Łodzi, chcąc od
wiedzić zamieszkałych łamże dwóch swoich synów, Tutaj nabawił się zapa· 
lenia płuc i po kilku dniach wyzionął ducha. 

Będąc człowiekiem bardzo skromnym, prosił przed zgonem;. by·. n~, 
jego grobie nie umieszczono szumnych napisów i tytułów, lecz następl.ljącq 
krótką wzmiankę: ,;Tu spoczywa rabin pobożny i znany, który żył .w ra
dości przez całe swe życie r. Nechemjasz i .td." 
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Nechemjasz Kohn osierocił 5 synów 2 córki, których liczne potom
stwo żyje częściowo w Łodzi. 

1) Córka najstarsza r. Nechemjasza K., Cywja Bluma wyszła zamąż 
za Icchaka Mordechaja Kohna z Warty. Zmarła w rntodym wieku, mając 
lat 23. Mąż jej umarł w Łodzi w r. 1892 (v. nr. 3330) 

2) Druga córka, Sara Rywka wyszła za Eljahu Fiszla Rusa z Kalisza. 
Umarła w Łodzi w wieku lat 73, w r. 1913. Synem z tego małżeństwa· był 
Mojżesz Nechemjasz Rus, ojciec znanego w Łodzi działacza społecznego 
p. Benjamina Russa. . 

3) Najstarszy syn, Jakób Symcha, mieszkał w Warcie do swej śrnier· 
ci w r. 1884. 

4) Abraham Benjamin również mieszkał w Warcie, gdzie też życie 
zakończył w r. 1881. 

5) Aron Elijahu pojął za żonę córkę łódzkiego kupca Lejzera Ber· 
gera, Rachelę Leę i osiadł w Łodzi. Zmarł w r. 1913. " 

6) Dawid pojął za żonę Esterę, córkę swej najstarszej siosiry Cywj i 
Blumy. Zmarł w młodym wieku. 

7) Lewi Icchak, najmłodszy syn Nechemjasza Kohna, pojął za żonę 
Judytę, drugą córkę Lejzera Bergera (v. nr. 836). Po śmierci pierwszej 
żony w r. 1874, poślubił Mirjam Dworę, córkę słynnego ze swej poboż
ności chasyda Samuela Goldmana z Włoszczewy. Z pośród wszystkich 
dzieci Nechemjasza Kohna, Lewi Icchak wybił się najbardziej dzięki swym 
niepospolitym zdolnościom handlowym. W r. 1874 wszedł w bliższe stosunki 
handlowe z jednym z najwybitniejszych przemysłowców łódzkich Juljuszem 
Heinzlem, później zaś objął również przedstawicielstwo nowozałożonej 
firmy „Heinzel i Kunitzer". Dzięki tym stosunkom z potentatami łódzkiego 
przemysłu uzyskali również obaj synowie Lewiego Icchaka wysokie słano· 
wiska w pierwszorzędnych łódzkich przedsiębiorstwach przemysłowych, 
starszy Józef u K. Scheiblera, młodszy Aszer (Oskar) w firmie "Heinzel 
&.. Kunitzer". 

Lewi Kohn umarł w r. 1820, mając lat 83. 

Młod~zy jego syn, Aszer (Oskar) Kohn jest obecnie prezesem T-wa 
A. "Widzewska Manufakturo", jednego z .największych przedsiębiorstw 
przemysłu włókienniczego w Polsce. 

P. z. Gliksman: nn~w '5TV :i„rr Haraw szel 5yrncha, czyli biografja 
Rabbi Mojżesza Nechemji Kohna,. rabina- Warty. Łódź1 1930, 
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122 ( P. Z. G.) Icchak Ej I i nb erg, zwany był w Łodzi „der T urker", 
sprowadził się bowiem do Łodzi z miasta Turku.· R. Icchak E. 

urodził się w Łasku, gdzie ojciec jego Eliezer, uczony w Piśmie, był powa· 
żanym członkiem gminy żydo~skiF.ij. Rabi Eliezer napisał kilka dzieł homi· 
letycznych: Maassej Rokeach "npi'1 '!Vll'~„ do Pieśni nad Pieśniami, „l'waw 
c~~chma" m~::m :i:i? czyli 32 kazania na temat sedry B'rejszit i „Ewen Sa
~rr '1'EJO J:IN do Psalmów. Tylko pierwsze z wymienionych dzieł ukazało 
się w druku. Matka Icchaka, Bluma, była córką r. Hirsza Nilis, prawnuka 
słynnego uczonego Józefa Ejlinberga, który zginę! w czasie rzezi Chmielnic
kiego w r. 1648 jako męczennik za wiarę. 

Icchak E. był wybitnym uczonym, co wynika już z jego p; zedsłowi, 
któremi zaopatrzył prace swego znakomitego brata rabina brzezińskiego, 
r. Sinaj Sapira (Minchat Ani '.1ll' l'ln.17.) responsa rabiniczne i Olał chodesz 
1t1iin n?ui, 95 kazań). 

Icchak E. był gorliwym milnagdem, natomiast wszyscy jego synowie 
i zięciowie byli żarliwymi chasydami. R. Icchak pozostawił po sobie liczne 
potomstwo, a mianowicie: 

1) Hirsz Meir, wybitny uczony, był rabinem w Pacanowie; 

2) 
chasyd; 

Abraham „Turker", popularny łódzki obywatel, uczony i gorliwy 

3) lejbuś Turker, był kantorem w synagodze na ul. Zachodniej 
(„Wilker szyi"); 

4) Jeszaja T urker, poważany chasyd, kantor i mohel w Łodzi; 

5) Szymon, uczony i chasyd (v. nr. 1903); 

6) Gołda, żona znanego łódzkiego bogacza, Judla Frenkla (v. nr. 
2701 ); . 

7) Rachel Lea, znana w Łodzi z działalności charytatywno-społecz· 
nej, żona łódzkiego uczonego chasyda i właściciela domu, Efraima 
Dembińskiego; 

8) Małka, żona uczonego i chasyda, Hirsza Gołomba (v. nr. 2253); 

9) Rywka Ceril, żona uczonego i chasyda Jakóba Kohna z Turku. 
Po śmierci pierwszego męża wyszła Rywka Ceril za Abrahama Mojżesza 
Orbacha z Turku, syna słynnego uczonego Icchaka Orbacha, rabina. łęczyc
kiego i autora „D iwrej Cha im" ("tl"M ''1::!1„). 

130 <P. Z. G.) Mojżesz Lipszyc urodził się w Parzęczewie, gdzie 
jego ojciec Benjamin Wolf i dziadek Mordechaj piastowali 

urząd rabinacki. Mordechaj był brałem pierwszego rabina łódzkiego Hillela 
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hakohena Lipszyca, który został pochowany w Ko.1danłynowie. Ojciec 
Mórdechaja (tzn. pradziadek Mojżesza L.) był rabinem w Lutomiersku, 
gdzie zażywał wielkiego poważania; Rodzina Lipszyców wywodzi się od 
robi Meira Kaca, który był ojcem słynnego uczonego robi Szabtoja Kohe· 
na z Wilna („SZACH" 1"W). 

Mojżesz L. był chasydem kockim. Jego najstarszy syn Mordechrij 
Samuel L. był właścicielem dornów i znanym kupcem przędzy w Łodzi. 
By/· zwolennikiem cadyka z Kocka, a następnie cadyka z Góry KalwOl'ji. 
Syn Mordechaja Samu-ala, Zyskind hakohen L. · piastował urzęd rabina 
w Ozorkowie. 

Mojzesz L. miał ponadto jeszcze dwóch synów: Pinchasa i Szymona 
oraz trzy córki: Libę Chanę (v .. nr. 1.400), fonę Salomona Zylberswca 
Sarę, żonę Lajbusia Bławata i Rywkę, drugą żonę Wolfa Ornera. 

Rabin łódzki Mojżesz Domb (Dqb) jest w prostej linji potomkiem 
Mojżesza Lipszyca (v. nr. 1400 i 2792). 

133 (P. Z. G.) Wite I Ka in i ner była córką Abramc1 Bronowskiego 
(v. nr. 653 i 157) i żoną Szamaja Kaminera, wnuka świotlego 

męża i uczonego,. rabina w Lipsku, Barucha Frenkla, autora dzieła „Bruch 
Tamm" "t:lln:l 1i"1::i„. Witel. Kaminer zmarla w połogu, osierociwszy jedync1ka, 
Jechiela Meira K .. 

137 (P. ~· G.J Chananel Brze z i~ ski był synem Pinchasa 8., po-
wazanego obywatela Lutomierska. Chananel B. urodził się 

w Lutomiersku i przeniósł się później do Łodzi, gdzie zajmował się hand· 
Iem. Zmarł w młodym wieku, pozostawiwszy 4 synów: Pinchdsa, Izaka, 
Jakóba i Ajzyka. Żona Chananela B., Mindel Rywka (v. nr. 1771) była 
kobietą wykształconą i udzielała lekcyj dzieciom Izraela Poznańskiego. 
?zięki niej poznał Poznański najmłodszego synka Brzezińskich Ajzyka 
i, .przekonawszy się o jego niepospolitych zdolnościach, zainteresował się 
nim. Prz!' poparciu Poznańskiego, Ajzyk B. ukończył zagranicą sludja me
dyczne 1 uzyskawszy doktorat, osiadł na stałe w San Francisco. 

Chananel B. 'był bratem Joela B. (v. nr. 306). 

145 E!chanan Jakób. Ha m bu r s k i, syn Fiszla Hamburskiego i zięć 
. . Pinchasa Zonenberga (v. nr. 5), którego córkę Jutele (v. nr. 832) 

po1~ł za zonę, był skromnym .kramarzem łódzkim, _którego obroty handlo· 
we w lafach 1838 - 1840 nie przekraczały kilku tysięcy złp. rocznie. 
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Elchanan Hamburski brał czynny. udział w życiu społeczneni. W lafach 
1837, 1838 był Starszym Dozoru Bożniczego. Należał również do najczyn· 
niejszych członków Bractwa Pogrzebowego, w którem piastował w r. 1832 
urząd eleklora, zaś w r. 1833 i 1834 urząd Starszego. Również syn Elcha
nana, Mojżesz, był czynnym działaczem Chewry Kadiszy (v. nr. 2470). 
Miał 3 synów: 1) Fiszla (v. nr. 815), 2) Pincze, 3) Mojżesza. 

Arch. Akt Dawnych Nr. kał. 3831, 5447. 
Protokóły Chewry Kadiszy .. · 
F. Friedman: Dzieje łódzkiej Chewry Kadiszy. 

149 . (P. Z. G.) Dawid W i ie Is o h n urodził. się w Warszawie, ~siac:H 
w Aleksandrowie, a nasfępnie przeniósł się do Łodzi, gdzie 

nalezał do najbardziej poważanych osobistości żydowskich. Dawid W. 
był początkowo zwolennikiem cadyka z Przysuchej, następnie zaś chasydem 
kockim. Wszyscy jego frz9j synowie zamieszkali w Łodzi i cieszyli się tu 
wielkim mirem i poważaniem. Oto ich imiona: Zalman (Salomon, kupiec 
przędzy i nakładca, por. F. Friedman: Żydzi w łódzkim przemyśle włó
kienniczym), Pinchas i Abraham. Zięciem jego był Meir Horowicz, zwany 
feż „der Pszajczer", bardzo poważany w Łodzi (v. nr. 469). 

Rodzina Wifelsohnów jest bardzo rozgałęziona i znana w całej 
Polsce. Również rabin łódzki, Jakób Dawid Witelsohn, znany jako „rabin 
z Rudy'' („der Ruder ruw") pochodzi w prostej linji od Dawida W. 

. 154 Hersz L i p ski był synem Icchaka L. człowieka poważanego 
spowodu swej uczoności i chasyda (v. nr. 21 ). Hers~.L. był 

właścicielem domu na Starem Mi.eście, i prowadził dość skromny handel 
manufakturą. Brał również udział w Bractwie $więtem i1 innych żydowskich 
instytucjach charytatywnych. (P. Z. G.) Z jego synów najbardZiiej znani to 
Chizkjasz, wyb ii ny chasyd k~cki i znany dowcipniś, którego_ dowcipy długo. 
krążyły po całem mieście, oraz Pinchas Jerachmiel L. (v. nr. 209). 

F. Friedman: Dzieje Żydów w ł;.odzi str. 142, 160, 282 - 3. 

156 Joel Gut er ma n z Luto~ierska był jednym z pierwszych 
Żydów, który zajął się w Łodzi produkcją włókienniczą,. miano· 

wicie fabrykacją tasiemek, w drugief połowie lat 30-tych. Produkcja tasie· 
mek była w Łodzi początkowo prawie wyłącznie w ręku Żydów. Na 7 
zakładów fasie.mkarskich w Łodzi w latach 40-tych, 6 należało do Żydów. 
Największe zakłady fasiemkarskie, liczące po 6 warsztatów, należały do 
Joela Gutermana i Mojżesza Eisenschmida. Joel G. był rqwnież członkiem 
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Bractwa Pogrzebowego i piasłował w niem w r. 1852 urząd Słarszego. 

F. Friedman: Żydzi w ł6dzkim przemyśle i Dzieje Żydów w Łodzi 
słr. 243 - 244, łenże: Dzieje ł6dzkiej Chewry Kadiszy. 

157 (P. Z. G.) Chowa B ro n owska, c6rka Becalela Pruszynowsk iego 
i żona wybiłnego kupca łódzkiego Abrahama Bronowskiego 

(v. nr. 653 ). Miała 7 dzieci: 1) Rachmiela B., właściciela domu w Łodzi, 
2) Becalela B., kłóry osiadł w Wieluniu, 3) Hendlę, żonę znanego chasyda 
kockiego Izraela Englarda (w Łodzi), 4) Sarę, żonę lcie Grynberga (w Bę· 
dzinie}, 5) Wiłeł, żonę Szamaja Kaminera (v. nr. 133), 6} Gitlę, żonę 
chasyda kockiego i właściciela hurtownego składu tabaki i łyłoniu w Ło
dzi, Symchy Rajzmana oraz 7) Mojżesza Arona B. 

158 (P. Z. G.) Zysie Ester Be r ma n pochodziła z poważanej rodzi• 
ny z miasteczka Przysuchej, wywodzącej swój r6d od słynnego 

rabina krakowskiego Joela Syrkisa. Była żoną Samuela Bermana (v. nr 173) 

160 Kalman Po z n a ń ski urodził się w Kowalu obok Włocławka, 
w powiecie brzesko·kujawskim w r. 1785. Około r. 1825 prze

siedlił się do Aleksandrowa, a słamłąd do Łodzi w r. 1832. Kalman P. 
był skromnym kramarzem łowarów łokciowych, którego mająłek podawały 
ir6dła oficjalne w r. 1838 na 1.200 złp. w nieruchomościach, a 2000 .złp. 
w kapitałach i towarach, Jeśli nawet dane urzędowe są, z nafury rzeczy, 
zbyt niskie, do potentatów łódzkiego świata handlowego w każdym razie 
nie należał. Dopiero syn jego, Izrael Kalmanowicz Poznański, stworzył 
własną energią i pracą na pozostawionych mu prze.z ojca skromnych 
podstawach olbrzymie przedsiębiorstwo przemysłowe, mianowicie założone 
w r. 1889 "Towarzystwo Akcyjne Manufaktury Bawełnianej I. K. Poznań
ski" (v. nr. 178). 

Arr;:h. Akt Dawnych Nr. kał.: 3ę31 
F. Friedman 1 Dzieje Żydów w tod.zi str. 128, 166, 242, 268. 
A. T enenbaum : Jidn yn Lodz. 
L. Kahan : Lodzer Almanach. 

CP. Z. G.) Kalman Poznański miał 3 synów i 3 córki: 

1) Mojżesz i 2) Sender P. byli .zamożnymi kupcami, najmłodszy 
3) Izrael P. był założycielem jednej z największych ł<?dzkich fabryk wł6-
kienniczych. I. P. ożenił się w r. 1852 z córką Mojżesza Herca, sekretarza 
gminy żydowskiej w Warszawie. 

„ 

I 

r 
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Córki: RU<;hla, żona Zajberta, 2) Bajla, żona Abrahama Jakóba Ho
rończyka, 3) Debora (Dwojra), żona Dr. Samuela Tugendholda (v. nr. 336), 

161 Cl10skiel N a umb erg, rabin miasta Łodzi. Chaskiel Naumberg 
został zaangażowany na rabina łódzkiego 1.X.1832, przedło

żywszy świadectwa, że od r. 1819 do 1823 pełnił obowiązki pomocnika 
i zastępcy rabina w Lutomiersku, zaś od grudnia 1823 do września 1832 
pełnił obowiązki podrobina w mieście Konstantynowie. 

Życie rabina Naumberga w Łodzi nie było usłane razami. Czyto 
dlatego, że miał sprężysią rękę i rządy swe sprawował surowo, czyto 
dlatego, że był zwolennikiem kockiego cadyka (co nie wszystkim 
odpowiadało) - dość, że raz po raz infrygowano przeciwko niemu, 
by go pozbawić urzędu rabinackiego. W roku 1834 wniósł pis::Jrz 
dochodów konsumpcyjnych (Nachman Litwer) ska.rgę przeciwko niemu, 
że dąży do opanowania na rzecz swoją podatku od mięsa koszer
nego (dochodu niegdyś przez naczonego na pokrycie pensji rabina 
i inne cele religijne, zaś w owym czasie stanowiącego już regale rządu). 
l'-Joskutek tego komisja wojewódzka poleciła pismem z dn. 24 marca 1835 
natychmiast usunąć Naumberga z urzędu. Walka przeciwko rabinowi 
łódzkiemu iwała kilka miesięcy. W grudniu 1835 r. poleciły nawet władze 
powiatowe zamicmować na miejsce Naumberga rabinem łódzkim tamtej
szego rzezaka, Hersza Oszerowicza. Wkońcu jednak snadź doszlo do 
zgody między walczącemi stronami, bo N. Lifwer cofnął swe zarzuty, 
a ponadto ujął się za Naumbergiem Dozór Bóżniczy gminy łódzkiej oraz 
H. lgielberg, poddzierżawca podatku koszernego. W rezultacie tych starań 
Komisja Wojewódzka cofnęła swą poprzednią decyzję i przywróciła 
Naumberga do urzędu rabinackiego w 1836 r. 

Jeszcze nie przebrzmiały echa pierwszej kłótni, gdy oto wybuchają 
nowe swary i wasn1e, W roku 1838, biorąc asumpt od tego, że właśnie 
kończył się sześcioletni konfrald, Żawarfy z rabinem Naumbergiem, wnosi 
Dozór Bóżniczy m. Łodzi zażalenie od „ogółu mieszkańców starozakonnych 
miasta Łodzi" przeciwko rabinowi, na ręce władz powiatowych z równo
czesną prośbą, by rabin ten został usunięty z mirusta Łodzi, W tej samej 
sprawie zwrócono się równi~ż do władz gubernjalnych. Miecz Damoklesa, 
który zawisł ponownie nad rabinem, i iym razem został usunięty. Stało się 
to niewątpliwie naskutek cichego porozumienia, bo oto po miesiącu Dozór 
Bóżniczy wycofuje swą skargę i sprawa zostaje umorzona. 

Po raz trzeci grozi rabinowi usunięcie ze stanowiska w r. 1842 
w związku z klątwą przeciwko używaniu kos.rnrnego mięsa wołowego, 
która ukazała się w Łodzi i wyrządziła szkody skarbowi, ciągnącemu do
chody z podatku od mięsa koszernego. Władze wojewódzkie, na łym punkcie 
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bardzo czułe, podejrzewały - niewiadoma zresztą na jokiej podstawie -
rabina łódzkiego o współudział w ogłoszeniu tej klątwy i ponownie zade
cydowoły usunięcie go ze stanowiska rabina. Nc1pr.Jżno rabin łódzki zas· 
frzegł się, że w ułożeniu klątwy nie miał żadnego udziału, napróżno, na 
żądanie władz, unieważnił kląlwę w obecności IO najbardziej poważanych 
członków gminy żydowskiej. Rząd gubernjalny „nabrał przekonania, że 
rabin Naumberg był w zmowie co do rzeczonej klątwy" i kalegorycznie 
polecił usunąć rabina, zaś prowizoryczne pełnienie obowiązków powierzyć 
Jakóbowi Tobjaszowi. ·Tymczasem, równocześnie z rabinem Nawnbergiern, 
czynią usilne starania i przedstawienia u władz no korzyść Nai.irnberga 
Lipman Weichselfisz, poddzierżawca dochodu koszernego i łódzki Dozór 
Bóżniczy. fo interwencja została wreszcie uwieńczona pomyślnyrn skutkiem. 
Pismem z dnia 11 maja 1842 r. przywrócił Rząd Gubernjalny Naumberga 
do obowiązków rabina. 

Zanim jednak jeszcze zakończyła się fa sprawa, wpłynęła na ręce 
najwyższej instancji, to jest na ręce Komisji Rządowej Spraw Wewnęłrznych 
i Duchowych skarga przeciwko Naurnbergowi, pełna niesprawiedliwych 
i krzywdzących inwektyw. dotowano z 6 maja 1842 r. i podpisano przez 
niejakiego Abrama Kirszbauma. Autor skargi wywody swe kończył wnios· 
kiem, że „ten Robin nie jest zdatnym do pełnienia swoich obowiązków 
w tok znacznym mieście, gdyż Gmina nasza potrzebuje człowieka z więk· 
szą zdatnością i sprawiedliwością" oraz pro.sił o przeprowadzenie śledztwo 
przeciwko N. no gruncie łódzkim. Rząd Gubernjalny, niewiele zastanawiając 
się nad tern pismem, natychmiast polecił władzom miejskim wszczęcie śladz· 
two, lecz gdy przystąpiono w Łodzi do wykonania lego polecenia, okazało 
się .„ „że żaden Abram Kirszbaum nigdy w Łodzi ani się nie znajdował 
ani się nie znajduje" I Naturalnie śledzwo upadło, kto jednak ukrywał się 
pod zmyślonem nazwiskiem Kirszbauma, tego nigdy nie stwierdzono. 

Odtąd prawdopodobnie wrogowie rabina dali nareszcie, po tylu nie· 
udanych próbach, za wygraną i nie zakłócali więcej spokoju swej ofierze. 
W każdym razie odtąd o skargach i sporach z rabinem ani słychu. 

Rabin Naumberg pobierał w latach początkowych pensję 215 rubli 
srebr. rocznie, tj. około 1300 złp., póiniej podwyższono mu pensję do 
280 rubli. 

Dnia 29 lipca 1856 roku o godz. 6-ej wieczorem zmarł rabin Naum· 
berg, pozostawiając wdowę Rajzlę i osierocając 5 dzieci: Fiszla, Judę, 
Ajdlę. Rywkę i Mojżesza. 

Arch. Akt Dawnych m. Łodzi Nr. kat.: 5447, 11. 5438, 

F •. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi str. 272 - 274. 
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(P. Z. G.) Rabin Naumberg pochodził z bardzo starej rodziny rabinac· 
kiej w Niemczech. Dzieło "Bejt Meir" wylicza przed Chasklem Naumber
giem 10 pokoleń tej rodziny, ldórych członkowie p~astowali urzędy rabi
nacl<ie w Niemczech. 

Ojciec Chaskla, Jehuda (Judei) Naumberg był rabinem w rrnesc1e 
Rawiczu w ziemi poznańskiej. Matl<a Chaskla, Frajdla, była jedyną córką 
jednego z największych uczonych żydowskich tego czasu, Meira Poznera, 
który był od r. 1781 rabinem w 3 gminach: Altschoflland, Weinberg i Lang· 
{uhr obok Gdańska, następnie zaś w samym Gdańsku. Meir Pozner jest 
autorem dzieła „Bejt Meir", zawierającego responsa na tematy z „Ewen 
Haezer" "1T37i'J 7=1N11 i „Orach Chajim" "t:l"M niNI/. Jedyny syn Meira Pozna· 
ra, Chaim, został później rabinem w Altschotfland i zmarł bezdzietnie. 
Dlatego ież Meir Pozner pokładał największe nadzieje w synach swej cór
ki i zięcia, Judla Naumberga. 

Judei Naurnberg miał zaś 4 synów. Ponieważ w owym czasie szerzyła 
się w Niemczech, zwłaszcza śród młodego pokolenia, haskala mendelson· 
jańska, wielu pobożnych rabinów niemieckich, chcąc ustrzec swych synów 
od tych wpływów, starało się wydać ich za córki z pobożnych domów 
w Polsce, by w ten sposób osiedlić ich w kraju, dokąd jeszcze haskala nie 

Autograf Rabina Chaskla Naumberga. 

dotarła. Tak uczynił np. rabin Hirsz Lewin z Berlina, rabin Meszu lam Zal
man Hakohen z Furth, autor „Bigdej-K'huna" "ilml:i> '1!\::l„, tak postąpił 
również Judei Naumberg, wyszukawszy dla swych 4-ch synów żony w Polsce, 
Chaskiel Naumberg poślubił zatem Eslerę, córkę Pinchasa L.ewina z Luto· 
mierska i osiadł w. miejscu zamieszkania swego teścia. (Drugi syn Judla N. 
Salomon, osiadł po ślubie w Kaliszu, trzeci" Bendet w Błaszkach, czwarty -
Chaim w Łasku). 

W Lutomiersku młody Chaskiel N. oddał się z zapałem siudjom tal· 
mudycznym, które uprawiał wespoł z Chanochem Henichem, swym szwag· 
rem, późniejszym słynnym rabbim al~ksandrowskim, oraz z Szalomem 
Hirszem Hakohenem, późniejszym rabinem zgierskim. W iym czasie stał 
się Chaskiel N. gorliwym wyznawcą rabbi Bunema z Przysuchej, nasięp· 
nie zaś chasydem kockim. 

W tym czasie dotychczasowy rabin łódzki Mendel Wolf Jerozolimski 
opuścił Łódź, a na jego miejsce został powołany Hillel Hakohen, syn· rabin~ 
lutomierskiego, Pinchasa Kohena (v. 130). Po niejakim czasie jednak rownież 
Hille! Hakohen opuścił Łódź i oto gmina łódzka, w której wtE)dy rej wo· 
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dzili zwolennicy cadyka kockiego, postanowiła powołać na opróżnione 
stanowisko Chaskla Naumberga. Chaskiel N. zaproszenie ło przyjęł i odtąd 
piastował przez laf ~5 urząd rabina łódzkiego. 

Chaskiel N. sprawował rządy swe z wielką SUl"O\'.OŚciq. Zamieszkał na 
Wolborskiej tuż przy bożnicy. Posiadat wielką bibliotekę dzieł rabinicznych, 
wśród których najchętniej przesiadywał. Będąc wybiłnyrn talrnudyslq, napi
sał wiele oryginalnych prac egzegetycznych i interpretacyj prawa ialmu· 
dycznego, między innerni dzieło na ternata Massechły Ketuboth, lecz swych 
prac nie wydał drukiem 1). 

Rabin Chaskiel N. pozostawił dość liczne pofomstwo. Z pierwszej 
żony Estery, która go wsześnie odumarła (v. nr. 26) pozostały następujące 
.dzieci: 

1) Syn Henich, który zmarł w młodym wieku .(v. nr. 37) był zięciem 
rabina w m. Błaszkach, Meszullama Zysi. 

2) Judei, który mieszkał w Łodzi. Judei N. był, podobnie jak ojciec, 
chasydem kockim i od r. 1858 był również pomocnikiem rabina łódzkiego 
("m~iin niir.i„) z pensją 100 rubli rocznie. Głównie jednak zajmował 
się Judei handlem bawełny i sprzedażą losów loterji, był również właści
cielem domu. Umarł w dość młodym wieku (v. nr. 1725). Żona jego Ryw· 
ka przeżyła go o 3 - 4 lata (v. nr. 2352). 

3) Józef Efraim Fisze! był najwybilniejszym z wszysłkich trzech braci. 
Efraim stał się zwolennikiem cadyka iżbickiego Mordechaja Józefa, który 
będąc jednym z najwybitniejszych uczniów cadyka kockiago, nagle w r. 
1840 opuścił Kock, odrywając od dynasłji kockiej niemałą część jej zwo
lenników. Między chasydami kockimi a iżbickimi toczyły się przez długi 
czas zażarte walki. Efraim Józef był mohelem, uprawiając ło zajęcie jednak 
tylko bezinteresownie, a nie dla celów zarobkowych, znał się na rzezactwie 
(szchifa), dzierżył również szofar w wielkie dni świąteczne w słarej syna
godze. Efraim Fisze! był jednym z pierwszych kupców łódzkich, którzy 
·wprowadzili na tutejszy rynek wigonję, sprowadzając ją z Niemiec. Na tym 
handlu dorobił się dość znacznego majątku. Efraim Fisze! zmarł w r. 1889 
(v. nr, 2533), Żona jego, Mirjam Lea, córka uczonego i bogobojnego 
chasyda piotrkowskiego, Hirsza Dawida Weinberga, wnuka słynnego gaona 
Eleazara, autora dzieła „Szemen Rokeach" "Mjtii 11'.'llV„, przeżyła o długie 
lata swego męża i prowadziła również nadal jego interes. 

Efraim Fisze! i Mirjam Lea mieli kilkoro dzieci. Najstarszy syn Meir 
Naumberg był wybitnym uczonym, chasydem i kabalistą. Poezqfkowo był 
kupcem manufaktury w Zwolinie. Lecz· pożar, który wybuchł w tern mias
fec;zku w roku 1904 zrujnował go doszczętnie, tak iż musiał szukać 

1
) Część pozostałych po nim mam1skrypłów znajduje się w posiadaniu p. P. z. 

"Gliksmana w Łodzi. 

'f 
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tródła zarobl_<u w swej wiedzy i w swym dorobku naukowym. ,Mając 
wiele manuskryptów niewydanych począł objeżdżać miasta i miasteczka 
i jednać sobie w nich prenumeratorów i nabywców dla swych prac. W ten 
sposób wydał z czasem szereg dzieł, a mianowicie: Bejt Meir Chadasz 
lltin i'Nl'.'l l'l':t, Keje Haplaoth .ni N? Ei n fp, Tel Talpijofh l'li'!J7.n ':l.n, Li kulej 
Omer ir.iiN '~1p?, Maamar Habrith l'l'„:lil ir.iNr.i. 

Najzdolniejszym ze wszystkich synów Efraima Józefa był Mojż~sz 
Mordechaj. Już w młodości, ucząc się w Łodzi w Bet-hamidraszu ufundo
wanym przez Chaskla Zalcmana, zwrócił na siebie powszechną uwagę 
swerni niezwykłemi zdolnościami. W dojrzałym wieku ZC1czął Mojżesz 
Mordechaj rozczytywać się w literaturze kabalistycznej i coraz bardziej 
oddalał się od ortodoksyjnych sfer. Mojżesz Mordechaj był płucne chory 
i wyjechał w celach kuracji zagranicę. Zmarł w młodym wieku w Gratzu, 
w Siyrji. Umierając zostawił maleńkiego synka jedynaka, imieniem Hirsz 
Dawid. Hirsz Dawid, urodzony w r. 1876 wychowywał się w Mszczonowie 
w domu dziadka (ojca motki) Bunema Ajzenberga i zasłynął już w mło
dych lafach jako niezwykle uzdolnione dziecko (iluj). Doszedłszy do doj· 
rzałego wieku, poszedł śladami ojca i zajął się literaturę haskali i wogóle 
naukami świeckiemi, zczasem zaś stał się słynnym pisarzem żydowskim 
(H. D. Nomberg). 

4) Frajdla, umarła w młodym wieku (v. nr. 59). 

Po sm1erci Estery pojął ChOskiel Naumberg drugą żonę, Rajzlę, 
córkę rabina lsachara, wnuka słynnego kozienickiego maggida, z którą 
również miał kilkoro dzieci, jednego syna i 3 córki. Syn Choskla i Rajzli, 
Izrael Mojżesz, zamieszkał w Warszawie i fam umarł w r. 1924. 

162 (P. Z. G.) Małka Sura Gr osm a n była córką rabina w Gro-
dzisku, Naftalego Kohena i prawnuczką słynnego uczonego 

i kabalisty, rabina poznańskiego, Naftalego Kohena. Była żoną Judy Lejba 
Grosmana, mieszkańca Grodziska. Po śmierci męża zamieszkała u swego 
zięcia Szymona Wajlanda i fu zmarła w sędziwym wieku. W Łodzi zmarł 
również brat jej Juda Lejb Kohen (v. nr. 28). 

165 (P. Z. G.) Hadassa W i ner była żoną uczonego Żyda i chasy
da Icchaka Izraela Winera (v. nr. 3071). Osierociła 2 synów: 

Mendla i Beria, oraz 2 córki: Rywkę Ruchlę, żonę Szabfaja Zylberszaca 
(v. nr. 983 i 1006) oraz Leję, żonę Chaima Meira Wajnberga z Jeżowa. 

Po mierci Hadassy W. mąż jej oi:enił się po r~z drugi (v. n. 902). 
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169 Daniel Zajdler, syn Pinchasa Z. (v. nr. 82). 

173 (P. Z. G,) Samuel Berman, z przy.::bmkiem „Szrnul Pachter", 

pochodził z Brzezin i odegrał poważną rolę w życiu młodej 

gminy żydowskiej w Łodzi, Żoną jego była Zysia Ester Berman (v. nr. 158) 

Samuel B. był chasydem kockim. Gdy w r. 1840 jeden z najwybitniejszych 

chasydów kockich, robi Mordechaj Józef Lajner, opuścił demonstracyjnie 

dwór cadyka kockiego i osiadł sam jako ca:lyk w Izbicy, S. B. przyłączył 

się do secesjonistów i stał się jednym z głównych filarów izbickiego dwo

ru, a nawet odprawiał modły u izbickich chasydów w dnie uroczystych 

święt od Nowego Roku. do Sądnego Dnia (jako „baal musaf,, ~01~ ?ll':i). 

O Samuelu Bermanie krąży niesprawdzona i niepotwierdzona ±adnym 

materjol~.n źródłowym legenda ludowa tej treści: 

Jeden z generałów armji napoleońskiej zażądał od gminy żyd. 

w Łodzi przewodnika, któryby mu wskazał drogę do Brzezin. Misji 

tej podjął się S. Berman i z zadania swego wywiązał się tak dobrze, 

że otrzymał list z podziękowaniem od dowództwa wojsk napoleońskich. 

Samuel Berman pozostawił dużo dzieci, a mianowicie: 

l) Abraham Józef B., chasyd kocki, a następnie izbicki. A. J. B. 

odprawiał ~odły u chasydów izbickich w Łodzi jako 11baal musaf11 • 

2) Jerachmiel B. (v. nr. 1091 ). 

3) Fiszel B. był· chasydem izbickim a następnie strykowskim. Fiszel 

B. prowadził skład komisyjny towarów włók. na zlecenie J. Ch. Zalcrnana 

(v. nr. 1014) i jako przedstawiciel tej firmy utrzymywał skład manufak

tury i był jednym z pierwszych Żydów łódzkich, który przeniósł swój skład 

z rewiru żydowskiego do Nowego Miasta. (do domu Zalcmana przy ul. 

Solnej). Synem Fiszla B. był znany w Łodzi działacz społeczny Jechiel 

Icchak B. (ur. w r. 1852, zm. w r. 1934). 

4) Sara Rywka, żona Hirsza Zylbera; 

5) Szojne Ester, żona Mojżesza Rubino z Ujazdu; 

6) Frajdeł, żona Pinchasa hakohena Lipszyca; 

A. T enenbaum: Di francojzen yn Napoleon yn Lodz 

(.TiN? J'N iNll?NSNl tiN lll'T'iUN"Hl '"I) 

178 Małka P? z n a ń ska, żona Kałmana P. 

manowicza P. v. nr. 347 4. 
matko Izraela Kal-

I 
J 
I 
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180 (P. Z. G.) Baruch Jo s k o w i cz był jednym z najbardziej odda· · 

nych członków Bractwa dla studjowania Pisma Świętego. (1"ll1 .ni:in) 

Było ło-·po Chewrze Kadiszy-- prawdopodobnie najstarsze bractwo łódzkie. 

Zostało ono zało±one dnia 28.X.1836 (4 cheszwan 5596 i"lpn 1wm 'i) przy 

czynnej współpracy ówczesnego rabina łódzkiego Naumberga i ówczesne· 

go Starszego Dozoru Bóżniczego Mendla Orbacha. Bractwo to istnieje po 

dziś dzień i ma swą siedzibę we własnej bóżnicy, mieszczącej się obok 

wielkiej synagogi przy ul. Wolborskiej. Przechował sie rów.--deż po dziś 

dzie11 pinaks bracki, sięgający czasów założenia towarzystwa. 

185 Mosiek E is ens c h rn id był jednym z pierwszych żydowskich. 

majstrów !asiemkarskich w Łodzi.' Zakład jego, liczący 6 war· 

sztalów, należał w latach 40-tych do najznaczniejszych. E. pochodził. 

z Krzepina w powiecie wieluńskim, 

(P. Z. G.) Mosiek Eisenschmid był uczonym człowiekiem i chasydem, 

właścicielem domu przy ul. '{V olborskiej. Żona jego Estera (v. nr. 1485) 

była córką rabina skierniewickiego Jakóba, syna słynnego magida (kazno· 

dzieji) Eljasza z Warty, który uchodził za człowieka świętego. M. E. miał 

2-ch synów; Jokóba Fiszla E. chasyda wareckiego i Abrahama Eljasza E. 

chasyda izbickiego, oraz 3 córki (nazwiska zięciów: Chaim Joel Frumer, 

(v. nr. 814), lcie Lajzer Rawicz i Rafał Lande). 

189 Dawid Ro ze nb I at t, syn Arona R. z Przedborza, pochodził 

z zamożnej rodziny chasydzkiej. Przesiedliwszy się do Łodzi 

zajął się kramarstwem i handlem korzennym. Od r. 1838 posiadał skład 

przędzy bawełnianej w Rynku Starego Miasta. R. należał do znaczniejszych 

handlarzy przędzą w mieście. Majątek jego podawały źródła urzędowe 

w r. 1840 na 5,000 zip. w nieruchomościach, 3,000 złp. w kapitałach i to. 

warach, zaś obrót handlowy na 4,500 zip. Nie ulega wątpliwości, że te 

urzędowe cyfry są zbyt niskie. R. posiadał również dwa domki drewniqne 

w Łodzi i podobno również jakąś wł.asność nieruchomą pod Łodzifl. Żona 

jego, Tauba, przeżyła go o wiele lał (v. nr. 2498). Poczesne miejsce 

w hisłorji przemysłu łódzkiiigo zdobył sobie jego syn Jeszaja R., urodzony 

w r. 1840, który rozpoczął od produkcji wyrobów bawełnianych, lecz póź

niej przerzucił się do fabrykacji wyrobów z wełny i w tej gałęzi doszedł 

do· takich sukcesów, że już w roku 1880 nazywano go nprawdziwym 

wełnianym królem". W r. 1892 przekształcił Szaja R. swe potężne przed

siębiorstwo w Towarzystwo Akcyjne. Zmarł w r. 1922. - Jedna z wnuczek 

Szaji R. wyszła zamąż za słynnego historyka prof. Szymona Askenazego. 

Arch. Akt Dawnych m. Łodzi, Nr. kat. 3908, 3831 inne. 
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Nagel: Rys rozwoju przemysłu tkackiego w Kr6lesłwie Polskiern, 

.Ekonomista" 1880. 

L. Ka han : llusfrirłer jahrbuch for handel, indusłri yn f innnsen. 

(P. Z. G.) Przedborz, gdzie mieszkał ojciec Dawida Rozenbla!ta, Aron, 

był oddawna miasteczkiem chasydzkiem i rezydencją rebego chasydzkiego. 

Stąd też były w rodzinie R. silne inklinacje do chasydyzmu. , 

Aron R. wyszukał dla swego syna żonę z .bardzo powcJżanej i po· 

bożnej rodziny, mianowicie Taubę, córkę Pinchasa Zonenberga (v. ur. 2498 

i nr. 5). Po ożenku Dawid R. przybył do Łodzi, gdzie poczqlkowo był nci 

utrzymaniu. teścia, lecz po kilk~ lafach usamodzielnił się. Pozostawił 4 sy· 

nów: Mojżesza, Jeszaję, Izraela i Berysza, oraz 2 córki. Starsza Bajla 

wyszła zamąż za Mojżesza Kowalskiego, syna rabina skierniewickiego, 

Jakóba Szlamy K. Po kilku latach pobytu w Łodzi, w domu swego teścia 

Dawida R. przeniósł się Mojżesz K. do Zdur1skiej Woli, gdzie żona jego 

prowadziła handel manufakturą. Po kilku lalach M. K. powrócił do todzi 

(gdzie znany był odtąd pod przydomkiem Mojśze Woler) i zosloł tu 

zaangażowany przez gminę żyd. w charc1kterze duchownego (more·horaoh) 

mmn nii~. W ostatnich latach swego życia przeniósł się do Palestyny. 

Druga córka była żoną Benjamina Mojżesza Szrajbe1·a, syrw rabina 

w Nieszawie, Zalmana Szr. Benj. M. Szr. zamieszkał w Łodzi. Gdy wyszło 
rozporządzenie, wydalające z kraju obcopoddanych, musiał Benjamin M. 
Szrajber opuścić Łódź i wrócić do Niemiec, 

192 
nr. 674). 

209 

Cypra Z o n en b erg była córką Samuela Orbocho i siostrą 
znaneg.o' łódzkiego obywatela Szlamy Załkinda Orbacha. (v. 

Pinchas Jerachmiel Lipsk i był synem Hersza L. (v. nr. 154) 
i .wnukiem Icchaka L. (v. nr. 21) 

215 Abram Szef ner z Domaradzina w pow1ecte rawskim, nale· 

żal do zamożniejszych łódzkich kupców. i wła~cicieli domów 

Posiadał wiel~i jedn~pięłrow.y d~m murowany w rynku Starego Miasto: 
ponadto drugi drewniany w 1edne1 z ulic bocznych. . Od r. 1833 posiadał 
w ryr~~u Starego Miasta handel towarów norymberskich j łokciowych, 
o dosc znacz.nych n~ owe czasy obrotach, ,pqdawanych w iródłach urzę· 
~owyc? na kilka .ł~s1ęcy złp. Te sOme źródla urzędowe oceniają wartość 
1ego n1eruchomosc1 na 4,000 zip., zaś kapitałów i towarów no 3,000 zip. 

f 

'5 
! 
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W lalach 60-łych prowadził Sz. również większy zakład tkacki. Był rów· 

nież dzierżawcq dochodów konsumpcyjnych. 

Arch. Akt Dawnych rn. Łodzi Nr. kat.: 5495a, 3908, 140, 3902. 

F. Friedman : Dzieje Żydów w Łodzi str.: 172, 282-3, 30. 

216 (P. Z. G.J Izrael Józef Tag e I ich t urodził się w Lublinie. Był 

człowiekiem uczonym i chasydem. Bogaci krewni, Handelsma· 

nowie, zamieszkali w Łodzi, sprowadzili go tułaj. W Łodzi powodziło mu 

się nieźle, zajmował się między innemi dzierżawą podatku od mięsa ko· 

szernego. Zmarł w młodym wieku (42 lat), o ile wnioskować można 

z tekslu napisu no nagrobku, - śmiercią nienaturalną. Również syn jego 

Abraham Hirsz T. (v. nr. 1342) zmarł tragiczną śmiercią. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi str. 175. 

231 (P. Z. G.l Izrael Cwi Ru b i n szt aj n był niegdyś rabinem 

w Biołobrzegu. Owdowiawszy, pojął za żonę córkę rabbi le· 

chaka z Warek i osiadl u boku swego leścia, spełniając w Warkach 

funkcje rabinackie nNi111 l'l"li~ (mojre·horach). W r. 1846, gdy wybuchł 

w mieście Warcie słynny spór dookoła osoby rabina Nechemjasza Kohna, 

wysłał rabbi Icchak swego zięcia Rubinsztajna do Warty dla załagodzenia 

sporu (v. nr. 3474). W r. 1847 Izrael R, owdowiał ponownie. Po pewnym 

czasie przybył do Łodzi, gdzie osiadł na siale i tu też umarł, mając 

lat 50. 

237 (P. Z. G) Pinchas Brzeziński, syn Joela B. (v. nr. 306), 

zmarł młodo, osierociwszy jedyną córeczkę, która później 

wyszła zamqż za Sieradzkiego. 

239 

240 

Rywka Pi Igry m była pierwszą żonę Mojżesza Wolfa P. 

(v. nr. 869) 

Cwi Zeejw K u c h był synem Jaska Kucha, szkolnika gminy 

żydowskiej w Łodzi. 

244 (P. Z. G.) Pesa S z raj ber (Benjaminowicz) była córką rabina 

w Lutomiersku, Nety Bahariera i :żoną rabina w Grodzisku 

(w wojew. poznańskiem) Benjamina Schreibera, autora dzieła : „Ejm l'wi· 

nah" · 11 m~::i~ ON„. Po śmierci męża w r. 1837 Pesa S. wróciła do ojca do 
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Lutomierska, a po jego śmierci w r. 1839, przeniosła się do swego zięcia 
Mojżesza Wolfa Traubego (v. nr. 1118) w Łodzi i tu pozosłała do kor'ica 

życia. 

45 Jakób Go Id en rat, handlarz mąki, był bardzo czynnym 
2 członkiem Chewry Kadiszy, w której kilkakrołnie piastował god· 
ność elektora (1840, 1853, 1855). 

F. Friedman : Łódzka Chewra Kadisw. 

252 (P. Z. G.) Izrael Mojżesz S z I am o w i cz, syn Judy Lajba Sz. 
w Dzialoszyccrch, przesiedlił się z miasta rodzinnego poczqłko· 

wo do Konstantynowo, a następnie do t.odzi. Był chasydem wareckim 
i zajmował się handlem manufakturą. Miał 2-ch synów: Samuela Sz., (v. nr· 
3267) właściciela domu w Łodzi i fabrykanta, oraz Judla Sz. i 2 córki: 
Hindę, żonę Łodzianina Fiszla Frajnda i Mirjam, żonę Samuela Fernbacha. 

261 
Szymona 

264 

(P. Z. G.) Rywka W aj I a n d była córką poważanego obywa
tela m. Grodziska Lejba halewiego Grosmana. Była żoną 

Wajlanda (v. nr. 474). 

Jeta Z aj de n ma n. Prawdopodobnie żona kupca prze· 
mysłowca Icka Zajdemana (v. nr. 118). 

267 (P. Z. G.) Juda W o I f pochodził z Łęczycy i był w Łod1 i 
szamesem przy sądzie rabinackim za czasów rabina Chaskla 

Naumberga. Pozostawił 3 dzieci: 1) Benjamina w Łodzi, zwanego 
""'lpl~ l'~~)l„ gdyż odwiedzał chorych i dawał im porady, 2) Salomona 
Azrjela w Łodzi, 3) Chanę Maszę, żonę Mojżesza Szmulewicza (v. 2015). 

282 Amal ja Land e, żona Samuela L., właściciela i kierownika 
pierwszej wielkiej żydowskiej fabryki włókienniczej w Łodzi. 

Ojciec Samuela L. Dawid Lande, zamieszkały w Kaliszu, był jednym 
z największych hurtowników przędzy w Królestwie i założył cały szereg skła
dów przędzy w rozmaiłych miastach Królestwa, między innemi i w Łodzi, 
w latach 30-tych, po pokonaniu rozlicznych trudności, stawianych mu 
przez cech tkacki, kupiectwo niemieckie i władze miejskie i centralne. 
Wkrółce nie zadowolił się Dawid L. hurtowną sprzedażą przędzy, lecz 
załozył w r. 1846 wielką przędzalnię bawełny w Łodzi (przy ul. Kęłnej), 
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która co do rozmiarów i wysokości produkcji ustępowała w Łodzi 
jedynie fabryce Geyera. Ponieważ Dawid L. nadal przebywa/ w Kaliszu, 
powierzy/ on prowadzenie fobryki swemu synowi Samuelowi, który osiadł 
w Łodzi i na którego ojciec przelał później prawa własności. Żona Samu
ela, Amalja, pochodziła z zamożnej i ustosunkowanej rodziny kaliskiej 
Kempnerów (była córką Samuela Gabrjela Kempnera). 

F Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 74-77, 127, 138, 140-151, 
221, 245-256, 281-282, 84, 134, 166, 300, 322, 336, 353-354. 

306 Joel Brze z i 11 s k i, właściciel domów i kupiec. Od roku 1829 
posiadał sklep towarów łokciowych, bawelny i towarów korzen· 

nych na Starem Mieście, w rynku. Był również bardzo czynny jako „enire
preneur" przedsiębiorca budowlany, przyjmując wszelkie, nieraz nawet 
bardzo znaczne zamówienia od władz miejskich w Łodzi i okolicy (np. 
budowę studzien, zaprowadzenie oświetlenia latarniami „rewerberowemi" itp.) 

Arch. Akt Dawnych m. Łodzi Nr. kat. 3908, 3902 i inne. 
F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi str. 56, 138, 166, 282-3. 

(P. Z. G.) Familja Brzezińskich pochodzi z Lutomierska. Dwaj członko
wie tej rodziny Ch::inanel (v. nr. 137) i jego brat Joel Fajwel B. prze
nieśli się do t.odzi. Joel Fajwel B. pozostawił 9 dzieci, a mianowicie: 
5 synów: Szlomę Lajba, Jankla, Rafała, Izraela i Pinchasa, oraz 4 córki: 
Henrykę, żonę Samuela Jechiela Tiefenbacha, Rachelę, żonę Jakóba Józefa 
Joskowicza, Judytę, żonę Mojżesza Jastrzemskiego (w Łowiczu) i Fajgę 
Rajcę, żonę Samuela Symchy Kochar1skiego. 

309 (P. Z. G.) Efraim Fisze I Ro ze n szt aj n to zapewne ojciec 
znanego obywalela łódzkiego Aby Szymona R. i dziadkiem 

Hirsza Lejba R., fabrykanta wyrobów cukrowych (por. również nr. 2604). 

312 
Hersza 

Abraham Pa ń s k i był synem zamożnego obywatela łódzkiegG> 
i przedsiębiorcy nakładowego w przemyśle włókienniczym, 

Pańskiego. 

328 (P. Z. G.) Lajzer Z aj ber ł pochodził z Kutna. Miał w Łodzi 
przydomek „Lajzer Kytner". Był wfaścicielem domu i znanym 

kupcem włókienniczym; wedle tradycji ustnej miał w jego interesie stawiać 
pierwsze swe kroki w łódzkiem życiu gospodarczem słynny pozn1e1 Her· 
man Konsztadt. Lajzer Z. pozostawił 2 synów Abrahama i Icka Z. (obaj 



- 198 -

byli gorliwymi zwolennikami cadyka z Góry Kalwarji) i 2 córki: Perlę, 
żonę Icchaka Poznańskiego (zwolennika cadyka z Góry Kalwarji) i Małkę 
żonę T anchuma Kamuszewicza, 

330 (P. Z. G.) Ester Jachet Ha n de Is ma n była córkę zamożnego 
obywatela m. Radomia, Fiszla Handelsmana. Córkę swą, Rajzę 

Gitlę, wydała za zamożnego i bardzo poważanego Żyda łódzkiego Jakó
ba Frenkla (zwanego „der Englender" v. nr. 1503). Na starość przeniosła 
się do swej córki do Łodzi i tu zmarła. 

Ester H. miała również syna Józefa H., który pozostał w Radomsku. 
Syn Józefa, Dr. Bronisław H~mdelsman zamieszkał w Łodzi i tu przez 
przeszło 50 lat wykonywał praktykę lekarską. Dr. H. wsławił się szeregiem 
prac naukowych w dziedzinie medycyny, oraz intensywną pracą społeczną 
i kulturalną i cieszył się ogromnem poważaniem wśród ludności żydow

skiej w Łodzi. Zmarł w r. 1935. 

336 (P. Z. G.) Dr. Samuel Tu gen dh o Id był synem Jeszaji T., jed-
nego z pierwszych pio-nierów haskoli (oświecenia) wśród Żydów 

galicyjskich. Jeszaja T. urodził się we Wrodawiu jako syn Jakóba Jaros
ławskiego. Tradycja ustna głosi, że Jeszaja uratował od śmierci kilku ludzi, 
tonęcych w rzece i noskutek tego cesarz austrjacki polecił zmienić jego 
nazwisko z Jarosławski na T ugendhold. Jeszaja T. był autorem całego 
szeregu utworów hebrajskich prozą i wierszem, lecz prace te za jego życia 
nie .ujrzały światła dziennego. Dopiero w r. 1854, tj. kilkadziesiąt lał po 
jego śmierci (w r. 1820) przystąpił do ich wydania znany maskil wiler1ski 
S. J. Finn (w zbiorze „Pirchej Cafon" TUlll: 'n'iD, lecz śmierć Finna udarem· 
niła wykonanie tego planu. W r. 1896 opublikował badacz haskali gali
cyjskiej J. Weissberg prace Jeszaji T. w zbiorku p. t.: „Diwrej Jeszaja" 
;P31W' ''i::ii. Jeszaja T. osiedlił się w Działoszycach, w powiecie pinczowskim, 
województwie kieleckiem. Do r. 1.809 ziemie fe wchodziły w skład tzw. 
Galicji Zachodniej i należały do Ausłrji. W Działoszycach urodziło mu się 
kilkoro dzieci, z których najbardziej zasłynęli 3 jego synowie. 

Najstarszy wiekiem Jakób T. (ur. w 1794 r. był znanym literałem 
""'.odzem maskilów warszawskich, cenzorem ksiąg hebrajskich i kierowni~ 
k1em Szkoły ~abinów ""'. V:arszawi~ .. Dr~gi Wolf T. (ur. w r. 1796) był 
cenz~r;m ksiąg . he~ra1sk1ch w Wilnre 1 należał do tamłejszego grona 
n:ask.ilow.' poz~stawrł cały szereg prac literackich, głównie w języku 
111em1eck1m, ktore częściowo zosfaly wydane. .Samuel T. był znacznie 
młodszy .od swych braci (ur. w r. 1817, również w Działoszycach) j nie 
pasze.dl .1~h śl.adami: Jak.kol~iek bowiem był dobrym znawcę literatury 
hebra1sk1eJ, nie pośw1ęc1ł srę pracy literackiej, lecz s!udjował medycynę 
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w Królewcu. Po ukończeniu sludjów ożenił się z córką Kalmana Poznar1· 
skiego (v. nr. 160), Deborą. Po ożenku wyjechał do Moskwy, gdzie nostry
fikował swój dyplom, poczem ósicidł w Płocku, wykonywając fam praktykę 
lekarską. Po kilku lafach pobytu w Płocku przeniósł się na stałe do Łodzi• 
gdzie cieszył się wielkim mirem wśród ludności i opinjq dobrego lekarza· 
W Łodzi zaopiekował się, wrci::z ze swą żoną, .. najmłodszym jej bratem 
Izraelem K. Poznańskim, który dzięki tej opiece uczęszczać poczqt do 
szkoły powszechnej i nabył nieco wykształcenia ogólnego w przeciwieństwie 
do swego rodzer1stwa, które, wychowywane w duchu surowo ortodoksyjnym, 
nie uczęszczało do szl<ół powszechnych. 

Samuel T. miał 3-ch synów i 1 córkę : 

1) Henryk T., dr. medycyny, był lekarzem w Łodzi i cieszył 

się wielkiem poważaniem. Zmarł jako ofiara zawodu, nabawiwszy się 

tyfusu (v. nr. 2579); 

2) Benedykt Jakób T., uzdolniony inżynier (v. nr. 1427); 

3) Teofil T. był przez długie lata kierownikiem apteki przy szpitalu 
im. Poznańskich w Łodzi i autorem całego szeregu prac naukowych z dzie
dxiny farmaceutyki; zm. w 1935 r. 

4) Franciszka wyszła zamąż za d-ra med.· Zenona Friedberga. 

343 (P. Z. G.J Chana Fr aj I ich była żoną Mordechaja F. Frajlicho-
wie mieszkali początkowo w Opatowie, potem przenieśli się do 

Aleksandrowa. W Aleksandrowie założył ·syn ich Berek F. (v. nr. 2385) 
zakład wyrobów bawełnianych i półbawełnianych, który w r. 1862 prze
niósł. do Łodzi. Chana F, zamieszkała .na stare lala u syna w Łodzi i tu 
zmarł.a. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, sir. 261. 

348 Brand la Z a n d była córką znanego obywatela żyd. w Łodzi 
Wolfa Zanda (v. nr. 855). 

354 Abraham Gut go Id był synem Wikłora G. rodem z Warszawy. 
W owym czosie nie posiadała jeszcze Łódź dyplomowanych 

adwokatów i obrońców sądowych. Porad prawnych udzielali wtedy w Ło
dzi pokątni doradcy, zaś królem pokątnych doradców łódzkich był Wiktor 
Gutgold, syn rabina w Łowiczu, Józefa Dowa (Bera) G. 

F. Friedman : Dzieje Żydów w Łodzi; str. 270. 
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365 Zołna Ode s k i, faktor i właściciel domu w Łodzi., był bardzo 
czynnym społecznikiem. W Bractwie Pogrzebowem piastował 

czterokrotnie urząd Starszego (1818, 1835, 1836 i 1842), był również Star
szym Dozoru Bóżniczego w lafach 1832 i 1835. 

Arch. Akt Dawnych m. Łodzi Nr. kał. 27. 
F. Friedman: Łódzka Chewra Kadisza. 

386 (P. Z. G) Wolf Kac był synem Bejnisza Kaca z Warty i bra
tem słynnego rabina Nechemjasza Kohna (v. nr. 121). W czasie 

nadawania nazwisk Nechemjasz przybrał nazwisko Kohn, ·zaś Wolf naz
wisko Kac, stanowiące skrót hebrajski z „kohen-cedek" (pi:it 7n::i). Po ożenku 
osiadł Wolf Kac w Piotrkowie, następnie zaś przeniósł się do Łodzi, stąd 
jego przydomek „ Wolf Petryk ower". Pozostawił 5 dzieci: 

1) Mojżesza Lajbo K., pośrednika w Łodzi; 

2) Fiszla K. w Piotrkowie; 

3) Jakóba Jezajasza, pośrednika w Łodzi. Jakób Jezajasz wydał swą 
córkę za Zalmana Oszpecina z Łasku, który wyemigrował do Afryki .Płd., 
osiadł w Capetown i dorobił się miljonowej fortuny no kopalniach dja
mentu i złota. Oszpecin zmienił swe nazwisko na Harris; o krewnych 
w Łasku nie zapomniał i hojnie ich wspierał1 

4) Sarę, żonę Ezry Lichłenszfajna, dojona w Łodzi1 

5) Jentę, która wyszła zamąż do Piotrkowa. 

391 (P. Z. G.) Chowa Clawa Koch a ń ska była żoną (Je)Dydje Ko-
chańskiego, fabrykanta i kupca towarów włókienniczych. Zmarła 

w wieku 36 lat, pozostawiając 3-ch synów: Samuela Symchę, fabrykanta 
wyrobów tekstylnych w Łodzi, oraz Izaka i Judla Kochańskich, którzy wy· 
emigrowali do Londynu. Po śmierci Chany Kochańskiej mąż jej ożenił się 
po raz wióry i zamieszkał w Łasku. 

399 Izak Jakób Koch a ń ski był synem znanego kupca i społeczni
ka łódzkiego Wigdora Kochańskiego (v. nr. 3795). 

404 (P. Z. G.) Juda Lejb Kutner pochodził prawdopodobnie z Bia· 
łegosłokp. Ojciec jego Mojżesz odumarł go w młodym wieku. 

J. L. K. odznaczał się wielką pobożnością. Przez długie lata mieszkał 
w Strykowie, gdzie był mężem zaufania rebego strykowskiego, 
reb Fisz.la. Ożenił się z córką oby'wałeld lutomierskiego · Hirsza 
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. i osiadł w tern mieście. Brat jego Samson był rabinem w Gowarczowie. 

Będąc gorliwym chasydem i wyznawcę reb Binema z Przysuchej, 
pielgrzymował nieraz do niego pieszo wraz z Chanochem Henichem, 
póżniejszym cadykiem aleksandrowskim. 

J. L. I<. miał 2-ch synów: Fiszla Mojżesza, zamieszkałego w Strykowie 
i Izraela, który osiedlił się w Łodzi i trudnił się tu handlem manufakturą, 

· J. L. K. przeprowadził się na stare lata do syna do Łodzi i tu żywot 
zakończył. 

409 (P. Z G J Dwora Baj la W aj I a n d była córką poważanego 
obywołela w Koninie, Abrahama Wajnbauma, zięcia zna· 

nego raqina konińskiego, Hirsza Arnsterdama (piastującego urząd ra
bina w Konini~ przez lat 30 zgórą i zmarłego w wieku laf 92). Dwora B. 
·była żoną Samuela Henicha Woj landa, syna obywatela łódzkiego 

Szymona W. (v. nr. 474). Jedna z córek Dwory B. W. wyszła zamąż za 
· Ć:hairna Jakóba Wiślickiego, wybitnego' przemysłowca łódzkiego, włqścicie-
la domu i chasydc1. -

441 Jankiel Gut s z fa d t pochbdził z m. Radzinowa· obok Płocka. 
Zajmował się handlem manufakturę i pośrednictwem. Posiadał 

nieduży skład przędzy na Starem Mieście, którego obroty róczn.e szoco· 
wały czynniki urzędowe w latach 1838 .-: 1842 na 2.500 zł. Jak już 
wspoininaliśrny przy innych sposobnościach były te oszacowania urzędowe 
przeważnie za niskie. Zczasem G. znacznie rozszerzył swe interesy handlo· 
we, a w roku 1857 otrzymał pozwolenie na przeniesienie swego skłe1du 
towarów sukiennych; · łokciowych, jedwabnY'ćh i norymberskich z· rewiru 
żydowskiego do Nowego Miasta. Zezwólenia. tego rodzaju otrzymywali 
podówczas tylko znaezniejsi i bogatsi kupcy. · Jankiel G. zdłozył również 
pierwszą w Łodzi księgornię i wypożyczalnię książek (prawdopodobnie 
również antykwarnię) w r. 1848. Do laf. 60-łych była księgarnia Gutsztadta 
jedynem prz~dsiębiorstwem tego rodzaju w Łodzi. Dopiero z początkiem 
lat 60-tych spotykamy obok Gułszfodta·- jeszcze 3-ch księgarzy chrześcijan. 
Księgari1ia i antykwarnia Gutsztadfo liczyła w 1860 r. 825 · książek w języ· 
ku polskim i niemieckim. Możliwe, iż ·spis fen jest niepełny, gdyż obejmuje 
tylko książki, które znajdowdły się w mieszk~niu 9utsztadta i nie uwzględ
nia prawdopodobnie książek wypożyczonych. 

(P. z~. G.) Gułszładf był właścicielem domu przy ul. Wschodni~j. Był 
zwolennikiem· cadyka w Zwoleniu .. Jedyny syn jego Mojżesz Neta G. jest 
ojcem znanych w Łodzi właścicieli drukarni Abrahama Meira i Lajzera G. 
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Jedyna córka Jankla G. wyszła zamqż za Aronct Józefa Jakubowicza. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w. Łodzi, str. 83, 142, 166, 309, 325. 

(P. Z. G) Jechiel Ikei Got sza I (Gociał), zwany w Łodzi 11lkel 

452 Garkicher" posi9dał bardzo popularną garkuchnię na Starem 

Mieście przy ul. Żydowskiej. Był ~hasydem przedborskim i reb lmanuel 

·z Przedborza zwykł zajeżdżać do niego. za każdym swym pobytem w Ło
dzi: Dwaj jego synowie, Ojzer Wolf i !cie wyemigrowali do Ameryki. 

O rócz tego miał 3 córki, które wyszły za Bera hakohena Rozenberga, 

ra~ina w Strykowie (v. nr. 3170), Józefa Gutmana i Samuela Kwiata (właś
ciciela domu w Łodzi}. 

-468 · (P. Z. G,) Prawdopodobnie zaszł~ omyłka przy o~cyfrowa.niu 
· napisu na nagrobku. Wedle naszego przypuszczenia, połw1er

, dzonego poniekąd tradycją rodzinną, na nagrobku należy zamiast : Izrael 

'· Joab czytać : Jakób Joab. Jest to, wedle naszego przypuszczenia, nagro-

bek Jakóba Joaba Frumera (v. nr. 534)). 

470 .(P. Z. G.) ,Mojżesz Z aj de! był wybitnym uczonym, chasydem 

·•·· •·· . · ·. · kockim, _zaś po śmierci cadyka kockiego chasydem cadyka 

z Góry Kalwarji. Początkowo posiadał winiarnię na Starem Mieście, 

• lee>z gdy ten interes zaczął źle prosperować, począł M. Zajdel ubiegać 

. ·się . o stanowisko duchownego w Łodzi. Rzeczywiście został w r. 1862 

· „trzecim duchownym żydowskim" w Łodzi z pensją rocznę 150 rubli. 

' : Po śmierci lcie Majera Altera większość chasydów z Góry Kalwarji poczęła 
„ jeźdżić do Chanocha Henicha. do Aleksan<;lrowa, jednak M. Zajdel 

. wrócił do Kocka, gdzie 'syn pierwszego cadyka kockiego, r. Dawid, 

·sprawował rzęd dusz. To odszczepieństwo zrobiło duże wrażenie i na

-~gół spotkało się z połępieni~m w kołach chasydzkich. 
> ' ' ,' •, 

Mojżesz Zajdel był synem robinó Ćwi Hirsza „Łaskiera", który był 

· pierwszym rabinem w Ozorkowię, M. Z. miał sławę wybitnego uczonego 

· o bystrym umyśle („charif" ~''in) i był. kierownikiem jesziwy w Łodzi, ki6ra 

- wydała wielu ucżonych talmudystów. · 

·· · · A. A. D. m. Ł.: Nr. kat. 5447, 2398a. · 

; 4 71 (P, Z. G.) Gitla Ho ro w i cz; córka Dawida Poznańskiego, brała 
Kalmana Poznańskiego (v. ńr. · 160) z Kowala, była ionq rabina 

· Jakóba Uriego Szragi (Fajwla) halewiegó Horowkzo, wielkiego uczonego 
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i kabalisiy, ldóry wywodził swój ród od słynnego Jeszaji Horowicza, zwa

nego „Haszeloh hakadosz" ump:i n·1 '?ll,'rt od tytułu jego głównego dzieła 

(Sznej luchoih habrith "n'"l::trt mm? 'Jll,'„ Dwie Tablice Przymierza). Mając 

zaledwie lat 18 zesłał Uri Szraga rabinem w mieście Przedeczu. Ojciec Uriego, 

Icchak Icek halewi H., rabin w Rypinie, słynął z uczoności i pozostawił po 

sobie mnóstwo rękopisów 'z dziedziny talmudycznej i kabalistycznej. Podob· 

nież i syn jego Jakób Uri jest autorem szeregu dzieł z obu tych dziedzin. 

Z wszystkich tych prac obu wybitnych uczonych ukazały się w druku tylko 

dwie: - „Mat'amej Icchak" "PMl' 'l.)lt~7.l„ i „Haggadat Jaakow'' ":?Pl.I' l'l'i.m„. 

Rabin Jokób Uri Szraga zmarł w roku 1839, mając zaledwie lat 36. Po 

śmierci męża, żona jego Gitla Horowicz zarnieszkala u swej córki Racheli, 

zamężnej Engel (v. nr. 554) w Łodzi. Gitlę H. nazywano w Łodzi „di 

Pszojczer rebicyn". Również syn jej, Majer Horowicz, znany chasyd i bo

gacz, mieszkał w Łodzi (v. nr. 148), podczas gdy drugi syn Icek zamiesz· 

kał w Kowalu. 

4 73 Szmul Le w a n da, krawiec ze S!rykowa rodem, czynny był 

w Łodzi jako członek Chewry Kadiszy, w której piastował god

ność elektora w r. 1852. Lewanda był również jednym z założycieli i kie· 

rowników potajemnego, odrębnego żydowskiego cechu krawieckiego, 

któr~ w lalach 40~tych dużo narobił w Łodzi hałasu. 

Arch. Akt Dawnych, Nr. kot. 140. 2308. 

F. Friedman: Łódzko Chewra Kadisza 

„ „ Dzieje Ż:ydów w Łodzi str. 192 • 

4 7 4 Szymon W aj I a n d, z Łęczycy, właściciel domu i kramarz 

prowadził dość znaczny handel bawełną. Jego majątek w nie· 

ruchomościach oceniały władze w 1840 r. na 5000 złp., zaś w towarach 

kapitałach na 1,800 złp. 

Arch. Akt Dawnych Nr. kat. 3831 , 140. 

(P. Z. G.) Szymon Wajland, syn zamożnego kupca z Łęczycy, 

Meszulema W., za młodu wiele studjował i był uczniem rabina m. 

Leszna, Jakóba oraz słynnego uczonego, rabina ... poznańskiego Akiby 

Eigera. Ożenił się z córką Judy Lejba Grossmana w Grodzisku i w mieś

cie tern przebywał przez kilkanaście lat na utri:ymoniu u teścia, poczem 

przeniósł się do Łodzi. Miał kilkoro dzieci, 3 synów: Icchaka, Fojwlo 

Szaloma. i Samuela Henicha, oraz 2 córki: Blimę (v. nr. 3278)., żonę Judla 

Frenkla (v. nr. 3207 ?) oraz Frymetę, żonę Wajnberga. 



- 204 ......,. 

4 78 (P. Z. G.) Lipman Ber I iński był pisarzem leśnym. Miał 4-cih 

synów, poważanych chasydów łódzkich: Jechezkiela (właściciela 

domu), Józefa, Abrahama (v. nr. 1217) i Salomona Jezajasza. 

481 Samuel Hoc hm a n, (Hofman) ze Rzgowa, blacharz i szpilkarz. 

Jego fabryka szpilek była jednem z pierwszych przedsiębiorstw 

tego rodzaju w Łodzi. Był to naogół. skromny zakład, złożony z 2-ch 

warsztatów i zatrudniający 2-c~ czeladników i 2-ch uczniów, przy ul. 

Wolborskiej, z produkcją roczną około 300,000 szpilek i haftek i 300,000 

sztyftów do butów. 

Arch. Akt Dawnych m. Łod~:L !'Jr. kat. 140, 3848. 

F. Friedman: Dzieje Żydó./.; 'w Łodzi str 199. 

482 (P. Z. G.) Juda Temp e I ba u m pochodził z wybitnej rodziny. 

Dziadek jego, Jezajasz T. był wybitnym uczonym, autorem 

dzieła : „Midrasz rabba w'zuta" "Ntmi N::l."1 W"li1Y' (wyd. w Żółkwi w roku 

1798), rabinem w Mattersdorf na Węgrzech i kierownikiem tamtejszej 

jesziwy, która przez dłuższy . czas skupiała wiele uczącej się młodzieiy 

z Polski i wywierała pewien wpływ na żydowską naukę talmudyczną 

w Polsce. W jesziwie tej studjował np. w młodych swych latach słynny 

robi Binem z Przysuchej. Ojciec Judy .T empęlbauma, Icchak Ajzyk T. był 

rabinem w Oświęcimia. 

O Judzie T ernpelbaumie nie przechowała się w Łodzi żadna ustna 

tradycja. Możliwe, że wogóle w Łodzi nie mieszkał stale, lecz w czasie 

chwilowego pobytu zmarł w mieście tern i fu został pochowany. 

487 Cudek I z r a e I o w i cz vel Głup czy ń ski, z Lutomierska 

osiadły .w Łodzi od 1819, krawiec, był jednym z głównych 

inicjatorów i kierowników potajemnego żydowskiego cechu krawieckiego, 

który władze wykryły w r. 1843 i rozwiązały. 

Arch. Akt Dawnych m. Łodzi: Nr. kat .. 2308, 3823 

F. Friedman: Dzieje Żydów: w Łodzi : str. 191, 283. 

491 Sara Koch a ń ska była żoną znanego łódzkiego kupca 

i działacza żydowskiego Awigdora Kochańskiego (v„ nr. 3795). 

F. Friedman : Dzieje Żydów w Łodzi, str. 261, 270, 272, 282-284, 
287, 305. 
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500 "':ichał C z o~ n.i a k, szkl~rz i właściciel .2-ch domków drew-

nianych w Łodzi, znany 1esł ze swego głośnego sporu, który 

miał z Dozorem Bóżniczym w Łodzi w r. 1838. Czośniak zakwestjonował 

wówczas prawo Dozoru Bóżniczego do pobierania specjalnej opJaty od 

mąki pesachowej oraz sposób pobierania tej opłaty, jakoteż nieprawne, zda

niem jego, zaangażowanie przez Dozór Bóżniczy drugiego rzezaka dla Łodzi. 

Cz. odwołał się do władz miejskich i gubernjalnych i zażądał śledztwa 
przeciwko Dozorowi Bóżniczemu. Śledztwo to dało wynik negatywny, 

lecz postępowanie Czośniaka wzbudziło doń niechęć u wielu wpływowych 

członków gminy, w nasfępsfwie czego Cz. nieraz jeszcze musiał znosić 

szykany, szczególnie ze strony Bractwa Pogrżebowego (gdy szło o pocho

wanie jego zmarłego dziecka). 

A A D. m. Ł. Nr. kat. 3822, 5447. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi: str. 199, 283-284. 

507 <P. Z. G.) Cudek H end I is z, teść Izraela Hersza Hirszenberga 

(v. Nr. 1957) przeprowadził się na stare lała ze Zgierza do Łodzi. 

Cudek Hendlisz miał jednego syna, poważanego mieszkańca Łodzi 

Mojżesza Arona H. (v. Nr. 2089) oraz 5 córek : 

1) Ester Leję, żonę Izraela Hirsza Hirszenberga; 

2) Fajgę, żonę Mojżesza Wolfa Najfelda; 

3) Frajdę, żonę Mojżesza Przygórskieg.o; 

4) Nechę, żonę Mojżesza Meira Orbacha; 

5) Libę, żonę Altera lgelberga. 

513 (P. Z. G.) Szyfra Lub och ińska, . była żoną Judy Lejbo L., 
jednego z pierwszych handlarzy ryb w Lodzi. Nazwisko Lubo· 

chiński pochodzi od wsi Lubochiny obok Tomaszowa Mazow., skąd fa 

rodzina pochodzi (por. nr. 1758). Jednym z prawnuków Szyfry jest właś

ciciel domu i Starszy Bractwa Pisma Świętego Idei Lubochiński w Łod~i .. 

515 (P. Z. G.) Rachel Leja A u erbach o w a była drugą żoną ró· 

bina łęczyckiego Icchaka Auerbacha, autora: nDiwrej Chaima 

"l:l''M ,,:i.i„. Icchak A był początkowo rabinem w Płocku, zaś po śmierci 

ojca swego Chaima A (autora dzieła : nDiwrej miszpat" "i;,!)!,V~ 'i::iiu) ob· 

jął po nim urząd rabinacki w Łęczycy. Rachel Leja A miała jednego 

syna Zalmana A, (który osiadł w Łodzi jako pośrednik handlowy) i jedną 

córkę. Po śmierci męża swego w r. 1847 przeniosła się Rachela A. do 

swego syna, do Łodzi i tu zmarła. 



520 
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Abraham Land e, prawdopodobnie syn przemysłowca i kupca 
Samuela L. (v. nr. 280). 

522 Ludwik Koh n rodem z Częstochowy, osiedlił się w Łodzi 
około 1850 roku ; należał do najznaczniejszych łódzkich kupców 

bawełnianych. Jego obroty handlowe sięgały z początkiem lat 50-łych, 
wedle źródeł urzędowych 1 O.OOO rubli sr., łj. przeszło 67.000 złp. 

A. A. D. m. Ł. Nr. kat. 3831, 3884, 2398a. 
F. Friedman : Dzieje Żydów w Łodzi, słr. 83, 166, 300. 

525 Mojżesz Ro ze nb I at t, syn Dawido (v. nr. 189) i Tau by (v, 
nr. 2498) RosenbloHów. 

533 (P. Z. G.) Szymon D ro j ho r n pochodził ze Strykowa. W Ło-
dzi miał sklep galanteryjny. Pozostawił 3-ch synów : Samuela, 

Icchaka (właściciela domu w Łodzi) i Arona (właściciela kilku domów 
w Łodzi), oraz 2 córki: Toubę, żonę Mojżesza Kutasa w Łodzi i Perlę, 
żonę Zeliga Awigdora Wajngarłena w Łodzi. 

534 (P. Z. G.) Izrael Icchak Fr u mer. Ojciec jego, Jakób Joab F., 
wybitny uczony i chasyd aleksandrowski, był kramarzem fawo

rów łokciowych w Żarkach i zajeżdżał częsło do Łodzi, by zaopatrzyć się 
w towar, który zakupywał zwykle u Meira Horowicza (v. nr. 471 ). Córka 
Meira H., Rojna Michla, spodobała mu się bardzo i postanowił wydać ją 
za swego syna Izraela Icchaka. Zanim jednak jeszcze mógł odbyć siQ ślub, 
zaszedł nieszczęśliwy wypadek. Jakób Frumer, bawiąc u robi Chanocha 
w Aleksandrowie, tam nagle zachorował. Nie mogąc wrócić do domu, 
wstąpił do Łodzi, gdzie zatrzymał się u rodziców przyszłej synowej. Chora· 

ba jednak przybrała tak zły obrót, że Jakób Frumer zmarł, nie dożywszy 
nawet czterdziestki. W tym samym dniu, w którym Jakób F. umarł w Łodzi, 
wyzionął również ducha jego ojciec, Zerach, w Żarkach p~dczas pożaru 
tamtejszej synagogi, gdy, chcąc ratować z ognia rodały, padł ofiarą 
płomieni. 

. Umieraj~c,, wyd.al Jakób F. polecenie, by, nie bocząc na żałobę po 
nim, odbył się slub Jego syna Izraela z Rajnę Michlą w oznaczonym ter
minie. C~yniąc zadość woli zmarłego, urządzono gody weselne w miesięc 
po jego śmi.erci. 

Młodzi małżonkowie mieli w rok po ślubie syna. Lecz wkrÓłce potem 

- 207 -

Izrael Icchak, mając zaledwie lat 19, nagle zmarł, a w kilkanaście dni po
lem zmarła również jego żonc1 (v. nr. 539). 

539 (P. Z. G.) Brajna Mich la była córką Meira Horowicza (v. nr. 471) 
i żoną Izraela Icchaka Fr u mer a (v. nr. 534). Zaledwo w rok 

po ślubie zmarł Izrael. Frurner, a żona jego zmarła w niespełna miesiąc 
po jego zgonie. Niedługo potem zmarło również dziecko obojga Frume
rów. Należy wspomnieć, że niedługo przedtem zmarli również ojciec 
i dziadek Izraela Frumera. 

540 Henoch (Henryk) Go Id ber g był jednym z pierwszych Żydów 
łódzkich, który w 1839 roku chciał założyć fabrykę wyrobów 

. tasiemkarskich i bawełnianych poza· obrębem rewiru żydowskiego, lecz 
plan jego został na długie lota udaremniony wskutek oporu ze strony 
Zgromadzenia Tkackiego i władz miejskich m. Łoqzi. Dopiero znaczni.e 
później udało się G. urzeczywistnić jego zamiąr, lecz już w niezbyt sze· 
rokim zakresie. W międzyczasie bo.wiem G. energję swą skierował głównie 
ku dziedzini~ handlu przędzą i .towarami bawełnianemi, założywszy w r. 
1848 sklep w rynku Starego Miasta. Już w r. 1853 uzyskał zezwolenie 
na przeniesienią swegq sklepu do exłrarewiru. Goldberg był bardzo czyn
nym społecznikiem. Zaledwo wsłqpiwszy do Bractwa Pogrzebowego, w r. 
1841, rozpo~zęł odrazu krytykę działalności władz. br.actwa, co ściągnęło 
nań niemało przykrości. Mimoto zdołał G. później zaaklimatyzować się 
w bractwie, był dwukrotnie elekiorem (w r. 1856 i 1857), a nawet .został 
wyqrany członkiem octodecemviratu. Brał G. również bardzo żywy udział 
w pracach gminy żydowskiej, piastując kil.kakrntnie urząd Starszego (1852, 
1856, 1865). 

A. A. D. m. Ł. Nr. kat: 5447, 3908 i inne. 
F. Friedman: Żydzi w łódzkim przemyśle, Dzieje Żydów w Łodzi, 

str. 83, 166, · 229, tenże : Łódzka Chewra Kadisza. 

(P. ·z. G.) Henoch Goldberg pochodził z Warszawy i dlatego znany 
był w Łodzi pod przydomkiem „Henich Warszer". Był zwolennikiem ca· 
dyka w Warkach. Pozostawił 3-ch synów: Icchaka, Hirsza i Arona, za
mieszkałych. w Łodzi, oraz córkę, , która wyszła zomąż za późniejszego 
rabina w Rakowie, obo~ .Staszowa, Mojżesza Goldberga. 

543 Prawdopodobnie Jokób W a g o ws k i, jeden z najbardziej 
ruchliwych krawców łódzkich, głośny· z zatargu, który miał w r. 

1828 z zrzeszeniem czeladników krawieckich w Łodzi. W roku 1843 słał 
Jakób W. wraz z dwoma innymi krawcami żydowskimi na czele potajem· 
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nego żydowskiego cechu krawieckiego, który wówczas władze wykryły. 
Wagowski posiadał własny domek drewniany w jednej z bocznych ulic 
rewiru żydowskiego i należał do najzamożniejszych i najbardziej poważa

nych krawców żydowskich w Łodzi. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 191, 283, 317. 

554 Rachel En g e I, córka Jakóba Szragi Horowicza (v. nr. 471 ). 

57 4 (P. Z. G.) Izak Aszer Ajzyk Ki.i h n (Kin) był człowiekiem uczo-
nym, stale zagłębionym w studjach pism świętych, podczas gdy 

żona jego Zysia Chaja zarobkowała na utrzymanie rodziny, prowadząc 

wyszynk trunków. Kin był chasydem, zwolennikiem cadyka w N. Sączu. 
W r. 1864 wydał część dzieła Rambama (Majmonidesa) "Miszne-Torahu 
•niir1 il)!VI;)„ w małym formacie z dwoma przez się opracowanemi komen
tarzami pt. : n Biur hamelech" "1?1;)i1 iiN'.l„ i "Aruchat· hamelech" 1'.Sl;)il nniiN· 

Kin miał zamiar dokończyć wydania „Miszne·Torah" i opracować ponadto 
duży komentarz do miszny, lecz śmierć w młodym wieku (lat 36) przecię· 
la jego plany. 

Kin pozososlawił 4-ch synów: 1) Arona, wielkiego kupca mąką 
w Łodzi, 2) Meira, kupca w Łodzi, 3) Hirsza Lejba (v nr. 1430) oraz 
4) Jochanana, zamieszkałego obecnie we Wiedniu pisarza, który ogłasza 
wiele prac i artykułów w pismach niemieckich, .hebrajskich i żydowskich, 
autora dzieła w języku hebrajskim p. ł.: Muzyka w piśmie świętem, 
w talmudzie i kabbali" ("il?.:ip:ii '111.)';iJi:l · ,W'lpl:'I '.lli::>:l np,tm:.n„) (Wiedeń 
1929), oraz dwie córki. 

5 7 8 (P. Z. G.) Baj la Li Ps ka, rodem z Ozorkowa, była pierwsz~ 
żoną Fiszla lipskiego (v. nr. 3348), grabarza na cmenłarzu 

ż~dow.skim w_ Łodzi. Synowie Lipskich, Icchak i Lejbuś byli również funk· 
c1onaqusz~m1. cmentarza ż~d~wskiego. Natomiast trzeci syn zginął - praw· 
dopodobnre !eszcze„ za zyc1a motki - w tragicznych okolicznościach. 
~edle ustnei. w~rs11, zachowanej wśród starszych mieszkańców Łodzi, 
miał młody L1psk1 przy powrocie z chederu do domu pói y · , · n m wieczorem 
hyc na~adnięty przez kilku ludzi, którzy go porwali. Wszelkie poszukiwania 
me odniosły skutku. Dopiero po kilku dniach znaleziono niedaleko wody 
zwłoki topielca. 

598 
4 dzieci. 

Ro.za We I ner'. żona Abrama Weinera (v. nr, 1359) - fabrr 
konta w Łodzr. urodzona w Zgierzu - chorowita, zostawiła 
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609 (P. Z. G.) Lipa Wer thaj m pochodził z miasta Konskie, 
w klórem był rozwinięty bardzo przemysł żelazny. Werthajrn, po 

osiedleniu się w Łodzi, założył tu duży skład żelaza, które sprowadzał z Końs
kich. Gdy z poczqtk iem lat 60-tych rozpoczęto budowę kolei Fabrycznej 
Łódzkiej, Werłhajm dostarczał szyn dla tej linji kolejowej. Werłhajm był 
zamożnym człowiekiem i chasydem. 

653 Abram Br o n o ws k i, syn Lewka B. (v. Nr. 17) należał w la
tach 30-tych i 40-tych do największych hurtowników przędzy 

w Łodzi. Już w r. 1838 jego obroty handlowe sięgały, wedle informacyj 
urzędowych, 30,000 zip. rocznie, którą to cyfrę należy conajmniej podwoić. 
Wedle informacyj, uddelonych przez tkaczy łódzkich delegatowi rządu 
gubernjalnego w r. 1844, Bronowski sprzedawał przędzę na kredyt w tymże 
roku 90 tkaczom, zaś wzamicm za wyrób towarów (system nakładowy) -
240 tkaczom. Wraz ze wzrostem przemysłu łódzkiego rósł też zasięg inte
resów Abrama B. Był on jednym z głównych odbiorców wyrobów drol::i
nych tkaczy łódzkich i w dużej mierze przyczynił się do zorganizowania 
eksportu wyrobów włókienniczych łódzkich na prowincję. Skupując u drob
nych tkaczy i fabrykantów łódzkich ich wyroby, bqdźto za gotówkę, bqdźto 

za udzielony kredyt w go+ówce lub surowcach, rozsyłał następnie po całym 
kraju te towary przez swych agentów i komisjonerów, którzy cieszyli się 

niezwykłym mirem i poważaniem u drobnych detalicznych kupców pro
wincjonalnych, jako plenipotenci wszechwładnego Bronowskiego. Do tych 
agentów należeli : Fisze! Hamburski, Szmul Hirsz Działdowski, Jechiel Dudel· 
czyk, Lajzer Cha im Cederbaum. Abram B. należał w. swoim czasie do naj
zamożniejszych żydów łódzkich. W rynku Slarego Miasta posiadał dwa 
domy jednopiętrowe, murowane. 

Abraham B. brał również czynny udział w życiu społecznem. Obaj 
synowie Lewkci B. (v. Nr. 17), Meir i Abram byli prawdopodobnie poczqt· 
kawo chasydami kockimi, lecz po rozłamie, który nastąpił wśród chasydów 
kockich w r. 1840, słali się zwolennikami Mordechaja Józefa, cadyka izbic· 
kiego i założyli wraz z Hamburskim, Bermanem, Zalcmanem i J. W. Zonen
bergiem pierwszą izbicką bóżnicę („Sztybł") w Łodzi. Abraham B. był 
czynnym członkiem Chewry Kadiszy; był elektorem w latach 1832, 1852 
i 1860, oraz członkiem octodecemviratu, A Bronowski miał syna Mojżesza 

(v. Nr. 2438) 

Arch. Akt. D. Ł.: Nr. kat. 387L 3831, 3902 
F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 138, 142, 144, 146, 166~7, 

174, 221, 282, 300. 
F. Friedman: Żydzi w łódzkim przemyśle, tenże: Łódzka Chewra 

Kadisza. 
A. T enenbaum: Di Lodzer jidn. 
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(P. z. G.) z pierwszą swą żoną Rajzlą Bronowski rozwiódł się, gdyż 

była bezdzietna (v. 754). Z drugą ż~ną C~ową .(v. nr. 157) miał. 7 dzieci. 

Po jej śmierci pojął trzecią żonę Fraidel Leię z P1ołrkowa (z rodzmy Tarło, 
z którą miał dwoje dzieci: syna Hirsza i córkę Perlę, żonę członka rabi

natu łódzkiego (More-Horaah MN'WI i1'm-') Lejbusia Wajselfisza. Abraham 

B. był człowiekiem uczonym w Piśmie; w młodości pobierał nauki u wiel

kiego uczonego, rabina w Łasku, Meira Cylicha. 

663 Mojżesz Lipszyc rabin łódzki. Od śmierci rabina Chaskla Naurn-

berga minęło już kilka miesięcy, a Dozór Bóżniczy m. Łodzi nie 

przedsięwziął jeszcze żadnych kroków celem zaangażowania nowego dusz

pasterza. Zniecierpliwiona tern grupa poważniejszych obywateli żydowskich 

w Łodzi wniosło dnia 21.XI 1856 podanie do prezydenia miasta. Biorąc 

pod uwagę, że „„.Miasto tutejsze bez Rabina pozostać nie może - kiedy 

każda Religja Jedynie zawisła na Przewodniku, przeło w braku u nas 

Izraelitów takowego demoralizacja i największe zgorszenie nastąpić rnoże„. 

a że Dozór Bóżniczy poniecha w tym przedmiocie zglaszania się" petenci 

przedstawili prezydentowi miasta Łodzi trzy kandydatury do wyboru przez 

członków gminy łódzkiej : 1) Rabina Moj:Z:esza Lipschi.iłz z rniasła Dobrzy

nia nad Drwęcą 2) Rabina Lejzera Kohna z Płocka 3) Dawida Moyzlera 

Rabina z miasla Łasku. 

W związku z tern pismem mieszkar'iców żydowskich rn. Łodzi 

prezydent miasta zajął się urządzeniem wyborów, które odbyly się z po~ 

czę!kiem lutego 1857. W wyborach postawionych zostało 5 kandydctfur 

(prawdopodobnie trzej wy:Z:ej wymienieni kandydaci i dwaj inni, kt6ryc.h 

nazwisk raport prezydenta o wyborach nie wymienia). Większość głosów 

ofrzymał rabin Mojżesz Lipszyc, który leż z dniem 15 lułego 1857 r. objęł 

urzędowanie. Pensja _rabina L. została ustalona na 624 rubli sr. rocznie, 

oraz 100 rubli na najem mieszkania. W latach 60-tych pensja rabina zos· 

toła podwyższona do 774 Rsr. 

Arch. A D. Ł. : Nr. kat. 5447 

(P. Z. G.) Do wyboru rabina Lipszyca na duszpasterza Łodzi przyczynił 

się zapewne i fen fakt, że L. był chasydem kockim, a zwolennicy cadyka 

kockiego mieli w gminie łódzkif.lj stanowczą przewagę. Mojżesz L. urodził 

się w Warszawie w r. 1801. Ojciec jego Joe I zmarł w młodym wieku. 

Miody Mojżesz L. pozostawał pod silniejszym wpływem swego dziadka 

luminarzq nauki Salomona Zalmana Lipszyca, rabina warszawskiego, 

autora dzieła „Chemdat Szlomoh" Mf'-'';ill) li"T~n. Małka jego Rajca, 

córka słynnego uczonego i bogobojnego męża Icchaka Kaca z Płocka, 
wyszła po śmierci pierwszego męża Joela Lipszyca, ponownie zornąż za 

{'., 
1. 
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rabbi Cha ima, brcita ówczes11ego~, rabir:i.a: łódzkiego Chaslda· Naumberga 
i zamieszkała z drugim rnężem w Płocku. Do tego miasta zabrała ze sobą 
również młodego Mojżes~a, ldóry w Płocku kontynuowgł swe st1,.1dja. Le~z 
już w bardzo młodym wieku został Mojżesz L. powołany da· pełnienia 
obowiązków rabina w Dobrzyniu nad Drwęcę, w powiecie rypińskim. Na 
tern stanowisku pozostawał długie latp~ .. Będęc chasydem kockim, jeździł 
często do cadyka kockiego i dzięki leniu 'był znany szerokim rzeszom 
chasydów kockich. Ta popularność sprawiła, że wiele gmin proponowało 
rnu objęcie urzędu rabinackiego. Pewnego razu przybyła doń 
do Dobrzynia delegacja gminy lutomierskiej, proponując mu fotel 
rabinacki w tern mieście, na co Mojże:;z L. zgodził się. Wedle opo
wiadar'i i tradycji zachowanej u ludu, właśnie w tym samym dniu, w kilka 
godzin po sfinalizowaniu pertraktacyj z delegacją lutomierską, mieli się 

zgłosić do rabina L. delegaci gminy łódzkiej w osobach J. W. Zonen
berga, S. Ch. Zalcmana, .M. S. Lipszyca· i Abr. M. Prussaka. Warunki 
zaoferowane przez ,gminę. łódzką bardziej. odpowiadały rabinowi L., który 
cofnął wobec tego przyrzeczenie da pe delegacji lutomierskiej. Delegacja 
lutomierska odwo'łała się do śądu polub'ownego, który jednakże orzekł, 
że w przeciągu jednej doby od chwili parafowania pertraktacyj rabin 
L. był mocen jeszcze caf nąć swq zgodę. 

Au.fograf rabi'na M. Lipszyca 

. ' 

Zanim rabin L. wyjechał do Łodzi, spotkał go jeszcze w Dobrzyniu 
ciężki cios, gdyż umarła mu żona. W Łodzi rabin L. ożenił się ponownie 

.. z Taubą, vvdową po .rab.i.nie z Kalisza; wielki~jmiary uczonym Eleazarz~, synu 
słynnego rabina łęCżyck'.iego Chaimll. Orba1;ha. Tauba była córką znanego 
kaliski.ego obywatela żydowskieg9 Abrama Nelkeha. Z drugiego małżeństwa 
·miał rabin L. tylko jednegó syna, Natana. · 

Rabin L piasto~ał swój urzqcf ~.Łodzi przez laf 17. Gdy umarł, zad
ne z jego dzieci z pierwszego małżeństwa nie miało kwalifikacyj ku temu, 

·by objąć w dziedzictwie stanowisko' ojca w gminie łódzkiej, zaś ·syn z ·dru
·giego małżeństwa,· Natan, l:iył· podówczas jeszcze· dzieckiem. Zajął się mło

dym sierotą ,jego wuj,:.· rabin z Kutna," Jehoszua (żona rabina kutnowskiego 
_była siostrą Mojżesza L. z jednej męt~i) i dał mu odpowied':'ie wychowanie. 
Dorósłszy, pojął Nąfor:i L. ·za· żonę córkę. Awigdora. Engelmana .z . Koła 
i wziął się db handlu.~Lecz w tym' kierunku nie okazywa'ł zbytnych zdol
ności i za poradą swego wuja, rabi.na kutnowskiego porzucił wreszcie han
del i udał się do słynnej kowieńskiej jesziwy ·,;Pruszym'1· tl~lt'iitl, prowadzo
nej przez rabbi Icchaka Elchanana. W tej jesziwie uzyskał promocję na 
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rabina, (:i~'~O) i został polem zaangażowany w r. 1893 przez 

gminę łódzką na stanowisko duchownego (More horaah MN'iii1 nii~). Na 

tern stanowisku pozostał przez lał 30 - do swej śmierci w r. 1923. 

672 <P. Z. G.) Szajndla Wite Is@ h n była kobietę niezwykle dzielną. 

Podczas gdy mąż jej Jeszaja W. oddawał się wyłącznie słud

j0m, Szajndla prowadziła rozległy interes, mianowicie hurtownię trunków 

przy ul. Ogrodowej, przyczem nie brak jej było jeszcze czasu na rozległą 

działalność charytatywną. Sąsiad jej z tej samej ulicy, Izrael K. Poznański 

nazywał ją „swoję złotą sąsiadką" "li't)J~lll li'Jli'i„'l l"~„ chcąc widocznie femi 

sio NY wyrazić podziw dla wielkich zalet jej charakteru. Cha ja Sz. W. po· 

chodziła z bardzo ustosunkowanej rodziny. Jej ojciec Lejbusz Wielifllker 

był wybitnym uczonym i poważanym chasydem wareckim. Matka jej, Chawa, 

była córką Jekutiela Zęlmana Kohena z Łasku, syna słynnego uczonego 

Eleazara Kohena. rabina wojdysławskiego. 

Jeszaja i Szajndla W. pozostawili p ,, sobie naslępujące potomstwo : 

1) Jose! W. w Łodzi, uczony i chasyd cadyka z· Góry Kalwarji, 2) Pin· 

cze W. w Warszawie, 3) Icchak (lcze) W. w Karlsbadzie 4) Mojżesz W. w 

Sielcach koło Będzina 5) Elijahu W. w Łasku 6) Salomon W. w Lulułowie. 
7) córka T auba, która wyszła zamqż za Izraela Najfelda w Krakowie. 

673 Józef Z a n d, zamożny kupiec przędzy bawełnianej, przybył do 

Łodzi prawdopodobnie około 1850 r. z Częstochowy. W Łodzi 
należał Zand do grupy maskilów, skupiających się dookoła założonego 

przez Zajdemana domu modliiwy dla postępowców. Z Zajdemanem (v. nr. 

116) był Zand skoligacony przez syna swego Moryca, Z. (v. nr. 2195 i 853). 

67 4 Zołkiń Or bach należał do średnio-zamożnych kupców łódz-
. kich swego czasu .. Właściciel skromnego drewnianego domku, 

~r~wa~z1ł od r'. 1.83: .sklep korzęnny ·i żelaza przy ul. Piotrkowskiej (dzi· 

s1e1sze1. Nowom1eisk1e1) w Starem Mieście. Obroty tego handlu były bar

dzo nikłe. Wartość towaru i kapitał Z. O. oceniają np. źródła urzędowe 
w r. 1838 na 500 złp. Zołkin O. był ruchliwym d:z:ic:łaczem społecznym. 
Był ~n Slarszym Do~oru Bóżniczego w r. 1843 i 1845 i bardzo się przy· 

czy~1.ł do zbudo~a.nra nowej łaźni żydowskiej za czasów swego urzędo
wania. Brał równrez czynny udział w życiu Chewry Kad'iszy w kló · · 
t ł ·f k • . , rei pias· 
. owa . un .cJę ęlękfora (1851),. Starszego (1856) i członka ocłodecemviratu. 

A. A. D. m. L. Nr. kat. 3902, 3908, 3831, 5447. 

I 
I 
.~ 
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!P. Z. G.) Salomon Orbach był chasydem wareckim. Pozosfawii 3"Ch 

synów: Joska i Michała Orbacha W Łodzi i Lajbla : O. w . Dąbiu, oraz 3 

córki, ldóre wyszły za nasfęf:>ujqcych. mężów: Wolfa Ornera z Opoczna, 

wnuka tamtejszego rabina Józefa, za Mojżesza lciego Krohna, syna łódz

kiego sędziego rabinackiego Lajzera .Krohna i za Dawida Birtema Brechnera. 

' Jednym z zięciów Michala Orbacha · jest obecny rabbi w Aleksandrowie, 

Icchak Mendel Dancygier. 

''695 (P. z, G.) Jakób 'lcchal(' Tob ja s:z; popularny w Łodzi pod 

nazwą ,;Jankiel Szamesz" był sługą bóżnlczym przy starej Syna· 

, godze na Lllicy Wolborskiej: Pozdsfowil 2-ch synów: Mojżesza Binema 

w Łodzi i Abrahama Fajwla w Wolborzu,· oraz 2 córki: Sarę Fajgę (v. nr. 

3150), żonę członka rabinatu łódzkiego Jankla Marokko i Chwolę, źonę 

Mor~echaja Marokko. 

6. 97 (P. Z. G.) · Chana B r ze z i 1i s ka, ·córka Katriela Grausama 

·· : · • ż Brzezin i ±6na · Pinch~sa Brzezińskiego. Z1narła w młodym 
wieku jako ofiara grasującej wówczas w Łodzi epidemji cholery. Po:Zósfa· 

wiła 3-ch synów : Chananela, Joela Fajwisza (w Tel· Awiwie) i Icchaka, 

właściciela p,rzędzalni w Łodzi,. oraz jedną, córkę, ~zyfrę, żonę Ab~ahama 

Mojżesza G9l.dberg9. . . u . . 

725 (P. z. G.) W roku 1872 grasowała w Łodzi epidemja cllolery, kfóra 

- porwała również wiele ofiar wśród ludności żydowskiej. Między 
726 . innemi .zmarło kilka młodych ma!żeń~tw żyd.owskich, jak np. 

·Gerszonowi.e (v, nr. 6.66 i:667),. Mornelowie(nr. ?PO i 701) oraz 

małŻonkowie Pe I c (725 i 726). Cwi Michał Pelc był 'synem Jechiela P ., 

poważanego obywatela Zduńskiej Woli. Ożenił się z córką mieszkańca 

Łodzi · Mojżesza„ Dawida· Laufera· (v. nr. 883.) Ester.ą~'; Po ślubie zamieszkał 

· w Łodzi, ",poctęłkowo. na utrzymaniu w teścia,, z9ś.:!:)o ,kilk!J.· !at ach usamodziel~ 

nił się• Małż'onkdwie Pelc, .umierając. W.·r:ńłodyrn wieku, pozostawili jednego 

. syna i jedną córkę w .. wiieku:· lat 15,. k!órq przygarnął. dziadek J~c;hiel1.P• 

j wydał jq zczasem zamąż za swego najmłodszego syna Cha ima. P~ Syn 
z tego małżeństwa Gabriel Jehuda P. mieszka ąbecnie w Palestynie. 

li'.:. ., „ \., ' . ~ \ . 

\ 'il _ ... ·: .. ··; „„ LJ~.:s·:~ . . ; 1.:.,;t.,.'J . ··rh''·~:··.·„„: ·:·_„"', · 

•: 7· 2, ,8, '• ' (P. ,z. G;) Aoralidrni . L <!fj'z er o w i c{t' T·był. kaznodzieją-. (maggi· 
dem}·; Bradwd Pismd .. Swiętegcr w Łodzi„ B.raCt.wo .. fo„ .. założone 

. w"r': 1ae6"· istnieje:: per· dziś dZieA i mieśdi.~się w'e „w.łasnym budynku. tuż 

. .obok syn~gogi pr:ź!Y. ul. 1W 0lbo:rsf<iej .. l!.cafzerowici: był" ~.wo lennikiem c:adyka 

.. 'Z N109ieln1cyi· . Cheiiri:1a·, · Majlmti'' Jec~'l"&la~ (i; ri'as..tę·pnie c;adyka wareckiego. 
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Sł ł · k wybitny kabalista. Miał również żyłkę arlystycznq, o czem 
ynq JO O ' k f'k S 'f'" 

, · d zachowana w Bractwie tradycja, że p1ę ny gra I n zoww1 1 
SWIO czy b . b k' . . t . 
("W11V„), znajdujący się do dziś dnia na ścianie. óż~1cy rac 1e1, Jes Jego 

. d · f Podobnież szereg ozdobnych kart w p1naks1e bractwa ma pocho-
z1e em. . · , · k ł 

dzić z jego ręki. W Bractwie po dziś dzień. czczą 1.ego pam.'ęc JO o cz.~: 
wieka świętego. Po jego śmierci objął syn iego Akrba funkcie kaznodz1e11 

brackiego. 

730 T elcia pa r z ę cze wska umarła majęc lał 24. W łym samym 

dniu zmarły również dwie jej córeczki : 5·1ełnia Blima i jedno

roczna Estera. Wszystkie padły najprawdopodobniej ofiarą srożącej się 

w tym czasie w Łodzi epidemji. 

754 (P. Z. G.) Rejza Hebe r była córką znanego łódzkiego społecznika 
Jehudy Lewka Hebera (v. nr. 20) i żoną Abrahama Bronowskiego 

(v. nr. 653). Po kilku latach pożycia Bronowski rozwiódł się z Rejzą, gdyż 
była bezdzietna, lecz wedle opowiadań starszych łodzian, łożył do końca 
swego życia na jej utrzymanie. 

777 (P. Z. G.) Szmelke Go Id st ei n był synem Jekułiela Hirsza G., 

rabina w Ostrołęce i zięciem znanego kupca łódzkiego Nakma 

Bergera. Zmarł, mając lał czterdzieści i kilka i pozostawił po sobie liczne 

potomstwo. 

780 Prawdopodobnie jest to nagrobek Majera Ho n i g sztok a, 

który zmarł okofo 1 O lał wcześniej od swej żony (v. nr. 17 65) 

794 (P. Z. G.) Choja Fajga Rab i n o w i cz, żona rabina z Przysuchej 

Jerachmiela Jehudy Meira, syna rabina (równie± w Przysuchej) 

Jak6ba Icchaka Elchanana, wnuka rabina Przysuchej Jerachmiela, który 

znowuż był synem słynnego cadyka Jakób Icchaka, zwanego nświęłym 
Żydem z Przysucheju. · 

Mąż Chowy Fajgi, Meir Rabinowicz objął urząd rabinacki w swem 

mieście rodzinnem po śmierci ojca w r. 1872. Dochody z tego stanowiska 

rabinackiego nie wystarczały nawet na skąpe utrzymanie i energiczna 

Fajga R., dla zdobycia środków na utrzymanie dornu, jęła prowadzić han· 

del manufakturą i zajeżdżać często do Łodzi celem zakupywania towaru. 

Razu pewnego wyjechała do Łodzi, będąc w 8-mym miesiącu ciąży. 
Skutkiem długiej i uciążliwej jazdy na trzęsącej furmance Fojga R. 

I 
I 
f 

I 
I 
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poroniła i w kilka dni potem zm'arła w Łodzi. Na jej pogrzeb przybył 

do Łodzi jej ojciec, rabin w Mszczonowie, Jakób Dawid Kalisz. 

Fajga R. pozostawiła dwie córki. Jedno z nich wyszła zamqż za 

rabina Izraela Arona Pad.,vę, który po śmierci swego teścia Mei~a R. 

objął urząd rabinacki w Przysuchej. Aron Padwa był wnukiem rabina 

kojdanowskiego Izraela Arona .. Syn z tego małżeństwa, rabin Jokób Sa

muel mieszka obecnie w Łodzi i znany jest jako „cadyk z Koluszek" 

(„Der Koluszker rebe"), mieszkał bowiem poprzednio przez szereg lat 

w Koluszkach. Druga córka wyszła zamąż za swego wuja Jezajasza Kalisza. 

814 (P. Z. G.) Chaim Joel Fr u mer był synem Barucha F. z Piotr-
. kowa. Ojciec jego był uczonym chasydem, który zajmował się 

wyłęcznie słudjowaniem ksiąg świętych, podczas gdy żona zajmowała się 

pracą zarobkową. Syna swego Choimo Joela oddał za młodu na dwór 

cadyka kockiego, reb Mendele, na wychowanie. Chaim Joel ożenił się 

w Kocku i ż tego niałżeństwa miał troje dzieci : Izraela F., rzezaka (szo

cheta) w Miechowie, Abrahama Obadję F. i córkę S:zoszę, :żonę Izraela 

Szarfharca w Laskierowie. Po śmierci żony Chaim Joel F. ożenił się po 

raz drugi z córką znanego chasyda łódzkiego Mojżesza Eisenschmida (v. 

nr. 185), Galą i osiadł w Łodzi. Podobnie jak ojciec zajmował się studjo

waniem świętych ksiąg, podczas gdy żona zarabiała na utrzymanie domu. 

Z drugiego małżeństwa miał Cliaim Joel F. tylko jedną córkę Deborę, 
żonę Benjamina Oszerowicza w Łodzi. Chaim Joel F. był zwolennikiem 

cadyka z Warki, a następnie cadyka z Białej, jakkolwiek wychował się 

na dworze kockiego cadyka. Chaim J. F. miał wielki wpływ na koła cha

sydzkie w Łodzi. 

815 Fiszel Ha m bu r s k i był synem znanego społecznika Elchana

na Hamburskiego (v. nr. 145). 

821 Wołek (Wolf) Ka I iński był synem Hersza K. Obaj byli rzeź
nikami i członkami znanej i rozgałęzionej w Łodzi rodziny 

·. rzeźników .. W.ołek K. posiadał dwie jatki rzeźnicze, jedną na Starem, 

a drugą w Nowem Mieście. 

· F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 198, 

827 
Świętem 

Abraham Fo j t I o.w i.cz, krawiec, syn .słynnego Mojżesza F. 

(v. nr. 15) był, podobnie jak ojciec, bardzo czynny w Bractwie 
i nawet zasłużył sobie na notatkę w r. 1841, że „służył Bracłwu 
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z ·całą gorliwością". Tern dziwniej uderza fakt, że w dziesięć lat później 
ten sam zasłużony -członek bractwa został usunięty „za uczynienie wyłomu 
w bractwie, o jakim jeszcze nie słyszano w żadnem z pośród wszystkich 
bractw święfych w Izraelu". Możliwe, że to usunięcie Abrama F. z bractwa 
było wynikiem jakichś tarć i walk wewnętrznych o władzę w bractwie, bo 
nie przeszkodziło ono jego synowi Elch. Jakóbowi do zajęcia w najbliż
szych lafach, po usunięciu ojca, - najwyższych stanowisk w bractwie (v. 

nr. 2468). 

F. Friedman : Łódzka Chewra Kadisza. 

832 Juta Hamburska, córka Pinkusa Zonenberga (v. nr. 5), by la 
żoną Elchanana Hamburskiego (v. nr. 145), 

836 (~. Z. G.) Natan · Maj e r a n t z pochodził z Lublina, z zamoż-
nej rodziny chasydzkiej. Ożenił się z córką mieszkańca Łodzi, 

Abrahama Lubinera (v. nr. 1069), Chaną Dobrą (v. nr. 3270) i osiadł 
w Łodzi. Przez kilka lat był na utrzymaniu teścia, poczem zajął się han
dlem wyrobami włókienniczemi. Był zwolennikiem cadyka w Grodzisku. 

Pozostawił 5 dzieci: Ajzyka M. zamieszkałego w Łodzi, Chanę 
Hendlę, żonę lcie Warszawskiego w Łodzi, Nisana M. w Łodzi, a następ
nie .w Płocku, Malkę, żąnę przemysłowca łódzkiego i właściciela dornu 
Men~la Lubińskiego, oraz .Esterę, żonę Mordechaja Gna łka w Pabianicach. 

838 . Judyta Koh n, córka Oj zera Bergera (v. nr. 2349) wyszła za
mąż za Lewiego Kohna, syna Mojżesza Nechemji Kohna, rabi

na m. Warty (v. nr. 3473). 

(P. Z. G.) Judyta Kohn pozostawiła 6 dzieci : 

, . 1) Mojż:sza Nechemjasza K., wybitnego znawcę falmudu i ksiąg 
swręfych, 2) .Jozefa K., dyrektora handlowego w wielkiej łódzkiej firmie 
przemysłowe1 "Karol Scheibler", 3) Oskara (Aszera) K., prezesa Widz _ 
k' · M f kt " · " ew s 1e1 anu a ury 1 3 córki : jedna wyszła zamąż za Izraela Arona 
U~erbauma, druga za Mendla Rotenberga, właściciela domu w Warsza
wie (~nuko tv;ojżesza Chaima R., brata lcie Majera Altera, założyciela 
dynastp cadykow w Górze. Kalwari'i) łrzec'1a za M " J h 
H b 

, oizesza e oszuę 
ersz erga. 

I 
t 
I 
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842 <P. Z. G.) Jakób Józef He n d I is z był synem popularnego 
rzezaka {szocheta) łódzkiego, Binema H. (v. 4699). Jakób H. 

pojął za żonę córkę Dawida Salomona Kromiełowskiego z Działoszyna 
wnuczkę Aleksandra Zysie Hakohena, rabina w Płocku. 

Jakób Józef Hendlisz zmarł w młodym wieku {lat 19), pozostawiając 
jedynaka, Zysie H. żyjącego obecnie w Łodzi. 

849 Jakób Kopel Wiąz o ws k i, grabarz i później właściciel pie
karni, rodem ze Smardzewa obok Łodzi, osiadł w Łodzi w r. 

1819. Skromny rzemieślnik i właściciel małego domku drewnianego, zasłu
żył się na polu pracy społecznej. W latach 1827, 1832 i 1835 piastował 
godność Starszego Dozoru Bóżniczego. Będąc Starszym Chewry Kadiszy 
w r. 1871, położył wielkie zasługi dookoła remontu cmentarza, zaopatrze
nia go w nowe konieczne zabudowania ifd. 

A. A. D. m. Ł. Nr. kat. 29, 3823, 
F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 194, 197, 279. 

855 Wolf Z a n d, zamożny kupiec z Częstochowy, syn Józefa Zan-
da, brat Moryca Zanda (v. nr. 673, 2195), wybudował w r. 1863 

murowany dom 1-pięfrowy przy ul. Piołrkowskiej (273A wedle ówczesnej 
numeracji) i należał do tych Żydów, którzy w r. 1860 osiedlili się w exfra
rewirze bez zezwolenia władz. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, słr. 84, 285. 

869 Mojżesz Pi Igry m (vel Pil grom), syn Abrahama Pilgryma (v. 
nr. 18) z Klęku w powiecie rawskim, prowadził dość znaczny 

handel towarami łokciowemi. Żródła urzędowe określają w r. 1838 warłość 
jego majątku nieruchomego na 2000 złp., kapitały i towary na 2500 złp., 
Obrał handlowy roczny na 4„800 złl?. Pilgrym był właścicielem domu 
murowanego 1-pięfrowego w Rynkl,l S'farego Miasfa i współwłaścicielem 
dużego drewnianego domu na jednej z bocznych ulic Starego Miasta. 

Zwano go w mieście powszechnie „der Mohel" albo ,,der Spekulant". 
P. był bardzo czynnym społecznikiem, Był on Starszym Dozoru Bóżniczego 
w latach 1835 - 1837, 1842, 1843, 1845. W tych latach przy czynnym 
współudziale Pilgryma wybudował Dozór Bóżniczy nową łainię oraz nowy 
dom modlitwy i mieszkanie dla rabina.. P. był również członkiem Bractwa 
Świętego i Starszym tej instytucji w latach 1840 i J 850. 

A. A. l'.J. m. Ł. Nr. kał.: 140, 3902, 3831, 5395, 166. 
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F. Friedman: Łódzka Chewra l(adisza, ten.Ze: Dzieje Żydów w Ło· 
dzi, str. 104, 128, 282, 283. i 

(P. Z. G.) Mojżesz Wolf Pilgrym pozostawił 5 dzieci : 

1) jedynego syna Pinchasa Eljasza P. w Łodzi; 

2) Rachelę, żonę łódzkiego fabrykanta Hirszla Muchnickiego (firma 
Bławat &. Muchnicki) i właściciela domu przy ul. Piofrkowskiej 82; 

3) Fajgę, .ZOnę członka rabin~łu łódzkiego Mojzesza Zajdla (v. nr. 470). 

4) Zyslę, żonę Jakóba Józefa Fajilowicza w Łodzi; 

5) Jochewed, fonę Icchaka Kalińskiego w Łodzi. 

O drugiej żonie M. W. P. v. nr. 3170. 

883 Mojżesz Dawid La uf e r pochodził z poważanej rodziny cha· 
sydzkiej. Za młodu wywędrował z rodzinnego miasłeczka 

Przytyka do Łodzi i tu został komisjonerem łódzkich towarów włókienniczych, 
Pozostawił 5 synów: 1) Saula, pośrednika sprzedaży domów w Łodzi, 
2) Józefa, 3) Abrahama, właściciela przędzalni wigonji. 4) Symchę, poś· 
rednika handlowego, 5) Wolfa, kramarza w Łodzi, oraz 5 córek: 1) Rywkę 
Leję, żonę Jonatana Działowskiego, 2) Judytę, żonę Mojżesza Arona 
Lewina, 3) Szajndlę, żonę Mojżesza Pakuły w Ameryce, 4) Esłerę, żonę 
Hirsza Michała Pelca (v. nr. 725 -- 726); piąta córka M. D. Laufera 
wyszła zcmqż za J. A. Dudelczyka (v, nr. 1429). 

884 (P. Z. G.) Józef Land a u był synem Abego L. (v. nr. 955) 
z Częstochowy. Abe L. dał swym 'trzem synom europejskie 

wykształcenie. Dwaj jego synowie, Wilhelm i Leopold L., założyli w War
szawie kantor bankierski, a w r. 1870 filję tego kantoru w Łodzi. Była ło 
najstarsza w Łodzi firma bankowa, Również Józef L. posiadał kontor 
bankierski w Łodzi. Był ponadto właścicielem domu przy ul. Piotrkowskiej 
23. Wszyscy bracia L. słynęli jako niedowiarkowie („apikorsim") i należeli 
do pierwszych oświeconych Żydów łódzkich. W związku ze śmiercią Joze· 
fą L. . wydarzył się - wedle krążących ustnych tradycyj miejscowych -
w Łodzi wypadek, który rzuca niezmiernie charakterystyczne świalło na 
ówczesne stosunki kulturalne wśród żydostwa łódzkiego Oto w dwa· lata 
po śmierci Józefa L,. (w r. 1877), córka Rachmiela Bronowskiego, licząca 
podówczas około 15 - 16 lat, poczęła zdradzać objawy rozstroju umys
łowego. Jej otoczenie doszło do przekonania - i to na podsfawie rzekomo 
jej własnyah · słów - że wszedł w nią „dybuk" (zły duch) i to w osobie 
zmarłego niedawno Józefa L. Wezwano wówczas do Łodzi ćhósydzkiego 
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rebbego, który dokonał ceremonji wypędzenia dybuka, a wypadek ten 
stał się głośny w Łodzi i miastach okolicznych. 

Syn Józefa l„ Stanisław L. założył wespół ze swym szwagrem Wolle 
skład manufaktury pod firmą „Landau &. Weile". 

891 Szlama He n d I is z był przez bardzo długie lata, przeszło 30 
lat, rzezakiem gminy żydowskiej w Łodzi (Już listy Dozoru z r. 

1843 wymieniają go jako rzezaka gminy). W r. 1847 pełnił też przejściowo 
funkcje szkolnika gminy żydowskiej. 

A. A. D. m. Ł. Nr. kat.: 2329, 166, 5447. 
F. Friedman: ·Dzieje Żydów w Łodzi, str. 85, 275. 

(P. Z. G.) Aron Salomon Hendlisz, syn rabina m. Piątku Dawida 
przybył do Łodzi z Bolimowa. Był początkowo zwolennikiem cadyka 
z Przysuchej, a następnie cadyka kockiego. 

902 (P. Z. G.) Cywja Cyrla W i ner była córką Herszla Erlicha, 
który był jednym z najbardziej poważanych chasydów w War· 

szawie. Jako młoda dziewczyna wyszła za Izraela Icchaka Winera 
(v. nr. 3071 ), podówczas już wdowca i ojca 4 dzieci (v. nr. 165). Cywja 
Cyrla W. pozostawiła 6 dzieci: 

1) Chanę Libę, żonę fabrykanta i chasyda pabjanickiego, Mojżesza 

Wolfa Joskowicza, spowinowaconego z cadykiem z Góry Kalwarji; 

2) Symchę Binarna W. właściciela domu i fabrykanta w Łodzi; 

3) Mojżesza W. przedsiębiorcę budowlanego w Łodzi, który później 
wyemigrował do S:z:wajcarji, a następnie do Palestyny; 

4) Sarę Hindę, żonę Chaima Lejba Goldwassera w Rawie; 

5) Mirjam, żonę Dawida Zalmana Zylbers:z:aca w Łodzi! 

6) Deborę, żonę Joela Goldfogla. 

904 (P. Z. G.) Jakób Fr en kie I, zwany w Łodzi „der Engdlender", 
należał do najzamożniejszych swego czasu Żydów łódzkich. 

J. F. urodził się w Lubrańcu we Wielkopolsce w r. 1800. Ojciec 
wysłał go do Leszna, by pogłębił tam swoją wiedzę talmudyczną 

pod kierunkiem słynnego uczonego rabbi Jakóba. Młodego adepta wie
dzy talmudycznej ciągnęło jednak do handlu i razu pewnego, otrzymawszy 
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od ojca pieniądze na półroczne utrzymanie w Lesznie, ucie~! z~ skromną 
tą sumką do Anglji. Tu nauczył się· rze.mi~sła tk~c!<iego, Ją.I się ~and lu 
i dorobiwszy się pewnego skromnego kapitaliku, wroc1ł dp kraiu .. Poiqw~zy 
za żonę córkę wielkiego bogacza Fiszlo Handelsrnanci z Lublina, Roiz~ 
G'tl osicidł w fabrycznem mieście Aleksandrowie i rozpoczął produkowoc 
ch

1

u~ki. Podczas kilkoletniego pobytu w Aleksandrowie sfał się Jakób F. 
gorącym zwolennikiem aleksandrowskiego cadyka Chanocha Henicha. 
Później przeniósł się Jakób F. do Łodzi, tu roz~oczqł, na wielką sk~I~ 
handel domami i dobrami ziemskiemi, oraz lasami. Jakob F. był własc1· 
cielem kilku dóbr ziemskich, jakoto: Wiskitno, Gemzów ('?), Broniszyn, 
Stanisławow i przylegających do tych dóbr lasów. W Łodzi osiadł Jakób F. 
w wybudowanej przez się „Kamienicy" "lt~'~lJ';ijNp ,,,„ która była najoka· 
zalszym wówczas budynkiem na rynku Starego Miasta (przy rogu Alek· 
sandryjskiej). Jego dom był punktem centralnym żydowskiej Łodzi w owym 
czasie. Tu schodzono się na narady bądźto w prywatnych sprawach 
handlowych, bądźto w sprawach społecznych, bądź/o w sprawach religij· 

nych i dobroczynnych. 

Żona Jabóba F., Rajza Gitla przeżyła o kilka lat swego męża (v. 
nr. 1515). 

Małżeństwo Frenkiel miało dość liczne potomstwo, a mianowicie : 

4-ch synów: 1) Józefa F. w Łodzi (v. nr. 1416), 2) Mordechaja, właściciela 
zakładu apreturowego w Konstantynowie 3) Lejbusza i 4) Fiszla, obu w Kaliszu; 

4 córki, które wyszły za 1) Jezajasza Wiślickiego w Łodzi, 2) Icchaka 
Rapeporła w· Tarnowie, 3) Dawida Bornsteina w Kowalu, 4) Wolfa Brom· 
berga w Warszawie. 

908 Mojżesz Cy pe r ma n, krawiec, urodzony w Baranowie w po· 
wiecie lubelskim, przybył w r. 1839 z miasteczka rodzinnego 

. do Łodzi i odegrał tu dużą rolę w walkach wewnętrznych między kraw
cami żydowskimi. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 192 - 193, 347. 

915 (P. Z. G.) Lejbusz Kalman Le r ner pochodził z miasteczka 
Pławno obok Radomska. Ojciec jego (zamieszkały początkowo 

w Janowie obok Częstochowy), Nuta L. był rabinem w Pławnie, a imię 
Nuta zostało mu nadane ku pamięci słynnego przodka, wybitnego kaba
listy krakowskiego XVIII wieku, Natana Nuty Szpiry. Brat Nuty Lernera 
Abraham L. był kierownikiem jesziwy w Krakowie i autorem dzieła 
.Cuwła d'Abraham" "t::ll1'1:u~i Nl'li,~„. Ojciec Nuty i Abrahama Lernerów, 
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a dziadek Lejbusza Kalmana L., Wolf L. . mieszkał w Janowie, gdzie 
słynął jako człowiek b. pobożny i jako cudotwórca. 

920 (P. Z. G.) Rozalja Fr en k e I była córką wybitnego talmudysty 
Salomona Lewiego, zwanego „Szlojme Pozner", był bowiem 

uczniem słynnego rabina Akiby Eigera w Poznaniu. Swego czasu zwrócił 
się jeden z najzamożniejszych Żydów w Kole, Wolf Reichert, do rabina 
Akiby Eigera z prośbą, by mu wybrał jednego z wybitniejszych uczniów 
swego jeszybotu na zięcia. Wybór padł na Salomona Lewiego, najlep· 
szego ucznia, który po ożenku osiadł w Kole i prowadził tamtejszy je· 
szybot, zaś żona jego prowadziła wielkie interesy handlowe. Salomon 
Posner nie był zwolennikiem chasydyzmu. Córkę swq Rozalję wydał za 
syna bogatego Żyda łódzkiego Jakóba Frenkla - (v. nr. 904) - Fiszla 
(Feliksa) Frenkla. Rozalja F. odumarła męża w młodym wieku (29 lat), 
osierociwszy 2 synów: Rafała i Hirsza (Henryka). Obaj otrzymali euro· 
pejskie wykształcenie i ukończyli politechnikę w Rydze, uzyskawszy 
dyplomy inżynierskie. Po śmierci ojca objęli założoną przez niego dużą 
fabrykę koronek w Kaliszu. Gdy wojska niemieckie wkroczyły w r. 1914 
do Kalisza i brały zakładników, został Henryk Frenkiel, jako jeden z naj· 
poważniejszych i najbogatszych obywateli n:iiasta, również zabrany przez 
Niemców. Zmarł w drodze podczas konwoju · (wedle innej wersji został 
zamordowany w drodze). 

9 21 Szlomo Icchak Bł a w at ze Zgierza posiadał od roku 1833 
w Łodzi sklep towarów norymberskich, łokciowych, jedwabnych 

i przędzy bawełnianej w rynku Starego Miasta. W r. 1838 należał jeszcze 
do średniozamożnych kupców łódzkich, a jego obrót handlowy oceniano 
na kilka tysięcy złp. Bławat, będąc niezmiernie rzwtkim człowiekiem, zajmo· 
wał. się obok handlu również innemi zajęcic:tmi. Tak np. był również pokątnym 
doradcą. W r. 1858 podjął wspólnie z I. Birencwajgiem niezwykle śmiały 
plan,, który w rezultacie dał mu duży majątek i pozostał nie bez wpływu 
na dalszy rozwój Łodzi, Oto wspólnie z Birencwajgiem nabył u właścicie· 
la wsi. Radogoszcz i Bałut część obszaru Bałut (około 400 mórg), przyle· 
gającą do m. Łodzi i teren ten zaczął parcelować na drobne działki, 
zakładając na nich nową osadę miejską pod nazwą „Bałuty Nowe". Mimo 
sprzeciwu ze słrony władz miejskich i powiatowych, udało się obu wspól· 
nikom przeprowadzić swój plan. Nowa osada miejska , będęca natura!· 
riem przedłużeniem m. Łodzi, a nieobciążona rozmaitemi ograniczeniami 
mieszkaniowemi i budowlanemi, stosowanemi przez władze miejskie łódz· 
kie, rozwijała się niezmiernie szybko. Już w drugim roku po rozpoczęciu 
parcelacji,, tj. w r. 1860 - liczyła 33 nowe domy i 422 dusz ludności. Dalszy 
rozwój osady szedł w jeszcze szybszem tempie. 
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Bławat był również czynnym członkiem Chewry Kadiszy. W czasie 
piastowania przez niego urzędu Starszego 1859-1861 bractwo w bardzo 
silnym stopniu przyczyniło się do wybudowania pierwszej łódzkiej synagogi 
murowanej na ul. Wolborskiej, w czem niemałą zasługę ma Szlomo B. 

A. A„ D. m. Ł. Nr. kat. : 3831, 3908 i inne. 
F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi sir. 54, 56, 87, 90, 128, 142, 

166, 270, 282, 330. 
F. Friedman: Rewir żydowski w mieście Łodzi, tenże: Die Entsłehung 

von Balut, w Neue Lodzer Zeitung. 
tenże: Ł.ódzka Chewra Kadisza .. 

(P. Z. G.) Salomon Icchak Bławat był zwolennikiem cadyka w War
kach, Icchaka. Gdy po śmierci cadyka dwaj jego synowie podzielili się 
wpływami: jeden z nich Menachem Mendel pozostał cadykiern w War
kach, a drugi Jokób Dawid założył dwór w Mszczonowie, - Salomon 
Bławat przyłączył się do zwolenników cadyka mszczonowskiego i odgry
wał wśród nich wybiłną rolę. 

930 Manes He b er, syn znanego działacza Judy Becalela Hebera 
(v. nr. 20), był członkiem Chewry Kadiszy. 

935 <P. Z. G l Leja Mirjam Tr a ub e była córką Arona Herszkowicza 
z Sochaczewa. Wyszła zamqż za Abele Traubego, wybifnego 

chasyda i zwolennika cadyka z Góry Kalwarji. Zmarła w połogu, licząc 
zaledwie 21 lat i pozostawiła sy~ka Benjamina Mendla T. 

955 Abe (Adolf) Land a u pochodził z Częstochowy i osiedlił się 
w Łodzi około 1850 roku. Prowadził tu duży skład przędzy 

bawełnianej i należał w r" 1854 do pierwszych Żydów łódzkich, którzy 
otrzymali pozwolenie na przeniesienie swych interesów handlowych z rewi· 
ru żydowskiego do Nowego Miasta. W .. r. 1860 przeniósł się L. również 
na mieszkanie do Nowego Miasta, mimo że nie otrzymał na to zezwole· 
nia rządowego. Gdy w r. 1849 założone zostało w Łodzi Zgromadzenie 
Kupców, był L. jednym z pierwszych kupców żydowskich, przyjętych do 
Zgromadzenia (jako kupiec 11-giej gildji). Działalność handlową Adolfa L, 
charakteryzuje ówczesny. prezydent m. Łodzi, Traeger w następujących 
słowach : „Landau chętnie zasila ·tkaczy miejscowych kredytem, ułatwia im 
sprzedaż towaru, wysyłajęc takowy na prowincję, a nawet w najodleglejsze 
punkfy ·. ~esarstwa". L. był jednym . z pierwszych oświeconych Żydów 
w Łodzr r synom swym Leopoldowi, Wilhelmowi i Józefowi dał euro
pejskie wyksztaJcenie (v. nr. 884). · 

\, 
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· <P. Z. G.) Przyfem był L. również znawcą falmudu i od czasu do czasu 
sfudjował kartę gemary. 

F. Friedman : Dzieje Żydów w Łodzi str. 83, 85, 100, 143, 169 

983 (P. Z. G.) Rywka Rachel Zylberszac była córkę Izraela Icchaka 
Winera (v. nr. 3071) i jego żony Hadassy (v. nr. 165), oraz 

żoną Szabtaja Lewiego Zylberszaca (v. nr. 1006). Zmarła w połogu .. 

996 (P. Z . . G.) Mirel Je.ro z ~I im. s k a, córka Izraela Szapiry z Ja-
noweJ, brafa rabina łodzkrego Mendla .Wolfa Jerozolimskiego 

(obaj bracia przyjęli w czasie nadawania żydom nazwisk przez władze 
krajowe odmienne nazwiska). Mirel wyszła za syna swego wuja, rabina 
łódzkiego (v. nr. 4), Beria Wolfa hcikohena Jerozolimskiego i miała kil
koro dzieci, a mianowicie: 

1) Mendla Wolfa, właściciela handlu manufaktury w Łodzi; 

2) Rudę, żonę kupca towarów bawełnianych Nachmana Piotrkowskiego; 

3) Icchaka Józefa, właściciela składu komisowego; 

4) Mojżesza (w Ameryce); 

5) Berysza, znanego' kupca i bogatego obywatela w Łodzi. 

1006 <P. Z. G.) Szabtaj Lewi Z y I b er sza c pochodził z Kamieńska 
obok Piotrkowa. Ożenił się z Rywkę Rachel (v. nr. 983), córką 

lzr, Icchaka Winera (v. nr. 3071 ). Pewnego ra~u, gdy w czasie przebudowy 
szopy, przeznaczonej na skład owsa, dozorował pracę, spadła mu na gło
wę belka. Zylberszac zaniemógł ciężko i po 8 dniach zmarł. Pozostawił 
dwoje dzieci: Henicha Z. w Łodzi i Hadassę, żonę Gerszona Buzyna 
w Łodzi. 

1007 (P. Z. G.) Lajbusz !lipski był synem Hirsza lipskiego (v. nr. 21 ). 
Był zwolennikiem rabi Icchaka w Warkach. Zajmował się nau

czaniem dzieci i uchodził za najlepszego nauczyciela gemary w Łodzi. 
Do jego chederu posyłali swe dzieci najzamożniejsi rodzice. Na starość 
miał pono sparaliżowaną nogę. Pozostawił 6·ro dzieci: · 1) Fisz la, który 
był grabarzem na Starym Cmentarzu żydowskim, zwany „der hekdeszmann 
2) Mojżesza Jerachmiela, właściciela domu i fabryki w Łodzi, 3) Lipmana, 
mełameda w Łodzi, 4) Gołdę, żonę Binema Dudelczyka, 5) Hindę lipszę, 
żonę Izraela Pomeranca, 6) T aubę, żonę Herszla Wunscha, który wedle 
tradycji miejscowej - miał być jednym z założycieli bracfwa 11.l:1!:l!L7 ,,~,lt)h, 
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1013 (P. Z G.) Hinda Przygórska, żona zamożnego mieszkarka Kon

stantynowa, Eliezera Izaka P., miała z nim 2 ·synów, Mojżesza 
i Rafała P., którzy obaj osiedli w Łodzi. W podeszłym wieku Hinda P. 

przeniosła się do Łodzi, do swego syna Mojżesza ( v. nr. 3164) i fu zmarła. 

1014 Samuel Jechezkiel Z a I cm a n, ło jedna z najwybitniejszych 

żydowskich osobistości starej Łodzi. Z. przybył do Łodzi jako 

ubogi chłopak, praw:lopodobnie około 1820 roku. Począlkowo miał być 
zatrudniony u Awigdora Kochańskiego, który podówczas dzierżewił propi

nację łódzką. Zczasem Z. sam począł nabywać na licytacjach publkznych 

dzierżawę rozmaitych dochodów skarbowych, jak oto: podatek od mięsa 
koszernego, od rodału, dzierżawę dochodów konsumpcyjnych i propinocji, 

zarówno w Łodzi, jak i w okolicznych miasteczkach. Dzięki swej energji 

i rzutkości doszedł niebawem do majątku. Równocześnie począł Z. prawa· 

dzić rozległy handel przędzą i niebawem należał do najznaczniejszych 

łódzkich hurtowników przędzy. Już w r. 1838 oceniały źródła urzędowe 

jego obrót handlowy conajmniej na 15.000 zip. z. szczególnie zajmował 

się udzielaniem tkaczom przędzy na kredyt, przez co był, wedle świadec

twa prezydenta m. Łodzi, „bardzo pożytecznym dla przemysłu miejscowego" 

oraz na wielką skalę zajmował się przemysłem nakładowym. Skład przędzy 

Zalcmana mieścił się od 1828 roku przy ulicy Piotrkowskiej (dzisiejszej 

Nowomiejskiej). Jako niezwykle bystry i szybko orjentujący się człowiek 

interesu rychło spostrzegł się Z., jakie niezmierne korzyści dać może akcja 

budowania domów w szybko rozbudowującej się Łodzi. Zakupił więc 

szereg placów, które następnie rozparcelował i sprzedawał, robiąc na tern 

niezłe. interesy. Ponadlo zaczął Z. budować na własną rękę i jLJŻ w po· 

cząłku lał 60-łych jest właścicielem pięciu wielkich dorn6w murowanych, 

przynoszących mu poważne dochody. Dwa z łych domów znajdowały się 

przy ulicy Północnej i Pomorskiej (Średniej), wobec czego wysłqpił Z. w r. 

1-862 do magistratu łódzkiego z inicjatywą następującą : „ Upraszam 

o udzielenie mi pozwolenia na urządzenie w posesji mojej ulicy służyć 

mającej do przejazdu z ulicy Północnej do Sredniej". Prośba Z. została 

uwzględniona i nowoufworzona ulica otrzymała nazwę ulicy Zalcmana, 

którato nazwa uwidoczniona jest jeszcze · na planie miasta z roku 1873. 

Dopiero później ulica fa została przemianowana na ulicę Solną. 

Zainteresowania Zalcmana był wszechstronne. Tak np. około 1830 

roku „nabył Z.-wedle raportu magiśtrafu m. Łodzi z r. 1849 od mieszczan 

staromiejskich 1 O mórg piaszczystego i przez nich zaniedbanego gruntu. 

Tę małą przestrzeń tak ulepszył, że dziś owe piaski wydają najlepsze 

plony. S~m Z. wszelkjemi kierował robotami, a osiągnąwszy cel upragniony, 

wprawdzie znacznym nakładem, dowiódł jednak, że tak jak był dobrym 

kupcem, z takim użytkiem oddciny będzie rolnictwu".' W tymże czasie 
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stara się Z. uzyskać prawo nabywania dóbr ziemskich, niewiadoma jednak 

czy je otrzymał i czy z pozwolenia skorzystał. Pola swoje uprawiał jeszcze 

w latach 60-tych i wtedy również powziął zamiar wystawienia na nich 

domu i urządzenia folwarku. 

Historyczną w dziejach Łodzi żydowskiej siała się walka, którą 

stoczył Z. celem uzyskania prawa zamieszkania poza obrębem rewiru 

żydowskiego. Ograniczenia praw mieszkaniowych żydowskich były w Łodzi 

wówczas bardzo ściśle przestrzegane i nawet ci Żydzi, którzy byli w sta

nie sprostać warunkom dekretu namiestnikowskiego z r. 1825, pozwalają

cego w pewnych wyjątkowych wypadkach zamieszkać Żydom poza rewirem 

żydowskim, napotykali na olbrzymie trudności, jak np. kupcy kaliscy Mam

roth i Lande w latach trzydziestych. T em bardziej nie mógł marzyć o za

mieszkaniu poza rewirem żydowskim człowiek taki jak Z., który nosił 

tradycyjny strój żydowski i był wogóle pobożnym Żydem, podczas gdy 

dekret namiestnikowski przewidywał tylko ulgi dla tych Żydów, którzy 

poczynili już postępy na drodze asymilacji z otoczeniem nieżydowskim, 

porzucili strój żydowski itd. Mirnoto Z. rozpoczął w latach trzydziestych 

walk~ o zamieszkanie w chrześcijańskiej dzielnicy miasta, zabronionej 

dla Zydów i po kilkuletniej zaciętej walce postawił na swojem. Słusznie 

też tradycja ludowa żydowska w Łodzi uważa go za pioniera w walce 

o zniesienie ghetta żydowskiego w Łodzi i walkę tę okrasza calem· mnó· 

stwem barwnych epizodów i legendarnych rysów. Zalcman zamieszkał, 

po uzyskaniu ostatecznego w tej walce zwycięstwa, w domu J. Niebielskie

go przy ul. Piotrkowskiej 175 (wedle ówczesnej numeracji domów, dziś 

jest to ulica Nowomiejska, niedaleko ul. Kanałowej) w Nowem Mieście, 

przy moście, obok stawu. 

z. brał czynny udział w żydowskiem życiu społecznem. Był on kilka· 

krotnie Starszym Dozoru Bóżniczego, w r. 1829, 1830, 1843. W r. 1843 

wspólnie z Pilgromem i Z. Orbachem doprowadził do skutku budowę 

nowej łaźni rytualnej (Mikwy). Jako członek Chewry Kadiszy był dwukrot

nie elektorem bractwa w r. 1836 i 1840, przyczem w tymże ostatnim 

czasokresie przeprowadził wespół z· dwoma innymi elektorami, J. W. Zo· 

nenbergiem i J. Goldenrałem gruntowną reformę stosunków w bractwie. 

Zalcman był poczętkowo chasydem kockim. Później, po - rozłamie 

na dworze cadyka kockiego w r. 1840, miał się podobno Z. stać zwolen· 

nikiem cadyka izbickiego i przyczynić się do stworzenia pierwszego izbic

kiego domu modlitwy (Sztibł) w Łodzi. 

(P. Z. G;j Zalcman pochodził z Brzezin, ze znakomitej rodziny żydow• 

skiej i przybył do Łodzi w młodym wieku. Doszedłszy tu do znacznego 

majątku, utrzymywał własnym sumptem w swym domu na ulicy Piotrkow· 
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skiej własny bet-hamidrasz. Z. przyczynił . się ~ardzo , do w~budo~ania 

synagogi przy ul Wolborskiej. Z. pozostawił dwoch synow: F1szla 1 Bu

nema, kupców w Warszawie, (Fiszel Z. również posiadał sklad przędzy 

bawełnianej w Łodzi) i dwie córki. Jedna z córek Z., wykształconych 

i wychowanych już zupełnie w duchu postępowym, poślubiła Jozuego 

Bi r nb a u ma, syna zamożnego chasyda kockiego Abrahama B. z Pilicy, 

Jozue B. otrzymał w 1870 zastępstwo wielkich firrn zcigranicznych, 

a w 1877 przeszedł od handlu do produkcji, założywszy w Łodzi własnq 

przędzalnię i tkalnię wełny. Przedsiębiorstwo Birnbauma, powiększone 

po kilku latach przez przystąpienie jeszcze 2-ch wspólników, rosło jak na 

drożdżach i przez rzucenie na rynek wyrobów niesłychanie tanich oraz 

przez zużytkowanie przy produkcji odpadków wełnianych, które były 

przerabiane w specjalnie utworzonej szarparni, wywołało przewrót w prze· 

myśle łódzkim: Gdy córka Birnbauma, zatem wnuczka Zalcmana, wyszła 

· zamąż za Salomona Barcińskiego z Częstochowy (v. nr. 1909), przyjął 

Birnbaum zięcia swego do spółki i założył z nim nowe wielkie przedsię

biorstwo przemysłowe. B. zmarł w r. 1920. Przedtem jeszcze zięć jego 

odseparował się i założył w 1895 własne wielkie przedsiębiorstwo pod f-q 

„S. Barciński eł Co", istniejące do dziś dnia. Z synów Barcińskiego (pro· 

wnuków Z.) wybił się przedewszystkiem tragicznie zmarły w listopadzie 

1929 r. Dr. Marceli Barciński, który był wybitną osobisłościq na gruncie 

łódzkim, prezesem związku przemysłu włókienniczego i znanym mecena

sem sztuki. 

Synowie J. Birnbauma, wnukowie Zalcmana, to: inż. Józef Birnbm1m 1 

dyrektor fabryki chemicznej T-wa A. „Słrem" w Warszawie. Inż. Henryk 

B. współzałożyciel wielkiej przędzalni kamgarnu „Dąbrówka" (wespół ze 

swym teściem, Markusem Silbersfeinem) (v. nr. 1898), Juljan B. ułalento· 

wany wiolonczelista. 

Druga córka Zalcmana wyszła zamqż za Marcina Łaskiego 

(v. nr. 1443). 

A. A. D. Ł. Nr. kal. 3904, 3930 i wiele innych. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi: str. 75, 71, 81, 99, 127, 138, 

142-149, 171-177, 198, 281-287, 289, 301, 305, 324, 353. 

Tenże: Łódzka Chewra Kadisza. 

A. T enenbaum: Di geszychte fyn Lodz yn lodzer jidn. 

L. Kahan: llustrirłer jahrbuch far handel, industri yn finansen. 

1019 Manes GoldraJh, urodzony w r. 1814, lekarz ll·giej klasy, 

. zatwierdzony przez Radę Lekarską Królestwa Polskiego dnia 

26.Vl.1843, jest pierwszym dyplomowanym lekarzem żydowskim w Łodzi 

(Dr. T ugendhold przybył do Łodzi dopiero później). Na liście imiennej 
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personelu sanitarnego w mieście Łodzi,. ułożonej w r. 1850 przez magi

strat m. Ło'dzi, figurują tylko wogóle trzej lekarze: 1-ewangielik, Dr. Gustaw 

Stertzel, lekarz 11-giej klcrsy, lekarz m. Łodzi; drugi - katolik M. Schlesinger, 

sztabslekarz i trzeci - Żyd, wyżej wymieniony Goldrath. W którym roku 

G. przybył do Łodzi, niewiadomo. W każdym razie pierwsze ślady jego 

praktyki lekarskiej spotykamy w akiach archiwalnych w r. 1848. W tym 

samym roku 1848, na prośbie Icchaka Zajdemana w sprawie odrębnego 

domu modlitwy, założonego przez postępowców łódzkich, figuruje jako 

jeden z członków tej grupy maskilów M. Goldenrath. 

A. A. D. m. Ł. Nr. kat. 3219, 2372 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, sir. 269. 

(P. Z. G.) Dr. Goldrath był pobożnym Żydem, kt6ry wykonywał 

skrupulatnie wszystkie religijne przepisy i święcił sobotę. Wedle pewnych 

wersyj był on nawet bliski ch:::isydyzmowi i jeździł czasami do cadyka w Gro

dzisku. Znał dobrze język hebrajski i pisywał naukowe artykuły do znanego 

organu maskilów 11hamaggid" "1'l~i"I„. 

1022 Marcus, D ~ut s c h ~a n z Radomska, należał do najznaczniej

szych łodzk1ch kupcow przędzy w lafach 50-fych. W latach 60-fych 

prowadził D. fabrykę wyrobów wełnianych, która zaliczała się wówczas 

do największych żydowskich przedsiębiorstw tego rodzaju w Łodzi. 

A. A. D. m. Ł.: Nr. kat. 3884. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 239, 261, 264, 301. 

1024 
gorliwym 
a później 

(P. Z. G.) Jokób Br us f o ws k i, znany pod przydomkiem „Jan

kiel Sojfer" był pisarzem ksiąg świętych, tefilin i mezuzot, oraz 

chasydem. Począikowo jeździł do rabbi Binema z Przysuchej, 

do cadyka kockiego. Dzieci B. mieszkają w Łodzi. 

1. Q25 Jakób Pr' uszy ri owski (Prusinowski vel Pruśniewicer) pocho-

dził z. Łasku, gdzie był niezbyt zamożnym kupcem. Przeniósł 

się do Łodzi, zamieszkał fu przy ul. Wolborskiej i utrzymywał pokoje 

gościnne. Ożenił się z Chanq Grenzel ze Zduńskiej Woli, krewną rabina 

Chaskla Naumuberga (v. nr. 16 l ). Był członkiem Chewry Kadiszy. 

(P. Z. G.) Syn jego Józef P. był właścicielem domu w Łodzi. Córkę 

swą wydał Józef P. za łódzkiego fabrykanta i chasyda sochaczewskiego 

Sendera Gutmana. Dwaj synowie Jakóba P. Mojżesz i Natan, jakoteż 

drugi ż:ięć Izrael Abowicz (v. nr. 2631) mieszkają w Łodzi. 
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1056 (P. z. G.) Zysel Gita Dor nb us c. h była córką bogatego kupca 

. zbożowego w Zgierzu Wolfa Zylberberga, brata rabina 

w Łasku, w Kutnie, a następnie w Jerozolimie, Mojżesza Lejba Zylber

berga, autora dzieł: „Zajit raanan" "pll'i J'l't„ i „ Tif'eret Jeruszalajim" 

"Cl'?~i1' rl1N"l'1„. 

Mąż Zysli Gity, Aron Dornbusch był synem rzezaka zgierskiego 

Abrahama Aby D. i był zamożnym fabrykantem chustek, oraz właścicielem 

domu w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 38. Wiadomą jednak ogólnie rzeczą 
było, że duszą wszystkich interesów jego była żona. Zysla Gilla zmarła 
w połogu, przy rodzeniu dwunastego dziecka. Liczyła podówczas laf 39, 

a troje zpośród jej dzieci było już po ślubie. 

Oto nazwiska i imiona potomstwa Dornbuschów : 

1) Basza, żona Izaka Zylberberga (Nowy York); 
2) Róża, żona Eleazara Opoczyńskiego (Nowy York); 

3) Margula, żona Hermana Arnsberga (Nowy York); 
4) Pesa, żona Mojżesza Herca Ruziewicza (Worszawa)1 
5) Chana, żona Salomona Baumana (Konin); 
6) Sara (Salka), żona Józefa lipskiego (Piotrków); 

7) Abraham Abe, zmarł za młodu w Łodzi1 
8) Mojżesz (Nowy York); 
9) Estera, żona Bera Fenigsziajna (Łódź); 
10) Laja, żona lsero Henrowicza (Łódź); 
11) Rywka (Rebeka), żona Anszla Golda (Włocławek); 
12) Wolf (Nowy York). 

1064 (P. Z. G.) Józef Cha im Got es gen ad e był zięciem Jakóba 

Olsztajna (v. nr. 43). Nie zajmował się pracą zarobkową, lecz 

wyłącznie słudjowaniem ksiąg świętych i był no utrzymaniu u teściów. Był 
chasydem kockim rebe Mendele, po jego śmierci (w r. 1859) został wyz· 

nawcę syna jego Dawida, zaś po śmierci tego cadyka (w r. 1873) był 
chasydem syna tegoż lzrae.la. Józef Ch. G. pozostawił 2-ch synów: Moj· 

żesza Mendla (w Palestynie) i Rafała (w· Łodzi), oraz córkę, która wyszła 
zamqż za Szabłaja Rozena, właściciela domu i fabrykanta chustek w Ło· 
dzi (v. nr. 2473), zamieszkałego obecnie w Palestynie. 

1069 (P. Z. G! ~brahom Lub iński (Lubiner) pochodził z miasłecz· 
. ka Lubren obok Kowala. Jego ojciec Nisan L. był człowiekiem 

uczonym i bogobojnym. Abraham L. ożenił się z Choją Hendlę (v. nr. 

114), córką obywatela m. Jeżowa, Salomona Wajnberga. Po kilku latach 

pobytu w domu teścia, przeniósł się A. L do Łodzi, gdzie zakupił dom 

(. 
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i: ·r~zpoczął handel manufakturą na wielką skalę. Po pewnym czasie 

otrzymał przedstawicielstwo największej łódzkiej firmy przemysłu włókien

niczego „Karol Scheibler". A. L. był zwolennikiem cadyka z Grodziska. 

Po r. 1852, gdy zmarła mu żona, pozostawiwszy 4 dzieci, A L. ożenił się 

ponownie z T aubą Fajgą, wdową po Judzie Rozenbaumie i córką Jechez

kiela Brajtsztajna z Przytyka (v nr. 2067). Tau ba Fajga miała z pierwszego 

małżeństwa córeczkę· Małkę Chanę, która wychowała się w d.omu Lubine

ra, zaś gdy dorosła, pojął · ją za żonę syn Lubinera z pierwszego jego 

małżeństwa, Izak. Z drugiego małżeństwa A. L. dzieci nie miał. 

Izak Lubiner przejął po śmierci ojca przedstawicielstwo firmy K. Scheib

ler. W domu swym przy ul. Piotrkowskiej 19 założył bejt-midrasz, istniejący 

po dziś dzień. Izak L. miał kilkoro dzieci. Jedna z jego córek wyszła za 

Abrahama Mojżesza Kohna, teścia Jakóba Lejba Mincberga, prezesa gmi· 

ny żydowskiej w Łodzi i posła na Sejm Rzeczpospolitej. 

1081 (P. Z. G.) Jerach miel Ber ma n, syn Samuela B. (v. nr. 173) był cha-
sydem izbickim i człowiekiem bardzo bogobojnym. Opowiadają 

o nim charakterystyczną anegdotkę: podobno miał zanosić gorące modły do 

Boga, by dzieci jego nie zbogaciły się, albowiem bogactwo psuje i oddala 

od wiary. Utrzymywał się z małego handlu towarami kolonjalr:lemi, którego 

duszą była właściwie jego żona. Miał kilkoro dzieci, a mianowi~ie 1) Je

kutiela Mojżesza, 2) Saula Józefa, 3) Izraela Becalela, 4) Basię Leję, żonę 

Becalela Józefa Eisenschmida, 5) Mirjam Brajndel, drugą :Zonę Jechiela 

Krajcera, 6) Sarę Deborę (rozwódkę), 7) Rebekę Rachelę, :żor;ię .Salomona 

Lewkowicza, 8) Jochewed Nechamę,. żonę Berysza Edelmana, . 

1083 (P. Z. G.) Felicja L a n de, córka Ajzyka Gerszona Brysza, właś-
ciciela fabryki cukru w Pięczniewie obok Łodzi i handlu towarów 

kolonjalnych i farb w Łodzi, była żoną Stanisława Lande, - rodem z Czę· 

słochowy - kierownika domu bankowego „Landau &. Co" w Łodzi. Zmar

ła licząc lat 21 i osierociła dwie córeczki. Jadwigę i Marję, które otrzymały 

bardzo staranne wychowanie w duchu postępowym. Jadwiga wyszła zamąż 

za Feliksa Landsberga, syna znanego przemysłowca Hilarego L. w Toma

szowie Mazow., zaś Marja wyszła zamqż za dra chemji Władysława 

Zaksa, właściciela fabryki. chemikaljów w Częstochowie. 

1105 Fryda Fr en ke I, córka Abrama Mojżesza· Prussaka (v. nr. 

2772). 
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1118 (P. Z. G.) Mojżesz Wolf Tra u be, syn Eleazara T. z Kc1lisza 
j prawnuk słynnego z pobożności i uczoności rabino w Kaliszu 

Abele hakohena („Abele charif"). Mojżesz W. T. był uczniem rnbinCJ zgier
skiego Szolema Hirsza Kohena, z którego jesziwy w Zgierzu wyszło wielu 
wybitnych ludzi. M. W. T. był zwolennikiem cadyka kockiego i cadyka 
z Góry Kalwarji. Ożenił się z córkr~ rabina w Grodzisku Benjamina Schrei· 
bera (v. nr. 1671). W Łodzi prowadził kolekturę loferji państwowej. 
Pozostawił 2-ch synów: Abego i Jehoszuę. Obaj są mieszkar1cami Łodzi. 

1131 (P. Z. G,) Józef Mor gens z ter n, syn Izraela Mordechaja 
i Brajny Morgensztern (v. nr. 1786) był bardzo uzdolnionym 

i biegłym w naukach żydowskich młodzieńcem. Zmarł, licząc lat 18, na 
chorobę płucną. 

l 143 Marcin (Markus) Łask i, z Poddębia, zięć J, S. Zalcrnana ( v. 
nr. 1014), należał do najznaczniejszych łódzkich hurłowników 

przędzy. Już w r. 1852 obroty handlowe jego handlu miały wynosić racz· 
nie wedle źródeł urzędowych 10,000 rb. sr. tj. około 67,000 zip. Łaski należał 
do grupy oświeconych Żydów łódzkich, skupiających się dokoła domu 
modlitwy I. Zajdemana. Ł. odgrywał również bardzo poważną rolę w łódz· 
kich kołach finansowych i był jednym z założycieli najstarszej i najpoważ
niejszej instytucji finansowej, Łódzkiego Tow. Kredytowego (założonego 
w r. 1872). 

A. A. D. m. Ł. Nr. kat.: 2372, 2398, 
F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi słr. 83, 147, 172, 300. 
Lodzer Zeitung. Jubilaumausgabe 1888. 

1146 (P. Z. G.) Chanach Lejb o w i cz był handlarzem ryb. Pozostawił 
8 dzieci: 1) lciego, 2) Barucha, 3) Nalana, 4) Lajba, 5) Jutę, 

żonę Samuela Józefa Lubochińskiego, 6) Michlę, żonę Samuela Goldsztajna, 
7) Sarę, żonę Salomona Moszkowicza <fryzjera), · 8) Rajzlę, żonę Kopia 
Kopelowicza. 

1153 Jakób . B o e hm z Sieradza, początkowo buchalter u Mamrot ha 
lub Landego w Łodzi, usamodzielnił się z początkiem lat 40-fych 

i założył własny skład przędzy bawełnianej i towarów łokciowych przy ul. 
Średniej. B. jest prawdopodobnie pierwszym żydem łódzkim, który ołrzy· 
mal pozwolenie na zamieszkanie przy ulicy Średniej, położonej poza 
obrębem rewiru żyd0wskiego, bowiem odpowiadał warunkom dekretu 
namiestnikowskiego z roku 1825, Był żydem woświeconym", noszącym strój 

krajowy (należał do grupy. maskilów; której pr.zewodzH Zajdeman), ponad· 
to zobowię~ał się wybudować na placu pustym przy ul. Sredniej dom 
murowany, któremu to warunkowi wkrótce uczynił zadość Boehm należał 
do znaczniejszych kupców żydowskich w mieście, interesował się również 
ogólnerni sprawami miejsUerni. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, sir. 81, 142, 146, 166, 200, 
221, 281, 283, 225, 309. i 

A. A. D. m. Ł. Nr. kat. 3908, 3902, 140. 
Arch. Akt Dawnych w Warszawie: Akta Kom. rząd. spr. wewn 

Nr. kat. 1325. 

1159 Lewek Z aj d Ie r, syn Pinchasa. Z., posiadał od r. 1828 sklep 
towarów korzennych i żelaznych w rynku Starego Miasta i był 

właścicielem połowy domu na rynku Starego Mia~ta. Lewek Z. należał do 
średnich kupców łódzkich swego czcsu. W latach późniejszych posiadał 
również hurtownię trunków krajowych. W latach 50-tych i z początkiem 
60-tych, w epoce wielkiej ciasnoty pieniądza· gotówkowego, zajmował się 
Z. „ażiotażem pieniądza kruszcowego", za co został ukarany. Był czynnym 
członkiem Chewry Kadiszy, elektorem bractwa w r. 1835, zaś Starszym 
w latach 1840 i 1842. 

A. A. D. m. Ł. Nr. kat. 3908, 3902 i inne. 
F. Friedman: Łódzka Chewra Kadisza: " 
„ „ Dzieje Żydów w Łodzi, sfr. 43, 56, 138, 148, 180, 277, 282. 

J. Litwin: Łódzkie surogaty monety zdawkowej z okresu powstani~ 
styczniowego. 

(P. Z. G.) Lewek Zajdler pozostawił syna Izraela Wolfa Z. i 4 córki, 
które wyszly zamąż za Mojżesza Żurkowskiego, Hirsza Engla, Wolfa Le· 
wiego i Menachema Glicensztajna. 

1171 (P. Z. G.) Glika Le w i, córka Izraela Wolfa Żurkowskiego ze 
Zgierza {siostra Tauby Prussak {v. nr. 1769) była żoną Szymszo· 

~a Lewiego w Zgierzu. Córkę swą wydała zą wielkiego przemysłowca 
łódzkiego, Dawida Prussaka. Po śmierci męża przeniosła się Glika Lewi 
do swej córki do Łodzi i tu dokonała żywota. 

1217 (P. Z. G.) Abraham Ber I iński,· syn Lipmana Berlińskiego (v. 
. . nr. 478); był ·zwolennikiem cadyka .z Góry Kalwarji i posiadał 

sklep żelazch przy .uL Nowomiejskiej. 
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1234 (P. Z. G.) .Jud<!l Lejb E p szt a! n, zn.any w Łodzi· p~d przydorn- , 

l<iem ,;lejb Dobrer" (pochodził bowiem z m. Dobrej}, był drob

nym kupcem i chosydem kockim. Obaj jego synowie Saul i Hirsz Nachurn 

byli przemysłowcami, · przyczern bardziej wybił się Hirsz Nachum, jako 

fabrykant wyrobów flanelowych, kamgarnowych i kortów. Hirsz Nachum 

był ponadto właścicielem domu przy ul. Piotrkowskiej 69, gdzie użyczył 

bezpłatnego lokalu dla modlitewni· jednej z sekt chasydzkich. Zięciem Judy 

Lejba E. był Hirsz Szfern')erg, znany z pobożności i uc.zoności chasyd. 

1251 (P. Z. G.) Rajzel Cud·kowicz była żoną sofera (pisarza roda· 

łów} Izraela C. (v. nr. 1751 ). Jeden z jej synów, Mordechaj 

Samuel C. mieszka w Zgierzu i znany jest w kołach chasydzkich jako 

autor dzieła „Awnej Szoham" Cl'IW '.l!lN (Łódź, 1925). 

1256 (P. Z. G.) Leja W i fe Is o h n była żoną Dawida W. (v. nr. 149). 

Wedle tradycji rodzinnej miała ona wyjątkowo liczne potom-. 

sfwo, .a mianowicie 22 dzieci, które coprawda nie wszystkie podchowały 

się. Zmarła w podeszłym wieku, licz9c laf 84. (v. nr. 65). 

. ,,~ ' 

1261 (P. Z. G.) Perla Mindla Szer es ze wska była córką zamożne· 

go Żyda warszaw.!ikiego Izaka Ajzyka Grauhara. Wyszła zamqż 
za Hirsza Turkeltauba w Warszawie (zwanego zpowodu swej zamożnoscr 

„Herszel nugid'') i miała z nim dwoje dzieci: Lejba T. w Warszawie 

i Gołdę, żon~ Bera T auba w Płocku: 
1". , , r ,. 

Pierwszy mąż odumarł ją w młodym wieku. Perla Mindla wy·· 

szla PO. dłuższym czasie powtórnie zamęż za komisjonera towarów włókien

niczych w Łodzi Lejba hakohena Szereszewskiego, podówczas już. wdowca 

i ojca 2 synów ( v. nr. 271 O). · · 

Perla Mindla urodziła drugiemu mężowi również 2-ch synów, a mia

nowicie: Samuela Wolfa, niegdyś poważanegc:i fabrykanta i właściciela 
domu .w Łodzi, oraz Elchanana, współwłaściciela firmy „Szeresiewki &. Per· 

kal"· w Łodzi (Obaj synowie by.li zięciami Izaka Perkala ze Złoczewa}. 
Zmarła· w 'połogu ż drugim synem, licząc laf 40. 

1268 (P. Z. G.) Jakób Saul Ber I iński, syn Lejbusza Berlinera 

• 
11 

w r,iotrkowie, . znanego pod przydomkiem „reb Lejbusz reb 

Te1weles. Teiwele B. był synem rabina Hirsza Lewina w B.erlinie. 

Tejwele B. ożenił się z córką znanego obywdfela pk>lrkowskiego i osiadł 
w Piotrkowie, poczem zmienił swe nazwisko na Berliner (v. nr. 2593) .. 
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Jakób Saul B. ożenił się z córką rabina w Lutomiersku, Nuty Bahar

jera i miał z nią 3-ch synów: T ewelego w Łodzi, Manelego w Piotrkowie 

i Naftalego Hirsza, który osiadł w Dęb iu i prowadził lam hurtowy handel 

win. Syn Naftalego Hirsza, Lajb Berliner, zięć znanego rabina kaliskiego, 

Chaima Eliezera Wakso, miał duży skład win w Warszawie. Córkę swą 

wydał Lajb Berliner za syna cadyka z Góry Kalwarji, Majera Aliero. 

Największą chlubą domu Berlinerów był syn Lajba Berlinero, Saul 

Henoch, który do 22-ego roku życia zajmował się głównie naukami rabi

nicznemi i był wybitnym znawcą talmudu i literalury rabinicznej. Już mając 

lat 22, rozpoczął sfudja nad matematyką, ukończył po kilku latach uni

wersytet w Giessen i uzyskał docenturę matematyki w Bernie Szwajcarskiem. 

Po wojnie światowej wrócił do Polski i objął kierownictwo żydowskiego 

gimnazjum realnego w Wilnie, lecz po kilku lafach powrócił na katedrę 

w Bernie. Wkrótce potem został powołany do Polski na wyższe stanowisko 

w Głównym Urzędzie Statystycznym, poczem objął stanowisko kierownika 

Wydziału Statystycznego w ZUPU. Zmarł we wrześniu 1933 r. Ogłosił sze

reg prac z dziedziny mafematyki, w szczególności: „lnvolulionssysteme 

in der Ebene des Dreiecks" ( 1914) i „Z we i neue projektive nallirliche 

Geomefrien" (1918 - 1919) . 

1270 (P. Z. G.) Mojżesz Wysocki, znany w Łodzi pod przydom-

kiem „Mojżesz D'worfer", pochodził bowiem z m. Warty, gdzie 

za młodu studjował u maggida (kaznodzieji) w Warcie robi Eljasza, który 

słynął ze swej bogobojności.· Mojżesz W. ożenił się z córką cbywatela 

ozorkowskiego i osiadł w Ozorkowie. Przez kilka laf był na utrzymaniu 

u teścia. Rodzice żony zaczęli po pewnym czasie domagać się, by począł 

zarabiać na życif;) i Mojżesz W. rozpoczął handel monufakfurq, lecz zmys

łu kupieckiego nie wykazał. Gdy mu robiono z tego powodu wyrzuty, 

opuścił dom rodzinny i udał się na Ukrainę, na dwór słynnego cadyka, 

Mordechaja Twerskiego, zwanego „reb Motele Czernobyler". Na dworze 

cadyka odgrywał Mojżesz W. niepoślednią rolę. Molele Cz. miał wybraną 

dziesiątkę (minjan l'.l?.l) najbliższych mu chasydów, z którymi odprawiał 

w póine popołudnia modły „Szacharit'' l"l''1Mlll. Do tej dziesiątki nalei.al 

podobno także M. W. Cadyk czernobylski ponadlo powierzał najzaufań

szym swym chasydom zaszczytny obowiązek wychowywania jego synów. 

Między innymi właśnie M. W. został wyróżniony w fen sposób i otrzymał 

stanowisko „rnadricha" (wychowawcy 1''11?.l} jednego ze synów cadyka, 

Abrahama (znanego później jako 11Trysker maggid"). Jak opowiadają, był 

Mojżesz W. z początku zwolennikiem surowego ascetyzmu i umartwiał 

swe ciało, gł6wnie długotrwałemi postami (od soboty do soboty). Później 

zmienił swe poglądy w tej sprawie. Pewnego razu przybył do cadyka 

czern.obylskiego cadyk Icchak z Warki i został prz_ezeń bardzo. życzliwie 
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przyjęty. Dzięki temu stał się M. W. po wielu lc1łach - po swym. powrocie 

do Łodzi - zwolennikiem cadyka wareckiego, a po jego śmierci (w r. 

1848) zwolennikiem jego syna r. Mendele w Warlwch. Po śmierci reb 

Mendele (w r. 1868) jeździł do Beryszo Landaua w Wielkiej Biolej, syna 

rebego ciechanowskiego, a po jego śmierci (w r. 1876) przyłączył się do 

zwolenników r. Jechiela Dancygiera (syna cadyka Fajwla Gricera) w Alek

sandrowie. 

Z pierwszej fony miał Mojżesz W. iroje dzieci: Najstarszy syn 

Chaim Binem, którego w młodości chciano wziąć do wojska rosyjskiego 

jako kanfonistę, salwował się ucieczką zagranicę. Wkorku osiadł w Anglji 

w t~ewcastle i zdobył sobie lu poważne stanowisko. Zczasem zesłał nawet 

prezesem gminy żydowskiej w Newcaslle, Nazwisko swe zmienił na Tur

ner. - Drugi syn, Salomon Mordechaj, zamieszkał w Wcrrcie, córka zaś 

wyszła zamqż za Borucha Przyrowera w Warcie. - Z drugiej żony, kłóra 

w poszukiwaniu lepszego źródła zarobkowania osiadła w Łodzi, miał syna 

Izaka, który osiadł w Wieluniu, a następnie wyemigrował do Newcosłle, 

oraz córkę Jochewed, żonęi Hersza Lewiego w Łodzi. 

1273 (P. Z. G.) Cha ja Chowa Sara To p o Ie w i cz była córką Noego 

Haltrychta (v. nr. 1517) i żoną Samuela Topolewicza. 

1282 <P. Z. G.) Szamaj Rot s z y Id był synem poważanego obywatela 

m. Bełchalowa, Fajwla R. i zięciem Ruwin-lzraela Frenkla z Siera

dza (syna rabina w Lutomiersku, ·Judy Frenkla, autora dzieła: "Bejt Jehuda" 

i11ii1' l1'::1). Od strony matki był Szamaj R. bratem cadyka Jakóba Blumen

zona, znanego pod przydomkiem „Jankiele Widamer'', Szamaj R. pozosta· 

wił 5 synów i 1 córkę, a. mianowicie: 1) Judę Lejba, 2) Mojżesza, obu 

w Kozienicach, 3) . Henocha w Sieradzu, zięcia rebego w Zawichoście Cwi 

Chaima (syna rabina w Kaliszu Mojżesza Efraima Jakubowicza), 4) Abra

ma Bera w Łodzi, 5) Samuela w Złoczewie, 6) Cyrlę, żonę Mendla Gło· 
gowskiego w Piotrkowie. 

1295 Chana Go f'e s gen ad e była córkę Mojżesza Olszłajna (v. 

nr. 43) i żoną Samuela Gotesgenade (syna rabina w Wiskitnie, 
Chaima G.) 

1297 Rywka. EI bi n g er, żona Markusa E. (v. nr. 2014) przemys· 

. . łowca. I kupca, właściciela jednego z większych żydowskich 
przeds1ęb1orstw fabrycznych w Łodzi w lafach 50-tych (fabryka wyrobów 
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wełnianych). E.~ przybył do Łodzi z m. Tomasz.owa.. : ,, 

F. Friedman : Żydzi w łódzkim przemyśle'. 

' . 
1329 Jakób Wołek Z o n en ber g, ~yn Pin~hasa. Z. (v. nr. 5) był 

. . bardzo czynnym społecznikiem. ·J. W. Z. wziął bardzo czynny 

udział w komitecie budowy domu modlitwy i mieszkania dla rabina 

w lafach trzydziestych. J. W. Z. był również czynnym członkiem Bractwa 

Świętego, ktorego eleldorF!m ~ył kilkakrotnie (1833, 1834, 1840, .1841). 

W r. 1840, jako elektor bractwa,.· prowadził wspólnie .z Zalcmanem 1 Gol

denratem .doniosłe dla. rozwoju Jegoż reformy. W r. 1~42 był Starszym 

Bractwa. 

J. W.: Z .. miał być pono jednyn:i z pierwszych zwolenn.ików cadyka 

izbicki~go w Łodzi i wespół :Z kilku ·innymi· chć!·sydami iZbickimI założył 

p/~rwszy w Łodzi dom modlifwy (Sztibł) dla tej 'grupy chasy.dz~iejl 

A. A. D m. Ł. Nr. kat. 1331, 5395 i inne. 

F. Friedman : Łód.zka Chewra Kadisza. . 

„ . . „. Dzi~Je Ż:ydó~ w Łodzi; str. l 77, 201. 

A. T enenbaum: Di geszichte fyn Łodz. ·: : : 

(P. Z. G.) J. W. Zonenberg był właścicielem domu 'w Rynku· Sforego 

Miasta. Pozostawił 4-ch synów: 1) Pinchasa, 2) Moj:ż:esza Samue.la (członka 

D~zoru Bóżniczego ~ Łodzi), 3) Jicchaka Hirsza, 4) ·Mich.Ja oraz 3 córki, 

ktÓre wydał za Chaim~ !cie Breslera ('jedn~go. z naj.bardziej. pow.Ożanyc~ 

chcisydów kockich i działaczy społeeznych W żydostwie łódzkrem) '. za 01-

zera Kirsztajna i Mendla Ulinowera. J. W. Zonenberg był członkiem ko· 

mitetu budowy synagogi przy ul. Wolborskiej. 
- . '. . 

1·3· 38. (?. z, G.) Jakób Meir Be I i n, przybył do Łodzi z·Mińska Lit .. w r. 

1856 i zajął się sprzedażą komisyjną towarów łódz~ich na ryn

kach rosyjskich. B. ma wielkie na tern polu zasługi. B. poch~dzi~ z bardz~ 

arystokratycznej rodziny życ;bwskiej. Jest on potorY)~iem w p1ąte1 generac!l 

sfynr\ego gaonc;i, autora dzieła „Szaagat. Arjeh" (ii'„N l'\lN!I)'~, B. ~ył: zamoz

n'ym kupcem, a będąc człowiekiem ·bardzo pobożnym, 'łozył w1elk1e sumy 

na cele 'religijne. Tak więc założył własnym kosztem w r. 1867 w dom~ 

przy ul. Piotrkowskiej Bejt-midrasz, który istnieje do dziś dnia. ~·. ~iał by~ 

również jednym ze współzałożycieli synagogL na ul. Wólczańsk1e1 1 nowej 

Mikwy. Po śmierci rabina Lipszyca. wziął B. udział w delegacji, kt.óra uda

ła się do Łomży celem sprowadzenia na osierocor.ie stanowisko duszp.as

łerza łódzkiego (v. nr. 663), Eljahu Chaima Majzla, ówczesnego rabrna 

łomżyńskiego. 
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W szpitalu im. Poznańskich znajdują s!ę dwa łóżka ufundowana 

przez Belina, na imię jego i żony jego SL1ły (v. nr. 2347). 

1340 (P. Z, G.) Sara Brajndel I z r a e Isk a, córka chasyda łódzkiego 
Salomona Działowskiego i żona Mendla I. zmarła w młodym 

wieku, licząc lat 20, zaledwie w rok po ślubie, naskufek choroby płucnej. 

1342 (P. Z. G.) Abraham Hirsz Tag e I ich t syn Izraela Józefa T. 
(v. nr. 216), był pisarzem i nadzorcą leśnym u Jakóba Frenkla 

w okolicy Łodzi. Zginął na posterunku, zamordowany przez chłopa, 
któremu przeszkodził w kradzieży drzewa. 

Abraham H. Tagelichf pozostawił 6 dzieci: Józefa w Łodzi, Majże· 
sza w Nowym Yorku, Izraela Nutę w Pesach Tikwa, Lejbusia, Fajwisza 
w Łodzi i Dawida w Londynie. 

1359 Gabrjel We I ner, syn Dawida Halewiego, urodził się w Wojdy-

sławowie w r. 1805. Był chasydem rabina z Aleksandrowo. 
W ciągu długich lał był pisarzem leśnym, W podeszłym wieku osiedlił 
się w Łodzi, gdzie wespół z wnukiem swoim Dawidem Weinerem zajmo

wał się produkcją włókienniczą. Zostawił 5 dzieci: 1) Szmula, kupca 

manufaktury, 2) Mojżesza Kopia, fabrykanta, 3) Abrama - fabrykanta, 

4) Rajzlę, poślubioną z Abramem Frenklem, fabrykantem ze Zgierza, 

5) Esterą, poślubioną z rzezakiem, synem rzezaka Lipego z Bełchatowa. 

1377 CP. Z. G.) Eleazar Ber n ho I c był synem Izaka Hirsza B. z War· 

szawy i zięciem Izaka Mojżesza Weiselfischa w Łodzi. Zmarł 
w wieku lał 26. Pozostawił syna Hirszla B., obecnie właściciela domu 
w Warszawie. 

j394 (P, Z. G.) (Mirjam) Frajdel Wił e Is o h n, córka Borucha. Bende-

. ta Naumberga w Błaszkach, brata rabina łódzkiego Chaskla 
Naumberga (v. nr. 161), żona zamożnego chasyda w Łodzi, Zalmana W. 

Frajdla W. pozostawiła 4 dzieci: 1) Dawida w Wyszegrodzie, 
2) Menachema Mendla, rabina w Siennicy, autora pism rabinicznych (w rę
kopisach), 3) Jechezkiela - w Łodzi, 4) Meira - w Łodzi. 
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1400 (P. z. G.) Liba Chana Z y Iber sza c (nie Silberstein) byla cór

ką Mojżesza Kohena Lipszyca z rodziny rabinów parzęczewskich 

(v. nr. 130) i żoną Szlojme Z. właściciela domu, chasyda kockiego. Po

zostawił 6 dzieci : 1) Mordechaja Izaka, zięcia rabina w Piątku, 2) Berysza 

w Łodzi, który zmarł w Jerozolimie, 3) Abrahama i 4) .Jakóba (obaj 

w Łodzi), 5) Fajgę Mirjam, żonę Saula Lande w Węgrowie, 6) Ćyporę 

Maszę, żonę Jakóba Wajnachta. 

1402 (P. Z. G.) Teodor H i r s z ber g był kupcem i właścicielem do

mu w Kutnie. Będęc człowiekiem o postępowych poglądach, 

dał swym 3 synom Jakóbowi, Franciszkowi i Józefowi, ora~ có~ce Bronisł~
wie europejskie wykształcenie. Jakób i Franciszek (dr. chemJI) H1rszbergow1e 

wywędrowali do Łodzi. Jakób Hirszberg ~ył początkowo komisjonere~ 

kamgarnowych wyrobów łódzkich, następnie rozpoczął sa~ fabr.ykowac 

towary trykotażowe, aż w r. 1884 założył towarzystwo akcyjne „H1rszberg 

j Wilczyński", dla wyrobu trykotaży. Brał również czynny udział w życiu 

społecznem Łodzi. Zmarł w r. 1915, poczem ~ierowni:two f,abryl~i przes:.ło 
w ręce jego synów Inż. Emila i Dra Leona H1rszbe.rgow (corka !e?o Roza 
Hersłein mieszka w Warszawie). Dr. Franciszek H1rszberg równ1ez począł 

się wybijać w przemyśle łódzkim i założył garbarnię, lecz zlikwidował swe 

przedsiębiorstwo w czasie wojny, poczem wyemigrował do Francji. Zmarł 
w Paryżu. 

H b t ł · ·k ' em m. Kutna. Cór-T rzec i syn Teodora irsz erga pozos a m17sz one 
ka Teodora H irszberga, Bronisława, wyszła zmnąż za właściciela domu 

w Łodzi, Mieczysława Pinkusa, (członka łódzkiego D. B. i działacza). 

1404 (P. Z. G.l Abraham Jakób. Ho roń czy k, syn Saula Horończy
ka, z miasta Dobrej i zięć Kalmana Poznańskiego (v. nr. 160), 

miał w Łodzi skład przędzy i towarów łokciowych już w latach 40-fych, 

należał również do pierwszych żydowskich właścicieli zakładów tkackich 

w latach 60-łych. Miał jedynego syna Saula (w Łodzi) i 3 córki, które 

wydał za ludzi liczonych w Piśmie, a mianowicie; za Icchaka ~~wa~c~, 
rabina słupnickiego, Hercke Wolfa, działacza społecz?eg~ w Łodzi 1 tes.c1a 

członka rabinatu łódzkiego, Lejbusia Rozenberga 1 Hirsza Grynszła1na 

w Konstantynowie. Był chasydem sądeckim i człowiekiem biegłym 

w naukach żydowskich. 

Umierając pozostawił w ł~słamencie na cele żydowskie 8000 rubli, 

które zabezpieczył hipotecznie na. swej realności przy ul. Wschodniej 24. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 142, 166, 241. 
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1416 
Józef Fr en k e I był synem słynnego filantropa łódzkiego, Ja-

k b F kl ( 904) Prowadz1'ł w Łodzi wielkie inferesa ó a ·ren a v. nr. . 
był bardzo poważany. 

1424 (P, z. 6.) Mojżesz B ar uch, syn Barucha Meira w Dziołoszy• 
nie, za młodu osiadł w Pabjanicach i rozpoczął fabrykować towary 

damskie i kamgarny. Zczasem założył tkalnię mechaniczną i stał się właś
cicielem jednej z największych fabryk w Pabjanicach. Po latach postanowił 
założyć skład wyrobów swej pabjanickiej fabryki w Łodzi i w tym celu 

zamieszkał przy ul. Ceg;elnianej 27 (dziś Śródmiejska 1 O) we własnym 
domu, który w tym celu wybudował. Odtąd ulica Cegielniana w ustach 

ludności żydowskiej była nazywana przeważnie "cNl b'1i'1~„ (ul. Barucha). Po 

jego śmierci objęli fabrykę jego 4 synowie: August, Izydor, Salomon i Baruch 

Meir, Trzej pierwsi synowie mieszkali w Łodzi, a przedsiębiorstwem w Pab

janicach kierował Baruch Meir. August Baruch brał udział w życiu spo

łecznem Łodzi był przez długie lała członkiem zarządu Wielkiej 

Synagogi. 

1427 Benedykt Jakób Tu gen dh o Id, inżynier, naczelnik wcirszłatów 
mechanicznych Drogi żelaznej Brzesko-Kijowskiej, był synem 

lekarza łódzkiego Dra Samuela T., pochodzącego ze słynnej warsz.owskiej 

rodziny T. (v. nr. 336). 

1429 (P. Z. G.) Jechiel Anczel Dud e I czy k (vel Dudelzak) był cha-
sydem kockim, zięciem Mojżesza Dawida Laufera (v. nr. 883). 

Zajmował się pośrednicłwem w handlu wyrobami włókienniczemi, a przez 

pewien czas jeździł na prowincję z wyrobami łódzkiemi jako komiwojażer 

Abrahama Bronowskiego. Miał 4 dzieci {wszyslkie zamieszkałe w Łodzi): 
1) jedynego· syna Hirszla, 2) Leję, żonę Hirsz la Frenkla, 3) Esterę Jutę, 
żonę Salomona Szrejbauma, 4). Judytę, żonę Lajzera Haka. 

Nazwisko rodzinne brzmiało pierwotnie Dudelzak, później zmienione 
zostało na Dudelczyk. 

1430 (P. Z. G.) Hirsz Lejb K. u h n (Kin) był synem Ajzyka Izaka 

Ki.ihna (v. nr. 574) i zięciem Nałana Bergera. Zmarł, licząc lat 28. 

1435 (P. z. G.) Bluma JÓ n o~ ska', cÓrka Szmula Kohna, znan~go 
chasyda w Mogielnicy,. było ·drugą żoną Jakóba· Arona Janow· 

skiego. Jokób Aron Janowski pochodzi! z Działoszyna, gdzie jego ojciec 
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1 rabi Mojżesz z Janowa słyn1ł jako cadyk. Józef Aron Janowski również 

uchodził za. człowieka bardzo bogobojnego i. wybitnego kabalistę. Był 

najprzód rabinem w Rakowie, potem w Tomaszowie, w Działoszynie, ·a na 

koniec w Aleksandrowie. Jeździł do cadyka Bunema do Przysuchej, a na
stępnie do cadyka Icchaka w Warkach. Będąc rabinem w Aleksandrowie, za
przyjaźnił się z r. Chanochem Henichem Lewinem, kióry wiedy zgrupował 

dookoła ·siebie cha~ydów aleksandrowskich. Pozostawił po sobie szereg 

rękopisów, (część tych r'ękopisów wydana została przez jego syna Gedalję 

w Piotrkowie w r. 1898 pt. ::iplr' l1.'::t). Z drugą swą żoną Blumę Janowską 

miał 2-ch synow: Gedalję w Łasku, Józefa (Joske) w Łodzi oraz córkę 

Cyporę, żonę Beriszo, rabina Osieckiego. 

1457 (P. Z. G.) Jechiel Wolf Lipszyc, syn Kalmana i Siedlec, cha-
syda rabina Bunema z Przysuchej, był chasydem kockim, pozostawił 

5-ro dzieci : 1) Icchaka, 2) Kalmana Mendla, 3) Nechamę, żonę Altera 

Kurco, 4) Rachelę, żonę Gedalji Białystoka, 5) Esterę Chanę, żonę Łaza

ra Fajgenbauma. 

1458 (P. Z. G.) Mojżesz Jehoszua Be h arie r, zamożny kupiec, ucz o-
. . ny łalmudysta, chasyd i potomek . arystokratycznej rodziny ży-

dowskiej. Ojciec jego, rabin lutomierski Natan-Nuta B., był autorem wielu 

dzieł, które jednak nie ukazały się w druku, gdyż rękopisy zostały 

zniszczone przez pożar.· Rodzina ta szczyCi się wielu wybitnymi przodkami, 

jak na· to 0skazuje drukowahy r'odowód rodzinny (Jiches-briw ii''1!ll·C'"'). 

· •. ·M; · J.' B. był najprzód zwolennikiem cadyka z Przysuchej, następnie zaś 

· chasydem kockim. Jak opowiadają, proponowano Mojżeszowi J. B. za 

~zasów jego młodości objęcie urzędu rabinackiego w Aleksandrowie, lecz 

B. odmówił, mając zamiar poświęcić się handlowi. 

M. B. wydał obie swe córki za znakomitych mężów. Jedna wyszła 
zamqż za Szlojme Auerbacha, rabina łęczyckiego, druga zaś poślubiła 

Barucha Mordechaja, syna cadyka kockiego. 

1482 (P. z.~ G.) Cha ja Brzezińska była żoną Joela Fajwisza Brze-
' zińskiego (v. nr. 306). 

1483 (P. Z. G.J . Józef Ro ze n ta I, współwłaściciel wielkiego składu 
przędzy pod firmą „Rozenfahl &. Sand", właściciel domu przy 

ul. Piotrkowskiej 46, brał żywy udział w życiu społecznem Łodzi. Do Łodzi 
przybył z Prus. Syn jego Eljasz os.iadł w Warszawie, zaś jego zięć Simon 

Hayman był wfościcielem przędzalni w Łodzi. 
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1485 (P. Z. P.) Ester Aj ze n s z mit, c6rka rabina skierniewickiego 

Jok6ba i wnuczka magida Eljasza, ld6ry słynqł jako człowiek 

święty, była żoną Mojżesza Ajzenszmida (v. nr. 185). 

J 489 (P. Z. G. J Mo.rdec~oj l.cch~k A j z .e n s z m i t był syn~m Abr.aha-
ma Eljasza 1 Sza1ndli A1zenszm1t6w. Abrahom Eliasz A11:en· 

szmit był chasydem izbickim, zaś żona jego Szajndel była c6rkq znanego 

szocheta łódzkiego Szlojme Hendlisza (v. nr. 191) i zarabiała na utrzy

manie domu, bądito wyszynkier,n trunk6w (stąd przydomek „Szajndel di 

szenkierin"), bqdilo handlem klejnotami. 

1503 (P. Z. G.) R. G. Fr e n k e I była córką Fisz la Handelsrnana 

z Lublina i żonq Jakóba Frenkla (v. nr. 904). 

1509 (P. Z. G.l Rajzel Mar ok ko żona łódzkiego podrobino Lem-
Io Marokko (v. nr. 2209), pochodziła z Ozorkowa. By ulołwić 

utrzymanie rodziny mężowi, którego pensja rabinacka nie starczyła na 

potrzeby domu, zajmowała się fabrykacją odu. Ocel ten posiadał pono 

dobrą markę. Na Pesach wysyłała stale w podarunku ocet świąteczny do 

pierwszego cadyka kockiego. 

1511 iP. Z. G.) Nechemja (względnie Nochum) Rosa n es był synem 
T objasza Rosanesa, jednego z najbardziej poważanych chasy· 

dów cadyka z Góry Kalwarji. Rodzina Rosanes6w szczyci się swem po· 

chodzeniem od jednego z najwybitniejszych uczonych owego c:zastJ Judy 

Rosanesa, chachama baszy żydowskiego w Turcji w początkach XVIII wieku, 

autora komentarzy do dzieł Majmonidesa "1t;r.i';f i'llVl~n i dzieła homilełycz· 

neg~ p. t· "tl~:iii rrrviD„. 

1512 (P. Z. G.J Matylda Koh n, była córką poważanego właściciela 
domu w Lublinie, Meira Lichłenfelda i wyszła zamqż za popu· 

larnego w Łodzi Dra Maksymiljana Kohna. Zmarła w młodym wieku 

(15 lat) i pozostawiła dwoje dzieci, Dra Stanisława Kohna w Warszawie 

i Zofję, żonę Dra Zdzisława Prechnera w Łodzi. 

1517 . CP. z. G:l Mojżesz Ha Itry c h ł, syn Izaka Halłrychta (v. nr. 96) był 
człowiekiem bardzo uczonym. Z zawodu był mełamedem (i mohe· 

l~m). Prz~żył on niezwyklq w swym rodzaju tragedję. Z 8·ga dzieci, kł6re mu 

srę urodziły, zmarło 7, pozostała tylko przy życiu jedna córka. ~ zczeg6lnie 
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podziałał nań przygnębiająco jeden tragiczny dzień, w ldórym zmarło mu 

3 dzieci na ospę. Wkrótce potem zmarł, licząc lat zaledwie 39. 

1531 Baruch Be1 I W aj nb erg, pochodził z Warszawy i był zwo-
lennikiem cadyka w Warkach, a następnie cadyka aleksandrow

skiego. Przez długie lata mieszkał w Rawie Mazowieckiej, gdzie prowadził 

zakład fabrykacji tałesów wespół z lciem Maierem Alterem, późniejszym 

założycielem słynnej dynastji chasydzkiej w Górze Kalwarji (':l"'I il1il1l). Po 

pewnym czasie (w r. 1858 ?) przeniósł się do Łodzi, gdzie był znany pod 

przydomkiem il1::>~~-11'7l:l iiri iii~. Po pewnym czasie został zaangażowany 

przez gminę żydowską w Łodzi jako sędzia przy rabinacie łódzkim. 

Wszyscy jego 3 synowie Motel, Mojżesz i Józef byli dość zamożnymi 

fabrykantami i chasydami. Córki wydał za Eleazara Hirszberga i Jakóba 

Lichtensteina. Obaj zięciowie zajmowali się fabrykacją wyrobów włókienni

czych, stworzywszy wspólne przedsiębiorstwo pod firmą 11Hirszberg &. Lich

fensfein". Obaj byli właścicielami domów (żona B. B. W. v. nr. 2730). 

1550 (P. Z. G.) Mojżesz Jakób Or bach był synem Menachema 
Mendla Orbacha ( v. nr. 1558). Posiadał w Łodzi skład ok owiły. 

Miał 5 dzieci: Salomona Lejba i Józefa Orbacha (wyemigrował do Fran

cji) i. Chaję Rywkę, żonę Załkinda Sieradzkiego, Zysię, żonę Zeliga 

Diamenta, Nechę, żonę Mendla T ornera. 

1558 (P. Z. G.) Menachem Mendel O r bach, był synem Salomona 
Orbacha, rabina w Grabowie pod Łęczycą. Rodzina Orbachów 

vel Auerbachów wydała szereg rabinów i wybitnych osobistości. Menachem 

Mendel Orbach byl pośrednikiem sprzedaży domów i nieruchomości i był 

człowiekiem dość zamożnym. Z żoną swq, córką Lewka Hebera (v. nr. 20), 

miał 6 dzieci: 1) Mojżesza Jakóba (v. nr. 1550), 2) Lej bla, 3) Wolfa, 

4) Deborę, żonę kupca łódzkiego Herszla Zylbermana, 5) Sarę, żonę 

Cha ima Meira T yberga, 6) Zyslę, żonę Dawida Maszlanki. Dawid Masz

lanka był właścicielem domu i maskilem, który dzieciom swym dał euro

pejskie wykształcenie. Obaj jego synowie Dr. Adam i Dr. Maks Maszlanka 

są lekarzc;imi w Łodzi. 

15 7 4 (P. Z. G.) Rywka Mo r g ens ter n była c6rkq zamożnego 

zgierzanina Józefa Hirsza Szapiry, wywodzącego swój ród od 

słynnego rabina krakowskiego i kabalisty Natana N. Szapiry w XVll w. 

autora nipi~ll' i'l?lt.l. Rywka M0rgensłern była żoną Jakóba Józefa Morgen

sterna, sył")a rabina w Łukowie i Łęczycy, autora dzieła ipi:lil nrr:i~. Mor

gensternowie mieli jednego syna i dwie córki. 
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1·59· 1 (P. Z. G) Ester Lea Hirsze n b c r g, żo1rn Izraela Hirsza H. 
(v. nr. 1899), córka Cadoka Hendlisza ze Zgierza (v. nr. 

507), była kobietą niezwykłych zalet serca i wychownla swe dzieci w du· 
chu surowej pobożności i obserwacji przepisów religijnych. Esłer L. H. jest 
babką słynnego malarza Samuela Hirszenberga. 

1621 (P. Z. G.) Markus Kipp er, był synem Dawida Kippera, kupca 
w Jekałerynosławiu, który dał swym synorn staranne wychowanie. 

Gdy prosperity w łódzkim przemyśle zaczęła przyciqgeić również kupców 
żyd. i Rosji, przybył wprzód do Łodzi Karol Kipper, ki6ry założył łu 
przedsiębiorstwo komisyjne. Wkrótce potem w 1876 roku przybył brat je· 
go Markus Kipper, a wreszcie Michał Kipper. Wszyscy trzej brucia zaloi.yli 
firmę '"Bracia Kipper"; która byla jednq z największych firm komisjonerskich 
w Łodzi. Z kolekcjami towarów łódzkich rozjeżdżali brncia Kipper do naj
dalszych· zakętków Rosji i dorobili się :znac:tnego majqlku. Zczasem nabyli 
kilka domów w Łodzi i fabrykę obuwia w Warszawie; Markus zmarł licząc 
zaledwie 38 lat, jeszcze jako kawaler. Karol Kipper :zrnarl w '" 1895 
w wiektJ, 47 lat i pozostawił syna (doktora filozofji) Hermana Kippera 
w lodzi, ·zaś Michał Kipper zmarł w r. 1906. 

1639 (P. Z. G.) Necha Ha Itry c h t, (nie Gc11łrycht, jak podoje p1· 
sownia rosyjska w aktach Urzędu Skmu Cywilnc~go), pochodziła 

z Brześcia Kujawskiego i była żoną Icchaka Halłrychta (v. nr. 96) 

1656 (P. Z. G.l Chaim Gu r ka, popularny w Łodzi pod przydomkiem 
„Choim Zelner", był przez długie lala żołnierzem armji rosyj· 

skiej i brał udział w obronie Sebaslopola w czasie wojny krymskiej. 
Mimo długich lat poniewierki w armji rosyjskiej, pozosk1ł wierny iy~ 
dosfwu. Do tych jego przejść odnosi się aluzja w iekście nagrobka 
"0'7!l:i. i~vi ntmu xmi'C.l:l\,. Chaim Gurka ożenił się w Sebastopolu. Był 
chasydem kockim. 

1657 Rozolja L o n de była córką Lejba Kohna z Częstochowy 
(rodzina Kohnów pochodzila z Łasku) i żoną znanego maskila 

łódzkiego Aby Landa (v. nr. 955). 

1667 (P. Z. G.) Abraham Bu z y n pochodził z Łasku, gdzie miał 
oberżę i spędził znocznę · część swego życia. Abraham Buzyn 

miał 2-ch synów: Hersza i Bejracha, oraz córkę Hindę. Gdy synowie 
jego mieli około 12 do 14 lot, rozpoczęio .w Łosku brankę wśród dzieci 
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żydowskich do wojska rosyjskiego. Wówczas fo obaj chłopcy uciekli za
granicę i zczasem zawędrowali aż do T ranswaalu, gdzie doszli do wi~lkich 
bogactw i stali się właścicielami pól złoto. Wspomagali hojnie rodzinę 
pozostałą w Polsce. Nazwisko rodzinne Buzyn zmienili na Kosut. Hirsz 
Kosuf zamieszkał w Johannesburgu i sprowadził sobie żonę z rodzinnego 
miasteczka w Łasku. Bejrach Kosut zamieszkał _")N Capetown i ożenił się 
z Żydówką niemiecką. Abraham Buzyn przeniósł się na stare Jola do Ło
dzi do .swej córki Hindy, zamężnej ze Salomonem Melechem Wasserma
nem i tu zmarł. 

1671 • (P. Z. G.) Chana Mpnze Tr a u b e była córką słynnego rabina 
Benjamina Schreibera. (P~cząlkowo sędziego duchownego 

w Rawiczu, następnie rabina w Szremie i w Grodzisku; zmarłego w r. 
1839). Również malka jej Pesa pochodziła ze znonej rodziny rabinackiej 
(córka rabina w Lutomiersku Nuty Baharjera). Mąż Chany Monze, Wolf 
hakohen Traube (v. nr. 1118) był znany w Łodzi z pobożności i uczoności. 

167 4 (P. Z. G.) Estera Russa k, żona Icchaka Salomona Russaka 
w Warcie, miała 3 synów: Natana, Benjamina i Noego 

w Warcie oraz córkę, zamężną za Chaimem Jakóbem Ajznerem w Łodzi. 
Po śmierci męża przeniosła się do córki do Łodzi i łu zmarła. 

E. Russak była córką Bejnisza Kohna z Wady i siosjrą Nechemji 
Mojżesza Kohna, rabina m. Warty (v. nr. 121). 

1695 (P. Z. G.) Tauba' Cytry n poch.odziła z zi~mi .siedleckiej i b.yła 
żoną Józefo Cytryna, ldóry posiadał w M1szew1e fabrykę sprry• 

fusu. Po śmierci męża przeniosła się do swych dzieci do Łodzi. T auba C. • 
miała 6 dzieci : ' 

1) Lajzera Mordechaja, który założył w r. 1875 w Łodzi apreturę 

bawełnianą, rozszerzając jq stopniowo. (Dziś istnieje ta apretura pod firmą 
L. M. Cytryn przy ul. Brzezińskiej 50. Ponadio posiadają Cyfrynowie 
znaczną tkalnię mechaniczną przy ul. Wolborskiej 44); 

2) Mendla Cytryna; 
3) Chanę Gitlę; 
4) Temę Goldę, żonę Jakóba Mojżesza Berkowicza; 
5) Michlę, żonę Eljasza Wierzowskiego; 
6) Fajgę, żonę Wolfa Zandberga. 

Cyłrynowie byli chasydc;imi kockimi i cadyka z Góry Kalwarji. 
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1,703 CP: Z. G.l Eljasz. Baruch. ~hę ci 11 ski t'.r.:ld.ził się .w Pio.Irkowi~. 
Za młodu studiował pilnie gernarę. Ozon1wszy się z corl<ą Jo

zefa Synaj z Brzezin, po krótkim pobycie w łern mieście, osiedlił się 
w Łodzi i zajął się handlem skórami, który dobrze prosperował, dzięki 
czemu mógł nabyć dom przy ul. Nowomiejskiej 20. Z pierwszą żoną mic1ł 
trzech synów: 1) Abrahama, kupca skór w Łodzi, 2) Rubena w Piotrkowie, 
3) Beria w Pabjanicach. Po śmierci żony pojął za żonę jej siosłrę Gołdę 
(v. nr. 2376), z któ1q miał 4 córki. Był począłkowo chasydem wareckim, 
a nasłępnie bielskim, zaś po śmierci rabina Berysza z Białej, został chasy
dem aleksandrowskim. 

1711 (P. Z. G.) Fajga Rc1jca (Fela Rachela) Tyk o ci ner była córką 
zamożnego kupca w Lublinie Abrahwna Abego Frenkla i żonę 

zamożnego kupca z Łomży, Nachmana Tykocinera. T ykocinerowie mieli 
6-ro dzieci: 1) Salomeę, zamężną Efron w Petersburgu, 2) córkę nieznane
go nam imienia, żonę wybi!nego przedsiębiorcy i kupca Adolfo Dobranic
kiego w Łodzi, 3) Dorę, żonę Piotra Bekermana w Warswwie, 4) Belę, 
żonę Ignacego Poznańskiego w Łodzi (syn Beli i Ignacego Poznor)skiego, 
Alfred Savoir w Paryżu, zdobył sobie rozgłos jako autor francuskich sztuk 
tea!ralnych), 5) Aleksandra, zięcia wybitnego przemysłowca S. Rosenblałc1 
w Łodzi, 6) Marjana, właściciela apretury w Łodzi. Będqc już w podeszłym 
wieku, zachorował F. R. T ykociner na raka i poddała się operacji w Kró· 
lewcu. Na życzenie swych dzieci przyjechała polem do Łodzi i 'lu zmarla. 
Mąż jej, Nachman Tykociner, po kilku lafach również zachorował i ulega
jąc namowom dzieci, przeniósł się z Łomży do Łodzi. Tu zmarł i, został 
pochowany· na Nowym Cmentarzu. Tekst hebrajskiego nagrobka F. R. 
T ykociner został ułożony przez ówczesnego rabina łódzki ego E. Ch. Majzla, 
który znał T ykocinerowq z czasu jego pobytu w Łomży i bardzo ją poważał. 

1718 (P. Z. G.) Józef W a Id en ber g byt synem Szymona Walden
berga w Zgierzu, który odgrywał w tern mieście wielką rolę 

w życiu żydowskiem. Józef Waldenberg zapadł na chorobę płucną i przy
był do Łodzi, by się leczyć, lecz niedługo potem zmarł, licząc lat 23. 

J 722 (P. Z. ~,) Benjamin Zylbersztajn był synem Barucha Jak6ba Zyl-
bersztaina w Wojdysławie, Gdy Benjamin miał 6 lal, ojciec jego 

przeniósł się do Łodzi i trudnił się fu pośrednicłwem w handlu wyrobami 
włókienniczemi. Benjamin Zylbersztajn w młodym wieku ożenił się, wkrótce 
też urodził mu się synek Godel. Lecz niedługo potem zapadł na zapalenie 
ślepej kiszki i zmarł V! wieku 18 lat. Synek jego wychował się u dziadka, 
a potem wyemigrował do Ameryki i osiadł w Nowym Yorku. Zmarły był 
brałem znanego działacza „Mizrachi", członka Rady Gminy Żydowskiej 
w Łodzi, Wolfa Zylberszłajna. 
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1725 Judei N :a umb erg, syn rabina łódzkiego Chaskla Naumberga.i 
' Biografję Judla N. v. nr., 161. 

17 41 (P. z, G.) Fajwel Fr ę n kie I był, synem Berisza Frenkla ze 
Zgierza chasyda w~r~ckiego, a następnie aleksandrowskięgo. · 

Podobne były też zainteresowania religijr;ie Fajwla. Fajwel Frenkiel pozosta
wił 6 dzieci : 2,-ch synó"".'-lzaka Mojże~za i Abrahama Lajba, oraz 4 córki, 
które wydał za Abrahama Bera Rotszylda, Ąbrahama Oszerowicza, Józefa.: 
Lipszyca i Mojżesza Wolfa Kohna. , 

17 50 (P. Z. G.) Izrael Sender Cud ko w i cz znany był w Łodzi· jako 
„tiib ?N'illt', gdyż zajmował się pisaniem rodałów, tefilin i rne

zuzot (v. nr. 1251 o żonie i synu . Cudkowicza). 

17 58 , (P. Z: G) A~ra!1am L u.~ och i ń ~ki był, ~a~d.larzem ryb. Po.zo
stawił 6 dz1ec1: 1) Mo1zesza Lei ba, własc1c1ela domu 2) Cha1ma 

Bera, 3) Icchaka Jakóba, 4) Izraela, 5) Joela, 6) Mirjani, żonę Mendla Cie· 
chanowsk ie go, „ szewca, (por. nr. 313). 

1765 (P. Z. G,J Ruchel Honigszłok była żonę M. Honigszłoka. 
Honigsztokowie mieli 4 dzieci, a mia,nowicie: syna Jukla, klóry 

był fabrykantem i właścicielem domu i wybudował domy nr. 12 i 14 przy 
uHC:y Zawadzkiej, 2) Hirsza, 3) Cadoka, 4) Bajlę, żonę Lejba Galewskiego 
w Łodzi. 

Meir Honigszlok przybył do Łodzi około 1842-43 z miasta· Piętku. 
H. posiadał jeden z pierwszych domów zajezdnych żydowskich w Nowem 
Mieście, pr~y trakcie Piotrkowskim. Ten dom zajezdny, względnie „łrakt
jernia", znajdował się w domu Augusta Hentschla, zwanym „Paradyzem 
(Paradies)". W domu Hentschla znajdowały się wogóle sale odnajmowane 
na rozmaite zabawy i imprezy, między , innemi odbywały się tu pierwsze 
w Łodzi przedstawienia teatralne. Obok domu mieścił się słynny Ogród dla 
zabaw, w którym Hentschel organizował rozmaite imprezy zabawowe, koncerty 
itp. ,Która część domu zajęta była przez H., niewiadoma. W każdym razie 
od tej swojej trakłjerni otrzymał H. przydomek „der Paradizer", pod któ
ref)1 to mianem, był w Łodzi bardzo popularny. H. był członkiem Bracłwa, 
Świętego i wchodził w· skład Rady 1 l:Hu. 

A. A. D. m. Ł. Nr. kat. 10, 210. 
F, , Friedman : Łódzka Chewra Kadisza: 
A. T enenbaum : Geszichte fyn Lodz. 
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1769 (P. Z. G.J .. Abraham Prussak, urodził .się w Drob!nie, V: z.iemi 
. płockiej w r. 1839. Podrósłszy udał się do Łodzr, gdzie Jego 

wuj Abraham Mojżesz Prussak (v. nr. 2772) posiadał dużą fabrykę wyro
bów wełnianych. Początkowo pracował przez kilka laf u swego wuja jako 
postrzygacz (Keltenscherer) i wyuc.zył się grunfownie tk~cłwa .. Po ożenku 
{z· Taubą córką Izraela Wolfa Zurkowskiego ze Zgierza (v. nr: 2761) 
usamodzielnił się przy pomocy skromnego posagu, kt6ry ołrzymał 1 zało
żył mały skład wyrobów szłrajchgarnowych, który zczasem rozszerzył do 
znacznych rozmiarów. Zbudował własną fabrykę przy ul. Długiej (dziś 
Gdańskiej) 145. Firma „A. Prussak" istnieje po dziś dzień. Ponadto wybu
dował dom mieszkalny przy ul. Piotrkowskiej 5, który po dziś dzień należy 
do jego spadkobierców. A. Prussak był pobożnym Żydem, brał udział 
w rozmaitych instytucjach religijnych i filantropijnych - należał do zało
zycieli synagogi przy ul. Zachodniej „Wilker Szul" i był czlonkiern 
zarządu tej bóżnicy. Dwaj starsi jego synowie Wolf i Majer również 
zostali wychowani w duchu ortodoksyjnym, zaś dwaj młodsi synowie 
Michał i Jakób otrzymali europejskie wykształcenie i ukończyli politechnikę 
w Rydze. A. Prussak zmarł w Morjenbadzie, dokęd wyjechał w celach 
kuracyjnych, ale został pochowany w Łodzi. Gdy Abraham Prussak dorobił 
się w Łodzi majęłku, sprowadził swego młodszego brało Dawida, który 
wkrótce się usamodzielnił i założył wielkie przedsiębiorstwo wyrobów 
włókienniczych „D. Pr~ssak" o miljonowych obrotach. 

1771 (P. Z. G) Mindel Rywka Go Id kop była kobietą wykształconą. 
. Pochodziła z. miasta Błaszek. Była żoną Chananela Brzezińskie-

go (v. nr. 137). Po jego śmierci zarabiała na życie, udzielając lekcyj 
języków w zamożnych domach łódzkich. Wyszła zamęż powtórnie za Mi· 
chała Goldkopa, któremu urodziła jedną córkę. 

1785 (P. Z. G.) Aron Jakób Kissy n, syn Bencjona Kissyna i brał 
Hindy Kopciowskiej {v. nr. 1846). Bencjon K. był właścicielem 

domu przy ul. Wschodniej 66 (ul. Piłsudskiego), w którym założył bet
hamidrasz. 

1787 (P. Z. G.) Brajna Mo rg ens złe r n była. córką Izraela Maka~ 
wera z Płocka. Dziadek Brajny, Dawid Makower, miał 24 dzieci 

z jednej żony. Brajna wyszła zamqż za Izraela Mordechaja Morgen· 
szterna, chasyda z Góry Kalwarji, syna Mendla i B. Szyfry Morgenszłern 
(v. nr. 2088). Zmarła, licząc lał 42, pozostawiwszy 1 O dzieci, a mianowicie: 

1) Juzpę (v. nr. 1131 ), 2) Rubena Dawida w Zelowie, 3) Judę Lej
busia w Łodzi,_ 4) Jakóba Gabrjela w Wielkiej Białej (B. Liłewskiej), 
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5) Pin'cliasa w Warcie, 6) Esterę Fajgę, żonę Henocha Pinkusiewicza, 
7) Chanę Sarę, 8) Jir'ałę (imię żydowskie llN'1' jest bardzo rzadkie 
a pochodzi od wersetu biblijnego "':i':iilnn N'il 'il nN'1' ilWN„), żonę 
Mojżesza Lebina, 9) Libę, żonę Mojżesza Wajngartena, 10) Ajdlę, żonę 
Mojżesza Lipskiego. 

Brat Brajny M., Ruben, w Płocku jest autorem selichy na dzień 7 
Adar, którą do dziś dnia odm_awiajq w bóżnicy płockiej, oraz w płockiej 
bÓżniczce w Łodzi. 

1797 CP. Z. G.) Izak Meir Te n ne nb a u m był synem Tobjasza Ten-
nenbauma, zamożnego komisjonera i chasyda w Łodzi, właści

ciela domu Nr. 36-8 przy ul. Piotrkowskiej. Izak Meir Tennenbaum ożenił 
się w młodym wieku z córką bogatego obywatela Mławy Józefa Altera. 
Początkowo był na utrzymaniu teścia w Mławie. Po pewnym czasie wrócił 
do Łodzi i rozpoczął produkcję wyrobów kamgarnowych, lecz nagle 
zachorował i po jednym dniu choroby zmarł, licząc zaledwie 21 lat. Jedy
ny syn, którego zostawił, znajduje się w Rosji Sowiecki-ej. 

1815 Estera, córka Efraima Fiszla, syna rabina łódzkiego Chaskla · 
Naumberga, v. nr. 161. 

1832 <P. Z. G.) Pesa (Pola) Schreiber była córkę Michała Dob· 
rzyńskiego z. m. Kowala (obok Włocławka). Mąż jej Fajwysz 

(Fabjan) Schreiber znany był w Łodzi jako maskil i pedagog w domach 
prywatnych. F. Schreiber był jednym z pierwszych chowewe-sjonistów 
łódzkich. Był przyjacielem N. Sokołowa. 

W kilka lat po śmierci żony (w r. 1891) wyemigrował do Argentyny, 
gdzie zakupił ziemię i zamierzał cusiedlić się na roli. Lecz do tej pracy 
nie nadawał się i niedługo polem Z'O~dał kierownikiem szkoły ICA w jednej 
z kolonij żydowskich. Zczasem poczęł redagować pierwsze pisma 
żydowskie w Argentynie, a następnie współpracować w innych żydowskich 
pismach argentyńskich: W Argentynie znany był pod swym pseudonimem 
literackim Fabjan Sz, Holewy. Zmarł w Buenos Aires w r. 1932. Dzieci 
Schreiberów mieszkają w kraju i zagranicą. 

1846 CP. Z. G.) Hinda Kopci o ws ka była córkę znanego łódzkiego 
bogacza Bencjona Kissyna i żonę znanego fabrykanta ł6dzkiego 

Beria Kopciowskiego. Zmarła w połogu, licząc lat 22. Ojciec jej Bencjon 
Kissyn postanowił uwiecznić jej pamięć kosztem 6000 rubli (które stanowiły 
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posag zmarłej córki) zakupił więc dom przy ul. Jakóba 6 i urządził fam 
Talmud Torę imienia Rabina E. Ch. Majzla (v. nr. 1785 i nr. 1861). 

1854 <P. Z. G.) Sara Baj la W a r c h i w k e r była rodem z T ulczyna 
(na Podolu). Mąż jej Mojżesz Chaim Warchiwker, zwolennik 

cadyka w Sadogórze, był przez dłuższy czas liferantem armji rosyjskiej. 
Mieszkał w Warszawie, a następnie w Łodzi. W Łodzi stał się komisjone
rem towarów włókienniczych łódzkich. Po śmierci żony Sary Bajli ożenił 
się poraz wtóry i w zwięzku z nowe n małżeństwem przeniósł się do Ber
dyczewa. Z Sarą Bajlę Warchiwker miał 3-ch synów. 1) Jakóba Warchiw
kera, komisjonera i fabrykanta, właściciela domu przy ul. Pioirkowskiej 59, 
członka D. B. w Łodzi, zwolennika cadyka z Góry Kalwarji, 2) Abrahama 
Warchiwkera, komisjonera, człowieka bardzo poważanego w Łodzi, 
3) Aszera, komisjonera w Warszawie. 

1862 (P. ,Z. G.) Estera Kissy n. z miasta ~aminki (w gubernji . podol-
skiej), córka Judy Waicmana (dziadka adw, J. Waicmana 

w Łodzi), wyszła zamąż za Markusa (Mordechaja) Kissyna, syna Bencjona 
Kissyna (v. nr. 1785 i 1846). Zmarła, licząc lat 21, Mąż jej przeżył ją 
o kilkadziesiąt lat, zmarł bowiem w 1927 r. Pozostawił syna Samuela 
i córkę Różę, zamężną Fin. 

Ciekawe; że matka jej po śmierci męża, J. Wajcmana, wyszła zamąż 
za Bencjona Kissyna. 

1880 (P. Z. G.) Leja Ho roń czy k była córką Izaka Lejba Lewiego 
w Lutomiersku i wnuczką Szymona Lewiego, rabina w Fordo· 

nie. Wyszła zamąż za Saula Horończyka, syna Abrahama Horończyka 
(v. nr. 1404). Leja i Saul Horończykowie mieli 3 dzieci: 1) Szymona, 
2) Binę, żonę . Lajbla Perlberga i 3) Fajgę, żonę lsachara Lidzbarskiego 
·w Łodzi, zwolennika cadyka z Góry Kalwarji. Leja Horończyk zmarła, 
· lic~ąc lat pięćdziesiąt i kilka. Saul Horończyk pozostał wdowcem do 
końca życia. Zmarł w r. 191 O, licząc 82 .lat. 

1883 (P. Z. G.) Izrael Samuel W oj I a n d pochodził ze Zgierza, 
· odznaczał się wiedzę i pobożnościę. Zajmował się udziela· 

niem porad prawnych i cieszył się w tej mierze wielkiem zaufaniem 
wśród ludności. Jego jedyny syn Jakób Wajland był kupcem przędzy. 

1890 (P. ,Z .. o.) Fraj~el (Fanny) G I i ks ma n, córka·. Moj~esza Poz· 
· nansk1ego (naistarszego brata Izraela K. · Poznańskiego v. nr 
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160), była żonę Dowa Bera Gliksmana (7N1-lOP''" i1m)$7 i~i), fabrykania 
chustek .. Gliksman był człowiekiem zamożnym i wybudował ogromny dom 
mieszkalny przy ulicy Andrzeja 7. Fanny Gliksman brała żywy udział 
w instytucjach filantropijnych. 

1893 (P. Z. G) Gedalje Ha I per n pochodził z Jabłonny, w gubernji 
łomżyńskiej. Przez pewien czas pełnił obowiązki kantora i rze

zaka w Tuszynie koło Łodzi. Gdy w r. 1851 zmarł rzezak łódzki, Hercke 
Oszerowicz, został Gedalje Halpern powołany na to stanowisko przez D. 
B. Był on chasydem wareckim, a następnie aleksandrowskim i to podobno 
stanowiło główną przeszkodę, dla której nie został zamianowany kantorem 
przez łódzki D. B., w którym mieli głos decydujący chasydzi koccy. W isto
cie jednak już w r. 1863 postanowił łódzki D. B. zamianować Gedalję 
Halperna jako drugiego kantora (pierwszym był Lejzer Perlmuiter (v. nr. 
2233> z pensją 150 rubli srebrnych rocznie, lecz władze nadzorcze nie 
zgodziły się na tę nominację. Dopiero w r. 1876, po założeniu nowej 
synagogi przy ul. Zachodniej, został do niej powołany w charakterze 
kantora. Gedalje Halpern był bardzo popularny w Łodzi pod nazwę 
~rmz., M'7i:i. 'i. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 274-5. 

1898 Joachim Si Iber st ei n urodził się w Pilicy, w gub. kieleckiej. 
J. S. pochodził z ustosunkowanej rodziny żyd., ki"óra przybyła 

do Polski z Niemiec, gdzie główna gałąź tej rodziny nosi nazwisko Gum· 
precht. Rodzice wcześnie odumarli Joachima Z., który jako młody chłopak 
udał się do Pabjanic i tu, mieszkając kątem u krewnych, początkowo 
poświęcił się sludjom talmudycznym w tamtejszym bet·hamidraszu. Ożeniw· 
szy się porzucił studja talmudyczne i poświęcił się handlowi. Zrazu hand· 
lował lasami, następnie zakupił również dobro Lubornę niedaleko Toma· 
szowa·Mazow. Tutaj urodził mu się w r. 1838 syn, Markus Z. Joachim S. 
dał swym dzieciom bardzo staranne wychowanie i wykształcenie, zarówno 
w duchu żydowskim jak i świeckim, a szczególnie synowi swemu Marku
sowi dał wyks~tałcenie handlowe w dziedzinie korespondencji i buchalterji. 

W późniejszych lafach przeniósł się Joachim S. do Łodzi. Tu brał 
żywy udział w życiu społecznem i przez pewien czas był lÓwnież 
Starszym Dozoru Bóżniczego. 

Ze wszystkich jego dzieci najbardziej wybił się Markus S., jeden 
z najznakomitszych żydowskich przemysłowców łódzkich. Markus S. po
czątkowo był buchalterem firmy Kindlera w Pabjanicach, nqstępnie prze· 
niósł się do Łodzi i założył przy ul. Nowomiejskiej skład komisyjnej 
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sprzedaży wyrobów Kindlera. Zczosem rozpoczął Markus S. fabrykować 
na własną rękę, szczególnie łowary wełniane, które, dzięki swej jakości, 
cieszyły się wielkiem wzięciem. Stopniowo rósł zasięg jego interesów, aż 
w r. 1892 mógł przystąpić do stworzenia S-ki Akcyjnej z kapitałem zakła
dowym 2-ch miljonów rubli, zaś w r. 1895 przysłqpić do budowy olbr·zymiej 

przędzalni. 

Markus S. pojął za żonę Teresę, córkę znanego warszawskiego 
kupca i maskila, Mojżesza Kohna (v. nr. 3277). M. S. zmor! w r. 1899, 
lecz po jego śmierci przedsiębiorstwa jego, prowadzone przez zięcia 
Henryka Birnbauma (v. nr. 1014) i przez synów Stanisława i Mieczy
sława (tragicznie zmarłego w r. 1907 w czasie strajku robotników) nadal 
rozwijały się potężnie. W końcu wszystkie trzy wielkie przedsiębiorstwa 
fabryczne, pozostające w ręku tej rodziny, a mianowicie: „M. Zilbersztajn" 
„Dąbrówka" i „Piotrkowska Manufaktura" zesłały połęczone w jeden 

potężny koncern. 

L. Kahan : llustrirter Jurbuch. 

1899 (P. Z. G.) Izrael He~sz ~irsze~ be r.g, syn zgiersk!ego kupca 
. Dawida H. urodził srę w Zgierzu 1 w młodym wieku przybył 

do Łodzi. H. był skromnym kupcem i nie prowadził rozległych i ryzykow· 

nych interesów. Nazwisko jego wsławili dopiero jego synowie. 

Z małżeńsłwa swego z Esterą Leą Hendliszówną (v. nr. 1609 i 505) 

micił I. C. trzech synow: 

Starszy syn, Dawid, w młodości już nauczył się fachu tkockiego
a mając wielkie zdolności do rysunków, wkrótce wyrobił sobie markę nie, 
tylko tęgiego majstra tkackiego, ale przedewszystkiem bardzo uzdolnione· 
go deseniarza. U syna jego Samuela H., urodzonego w r. 1865, jeszcze 
silniej przemówiła żyłka artystyczna. Opuściwszy dom rodzinny, o głodzie 
i chłodzie . uprawiał studja malarskie w kraju i zagranicą (w Warszawie, 
Krakowie, Monachjum), aż wreszcie zwrócił na siebie uwagę swemi obra
zami (przedewszystkiem słynny obraz p. t.: Golus). Samuel G. uchodzi za 
jednego z największych żydowskich malarzy czasów nowszych. Zmarł w r. 

· 1908 w Jerozolimie. Również drugi syn Dawida, Leon, był malarzem, trzeci 
syn jest architektem, zaś córka była żoną rzeibiarza Henryka Glicensztajna. 

Drugi syn, Mojżesz Jehoszua H. urodzony w Zgierzu w r. 1849, był 
również majsłreł'Y} tkackim i 'bardzo cenionym deseniorzem, odznaczał się 
jeszcze ponadto wielką przedsiębiorczością. Dobrawszy sobie wspólników, 
rozpoczął J. M.· H. prowadzić interesy no coraz to większą skal·ę, produku-

. jąc szczególnie systemem nakładowym znaczną ilbść materjałów na ubrania 

··.·.' ... , ',"' 

r 
I 
1. 
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i suknie i posługując· się · przylem przeważnie procą żydowskich chałupni

ków. Przed wojną światową firmo „Hirszenberg, syn i Halbersztadt" posta
nowiła zakupić na własność wielkie zakłady fabryczne (przędzalnię, 

niciarnię, szarparnię i tkalnię), nie zadowalając się dotychczasowym cha
łupniczym systemem produkcji. W r. 1925 firma ta posiadała już 

wszystkie wyżej wymienione działy produkcji i zatrudniała w nich około 
200 robotników .. 

Trzeci syn, Wigdor łr4dnił się dawniej handlem manufaktury. Jest 
obecnie czło~ldem Zarządu .Synagogi przy ul. Zachodniej (Wilker Szyi) 
i. Wicepr.ęzesem Bezprocentowej _Kasy Pożyczkowej (tl'1tlM ni•;;,i'.'ll) przy 
tej synagodze. 

L. Kohan: llustrirler Almanach. Judisches Lexikon. 
Dr. S. Gottlieb : $. Hirszenberg (Głos Poranny 19.11.1933). 
.T'"1N9 ,l"1V::l)Vlll"1'il ?N1i'.'lll! : J"T:Y!V)Vt?;:)'? pn:!l' 

1903 (P. Z. G.) Chana Aj Ie nb erg, żono Szymona Ajlenberga, zwa-
nego powszechnie ""1Vp"11t? J1ll'i'.'lll! „, gdyż ojciec jego przybył 

z miasta Turku do Łodzi (v. nr. 122). Córkę swą wydała za Lipę Parzę
czew;kiego. Synem z tego małżeństwa jest rabin miasta Józefowa pod 
Lublinem, Szymon Parzęczewski. 

1907 <P. Z. G.) Krassel (Klara) Bielschowsky, urodzona wr. 1855, 
z rnias.ta Glowitz (w Niemczech), z rodziny Blumenreich, wyszła 

zamąż · za Pinchasa Bielschowskiego, syna kupca tekstylnego w Plausch 
(na Górnym Śląsku), Adolfa Bielschowskiego. Najstarszy brat Pinchasa 
Bielschowskiego Louis B. wyemigrował w tym czasie do Łodzi, gdzie wraz 
ze swym szwagrem, Aronem Stillerem, założył wielką fabrykę wł&kienni
czą pod firmą „Stiller &. Bielchowsky". Do tego to przedsiębiorstwo 
sprowadził ~wego młodszego brata Pinchasa Bielschowskiego i zatrudnił 
go jako buchaltera. Po kilku lotach wyszło zarządzenie rządu rosyjskiego, 
nakazujące Żydom, obywatelom państw obcych, opuścić kraj. Nakaz taki 
otrzymał również Pinchas Bielschowsky, podczas gdy brat jego Louis, jako 
właściciel fabryki, został wyjęty z pod tej ustawy. W owym czasie wielu 
Żydów obcopoddanych w Łodzi, chcąc uniknąć skutków nakazu, przyjęło 
chrzest. Pin;:;hos Bielschowsky wolał jednak opuścić kraj, zamiast wychrzcić się. 

Klara B. zmarła w połogu, licząc lat 30. Jedyny jej syn zamieszkał 
w Niemczech. 
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1. 90. 9 (P. z. G.) Liba Barcińska była cór.k,ą ~ojżeszci Lubaw~k ie?o 
w Nieszawie i żoną Abrahama Barcmsk1ego, kupca łowarow 

włókienniczych w Nieszawie. Celem zakupna towarów Abraha.m Barcir~:ki 
często przyjeżdżał do Łodzi, Syn Barcińskich, Salomon, zupe!nl~ przen1osł 
się do Łodzi, gdzie przez pierwszych kilka lał prac~wa.ł w f1rrrne „Dobra· 
nicki &. Konsładt". Zczasem ożenił się z córką w1elk1ego przemysłowca 
Józefa Birnbauma i założył z nim wspólnie wielkie przedsiębiorstwo 
przemysłowe pod firn;ią: „Birnbaum &. Co". W r. 1895 fir.ma. zosta~a 
rozwiązana, a Barciński założył własną fabrykę, przędzalnię 1 tkalnię 
wełny (towarzystwo akcyjne pod firmą. „Barciński &. Co", ul. Tylna 6). 
Syn Salomona Barcińskiego, Dr. Marceli Barcir1ski, odgrywał wielką rolę 
w życiu społecznem Łodzi. Był prezesem związku przem. włók., znany był 
również jako mecenas sztuk pięknych. Zginął w katasfrofie samochodowej 
w Warszawie. Liba Barcińska mieszkała stale w Nieszawie, lecz po sm1er
ci swego męża przeniosła się do syna Salomona do Łodzi i łu zmarła. 

1923 (P. Z. G.) Rywka Cyrla S z ma Ie w i cz była córk~ Mojżesza 
i Chany Moszy Szmalewiczów (v. nr. 2015). Maiąc lat 18, 

wyszła za Salomona Szmalewicza, a w wieku 19 lot urodziła bliźnięta, 
chłopca Samuela Pinchasa i córkę Malkę, lecz zmarła w połogu. Bliźnięta 
dochowały się. Samuel Pinchas Szmalewicz jest kupcem i właścicielem 
fabryki lamp w Łodzi. Małka wyszła zamąż za Abrahama Zylbersztajna 
w Łodzi. 

1939 

1981 

Szlomo Cz oś n i a k, szklarz, był jednym z 10 założycieli Sto· 
warzyszenia dla Studjum Pisma Świętego (1"lli li'1!lM). 

Róża Fr en k e I, była córką lekarza Dr. Michała Urbacha (v. 
. nr. 2402) i żoną Natana Frenkla. 

1985 (P. Z. G.) Juda Lejb Ka I is z pochodził ze Strykowa. Ożenił 
się z córką Wolfa Lubnickiego z Aleksandrowa i zamieszkał 

w tern mieście. Potem przeprowadził się do Łodzi i irudnił się pośrednictwem 
w sprzedaży wyrobów włókienniczych. Był chasydem radomszczańskim. 
Pozostawił 8 dzieci, a mianowicie: 1) Salomona, 2) Szymona w Łodzi, 
3) Mirjam, żonę Jeszaji Mordechaja Bociana, rzezaka w Szydłowcu, 
4) Goldę, żonę Mojżesza Borowieckiego, właściciela domu i składu drze
wa w Łodzi, 5) Gitlę, żonę Samuela Boneka w Łodzi, 6) Malkę, żonę 
Chaima Szymona Gostyńskiego (v. nr. 4730), 7) Deborę, żonę Abrahama 
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Jokóba Łubnickiego, 8) Rachelę, ż.onę Mojżesza Cukiera, właściciela 
domu w Łodzi. 

1977 (P. ~· G.) E.fraim Fisz:! Kenig, syn kupca łódzkiego Gedalje 
Keniga (v. nr. 3557 1 2136) był zr:imożnym kupcem tekstylnym. 

Zwykł był dzień w dzień studjować jedną kartę Gemary wraz z Izraelem 
Ajzykiem Kinem (v. nr. 514). Zakupił miejsce na grób swqj o.bok grobu 
tego uczonego. 

2014 Markus (Mordechaj) EI bi n g er, przeniósł się w ,roku 1851 
· z Tomaszowa Mazowieckiego do Łodzi, gdzie założył tkqlnię 

wyrobów bawełnianych. Z początku był to skromny zakład, złożony z 9 
warsztatów, lecz później, z końcem lat 50-tych, został znacznie rozszerzony 
i należał do większych podówczas żydowskich przedsiębiorstw przemysło
wych w Łodzi. 

Żona M. E.; Rywka zmarła w r. 1880 (v. nr. 1297). 

A. A. D. m. Ł. Nr. kat. 3907, 3923. 
A. A. D. w Warszawie Nr. kat, 20205, 1326. 
F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 70, 83, 84, 238, 264, 301. 

(P. Z. G.) M. Elbinger posiadał dom przy ul. Północnej 6,, w którym 
prowadził wyszynk trunków. W licznych oficynach tego domu chętnie 
widział M. Elbinger rozmaite instytucje żydowskie. Stąd też miały siedzibę 
w tym domu liczne chedery i sekta chasydska. Syn jego, Hirsze! Elbiriger, 
był chasydem. Posiadał dom w Warszawie. 

2015 (P. Z. G.) Chana Masza S z m u I o w i cz, córka Judy Wolfa 
(v. nr. 267), urodziła się w Łodzi. Byla żoną Mojżesza Szmu

lowicza (zwanego „Mojsze Bełchafower"); chasyda ciechanowskiego, 
a następnie strykowski~go, zatrudnianego przez długie lata w firmie 
„Abraham i Izak Lubiński" w Łodzi. Szmulowiczowie mieli 8-ro dzieci : 
1) Rajzlę Leję, żonę Abrahama Izaka Amzla w Łodzi, 2) Rywkę Cyrlę, 
żonę Salomona Szmalewicza' (v. nr. 1923), 3) Gifę Rachelę, ;żonę Samu
ela Lipszyca w Zgierzu, 4) Etę, żon'ę Majera Fogla w Zgierzu, 5) Judę 
Mendla w Grabowie, 6) Abrahama, 7) Chawę, żonę Izraela Pinczewskie
go, 8) Frajdę, żonę Salomona Braunera w Łodzi. 

2024 (P. z. G.) Chana Juta B' rzez i n s ka była drugą żoną Pinchasa 
Brzezińskiego. Miała z riim dwoje dzieci : Chanę, .ZOnę Arjego 
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Prawdy w Łodzi i Fajgę DebQrę, żonę Eljasza T ennenbauma we Włoc· 
ławku. Zmarła w połogu z łrzeciem dzieckiem. 

2032 
(P. z. G.) Abraham Cy I ich, najmłodszy syn Meira ,C., który 
piastował urząd rabina w Łasku przez 50 lat zgorą .od . r .. 

1774. Meir C. nie wydał drukiem żadnej pracy, · lecz był w rzeczyw1stosc1 
bardzo wybitnym uczonym, cenionym niezmiernie przez współczesnych 
sobie rabinów, np. słynnego Akibę Eigera. Meir C. z~ar~ w .r. 182~. Na
zwisko swe rodzinne wywodzą Cylichowie od nazwy n1em1eck1ego m1asfecz· 
ka Zillichau, obok Berlina, z którego pochodzą. 

Abraham C. był podobnie jak jego ojciec, mitnagd~m: P~mi.mo swe
go wykształcenia żydowskiego nie chciał Abraham C, posw1ęc1c się zawo· 
dowi rabinackiemu. lecz pozostał kupcem. Jego pierwsza żona była córką 
słynnego uczonego rabbi Lejbusza reb Teweles Be:liner~ (v .. nr. 25~3? 

p· t kawa. Miał z nią 3 dzieci: Tejwelego, Hirsza I Meira. Po Jej 
: · . '

0 
r. · / Abraham C za żonę córkę rabina w Głownie, Michała Pa-sm1erc1 poją . . , 

k. 0 Przez wiele lat mieszkał Abraham C. w Głownie, zas na canows 1eg . . . 
stare lata przeniósł się do swego syna, Szymona C. do Łodzi 1 łu zmarł, 
mając lat 68, 

z drugą żoną miał Abraham Cylich następujące dzieci i 1) Szymo
na właściciela domu w Łodzi i chasyda, 2) Kraslę. żonę Fajwla Olszera 
w 

1

Łodzi, 3) Jutę, żonę Mojżesza Rozenbauma w Łodzi. 

2036 (P. Z. G.) Jechezkiel Ho roń czy k, syn Saula Horończyka, 
człowieka bardzo uczonego, zięcia Szmerla Sega/a (v. nr. 58) 

pozostawił jednego syna, Chaima Borucha Horończyka. 

203 7 (P. Z. G.) Józef Dawid H ech t urodził si~ w Tuszy nie i n:1i~sz· 
kał przez długie lafa w Konstantynowie. Był zwolenn1k1em 

. cadyka w Warkach, a następnie cadyka w Aleksandrowie. Ożenił się 
z córką Eljasza, rabina z Rozprzy, jednego z najwybitniejszych chasydów 
cadyka opatowskiego ~'U il.'t:lSN. Ostatnich 8 lat spędził w Łodzi, gdzie 
był bardzo popularnym mohelem. Jeden z synów jego Szabse Hecht 
również jest. znanym w Łodzi mohelem. 

2040 (P. Z. G.) Aleksander P o z n a ń ski przybył do Łodzi z Ozorka
. wa, był średnim fabrykantem włókienniczym i chasydem 'radom· 

. szcza,ńskim (jeidził d~ rabina Szlojme VI Radomsku, autora ":i~'IU n':llOin„ 

I 

(i 
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(v. nr. 1880). Był jednym z założycieli synagogi przy ul. Zachodn.iej i jednym 
z 8-miu obywateli, na których nazwiska został poczyniony zapis hipoteki 
tej bóżnicy. Kantorowi łódzkiemµ Lejzerowi Perlmuterowi dopomógł ze
brać środki pieniężne na wydanie jego dzieła ":iw~ 7::iN„. Z pierwszą żoną 
nie miał dzieci. Po jej śmierci poślubił drugą żonę, z którą miał 2-ch 
synów i jedną córkę. 

2045 (P. Z. G.) Icchak Fr yd w a Id, rodem z Warszawy, był mosięż· 
nikiem. Zmarł, licząc zaledwie 36 lat. Pozostawił 4 dzieci : 

1) Izraela, manipulanta w Łodzi, 2) Zalmana, fabrykanta wody sodowej, 
3) Daniela, autodydaktę, nauczyciela tańców w Łodzi, 4) Genendlę, żonę 
Samuela Środka, który wyemigrował do Ameryki. 

2063 (P. Z. G.) Mirj~m Tr a ub~· Ba u m_r i tt er była córką znan~go 
obywatela miasta ·Lutomierska, Pinchasa Hakohena Lewina, 

siosłrą cadyka aleksandrowskiego r. Henicha Lewina. Wyszła zamąż za 
Chaima Traubego w l(aliszu i miała z nim 4 dzieci. 1) Mordechaja Szym
szona w Łodzi, 2) Henicha Mojżesza w Kaliszu, 3) Choję Pesę, żonę 

·Abrahama Kohna w Łodzi, 4) Drezlę Leję, zamężną Nirenberg. Po śmier
' ci męża wyszła ponownie. zamąż za Baumriifera w Warszawie. 

2067 (P. Z. G.) Tauba Fajga Ro ze n b I u m - Lu b i ń s k a, rodem 
. z Przytyka, była żoną Judy Lewiego Rozenbluma i urodziła 

mu jedynaczkę Chanę Malkę. Po śmierci męża wyszła powtórnie zamąż 
za Abrohpma Lubińskiego (v. nr. 1069). Córka jej, Chana Malko, wyszła 
potem zamąż za syna Abrahama Lubińskiego, Izaka (v. nr. 3257). T auba 
Rozenblum ·· Lubińska była znaną w Łodzi filantropką, szczególnie zajmo· 
wała się tow. ":'15::l .no~::i:i„. 

2073 (P. Z. G.J El.iezer Cha im Ce der.ba u m, rodem z Przytyka, był 
chasydem kockim,· a następnie zwolennikiem cadyka z Alek

sandrowa i Gó~y Kalwarji. Był pośrednikiem sprzedaży wyrobów tekstylnych. 
Jednym z jego wnuków jest poważany obywatel łódzki, Mojżesz Ce
derbaum. 

2088 CP. Z. G.) Szyfra Mirjam Mor gens ter n była córką słynnego 
· aleksandrowskiego rabbiego Chanocha Henicha hokohena Le

winq. Męż jej, Mendel M., był synem uczonego i chasyda Izraela M., 
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brała pierwszego kockiego cadyka, r. Mendelego M. Izrael nie piastował 
·nigdy urzędu rabinackiego, lecz zajmował się handlem, choć był uczonym 
na wielką miarę. Mendel Morgenstern przez kilka lat był na utrzymaniu 
teścia w Aleksandrowie, poświęcając się wyłącznie studjom świętych 
ksiąg. Potem udał się do Łodzi i zaczął się trudnić produkcją wyrobów 
włókienniczych. Gdy dorobił się majątku, zakupił dom przy ul. Piolrkow
skiej 62 i porzucił zajęcia.. M. mieli troje dzieci, synów Pinchasa Lejbusza 
i Izraela Mordechaja oraz córkę, żonę znanego chasyda Nachmana 

Herca w Łodzi, 

2089 (P. Z. G.) Mojżesz Aro~·. He n d I is z, syn Cadoka Hendlisza ze 
Zgierza (v. nr. 507), był drobnym. kupcem w Łodzi. ·Pozostawił 

2-ch synów: Rafała i Jedydję. 

2092 Eljezer Ho ro w i cz był syn~m tv\eira Horowicza (v. nr. 65 
i 471 ). 

2108 (P. Z. G.) Izak Salomon Op a f o vy s k i pochodzi! z bardzo usfo· 
sunkowanej rodziny, która wywodzi się od znanego rabina 

w Hildesheim Eljakima Gofza, autora: ''t:lMlV j::iN„ (Dyrhenfurt, 1733) 
i "tl'MUl11::1 'lrrsi"l,, (Berlin 1712). Izak Opatowski był rodem ze Zduńskiej 
Woli, synem Eljakima Gecla Opatowskiego i wnukiem znanego, bogatego 
chasyda i filantropa ze Zduńskiej Woli Fajwisza Opatowskiego. Ożenił się 
z córką rabina Zduńskiej Woli, Lewiego Izaka i zamieszkał w Łodzi. 
Trudnił się fu handlem towarów kolonjalnych. Miał 3·ch synów: Lewiego 
Opatowskiego w Odesie, Mojżesza i Fajwisza Opalowskich w Łodzi, oraz 
córkę Hadassę. Z rodziny Opatowskich w Zduńskiej Woli wywodzi się 
również słynny pisarz żydowski w Ameryce, Józef Opatowski (Opafoszu). 

2112 (P. Z. G.) Estera Ka uf.ma n pochodziła w prostej linji od słyn
nego gaona wileńskiego, Eljasza. Ojciec jej, Izak Warszawski, 

posiadał farbiarnię w mieście Serej, w gubernji suwalskiej. Matka jej Fraj
dla była córką Zalmana Bera, wnuka gaona wileńskiego. 

Estera wyszła zamqż za Szaloma Szachnę Kaufmana. Początkowo 
mieszkali w Sereju, później Kaufman osiedlił się w Łodzi, jako komisjoner 
łódzkich towarów włókienniczych. Mieli 3-ch synów i 3 córki, a mianowicie: 

· 1) Izak, 2) · Zalmón (obaj wyemigrowali do Ameryki); 3) Lajb, który zało
żył przedsiębiorstwo ekspedycyjne w Łodzi, 4) Menuchę, żonę Aby Franka 
w Nowym Yorku, 5) Frajdlę, żonę Izaka Kohna (Nowy York), 6) Libę Perlę, 

i 

I 
~ 

I 

I 
I 
I 
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żonę komisjonera łódzkiego, Mojżesza Monosowskiego. Monosowscy mieli 
4-ch synów: trzej (Eljasz, Izak i Feliks) mieszkają w Łodzi, czwarty, Wolf i 
został w czasie wojny żaciągr:ięty dą armji rosyjskiej i zginął w bitwię 
pod Stopnicdmi w r. 1915. Ich córka Fanny wyszła zamqż za słynnego 
łódzkiego przemysłowca, finansistę i filantropa Borysa Ejtingona, zm. we 
Wiedniu w r. 1932 .. 

2131 Moryc Z~ n d,' ,-syn Józefa .. .Zonda z Częstochowy (v. nr. 671 ), 
brat Wolfa Z. (v. nr. 853), pojął za żonę córkę S. Ch. Zalcma

na (v. nr. 1014) i był początkowo zatrudniony w firmie swego teścia, 
Zczasem usamodzielnił się i był jednym z największych hurtowników przę
~zy w Łodzi. Z końcem laf 50-tych założył również przędzalnię wełny, 
Jedną z największych w owym czasie w Łodzi. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 83, 143, 155, 166, 179, 
193, 198, 201, 258, 259, 300, 309. 

2132 (P. Z. G.) F;eiwisz He rs z ko rn (nie Herszkowicz) pochodził 
z Łęczycy, gdzie mieszkał jego ojciec Wolf Herszkorn (zwany 

Wolf Skierniewicer). Fajwisz Herszkorn ożenił się z córką Lajbusia Wie
liczkera ze Zduńskiej Woli. Po kilku latach przeniósł się do Łodzi, gdzie 
trudnił się drobnym handlem (przydomek: "•i:11'?Nii '!O'!l"Sl„). Miał jedynego 
syna Zelmana, który ożenił się z córką Izraela Szurka z Kalisza, osiadł 
w fem mieście i trudnił się fabrykacją koronek. Potem wyemigrował 
do Ameryki i fam doszedł do znacznego majątku jako fabrykant koronek. 
Fajwisz Herszkorn miał również 3 córki, które wydał za ówczesnego rabina 
sieradzkiego Samuela Jakóba Wajnberga (jednego z najwybitniejszych 
chasydów aleksandrowskich), Mendla Risa i lcie Meiera T ennenbauma 
w Łodzi. 

2135 (P. Z. G.) Mojżesz Michał Ber I iński był synem Hilela Berliń
skiego ze Zgierza. Mieszkał początkowo również w Zgierzu, 

ale na starość przeniósł się do Łodzi. 

2136 (P. Z. G.~ ~?w Ber K e.n i g, syn Gedalj~ Keniga (v. nr. 3557), 
był własc1c1elem domu 1 znanym w Łodzi chasydem i filanłro· 

pem. Dzieci jego cieszyły· się poważaniem w sferach religijnych żydowskich. 

2189 (P. Z. G.) .H.inda G_oł om b, córka j~dnego .z najznakomitszych 
obywateli zydowsk1ch m. Łasku, Moizesza J1cchaka Gliksmana, 
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właściciela · domu i handlu towarów kolonjalnych. Mojżesz I. G. był rów
nież mężem uczonym i otrzymał tytul duchownego w rn .. Łasku (more·h~
raah), lecz będąc człowiekii~m zamożnym, urząd ten ;pełnił ho.norowa,. ~11e 
pobierając żadnego wynagrodzenia. Właściwe nazwisko rodzinne Moize· 
sza I. było Heuschrek ,i to nazwisko nosił jeszcze jego ojciec Jakób H., 
który miał przedstawicielstwo wódek gorzelni hr. Połockiego. Lecz 
Mojżesz Icchak, ożeniwszy się z córką uczonego Barucha Bendeta 
G liksmana, przybr~ł naz'Nisko swego łeści? i wystara! się o legalizację tej 
~miany nazwiska. Zona Mojżeszd I., matka Hindy Gołomb nazywała się 
Frymef, zwana popularnie „Frymet reb Bendet's". 

. , Mąż Hindy, Eleazar Meir Go/amb, był biegłym w naukach ży-
dowskich człowie~iem i bogobojnym Żydem. Był on ·synem Herszla 
Gołomba, zięcia Jicchaka „T urkera" Ejlinberga (v. nr. 121 ). 

Hinda, i Ele,azdr G. pozostawili dość liczne potomstwo, a mianowicie: 

1) Baruch Bendet był poważanym w mieście fabrykanfem chustek 
kamgarnowych. Będąc zapalonym sjonisłą, udał się w r. 191 O do Palestyny 
i osiadł w Petach Tikwa. Przez dwa lata był B. 81 G. przewodniczącym 
samorządu w taj kolonji. Zmarł w r. 1922. 

2) Rywkci, v.:yszła zamąż za zamożnego ·żyda łęczyckiego Józefa 
Landaua. (wdowca). Zmarła w r; 1929. Z tego małżeńsłwa urodziły się 
2 córki: jedna wyszła zamqż :za dra med. Hilarego Gliksmana, druga 
za dra med. Wolfa Eychnera. 

. 3) Rikka' jest żoną Markusa Glik~mana w .. Łodzi. 
4) Lejb~sz, emigrował do Ameryki, gdzie obecnie zamieszkuje. 

2190 (P. Z. G.) Jachet Orne r zmarła w młodym wieku jako nieza. 
mężna. Ojciec jej, Wolf Orner, był dwukrotnie żonaty. Pierwsza 

żona (córka Załkinda Orbacha w Łodzi) odumarł.a go w młodym wieku; 
wówczas ożenił się poraz wtóry z córką Mojżesza Lipszyca z Parzęczewa. 
Jachet Omer była prawdopodobnie· córką z drugiego małżeństwa. Miała 
3-ch braci. Najstarszy Izrael Izak (z pierwszego małżeństwa Wolfa Ornera) 
miał syna Załkinda (Zygmunta), który sam na~czył się ślusarstwa i zczasem 
stał się właścicielem fabryki !J'laszyn. w Łodzi. Dwaj bracia Jachety, synowie 
Ornera z drugiego małżeństwa, byli rabinami, a mianowicie.: Jakób był 

.., rabinem w Kościelsku, w Pułtusku, następnie w Modrzylach i Nasielsku, 
Henich- rabinem w Laskierowie. Jakób Orner wsławił się wydaniem dzieła 

· pilpulisłycznego :. "::mK l1"Tt1K„ (część pierw~za Warszawa 1906, część druga 
Biłgoraj 1909). Były to prace jego: teścia, rabina w Białeh Wolfa Nachuma 
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Borenszfajna (ojca rebego sochaczewskiego Abrahama), które jednak Jakób 
Orner dopiero przysposobił do druku i uzupełnił własnemi uwagami p. t.: 
":mN l'W'lt:l„, Ponadfo wydał dzieło homiletyczne p. t. "1.n~in' wi11„. Rozpo· 
czą! również druk komentarza do masechty „Bechoroih" p. t. "::IJ?V' ''1i::i::i„, 
lecz zmarł w toku pracy, licząc lat 49 (w r. 1915). 

2197 (P. z. G.) Rachela Gitla Z am e k, córka Herszla Fersztenberga 
z Warszawy, była żonę Gecla Zamka, który był komisjonerem 

towarów łokc. kupców warszawskich, w szczególności braci Zolberg. Zamek 
G. był chasydem, zwolennikiem cadyka. w Mszczonowie. Zamkowie mieli 
6 dzieci: 1) Izaka Majera w Łodzi {v. nr. 2992), 2) Herszla w Warszawie, 
3) Malkę, żonę Ajzyka Firszta w Warszawie, 4) Cyrlę, żonę Izaka Meira 
Kleina w Łodzi, 5) Maszę, żonę Chaima Klajera w Warszawie, 6) Sarę, 
żonę Chaima Rozenfarba. 

2209 (P. ~· G.), As~e~ Lemel Ma rok ko, podrobin i sędzia religijny 
gminy łodzk1e1. 

A. L. Marokko był wybitnym uczonym. Był on zwolennikiem cadyka 
z Przysuchej, a następnie chasydem kockim. Na stanowisko duchownego 
w Łodzi („more·horaah") został przyjęty przez rabina Chaskla Naumberga 
w r. 1842. Początkowo przyrzeczono mu 8 rb. tygodniowo, później zaś, 
gdy gmina przyjęła również słynnego kantora Lajzera Perlmutera {v. Nr. 
2297) i nie mogła sprostać swym zobowiązaniom pieniężnym, obniżono 
Lemlowi M. pensję jego do połowy. Zczasem, wraz ze zwiększeniem się 
gminy żydowskiej, powiększono ponownie pensję Lemla M., która przez 
pewien czas wynosiła 4 ruble tygodniowo (w r. 1858), a później doszła 
do 6 rubli ( 1 rubel równał się 6 zip. 20 groszy, 1 złoty miał 30 groszy). 
Marokko bardzo często zastępował rabina Naumberga, a później Lipszyca, 
gdy ci wyjeżdżali z Łodzi, :zwłaszcza w czasie ich częstych wyjazdów do 
Kocka. 

Lemel M. urodził się w Wyszegrodzie u bardzo ubogich rodziców. 
•Ojciec· j~go Nolan oraz matka odumarli go, gdy był jeszcze dzieckiem. 
Zaopiekowała się nim ciotka, imieniem Judyta, która nieiylko dała mu 
ułrzymanie, ale. również łożyła na koszta nauki chłopca. Chłopak uczył 

r się bardzo pilnie, a ukończywszy naukę w bet,hamidraszu, wyjechał do 
. jęs,ziwy sły.nnego rabina w Strykowie, Mojżesza Arona (później Mojżesz 
.Ąron zosta.ł rabinem w Kutnie). Gdy po kilku .lafach gorliwej nauki 
opuszczał Lemel M. jesziwę, otrzymał licencję "smichę" na rabina z rąk 
Mojżesza Arona. Lemel M. ożenił się z Rajzlą, córką Samuela Rozenkran
ca. (v. nr. 1525) i osiadł w Ozorkowie, prowadząc jesziwę, z której wyszło 
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wielu wybitnych talmudystów. Następnie zasłał powołany do. Łodzi na 
tern słanowisku pozostał do swej .śmierci przez 45 lat. · 

Lemel pozostawił następujące potomsłwo : 

1) Mojzesz, uczony i bogobojny chasyd. Zmarł w Górze Kalwarji, 
bawiąc w gościnie u tamtejszego cadyka. 

2) Jakób, był również człowiekiem uczonym. Podczas gdy fona jego 
Sara Fajga zajmowała się sprzedażą manufaktury, Jakób M. poświęcał się 
wyłącznie studjom. Dopiero, gdy inferesa się pogorszyły był zmuszony 
Jakób M. oglądnąć się za źródłem zarobku i przyjął stanowisko duchow· 
nego (more-horaah) w Łodzi. Zmarł w r. 1892. Najstarszy syn Jakóba, 
Judei Marokkci mieszkał w Otwocku i zmarł w 1933 r. Jest autorem znanych 
i cenionych dzieł talmudycznych, wydanych pod zbiorowym fylułem 
„Kibbuc Jehuda" oraz „Bejur Jehuda". 

3) Samuel, był niegdyś duchownym (more-horaah) w Biskowicach 
(Biskupicach?), obecnie zaś żyje w Łodzi. 

2211 (P. Z. G.) Abraham Sieradzki był właścicielem sklepu futer 
na Nowym Rynku (pl. Wolności). Przez pewien czas piastował 

urząd Starszego w Bractwie Pogrzebowem. Synami jego są Emanuel i Dow 
Sieradzki w Łodzi. 

2216 (P. Z. G.) Boruch Mordechaj S z y m si o był człowiekiem uczo· 
nym i posiadał dyplom rabinacki {l1N'ml '1l'1'l1), lecz nie został 

rabinem, gdyż zmarł za młodu, mając 18 lat. Ojciec jego, Salomon 
Zalman, był nauczycielem (mełamedem) 

2232 (P. Z. G,) Dow 'Ber Kuj a wski był gorliwym chasydem,. z po· 
czątku jeździł do rabina Binema do Przysuchej, potem do Kocka 

i dd Góry Kalwarji. O utrzymanie domu troszczyła się żona. Kujawscy 
mieli 5-ro dzieci: 3 synów w Łodzi: Izaka, Jehoszuę i Michała, 2 córki: 
Fajgę Leję, żonę Lajbusia Wintera i Rywkę, żonę Tobjasza Rozanesa. Syn 
Michała Kujawskiego, Benjamin, wyemigrował do Ameryki, zmienił nazwi· 
sko na Winter, fam doszedł do majątku i do wielkiego znaczenia jako 
działacz społeczny. Benja!1'in Winter .Piastuje od szeregu lał godność Pre
zesa Federacji Związku Zydów Polskich w Stanach Zjednoczonych Arne· 
ryki Północnej. 

I 

I 
f 
~ 
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2233 Lej zer Per I mu tł er, syn Mojżesza P. przybył do Łodzi z Sie-
radza, powołany do pełnienia obowiązków kantora w gminie 

łódzkiej. L, P. prawdopodobnie objął swe słanowisko w Łodzi około 1850 
roku. P. obarczony był liczną rodziną, zaś pensja, kłórą mu początkowo 
wyznaczył Dozór Bóżniczy gminy łódzkiej, - 75 rubli sr. rocznie - nie 
wystarczala na utrzymanie. Wskutek starar1 P. podwojono mu pensję około 
1859 roku do 150 rsr„ lecz i. ta podwyżka nie dawała P. możności utrzy
mania swej rodziny w Łodzi, dlatego wyjechał w r. 1859 do Sącza w Ga
licji, celem objęcia tamże nowej posady. Ten stanowczy krok wpłynął na 
Dozór Bóżniczy, który chcąc zatrzymać znakomitego kantora, podwyższył 

mu pensję do 390 rsr. Celem przeprowadzenia tak znacznej podwyzki 
pensji i znalezienia pokrycia budżetowego na ten cel, Dozór BóZniczy 
zwoła/, na żąd:mie władz nadzorczych, zebranie ojców familji i kontrybu
netów składki bóżniczej, którzy zgodzili się na podwyższenie podatków 
gminnych celem zatrzymania Perlmułtera i wydali w swej uchwale nastę
pujące pochlebne świadectwo kantorowi łódzkiemu: „Lejzer P., jako 
w wyższym stopniu usposobiony do pełnienia obowiązków kantora.„ połra
fił zjednać sobie prawdziwą sympałję i zaufanie ogółu gminy naszej, Przez 
czas jego bytności zagranicą uczuliśmy bardzo brak jego, bo nikt nie był 
w słanie za:;tąpić P. przy wypełnianiu obrządku Religijnego". 

L. P. pozostawił liczne potomstwo. Najsłynniejszym i jego synów był 
Abraham H. Perlmutter, który zasłał naprzód rabinem w Poddębicach, na
stępnie w Radomiu, a wreszcie w Warszawie. Ciesząc się ogromnym mirem 
w kołach zachowawczych żydostwa warszawskiego został Abraham P. 
również wybrany posłem do pierwszego sejmu Niepodległej Polski 1919-
1922. 

Jeden ze synów Lejzera P. był również kanłorem w Łodzi. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 274-275. 

(P. Z. G.) Melodje, które skomponował Lejzerke Perlmuffer, były bar
dze popularne i były śpiewane we wszysfkich niemal bóżnicach 'W kraju 
i na dworach wielu cadyków. Lejzerke Perlmutter pochodził z Liłwy. Był 
kantorem w wielu gminach jak np. w Łęczycy i Brzezinach, zanim został 
powołany do Łodzi. Słynął z dobroczynności, zbierał znaczne datki na 
biednych i wspomagał ich. W r. 1859. wydał pracę o pięcioksięgu Mojże
sza p. t„ "l1W?.l 7::iK„, Jako człowiek bardzo skromny, nie chcąc za życia 
otaczać się nimbem sławy, podał za autora książki swego ojca Mojżesza. 
Również 'drugie wydanie książki z r. 1884 ukazało się pod nazwiskiem 
jego ojca. Dopiero na łożu śmierci wyznał Lejzerke Perlmutter swym sy
nom, że jest autorem tego dzieła. Trzecie wydanie z r. 1913, sporządzone 
przez jego synów i znacznie rozszerzone z pozostałego po nim manuskryp-
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łu, ukazało się pod jego nazwiskiem. Lejze:ke Perlmute: ~ozoslawił 
5 dzieci: 1) Abrahama Hirsza Perlmulera, rabina w Radomiu I Wa~sza-

. b ł a Se1'm autora dzieła "'1T3'7N 1W'l:li„, 2) członka rabrnalu wre, . pos a n , . 
łódzkiego Mojżesza, autora dzieła pilpulistycznego "l1!V~ i',, i ksr.ążki 
decyzorskiej (m::ii!Vni ni?N!V) p. t. "l'l!Vl:l l1il:lM„ (zmarł w 1920 r.), 3) Aqego 
Symchę Perlmulera, który objął po ojcu urząd kantora w synagodze 
łódzkiej i zmarł w r. 1924, 4) Icchaka, który ~siadł w Przedecz~ i z.marł 
tu w czasie epidemji cholery w r. 1896, w wreku lat 40, 5) Grflę, zonę 
Abrahama Markowicza w Łodzi. 

2235 (P. Z. G.) Franciszka Hey ma n, córka kupca warszawskiego, 
Arona Kleinmana, była żoną Paula Heymana, agenta sprzedaży 

przędzy w Łodzi, syna znanego przemysłowca łódzkiego !kia Haymana. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 261, 

2248 (P. Z. G.) Mordechaj Kop e I o w i cz był bardzo popularny 
w Łodzi pod przydomkiem 11Mordche Paker". Kopelowicz był 

tragarzem, który odnosił towary głównie dla fabrykantów żydowskich, 
szczególnie dla I. K. Poznańskiego. Słynął z pobożności i uczynności, 
a w oczach wielu Żydów łódzkich uchodził za ukrytego cadyka („a łamed
wownik") względnie cudotwórcę („baal-mofejt" rl!.'lil'.)·7V:i). Krążą o nim 
po dziś dzień wśród ludu żydowskiego rozmaite legendy. Przed swą 
śmiercią miał pono polecić, by na jego nagrobku żadnych szczególnych 
chwalb i napisów nie umieszczano. Po dziś dzień jest jego grób 
miejscem odwiedzanem przez nabożne osoby, które składają tu kartki 
z prośbami („kwitłech"). Kopelowicz pozostawił 5 dzieci: 1) Abrahama 
Mojżesza, tkacza, 2) Judla, szewca, 3) Jakóba Kopia, handlarza ryb 
i owoców, 4) Arona Dawida, handlarza ryb, 5) Zysię, żonę Abrahama 
Połatka, drobnego handlarza. 

2263 (P. Z. G.) Tau ba •lenta · P r a szk ie r była córką Nisana Króla 
mieszkańca miasta Halberstadt (w Niemczech), który został 

powołany do Zduńskiej Woli w charakterze szocheta i kantora. Mąż Tau· 
by - Hirsz Lejb Praszkier (v. nr. 4798), znany w Łodzi pod nazwiskiem 
"t11l.3!t1 :J''' t11i'l'1,11 był zaufanym szamesem .rabina łódzkiego Eljasza Ch. 
Majzla i właścicielem domu na Starem Mieście. 

2282 (P. Z. G.) Cwi Józef Le w i, syn Szymona 
Zgierza. 

Gliki Lewi ze 
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2283 (P., Z .. G.) Na łan B ej I i~ p~cząlkow~ . prowadził inłeresy ~o 
społkr z bratem swym, Jakobem Beilinem (v. nr. 1338). Mrał 

jedynego syna, Chaima Jakóba Bejlina1 komisjonera w Łodzi i 4 córki, któ
re wydał za Salomona Hurwicza, komisjonera w Zgierzu, Hirsza Gecowa 
(w Słucku), Wolfa Szyka (w Łodzi) i Swnuela Grynberga w Łodzi. 

2285 Lajzer . (Ojzer) Berger, jedna z najwybitniejszych postaci 
starej Łodzi żydowskiej. Syn Mordechaja B. (v. nr. 3593), kłóry 

zamieszkał w Łodzi już w 1812 r., przybywszy tutaj z gminy Zdziechów, 
otwiera L. 8. w r. 1826 sklep towarów korzennych i farb w Rynku Starego 
Miasta, wysuwa się wkrótce na czoło łódzkich kupców przędzy i towarów 
bawełnianych, posiada w Łodzi dom zajezdny, zczasem staje się właści
cielern domu murowanego w rynku Starego Miasta. W r. 1830, gdy z po
wodu wojny polsko-rosyjskiej zamiera życie gospodarcze i fabryki łódzkie 
sfają, a wśród tkaczy łódzkich szerzyć się poczyna bezrobocie, Lajzer B. 
nie traci nadziei, lecz w tym właśnie czasie organizuje na własną rękę 
wyrób towarów włókienniczych, głównie systemem nakładowym, dając w fen 
sposób wielu bezrobotnym pracę i zarobek. W uznaniu tych jego zasług 
dokoła podźwignięcia produkcji łódzkiej, Zgromadzenie Tkackie przyjmuje 
go do swego grona i wydaje mu list majsterski. Jest to pierwszy w Łodzi 

· Żyd, który otrzymał tytuł majstra· tkackiego. Lecz władze centralne nie 
uznały uchwały Zgromadzenia Tkackiego i mimo wstawiennictwa magisfra
tu łódzkiego zanulowały nadane L. Bergerowi tytuły i uprawnienia cechowe. 

L. B. był niezmiernie czynnym działaczem społecznym. Żyłkę do pra· 
cy społecznej odziedziczył może po ojcu, który również piastował urząd 
Starszego Dozoru Bóżniczego w r. 1825. Lajzer Berger był długoletnim 
członkiem Dozoru Bóżniczego (w r. 1837,, 1838, 1842, 1846, 1852, 1865 
i t. d.). B. należał do komitetu budowy synagogi oraz mieszkania dla rabina 
w r. l 836 i nast. Brał również bardzo czynny udział w pracach Chewry 

. Kadiszy, w której był elektorem w r. 1831 i 1835, członkiem rady 18-tu, 
oraz starszym w r. 1831, 1851, 1852, 1853 i 1854. Dwie swoje córki wy
dał L. B. za synów Nechemjasza Kohna (v. nr. 121). 

(P. Z. G.) L. B. miał 7 córek. Oprócz obu K0hnów miał L. B. jeszcze 
jednego wybitnego zięcia, a był nim lssachar Abraham Gepner, autor 
wielu dzieł talmudycznych, jak „Brifh Abraham" i inne. · 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 69, 138, 142, 173, 197, 200, 
210, 227-229, 236, 242, 282, 284, 301, 305, 322, 329. 

Tenże: Łódzka Chewra Kadisza. 
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3 Sara We I ner, z domu Kali11ska w Łodzi,. ~ona Szmula 
2 12 Weinera, kupca manufaktury, zostawiła 6 dziec'.. W m~odym 
4489? wieku wyemigrowała z rodziną na 1? lat do. Paryz.a, gdz1~ W. 

· ·1· 1·s.l<o na Lewi Jei' wnuk, syn Maiera Szaiego, jest rabinem. zm1en1 1 nazw · , , 
(Dr. Lewi w Paryżu). 

5 (P. z. G.) Chana Sara Mo r gen ster n zmarła j?~o mło~a 
231 dziewczyna w wieku lat 17. Była córką lzra~la Mordecha1a 
Morgensterna,. wnuka cadyka aleksandrowskiego Ch. H. Lewina (v. nr .. 1787). 

23. 18 (P. Z. G.) Berysz S z pi ro, syn Samuela Nuty Szpiro z Krakowa 
(i w prostej linji potomek słynnego kabalisty i uczonego rabina 

krakowskiego w XVll w. Natana Szpiry), by~ zięciem Józ.efa H.irsza Szp.iry 
w Zgierzu (brała ojca). Pzez długie lata ~reszka/ w ~g1erzu Jako k~~1ec 
t · ' tekstylnych poczem przeniósł się do Łodt1. Był zwolenn1k1em owarow , . 
cadyka z Góry Kalwarji. Pozostawił 2-ch synów i jedną córkę. 

2322 (P. Z. G.) Symcha Bunem land e, znany w szerokich rze~zach 
chasydskich pod nazwiskiem „reb Binem Bialer", pochod~1ł bo

wiem z Białej. Ojciec Symchy Bunema, Berysz, był synem słynnego crechd
nowskiego rabbiego Abrahama i zwolennikiem cadyka z Warek (v. 
nr: 2822), a następnie r. Jechiela z Grójca, który osiadł w Aleksandrowie. 
Pewnego razu, podczas pobytu w Aleksandrowie, zachorował, posta.nowi! 
tedy pojechać do pobliskiej Łodzi, by zasięgnąć porady tamteiszych 
lekarzy. Po kilku dniach choroby zmarł w Łodzi. Na pogrzebie jego były 
obecne ogromne rzesze żydow~kie, zjechało się do Łodzi również wielu 
rabinów; Na miejscu jego wiecznego spoczynku, na starym cmentarzu 
łódzkim ustawiono murowany „ohel" z otwarłem zawsze wejściem dla 
wiernych. Tamże pochowany został syn jego Efraim (v, nr.· 3411). 

2323 (P. z. G.J Pin.chas Sieradz k i, syn Eleazara S. pochodził 
· z bardzo ustosunkowanej rodziny. Jego dziad.ek, ' Jakób Aron 

w .Lutomierska, był mitnagdem, lecz jego synowie Eleazar i Pinchas byli 
już chasydami. Podczas gdy Eleazar przyjqł nazwisko Sieradzk,i, bra.t jego 
Pinchas przyjął nazwisko rodzinne Lewin. Pinchas Lewin był ojcem słynnego 
cadyka aleksandrowskiego r. Ch. H. Lewina. Córka Jakób.a Arona . (siostra 
Eleazara Sieradżkiego) wyszła żamąż za Szalomtt Hirsza Hokohena,, 
rabina w Zgierzu i kierownika famtejsz~j · jesziwy, W ten sposób Pinchas· 
Sieradzki miał bardzo wybitnych krewnych; ciotka jego była żo"ną rabina 
zgierskiego, zaś cadyk aleksandrowski był jego kuzynem. 

i 
' I 

r 
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2331 (P. Z. G.) Boruch Berger, syn Mordechaja (v. nr. 3593), jest 
brałem Ojzera Bergera (v. nr. 2285) i Nafana Bergera. Boruch 

Berger znany był pod przydomkiem „„3"~''1.l 1i„::i„, był bowiem właścicie
lem młynów i wiatraków, dzierżawił również czasami niektóre dochody 
z podatków konsumcyjnych. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 173, 197. 

2335 ( P. Z. G.) Mojżesz. Bied a k był handlarzem mąki i właścicielem 
domu przy ul. Zydowskiej. Jego jedyny syn, Juda Nachum 

w Łodzi, był gorliwym chasydem, córka Rela wyszła zamąż za chasyda 
sochaczewskiego, Mendla Grynsztajna w Łodzi. 

2336 (P. Z. G.) Ester Chowa Le w i była córką Mojżesza Lejba 
Rozenfelda w Zduńskiej Woli. Mąż jej, Mojżesz Aron Lewi, 

zajmował wysokie stanowisko w wiefkiem przedsiębiorstwie kamgarnowem 
swego szwagra, Mojżesza Arona Wienera w Łodzi, Pozostawiła 4 dzieci: 
i) Deborę, żonę Mojżesza Samuela Gepnera w Łodzi, 2) Hendlę, żonę 
Izraela Olszera w Łodzi, 3) Małkę, żonę Hirsza Szczecińskiego, współwłaś
ciciela znanej firmy budowlanej „Szczeciński i Olszer" w Łodzi, 4) jedynego 
sync: Beria Wolfa Lewiego w Łodzi. 

2352 (P. Z. G.) Rywka N a umb erg, była córką Mojżesza Łęczyckiego 
ze Zduńskiej Woli i żoną Judlq, syna rabina łódzkiego r. Chaskla 

Naumberga (v. nr. 1725). 

'' -~ , 

23 7 Q <P. Z. G.) Mojżesz K a uf m a n był synem Salomona Mordechaja 
. w Kaliszu. Ojciec jego był uczniem słynnego rabina poznań-

skiego Akiby Eigera' i w prostej linji potomkiem znanego uczonego, 
Mordechaja Joffego, autora "TVi::t71'l'O„, Mojżesz Kaufman zdobył, - jako 
autodydakta prawdopodobnie -, wiedzę farmaceutyczną i był przez 
długie lata intendentem w szpitalu żydowskim w Kaliszu. Na stare lata 
zamieszkał u swego syna Jochanana, intendenta w .szpitalu Poznańskich 
w Łodzi. 

23 7 6 (P; Z. G.) Gołda C hę ci ń ska była c:órką Józefa Synaj z Brze-
zin. Była drugą żoną Eljasza Barucha Chęcińskiego (v. nr. 1753). 

Zmarła licząc 58 lat i pozostawiła 4 córki: 1) Rozę, żonę Arona Jedydji 
Kohna w Łodzi, 2) Jochewet, żonę Mojżesza Lajzera Cyglera, zaś po 
jego śmierci, 'żo~ę podrobina Salomona Jakubowicza w Łodzi, 3) Nechamę, 
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· J I 'b L a w Łodzi 4) Sarę żonę Mojżesza Gincberga, chasyda zonę a <0 a anger , . • . , , 
rabiego z Góry Kalwarji, właściciela. domu w Łodzi. , , 

(P. z. G.) lsachar Dow Ber Fr aj I ich, syn Mordechaja, urodz~ł 2385 się w Opatowie. Po pewnym czasie ojciec jego przeprowa.~zrł 
· d Aleksandrowa i zai'ął się tam fabrykacją chustek, Berek Frailrch srę o d · · · 'ł · ó k k t Wał Przedsiębiorstwo ojca w Aleksan rowie 1 ozenr srę z c r ą on ynuo d 'ł . B k F 'I' h Berysza Kwała z Lutomierska. W r. 1862 przeprawa z1 srę er~ . raJ rc 

Al k d d Łodz'r i tu prowadził nadal swoje przeds1ęb1orstwo z e san row~ o : · . I obów baweł~ianych.. Dorobił się . majątku i wybudował dom przy u · ~~~ielnia~ej 14 (d~wniej 46). W domu tym dał bezpłatnie .. lok~! dla bet~
hamidraszu, względnie „sztybeł" chasydów, do któreg? przychodzili p.r~ewaz· 
nie z~olennicy cadyka z Przedborza, sam bowiem Berek . Frail1ch był również chasydem przedborskim. Berek Frajlich był członkiem zar~ądu 
(„gabaj") bractwa pogrzebowego,; a w szczególnośc.i m:~ł pod swą p1e~z~ część micista, którą ludność żydowska nazywoła „W1lke (tzn, Nowe M1as 
to). Będąc już w· podeszłym wieku, spadł pewne~~ ra~u ze schodć"': ; odtąd często zapadał na zdrow.iu. . Berek Frailrch pisywał czasami 
do Hacefiry, pod pseudonimem "n~vff. ·Pozostawił 2-ch synów: Emanuela 
i Jakóba, oraz 5 córek : 1) Deborę, żonę Hirszla. Szenbe~ga, 2) ~ra~dlę, żonę Szaloma Rubinsztajna, 3) Malkę, żonę Cha1m~ Zeliga Ber~1ńsk1~go 
(po jego śmierci wyszła powtórnie zamąż za Werntrefera w U1eźdz1e), 
4) Rachelę, żonę Arona Rozenblala w Łodzi, 5) Choję, żonę Meszulema 
Szapiry w Warszawie. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 261. · 

2401 (P. Z. G.) SJZajndel Mirjam Be ha r ie r, żona Mojżesza Jeho
szuego B. (v. nr. 1551) była córką zamożnego kupca Icchaka 

Fajwla Eigera, syna słynnego gaonc;i. Salomona Eigera, który był naprzód 
rabinem w Kaliszu, a następnie w Poznaniu. 

2402 (P. Z. G.) Dr. Michał U r bach ' urodził się w Działoszynie, gdzie 
ojciec jego, · Samuel Urbach, dał swym dzieciom surowo·orło· 

doksyjne wychowanie, Lecz, podczas gdy brat Michała, Jak6b Kopel pozostał ortodoksyjnym żydem i jednym z głównych filarów ortodoksyjnych 
w Widawie,, Michał już w młodości zakosztował haskali i wśród wielu wysiłków. ukończył gimnazjum; .nastę'pnie st~djował we Wiedniu 'medycynę, 
akuszerję i farmaceutykę i uzyskał tytuł doktora medycyny. Po· nostryfikacji 
doktoratu 'na UhiwersyfeCie Warszawskim ożenił się z 'Karoliną z Gąmbiń· 
skich (z~ Włocławka) i . osiadł jako !~karz w Zgierzu. Po wielu latach 

[ 
I 
I 
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zamieszkał w Łodzi, gdzie miał rozległą praktykę lekarską. Michał Urbach 
pozostawił 4 dzieci: 1) Stanisława Urbacha, dra medycyny, dentystę w Ra· 
domiu (syn jego Dr. Michał Urbach praktykuje jako lekarz w Łodzi); 
2) Ignacego Urbacha, który był sekretarzem sławnego Clemenceau, zaś po 
śmier~i „tygrysa Francji" został redaktorem jednego z pism paryskich, 
3) Różę, żonę Natana Frenkla w Łodzi (v. nr. 1981); 4) Helenę, żonę 
Salo Majmona, kupca w Sosnowcu. Charakferysfycznem jest, że Dr. Michał 
Urbach pozostał do śmierci wierny tradycji żydowskiej i pozostawił również 
w tym duchu ułożoną ostatnią wolę dla swych dzieci, którą poniżej poda
jemy w dosłownem brzmieniu (wedle odpisu otrzymanego od rodziny 
Urbachów) : 

„Ostatnia wola dla dzieci. Proszę i błagam moje drogie dzieci, 
ażeb'i' nigdy 'nie odstąpili od wiary swoich przodków i ażeby swoje dzieci 
w tej wierze wychowywali i ażeby żadnemu poustnemu i widokowi 
świetnych korzyści nie dali się obałamucić i skusić do odstępstwa od 
swojej wiary. Zmiana religji wytępia w sercu człowieka najszlachetniejsze 
urodzone jego imienia i nigdy mniemanego szczęścia i pokoju nie przy
nosi i staje się tylko męlnem źródłem zgryzot, udręczeń i wyrzutów 
sumienia i codziennie doświadczenie tego uczy". 

F. Friedman : Dzieje Żydów w Łodzi, słr. 270. 

2409 (P. Z. G.) Noemi Mindel Ro ze n z a ft, córka Berisza Kupfera 
z Nowego Miasta obok Krakowa, żona Mojżesza Samuela 

Rozenzafta, chsyda ciechanowskiego, a następnie strykowskiego, właściciela 
szynku w Łodzi. Pozostawiła 7 dzieci: 1) Michała (w Sosnowcu), 2) Men. 
dla {w Będzinie), 3) lcie Meira w Łodzi, 4) Judla w Łodzi, 5) Leję, żonę 
Cadoka Sandera, 6) , Choję Sarę, :żonę Abrahama Glanca, 7) Rachelę, 
żonę W olhendlera. 

2438 (P. Z. G.) 0ojżesz Aron Br o n owski, syn Abrahama i Chowy 
Bronowskich (v. nr. 653). Pozostawił 2-ch synów: Hirsza Dawida 

w (Petersburgu) i Samuela {w Kaliszu). 

2468 Elchanan Jicchak Faj f I o w i cz,· syn Abrahama F. (v. nr. 825) 
wnuk Mojżesza F. (v. nr. 15). W czasach, gdy jeszcze Łódź 

nie posiadała własnego połączenia kolejpwego z koleją warszawsko
wiedeńskq, posiadał E. I. F. jedno z największych w Łodzi przedsiębiorstw 
komunikacji pasażerskiej i przewozu towarów. E. F. posiadał aż 4 omni-

. busy i pewną ilość wozów frachtowych, które kursowały na następujących 
traktach: do Rokicin, do Kalisza i do Warszawy. E. F. był bardzo czyn· 
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nym członkiem Bractwa ~więlego, w którem piastował w r. 1855 i 1860 
godność elektora, zaś w latach 1859-1861 urząd Słarszego (w tym czasie 
Starsi Bractwa Pogrzebowego przyczynili się w bardzo dużym stopniu do 
wzniesienia pierwszej wielkiej synagogi łódzkiej przy ulicy Wolborskiej), 
był również członkiem Rady 18-tu. 

Elch. I. Fajtlowicz miał 5 synów: 1) Abrahama, 2) Jakóba Józefa, 
3) Samuela, 4) Gedalję (zm. w Łodzi) i 5) Wolfa (w Pabjanicach), Abra
hama Fajtlowicza syn osiadł w Palestynie, a jego syn Dr. Jakób Fajtlowicz 
studjował w Paryżu jako uczeń słynnego uczonego żydowskiego Józefa 
Haleviego i z jego polecenia odbył swą pierwszą podróż naukową w la· 
tach 1904-1905 do nowoodkrytego plemienia „Falasza" w Abisynji. 
Dr. Fajtlowicz zajął się bardzo żywo losem czarnych wyznawców wiary 
mojżeszowej, odbył jeszcze dwie wyprawy do Abisynji w I. '1908 i 1913 
celem organizowania życia kulturalnego i religijnego Falaszów, założył 
w Europie szereg komitetów, mających zająć się niesieniem wszelkiego 
rodzaju pomocy Falaszom itd. 

A. A. D. m. t. Nr. kat 719. 
F. Friedman : Łódzka Chewra Kadisza. 
Judisches Lexikon. 

24 70 Mojżesz H amb ur ski, syn Elchanana Jakoba H. (v. nr. 145), 
był, podobnie jak ojciec jego, czynnym członkiem Bractwa 

Świętego. Znany był w kraju jako zasłużony pośrednik w dziedzinie handlu 
włókienniczego. 

(P. Z. G.) Pozostawił 3-ch synów: Emanuela Hamburskiego, wydawcę 
„Lodzer Tageblał", znanego społecznika i prezesa łódzkiego związku 
kupców (zmarł w r. 1931 }, Szaję Hamburskiego, założyciela i właściciela 
dużego składu papieru i przyborów piśmiennych, Mendla Hamburskiego, 
współwłaściciela wydawnictwa „Lodzer Tageblat". 

24 73 (P., Z. G.) Juda ~ejb Got~ s.g en~ d ~ był. chasydem ko~kim, 
·ktory stale studiował nad sw1ętem1 ks1ęgam1 1 podczas gdy zona 

Rachela zarabiała na utrzymanie domu. Miał 2-ch synów : Chaima i lciego 
(v.nr. 1063 43). 

2480 (P. Z. G.) Rachela Berger· W ag owska była c6rkę J6zefa 
· Ajchharta z Sieradza i siostrą Estery Lipy Gliksman (v. nr. 2517). 

Wyszła zamqż za Mordechaja Bergera, z którym rozwiodła się po 10-ciu latach 
bezdzietnego pożycia, Następnie wyszła za Wolfa Wagowskiego i urodziła 
mu bliźnięta, lecz zmarła w połogu. Wkrótce potem zmarły również dzieci. 

( 
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2498 (P. Z. G.) T auba Ro ze n b I a ł t była żoną Dawida R. (v. nr. 
18?}. Po śmierci D. Rozenblalfa, T auba wyszła ponownie zamąż 

:a. ortodo~sy!nego chasyda Joske Mincberga, który całemi dniami siudjował 
sw1ęte ks1ęg1, podczas gdy ona prowadzi/a interesy handlowe. T auba 
Rozenblalt była właścicielką domu przy ul. Piotrkowskiej 59. 

2507 <P. Z. G.J Sara Cywja Kr aj cer była córką Meira Kaca i żoną 
chasyda i pośrednika sprzedaży domów Jechiela Krajcara. 

, Pozostawiła 8 dzieci: 1) Leję, żonę Mendla Berlińskiego w Pabjanicach, 
2) Chanę, żonę Izraela Nowińskiego w Łasku, 3) Mendla, chasyda socha
c~ewskiego, który osiadł po ożenku w Białej. Mendel Krajcer jest człowie• 
k1~m bardzo uczonym, w r. 1933 wydał dzieło pilpulistyczne "ctrn~ yii::ir„, 
ktore zyskało dużo uznania w kołach rabinicznych, 4) Mirjam, żonę 
Dawida Salomona Rohrmana w Łodzi, 5) Bajlę, żonę właściciela domu 
i wielkiego składu sukna Benjamina Józefa Marokko, 6) Henicha, 7) Rajzę, 
żonę Meszulema Lipszyca z Piotrkowa, 8) Abrahama, zięcia byłego rabina 
w Makowie, Nisla Kupersztoko, który zmarł w Palestynie. 

2517 (P. Z. G.) Esłera lipsza (Estka) Gliksman, córka Józefa 
Ajchharta z Sieradza, właściciela domu, człowieka oświeconego 

i maskila, siostra znanego w Sieradzu hebraisty, autora dzieła homiletycz· 
nego Ajzyka Ajchharta, była żoną Jakóba Mendla Gliksmana w Łodzi. 
Obaj jej synowie otrzymali europejskie wykształcenie i uczęszczali do 
łódzkiej szkoły handlowej. Jeden z nich Dawid jest kupcem w Łodzi. 
Drugi, Mojżesz Izak Gliksrnan, wyemigrował do Argentyny i początkowo 
był zatrudniony jako kasjer w wielkim składzie żelaza w Buenos Aires· I 
pozafem uczęszczał wieczorami na uniwersytet. Po uzyskaniu dyplomu 
nauczycielskiego otworzył wieczorną szkołę języków niemieckiego i fran
cuskiego dla dorosłych. Pisał również artykuły do prasy miejscowej. Głośne 
były jego artykuły przeciwko polityce organizacji sjonistycznej po wypad
kach palestyńskich 1929 r. 

2518 (P. Z. G.) Bajla Zelda S a fi r była c6rką. Mojżesza Michla 
Gewerca, syna słynnego Eliezera Fiszla ze Stróżowa (Galicja}, 

autora dzieł kabalistycznych : "iii::i t:i';ur„ ,"1i!ln t:i'hlr„ ,"?„un t:l?1lt„ Również 
01c1ec jej, Mojżesz Michel, był wybitnym chasydem i bardzo zamożnym 
kupcem. Przez długi czas utrzymywał on r. Mendele Morgensterna, zanim 
ten założył dwór w Kocku; później należał do najwybitniejszych chasydów 
kockich. Zczasem jednak zubożał i zmuszony był przyjąć urząd rabinacki 
w Białej Litewskiej. Mąż Bajli Zeldy, Józef Hirsz Safir, był również zapalo· 
nym zwolennikiem cadyka kockiego, następnie jego syna Dawida i wnuka 
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Hirsza (na Pradze). Nazywano go w Łodzi Józef Hirsz Rawer, mieszkał 

bowiem przez długie lafa w Rawie, gdzie prowadził fabrykę tałesów; 

przez pewien czas wspólnikiem jego był późniejszy cadyk z Góry Kalwarji 

I. M. Alter. Potem Józef Hirsz Safir przeniósł się do Łodzi, gdzie mu się 

powodziło pod względem maferjalnym niedobrze. Żona jego Bejla Zelda 

zarobkowała handlem skąpo na utrzymanie domu. 

2524 Sara Leja Faj n ki n d byla najslarszq córką Mojżesza Finkel-

. · szfajna „~„„n 377i1!1Jr.J ''1„, pierwszego rabina w Poddębicach. 

Teściem jego ~ył słynny rabin białostocki reb Welwele (początkowo 

rabin w Tyktinie), autor komentarzy do Szulchan Aruchu p. t. "niK::mm niK'1r.J„ 

. (Grodno, 181 O) i dzieła homiletycznego "t:l"lV1'7ni t:l"l/11'1'1„ (Bialysłok, 1824), 

który zmarł w r. 1830. Jego zięć (ojciec Sary Leji), Mojszele w młodości 

przysłużył się bardzo powstańcom w r, 1831, Dzięki fortelowi oslrzegl na 

czas cały sztab większego oddziału wojska polskiego i uralowoł go przed 

napadem wojska rosyjskiego, Później został Mojżesz Finkelszfajn zade

nuncjowany władzom rosyjskim i z trL1dem udało mu się wyjść colo. 

Zmarł w r. 1852. Córkę swą wydał za Beria Fajnkinda z litewskiego 

miasteczka Szechiniwce (?). Beri Fajnkind, zwany "pNm'"" '?„l.'::l„ zajmował się 

budowę szos w Królestwie Polskiem. ·Przez długie lata mieszkc)ł w Stawi

szynie (gdzie zasadniczo nie wolno było osiedlać się nowoprzybyłym 

Żydom, gdyż miasto leżało w pasie granicznym; jednak Beri Fojnkind, 

który musiał dozorować robotę na szosach, otrzymał specjalne zezwolenie 

od ks. Golicyna, jako przełożonego nad budową dróg w Królestwie 

Polskiem). Później, w związku z pracami na szosach, przenosił się kolejno 

do Warty, Sieradza i innych miast. W Sieradzu zmarł w r. 1867, zaś .żona 

jego przeniosła się do Łodzi do swej córki Estery Racheli Gentel i łt1 

zmarła w r. 1889. Najstarszy syn Fajnkind6w, Izrael Fajnkind, był rabinem 

w Br.zezinach, zmarł w r. 1916, drugi syn Pinchas Eljasz był kupcem 

w Łodzi; jego syn Mojżesz Fajnkind był znanym pisarzem i hisłorykiem, 

·społecznikiem, radnym miasła Piołrkowa (Pinchas Eljasz Fajnkind zmarł 

w r. 1931, Mojżesz Fa1nkind w r. 1935). Trzeci syn Izak Fajnkind zamie

szkał w Zduńskiej Woli. 

2529 <P: Z. G.J Lubcza Cha ja Per Im uf ter, rodem z Goworowa, 

. miasteczka w guber~ji łomżyńskie:j 1 była żoną znanego kantora 

łódzkiego Lajzera P. (v. nr. 2233), Była bardzo popularna w Łodzi. Nazy

wano ją powszechnie .di chazente". W domµ swym zawsze gościła wielu 

,przyjezdnych lub ubogich, których sprowadzał jej mqż, znany ze swej 

. gościnności i miłosierdzia. 

2547' 

. . 

2533 

2561 
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Choja H a I pe r n, fona popularnego w Łodzi chozena i rze

zaka Gedalje Halperna (v. nr. 1893). 

Józef Efraim Fis ze I, syn rabina łódzkiego Chaskla Naumberga. 

Podaho jego biografję przy nr. 161. 
'. 

Elchanari Icchak S z aj n h o I c był przez długie lała Starszym 

Bradwa Pogrzebowego oraz Bractwa Psalmów {!:l~7:m l'l„::in). 

2563 (P. Z. G.) Estera Cyt r y n owska, była córką Józefa Kaca, 

rzezaka łódzkiego i żoną Lejzera Borucha Cytrynowskiego1 

chasyda kockiego, zawsze zagłębionego w studjach świętych ksiąg, podczas 

gdy żona zarabiała na utrzymanie domu. Cytrynowscy mieli 4-ch synów : 

1) kiego, 2) Jankla, 3) Izraela, 4) Kalmana i 5 córek, które wydali za 

Motia Libermana, Salomona Wajskola, Pinchasa Cytrynowskiego, Motia 

Wajnberga i Arona Jochanano Rozenberga (v. nr. 3084). 

25 73 (P. Z. G.) Rafał Ro ze n ber g był zamożnym mieszkańcem 

Brzezin, właścicielem domu i handlu kolonjalnego. Gdy dom 

jego w Brzezinach został zniszczony przez pożar, przeniósł się do Łodzi 

i tu zakupił dom w rynku Starego Miasta i zamieszkał do końca życia. 

Tekst nagrobka zawiera prawdopodobnie przesadzone nieco szczegóły, 

gdyż wiadomość, jakoby był prezesem gminy żydowskiej w Brzezinach, 

nie potwierdza się. 

2579 Dr. Henryk Tu gen dh o Id był synem Dra Samuela T ugend

holda. Podano jego biografję . pod nr. 336. 

2593 (P. Z. G.) Chawa Fr en k e I pochodzi ze słynnej rodziny wiei~ 

. kiego rabina gminy berlińskiej Hirsza Lewina (wnuka Chachama 

Cwi Aszkenazego). 

, Za czasów, gdy r. Hirsz Lewin, jeden z największych uczonych talmu

dycznych swej epoki, był rabinem w Berlinie, szerzyła się w Niemczech 

haskala i wielu pobożnych rabinów niemieckich dążyło do tego, by dzieci 

swe wydać zamqż lub ożenić do Polski, dokąd jeszcze nie dotarły prawie 

zupełnie wpływy haskali i w ten sposób uchronić je przed wpływami 

mendelsonjańskiej oświaty, W owym to czasie wydał również rabin Lewin 

swego syna Tobjasza <Tejwele) za córkę kierownika gminy żydowskiej 
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P. i k · El' T ei' we le z wony w Pioirkowie, ze względu na swe 
w IO r owie, 1asza. ' . . . f k 

h d · T · le Berliner" stał się w1elk1m kupcem manu a tury, 
poc o zenie, „ eiwe ' . . T · " 
którą przywoził do Polski z Lipska. Syn iego, zw~ny „r .. Leibusz r .. eJwele.s , 

był wielkim uczonym. Otóż Lejb~sz : ejweles 1~llał co.r!<ę. Rochelę, kłora 
wyszła zamqż za fabrykanta zg1ersk1ego, Ja.h~ba M~Jz~sza P~:rnera (po· 

· ' · ·1ez" r 2094) Córką z tego wlasn1e mciłzensłwo Jest Chowa 
rownac rown n • . 
Frenkel (v. nr. 2755). 

Mąż Chowy, Icchak Zelig halewi, był czlowiekiem Liczonym .i chost 

dem kockim (wnukiem rabina lutomierskiego Judki Frenklu), Zctl1cz.nł się 
on do najznamienitszych fabrykantów zgierskich. (por. nr. 2638). 

Starsza córka Chowy i Zeliga F., Zlała, wyszla zarnqi: za powoża· 

· nego obywatela zgierskiego, człowieka u,czoneg~ .. i chasyda, jednego z 
pierwszych zgierskich fabrykantów wyrof~ow sztraJcl ig~rnowych, ~brc:1hc1ma 
Hirsza Gliksmana (od r. 1862 prowadził fabrykę lesc:1a w Z91r:;rw, zaś 

·w 1876 r. przeniósł się do Łodzi). 

Złota i Abraham Hirsz Gliksman mieli 5·ciu synów. Sq Io : 1) Jakób 

Mendel, poważany maskil. Od 46 lat zajmuje poważne stanowisko w sp. 

akc. M. Zylbersztajn, 2) Bendet, przemysłowiec i społecznik, zncmy jako 
B. A. Gliksman, 3) Pinkus Zelig (znany jako P. z. Gliksmcrn, pisarz 

hebrajski), 4) Lejbusz, niegdyś przemysłowiec ł6dz.ki, dziś wkiściciel 
pard esu w Palestynie, 5) Mojżesz Icchak, oraz 1 O córnk. 

Druga córka Z. i Ch. Frenklów, Jochewed, wyszł<) w r. 1857 zarnqż 

· za Izraela, syna następcy cadyka kockiego r. Dawidu. 

Trzecia córka-Lea wyszła zamąż za uczonego i bogobojne90 chasyda, 
fabrykanta i właściciekt domu w Łodzi, Hirsza 1'-lm:humci Epsztojna. 

Najmłodsza córka - Sara Chana wyszła z:o powaźcmego kupca ł6dz· 

kiego, Salomona Kalmana Frenkla. 

Jedynym synem Zeliga i Chowy F. byl Jakób Mordechaj Frenkiel 

w Łodzi, były fabrykant kortów. 

2595 (P. Z. G.) Malka Mirjam W a jn ber g, córka Mojżeszc.1 Icchaka 
Zajdla i wnuczka Józefa Zajdla, rabina w Blaszkach. Bobka jej 

Małka pochodziła również z rabinackiej rodziny (byla cćrkq Elimelecha 

Holewiego, rabina w Kole). Małka Wajnberg byla żonq l6dzkiego chasyda 
Jakóba Wajnberga. Zmarła, licząc lał 33. Pozostawiła 2·ch synów (Fiszla 

i Dawida Wajnbergów w Łodzi) i 4 córki. 

2604 (P. Z. G.) Hirsz Lejb Ro ze n szt aj n był synem Abego Szymona 
Rozenszłajna, jednego z pierwszych chasyd6w kockich. Abe 

Szymon Rozenszfajn ·był przez pewien czas w Niemczech i wyuczył się 

" ' 
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lam cukiernictwa, poczem założył wytwórnię cukierków w Łodzi. Syn jego 
Hirsz Lejb był zięciem Azriela Najmana z Aleksandrowa i mieszkał również 

w Łodzi. Zmarł w okolicznościach następujących: W czasie ulewnego 
deszczu, w nieskanalizowanej podówczas Łodzi, woda zalała suterynę 

jakiegoś domu przy ul. Zgierskiej, gdzie się znajdowało małe dziecko. 
Hirsz Lejb Rozenszfcijn wskoczył do piwnicy i uratował dziecko, lecz przy

iem zaziębił się. Wkrótce potem zmarł, licząc zaledwie 29 lat. Pozostawił 

2-ch synów i 2 córki. Jeden z jego synów, Fiszel Rozensztajn, jest założy
cielem i właścicielem du±ej fabryki wyrobów cukierniczych w Łodzi, p. f. 
„Arkad ja". 

2629 (~. Z. G.) Gitla S.z er~ ił o w.ska (vel .Czern.il~wska), była 
corką Motia Czerndewsk1ego, 1ednego z naJbardz1e1 poważanych 

łódzkich zwolenników cadyka z Góry Kalwarji. Motel Czerriilewski miał 

niegdyś hurtowny skład żelaza i własny dom przy ul. Nowomiejskiej. 
Zmarł. w 1935 r. w wieku 84 lat. Córka jego zmarła jako młoda 

dziewczyna na tyfus (v. nr. 3098). 

2630 (P. Z. G.) Juda Lej busz Ko n . był synem lwowskiego magida 
i przewodniczącego sądu rabinackiego Becalela Kona (zmarł 

w r. 1848), oraz wnukiem lwowskiego magida i przewodniczącego sądu 

rabinackiego Meszulema Kona, autora dzieła "niJ 'Ml"H:l„. Od strony matki 

swej, Sary Perli, był wnukiem Samuela Falkenfelda, rabina w Biłgoraju, 
autora: 11Ji'11"1N ?Ni~TV l'l':l l'l"iTV„. Juda Lejbusz Kon urodził się we Lwowie 

w r. 1834. Piastował do r. 1867 urząd rabina w Sole, następnie przeniósł 

się do Rzeszowa, gdzie pełnił zastępczo funkcje rabina. Gdy powołano do 
Rzesz()wa na urząd rabinacki Hirsza Órnsztajna, Juda Lejbusz Kon przeniósł,· 

się do Tomaszowa (w r. 1878), gdzie. prowadził dwór cadykowski. Pa' 
kilku latach przybył do Łodzi. Tu. znany był pod przydomkiem „der 
Tomaszower rebe". W latach 80-tych wyszły zarządzenia władz rosyjskich, 
nakazujące Żydom obcopoddanym opuścić kraj. Juda Lejbusz Kon 
począł czynić przygotowania do .wyjazdu, lecz zaskoczyła go choroba 
i przedwcz~śnie zmarł, w wieku 59 lat. W r. 1875 wydał swe dzieło 
homiletyczne "7i111N nim' l'l':l„. Jeden z jego synów, Józef Icchak Kon, wy
bitny talmudysta, mieszka w Katowicach. Posiada tam duży skład win i wódek. 

2631 (P. Z. G.). Ester Dina Br ust owska, córka Pinchasa Arona 
· Segała w Parzęczewie, wyszła zamqż za Mojżes.za Sendera 

Brustowskiego, który był soferem w Ozorkowie i synen sofera łódzkiego 
Jakóba Brustowskiego (v. nr. 1024). Pozostawił 2-ch synów, Lajbusia 
i Pinchasa Arona Brustowskich, · oraz 2 córki: Różę, żonę Nechemji 

Pańskiego w Łodzi i Frajdę Ruchlę, żonę Abrahama Symchy Bilawskiego 
w Przedeczu. Ester Dina Brustowska mieszkała stale w Ozorkowie. Po 
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śmierci męża przeniosła się do Łodzi, do swego syna Pinchasa Arona 

Brustowskiego. 

2638 (P. Z. G.) Sara Gołda Fr.en k e I, córka Icchaka Ejlinberga 

(v. nr. 122) wyszła zamąż za Judę halewiego Frenkla. Mąz 

jej prowadził handel manufakturą, zaś Gołda jetdziła niejednokrotnie do 

lipska celem zakupienia towaru. Ponieważ interes prosperował niezle, 

dorobili się F. majęłku i kupili dom na ulicy Wolborskiej. Juda F. po

chodzi z bardzo arystokratycznej rodziny żydowskiej F1·enkel-Halewi i jest 

bratem Icchaka Zeliga F. ze Zgierza (v. nr. 2593). 

Małżeństwo F. miało 6 dzieci: 

1) Jedyny syn lccha.k jest chasydem i człowiekiem wielkiej wiedzy 

żydowskiej; 

2) Jochewed, wyszła za męża uczonego i chasyda Chaima Keniga; 

3) Michla, żona Jakóba Mordechaja Frenkla, syna Icchaka Zeliga F. 

ze Zgierza (v. nr. 2656); 

4) Rywka, żona Samuela Redlicha w Łodzi; 

5) Rela, żona Bera Groswirla w Warszawie; 

6) Rachela Lea, żona Henicha Gołomba w Łodzi. 

2649 (P. Z. G.) Mojżesz Jo s ko w i cz urodził się w Działoszynie. 

Ojciec jego Meir Joskowicz był chasydem wareckim i zięciem 
cadyka rabi Mojżesza, autora komentarza do Psalmów np'T): l:HW~,I' Mojżesz 

Joskowicz ożenił się i osiadł w Sieradzu, gdzie dłuższy czas był na utrzy· 

maniu teścia, studjując pilnie księgi święie. Potem począł handlować, lecz 

główne interesy handlowe załatwiała jego żona, podczas gdy Mojżesz 

Joskowicz nadal oddawał się studjom i wyjezdżał często do cadyków, 

wprzód do cadyka w W arkach, rab i Mendelego, następnie do cadyka 

w Białej, a po jego śmierci do cadyka aleksandrowskiego. Pewnego razu, 

podczas pobytu w Łodzi, został tknięty paraliżem i po 2-ch tygodniach 

choroby zmarł w wieku 58 lat. Pozostawił 7 dzieci: 1) Meira w Konstcm~ 

tyn~wi~, 2) Józefa w Łodzi, 3) Jakóba Eliszę w Łodzi, 4) Sarę, żonę 
Beniamina Izaka Herszenberga w Brzezinach, wydawcę dzieła "iii O'T'1D • 

Po śmierci męża wyszła ponownie zamqż za rabina Abrahama Hirsz~ 
Pe.rlmufera, przewodniczącego sądu robinackiego w Warszawie i posła na 

~eJm, 5) Chanę, żonę Salomona S:z:aloma Zylberszaca, 6) Rebekę Perlę, 
zonę · Abrahama Dawida Frenkla z Pabjanic, 7) Malkę, .żonę Lejbusza 

Perlmutera, syna rabina Abrahama Hirsza Perlmułera. M. Joskowicz był 
~rate~ obywatela łódzkiego, w swoim czasie popularnego chasyda 
1 wybrtne_go znawcy nauk żydowskich Icka Joskowic:z:a. 
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2663 (f. Z. G) Pawid Dembiński, urodził: się w Kłodawie. i dlo-
tego znany był w .Łodzi pod przydomkiem, „Duwidł Kłodawer". 

Ojciec jego, Samuel, należał do najbardziej poważanych obywateli ży
dowskich Kłodawy. W młodym wieku wyemigrował Dawid D. z Kłodawy 

do Łodzi, gdzie prowadził kolekturę losów loterji państwowej. Dawid D. 

był człowiekiem wielkiej wiedzy, miał hojną rękę dla biednych i na wszel

kie cele dobroczynne, . brał również żywy udział w życiu społecznem 

żydowskiem i, był przez, pewien czas Starszym Dozoru Bóżniczego. - Gdy 

zmarł rabin łódzki Mojżesz Lipszyc, wysunęły się na opróżnione stanowisko 

trzy kandydatur~: rabina kaliskiego Chaima Elea;~ra Waksa, rabina 

łaskiego Dawida Dowa Majzelsa i rabin~ łomżyńskiego, Eljas:zo Chaima 

Majzla.· Wówczas w;yjechał Da~id D. do Białej, by zasięgnąć. porady 

u tamtejszego cadyka rabbi Berysza (v. nr. 2386) i przywiózł stamtąd 

decyzję na korzyść rabina w. Łomży. . 

Dziec:i swe starał się Dawid D. skojarzyć z najznamienits;z:emi rc;1dzi· 

nami chasydskiemi w 'kraju. Jedną ze swych córek wydał za syna $y_mc,:hy 

Bunema Landego (v. nr. 2386), Efraima (v. nr. 3471) i po swej śmierci 

został pochowany' obok grobu swego słynnego mechutena. 

Podczas wyborów do pierwszej Rady Miejskiej m. Łodzi w r. 1861. 

został Dembiński obrany zastępcą. Po złożeniu i zwolnieniu z urzędu 

kilku innych członków, wszedł D. do Rady Miejskiej dnia 2.111.1863 na 
prawach członka i na tern stanowisku pozostał do r. 1869, do zamknięcia 

Rady. . 

J. Brawerman: Samorząd Łódzki · w XIX wieku. Rocznik Łódzki 

Tom li. Łódź 1931. 

267 5 (P. Z. G.) Elja Ber hakohen Horn, był zięciem Szmerla Segała 
(v. ;nr. 57) .. Początkowo był mełamedem, a pófoiej objął sta

nowisko szamesa w synagodze przy ul. Wolborskiej. 

267 6 (P. z. G.) Mich la Fr a n k z Białej była żoną lsachara Do wa 
Franka, chasyd.a ko~kie_go, który studjował święte ksiegi, podczas 

gdy żona zarabiała na życie. Pozostawiła 2-ch synów: Ajzyka i Józefa 

Franków, oraz córkę Sarę, żonę Judy Lajba Hochberga. 

2694 (P. Z. ·a.) Rebeka ' R o z e n f €l Id, pochodziła z Tur.ku. Mąż jej 

. Mojżesz Lejb, był chasydem kockim i właścicielem s~łodu . 

przędzy w Zduńskiej Woli. Rozenfeldowie mieszkali w Zduńskiej Woli 

i mieli 5 dzieci. 1) Mirlę, żonę Rofdła Wintera w Turku_, 2} Kajlę, żqnę 
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lcie Piotrkowskiego, właściciela dornu w Łodzi, 3) Esterę, ż~nę M~jżesza Aron~ 
Lewiego w Łodzi, 4) Szpryncę Faj gę, żonę ~alorn~n~ D~1ało;'sk1e~o "! Łod~r, 
5) Leję, żonę Judy Mojżesza Fuksa w Łodzi. Po .s.m1~rc1 męz~ ~r~entosła się 
Rebeka Rozenfeld do Łodzi, do swej córki Ka1l1 P1ofrkowsk1e1 1 tu zmarła. 

2707 Chaim Icchak Mordechaj H e ber, syn J.udy Lejba Becalela 
(v. nr. 20), był bardzo popL1larnq w Łodzi postacią pod przy

domkiem 'N:!l.'.1 '::>i'1~. Był jednym z głównych działaczy łódzkiej Chewry 
Kadiszy przez dlugie lata. fy\ordechaj HP.ber posiadał małą „ fabrykę" 
oleju w Łodzi i był jednym z pierwszych sprzedawców nafły w ~o~z!. 
Jego sklep mieścił się we własnym domu, na rogu ul. Aleksandry1sk1e1, 
dziś Żydowskiej i Nowomiejskiej. Stąd otrzymała ulica Aleksandryjska 
u ludności żydowskiej, od nazwiska popularnego działacza, nazwę „Mord
che Gabes gas". Pozostawił 3·ch synów: Izraela, Abrahama i Kalmana 
oraz 2 córki: Sarę, żonę Herszla Langnasa i Mirjam1 żonę Mordechaja 
Lajba Tyberga. 

271 Q (P. Z. G) Lejb hakohen Szer es ze wski był synem Samuela 
Wolfa Szereszewskiego w Słonimiu. Był chasydem i zwolen

nikiem rebego Abrahama Charifa ze Słonimia. Ożenił się z córką Michała 
Hirsza Lubarta z Brześcia Litew~kiego i zamieszkał w tern mieście. Z tego 
małżeństwa miał 2-ch synów: 1) Altera, właściciela dornu w Łodzi 
i 2) Mojżesza, który osiadł w Woli Krzysztoporskiej, jako zięć właściciela 
tej wsi Józefa Szpilfogla i założył tam fabrykę drożdży. 

Po śmierci pierwszej żony ożenił się z wdową po H. Turkielłoubie 
(v. nr.' 1261) i miał z nią również 2 dzieci. Mieszkał wtedy w Łodzi jako 
komisjoner towarów tekstylnych. Dorobił się majątku i stał się właścicielem 
domu przy ul. Śródmiejskiej, dawniej Cegielnianej 22. Lecz udzielał zbyt 
hojnie kredytu swym odbiorcom i gdy wielu z nich zbankrutowało, musiał 
sprzedać dom na Cegielnianej. Zczasem zakupił skromniejszy dom na 
Bałutach, w którym zamieszkał. Po śmierci drugiej żony ożenił się poraz 
trzeci z córką zgierskiego obywatela Mojżesza Michała Berlińskiego, bez
dzietną wdową. W tern trzeciem małżeństwie nie miał dzieci. 

' 2721 (P. Z. G.) T auba Cy I ich była córką Icchaka Aj:z:yka Gold~ 
mana we Włoszczowej, zwolennika cadyka w Warkach. Brał 

jej Samuel Goldman był ojcem łódzkiego podrobina Mordechaja Gold· 
mana i teściem Lewiego Kohna (ojcem drugiej jego zony). Tauba była 
żoną obywatela łódzkiego Szymona Cylicha, syna Abrahama Cylicha, 
a wnuka rabina w Łasku, Meira Cylicha. · 
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2729 Moritz 8 o eh m, syn Jakóba B. (v. nr. 1153), 

2730 (P. Z. G.) Menuchd Marjem: W aj nb erg, ·córka Icchaka 
. .. Ajzyka w Warkach, żona Barucha Bera Wajnberga (v. nr. 1531). 

' i ' • 

2755 (P. Z. G.J D~wid Tejwel Posner, syn Jakóba Mojżesza 
·· ' · ·Posnera {v. nr. 2593), ; był fabrykantem w Zgierzu i · z1ęc1em 

Meira Glicensztajna z Dobrej. Z jego zięciów ·należy wymienić M. H; Lajze· 
rowicza, ~jca znanego· pisarza .espernnckiego i prezesa łódzkiego towa· 
rzystwa esperanckiego Izraela Lajzerowicza. Pozostawi'. dzieci: z pierws~ego 
małżeństwa: Złatę Choję, żonę Józefa Hamera (w Niemczech), z drugiego 
małżeństwa : 3-ch synów - Majera, Henicha i Jakóba-Szaloma i córkę 
Dwojrę Lajzer?~iCz. ' '. .· , ... 

1 

2761 (P. z. G.l · Tauba Prus s a k, żona Abrahama Lajba Prussaka 
· ( .: ·1769) była· co' rkq Izraela Wolfa Żurkowskiego ze Zgierza. v. nr. , 

277, 2~. · Abralia~ Mojż~sz · 'p r u ssak pochodził z Drobi~a · ziemi 
' ·.· · płockiej. Już w dojrzałym wieku przesiedlił· się A. M., P'. do 

Ł~dzi j poswięcił się handlowi. W r. 1840 ~~si.oda sklep towarow Jed
wabnych, łokciowych i sukna. na · Sta~em f:"1:sc1e. ~· k~ńcem. lat 50-ty~h 
zakłada P. tkalnię i prżędzaln1ę wyrobow wełnianych 1 fabryka Jego nalezy 
wl<'rótce do ·największych tego rodzaju przedsiębiorstw (prod~~cja wyro.~ÓV.: 
wełnianych) w Łodzi. Z początkiem lat 60-tych wartosc produkcp te1 
fabryki, znajdującej się przy ul. Kościelnej, w~nosiła wedle dan~ch urz.ę· 
dowych, które należałoby przyjęć jako minimum, 90.0~0 r~bli rocznie: 
Fabryka zatrudniała wtedy prawie 100 osób. Wedle. ~1~ktory.ch wers~) 
mieli to. być wyłącznie robotnicy żydowscy. W soboty 1 sw~ęła z~dowsk1:. 
fabryka .P., który był nabożnym żydem· i ch9sydetn kockim, ·miała byc . . nieczynna. , · ... · . 

, .: P. był jednym z pierwszychf?b,rykantów. wyro~ów wełnia~ych w Łodzi, 
który zastosował w swej fabryce siłę· mechaniczną 1 sprowadził. w tym celu 
zza granicy maszyny parowe. Wprowadzenie sił.y mechanicznej u Pruss~ka 
i jeszcze kilku łódzkich fabrykantów (Scheiblera 1 ~e~er~) wywołało gro~ny 
bunt tkaczy łódzkich w r. 1861. Gniew tkaczy zwroc1ł się prz~de~szystk1er:' 
przeciwko Scheiblerowi i -Prussakowi. W nocy z .20 na 21 kw1etn1a ~astqp1ł 
napad tkaczy ·na przędzalnię: i. tka)nię wełny Prussaka. Nast~pne) nocy 

'b „; 1·1 : tkacze wznowić napad na ·fabry~. ę .P., lecz. zostali zawczasu pro ovva ' ... 
rozproszeni. 

E. Ajnenkel: Bunt tkaczy łódzkich. 
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F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 45, 128, 166, 240, 256-

261, 284, 312. 
F. Friedman: Żydzi w łódzkim przemyśle. 

(P. Z. G.) Ojciec Prussaka Meir P. był pobożnym kupcem. Abraham 
M. był równie± człowiekiem nabożnym, zwykł był wstawać wczesnym 
rankiem, by przed pójściem do interesu pomodlić się i przestudjow;;ić kartę 
gemary. P. brał udział w życiu społecznem żydowskiem. Gdy zmarł rabin 
łódzki Chaskiel Naumberg, P. uda{ się wraz z 4-ma innymi obywatelami 
miasta do Mojżesza Lipszyca do Dobrzynia, by mu zaproponować objęcie 
opróżnionego stanowiska. 

2792 CP. Z. G.) Szymon hakohen Lipszyc był synem Mojżesza 
Lipszyca (v. nr. 130). Jedną ze swych córek wydał za łódzkiego 

fabrykanta i właściciela domu, Zalmana Natana Manata. Po jego śmierci 
wyszła ponownie za łódzkiego fabrykanta i właściciela domu Cytryna. 

2798 .<P. Z. G.) Raza Ha ·Itry c h t, córka Abrahama Pinczewskiego 
z Sieradza, wyszła za Noego Haltrychta, syna uczonego Z. Icka 

Haltrychfa (v. nr. 96). N. Halłrycht kilka lat spędził w domu teścia, poczem 
osiedlił się w Łodzi i był tu znar\y również jako mełamed i mohel. Roza 
i Noe Halfrycht mieli 5 dzieci : 1) Mojzesza Izaka w Łodzi (jego synem 
jest Dr. Norbert Haltrycht, lekarz łódzki), 2) Wolfa Lajba w Zgierzu, 
3) Szaję· (w Palestynie) i 2 córki, które wyszły za Salomona Herszkowicza 
i Klingbajla. · 

2801 (P. Z. G.) Fajwel O Is zer był zięciem Abrahama Cylicha (v. 
· nr. 2032, por. też 2731 ). Miał w Łodzi sklepik towarów kolon-

jalnych. Pozostawił 6 dzieci: 1) Meira w Łodzi, 2) Mendla w ·Brześciu 
Kujawskim, 3f Mojżesza Arona w Łodzi, 4) Rywkę Rachelę, żonę Beria 
Krakowskiego, właściciela domu w Łodzi (obecnie w Palesfynie), 5) Gelę, 
żonę łódzkiego właściciela domu Mojżesza Kaszuba, 6) Perlę, !cie Meira 
Kona w Ło.dzi. 

2815 (P. Z. G.) Seweryna Ko n była córką znanego warszawskiego 
obywatela Mojżesza Kona (v. nr. 3277) i żoną dra medycyny 

Henryka Kohna z Piotrkowa. Pozostawiła jedynego syna Ludwika, który 
później również został doktorem medycyny. 
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2871 (P. Z. G.) Menachem Mendel N a umb erg. Nie jesł on chyba 
synem rabina Chaskla Naumberga (v. nr. 161 ), gdyż rabin 

Naumberg zmarł w r. 1856, podczas gdy M. M. Naumberg liczył umiera
jąc ( ~ roku 1890) zaledwie 28 lat. Zapewne wkradła się omyłka przy 
przepisywaniu tekstu nagrobka i idzie fu prawdopodobnie o wnuka rabina. 

2886 <P. Z . . G.l Mojż~sz W~jngold (We i n go ff). Poprawna forma 
nazwiska brzmi: We1ngotf, lecz często nazywano członków lej 

rodziny błędnie Wajngold lub Wajngart. Mojzesz Wajngold pochodził 
z Kalisza, a rodzina jego szczyciła się pochodzeniem w prostej linji od 
słynnego rabina Pragi czeskiej Maharala (7"'1:'1~). Mojżesz Wajngold był 
chasydem kockim; ożenił się z córką Kafriela Lewenberga z Płocka, o k!órym 
głosi lradycja miejscowa, że w jego domu zami~szkal Napoleon, gdy 
nocował w Płocku w czasie wielkiej wojny w r. 1812. M. Wajngold miał 
3-ch braci: 1) lsachara, rabina w Sompolnie, a następnie w Częstochowie, 
autora dzieła rabin.: "!:l''1li'lt) 'Ml'l~„, (Dyrhenfurf, 1819), 2) Majera Wajn
golda (Weingofta),, mieszkańca Zduńskiej Woli, zamożnego kupca, (por· 
Friedman: Dzieje Zydów w Łodzi, str. 137) i 3) Szymona w Ciechanowie. 
Mojżesz Wajngold mieszkał początkowo w Płocku, potem w Bodzanowie 
obok Płocka, wreszcie osiadł w Łodzi. Pozostawił 8-ro dzieci: 1) Gecla 
w Łodzi, znanego pod przydomkiem 11 '1ll.1''1l 7'lrlll„, 2) Lajba, 3) Samuela 
Dawida, szocheta w Mławie, 4) Jokóba, zi,ęda rabina w Łowiczu, 5) Esterę 
Malkę, żonę Zysia Majzlica <Ostrołęka), 6) Krasę Libę, żonę Abrahama 
Silberszaca w Łodzi (obecnie w Jerozolimie), 7) Sarę, żonę Samuela Ber
mana w Łodzi, 8) Rywkę. żonę Samuela Lejbo Segała z Ostrołęki (obecnie 
w Łodzi). 

2890 Chaim Jakób Dobra n i ck i był synem Salomona Dawida D., 
który sprowadził się do Łodzi w r, 1820 z Parzęczewo. Ojciec 

Salomona, a dziadek Jakóba Chaima, Jakób D. był rabinem w Parzęcze· 
wie. Salomon Dawid należał do dobrze sytuowanych obywateli łódzkich 
był piekarzem i miał ponadto wyszynk soli. Syn jego, Chaim Jakób; 
zajmował się już wyłącznie interesami handlowemi, szczególnie dzierżawą 
rozmaitych podatków państwowych i komunalnych, między innemi często 
dzierżawił łaźnię żydowską. Dorobiwszy się zczasem znacznego majątku, 
wystawił dom murowany, który prezydent miasta w swym raporcie z r. 1863 
zalicza do najokazalszych budynków w mieście. Jakób D. byt' czynnym 
działaczem spolecznym i przez długie lota był Starszym Dozoru Bóżniczego 
(począwszy od r. 1865). 

A. A. D. m, Ł. Nr. kal. 3921, 3823, 5447 1 inne. 
F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 196, 261, 244. 
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(P. Z. G.) Jakób Dobranicki zajmował się przez· dłuższy czas przemys
łem nakładowym. Zczasem otrzymał sprzedaż komisową wielkich · firm 
„Krusche ef Ender" i „L. Geyer" i odtąd szedł coraz wyżej. W firmie jego 
stawiał pierwsze kroki zdolny kupiec Herman Konsztadt. Dobranick i prędko 
zorjenfo.wał się w jego zdolnościach i dopuścił go jako wspólnika do 
wielu swych interesów. J. Dobranicki wybudował wielki dom przy ulicy 
Nowomiejskiej 19, w ldórym jego synowie urządzili hale targowe, tzw. 
„Hale Dobranickiego". Dobranicki prowadził również interesy bankowe 
w Łodzi. Miał 3-ch synów: Adolfa Pawła i Bernarda (por. Friedman : 
Dzieje Żydów w ŁOdó, str. 196, 284). 

2891 La!zer Kr o h n pełnił w Łodzi obowiązki du~hownego i ~ę-
, · dz1ego religijnego już od r. 1841. L. K. był również kupcem 

i posiadał od r. 1848 sklep towarów. łokciowych i przędzy bawełnianej 
w rynku Starego Miasta. 

A. A. D. m. Ł. Nr. kal. 3831, 3998, 5447. 
F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. SS, 166, 173. 

(P. Z. G.) L. K. był człowiekiem uczonym i chasydem kockim. Przybył 
on do Łodzi z Brzezin. Był szwagrem znanego łódzkiego kupca S. Jech. 
Zalcmana (v. nr. 1014). 

2901 · '(P. Z. G.) Rela Mir la Lak s, córka Rafała Henocha Dokiorczyka 
ze Strykowa, była żoną Nuty Lejbusza Laksa, chasyda wareckie

go i aleksandrowskiego, kupca i właściciela przędzalni wełny. Mieszkała 
początkowo w Strykowie, następnie w Zgierzu i w Łodzi. Pozostawiła 7-ro 
dzieci: 1) Lajzera w Strykowie, 2) Mendla, 3) Rafała Hirsza, 4) Morde
chaja (wszyscy 3 w Łodzi), oraz córki: 5) Dinę Deborę, żonę Izraela 
Markusa, 6) Jachję, żonę Mojzesza Hechta, ?).Cipę, żoną Herszla Markusa. 

2921 (P. Z. G.) Izak Ej z ner, syn Józefa Ejznera, mieszkańca Tuszy
• ·.. na, chasyda cadyka z Góry Kalwarji i. pisarza leśnego 
w Krysowie pod Tuszynem, pojął za żonę Esterę, córkę rabina tuszyńskie
go, Izraela Wolfa Ehrlicha, autora: "tip':! ~llVWJ,1 , I .. Ejzner osiedlił się 
w Łodzi i stał się tu wkrótce jednym z najwybifniejszyc;h kupców kamgar
nowych. Był zwolennikiem cadyka z Góry Kalwarji podobnie jak jego 
synowie. 1) Abraham, właściciel przędzalni kamg,arnu i .domów w Łodzi, 
2) Wolf, właściciel domu, 3) Majer, właściciel domu (był członkiem D. B. 
w Łodzi), 4) Mojżesz, 5) Salomon, 6) Szymszon, zięć Henicha Werdigera. 
I. Ejzner miał 2.-ch braci: 1} Szabtaja ~Sębasłjana), znanego obywatela 

·~ 
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łódzkiego (zm. w r. 1933), ojca Dra Juljana Eiznera, znakomitego chirurga 
, w Łodzi, inż. Zygmunta i działacza społecznego Jakóba Eiznerów, oraz 
teścia Dra Henryka Bergsona i inżyniera Henryka Goldberga i 2) Bernarda. 

2936 (P .. z. G.) Stanisław (Samuel Mendel) Z i Iber szt aj n był synem 
Izydora (Izaka) Silbersztajna. I. Silberszfajn był bratem wielkiego 

przemysłowca łódzkiego Markusa Silberszfajna (v. nr. 1898) j zajmował 
odp~wiedzialne stanowisko w przedsiębiorstwie brah Stanisław Silberszfajn 
był iedynym synem Izydora Silbersztajna. Ukończył w ł:odzi szkołę średnią, 
poczem ojciec posłał go zagranicę, by przy poparciu stryja Markusa 
Silberszfajna wyuczył się tkactwa. Po ukończeniu studjów wrócił do Łodzi 
zajął stanowisko majstra w fabryce sfry,ja. Padł ofiarą wypadku (podczas 

pracy, przy poprawianiu maszyny tkackiej, spadł z drabiny i zabił się), 
licząc zaledwie 27 laf. Wtedy to Markus i Teresa Silbersztajn postanowili 
dla upamiętnienia bratanka założyć dom dla sierot żydowskich pod jego 
imieniem. Zamiar fen urzeczywistnili w r. 1892. Fundacja Silbersfeinów 
była prowadzona w duchu a~ymila!orskim, co wywołało niezadowolenie 
zarówno w kołach ortodoksyjnych jak i narodowo żydowskich. 

2943 (P. Z. G.) Cypora I m i c h była córką M~ira Szfajnmana, za-
mieszkałego w małem miasteczku· nad granicą niemiecką i żoną 

Hirsza !micha. lmichowie mieszkali długi czas w Częstochowie, poczem 
przeprowadzili się do Łodzi, gdzie prowadzili fabrykację wyrobów włókien
niczych na małą skalę. lmichowie mieli 5-ro d:Żieci, a ·mianowicie: Henryka, 
dyrektora w firmie „I. K. Poznański", ojda Dra m~dycyny Józefo i inżyniera 
Leona, 2) Chanę Rajzlę, żonę !cie Czensfochowskiego, 3) Gitlę, żonę 
Paltiela Lajfnera w Dąbrowie, która wybudowała własnym sumptem 
w Sielcach pod Będzinem synagogę i łaźnię rytualną, 4) Rachelę, żonę 
Awigdora Hirszenberga (v. nr. 1957) w Łodzi, 5) Pesę,· żonę Borucha 
Nachmana (?) Berkowicza w Łodzi. 

2946 (P. Z. G.) Markus Ma n fi nb a n d urodził się w Brzeźnicy obok 
. Radomska. Już za młodu przejął się duchem haśkali, zaczął 

studjować pokryjomu nowo-hebrajską literaturę, wreszc:ię· uciekł. pokryjomu 
do Warszawy i tu został słuchaczem Szkoły Rabinów. W r. 1846, gdy 
M. Montefiore odwiedził podczas swego pobytu w Warszawie Szkołę 
Rabinów, ułożył Mantinband wiersz na jego cześć w ·języku hebrajskim 
akrostichonem, zawierającym nazwisko Mojżesza Montefiore. Po ukończe
czeniu Szkoły Rabinów założył Manfinband 4-klasowq prywatną szkołę 
w Warszawie. Po pewnym czasie przybył z inicjatywy grupy oświeconych 
Żydów łódzkich - do Łodzi i tu założył 4~klasową szkołę prywatną, w której 
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uczono również języka hebrajskiego. Udzielał ~o~adto 
w bogatych domach żydowskich, np. u Poznans.k1ego. 
Konszładł rr1iał się uczyć u niego języka francuskiego. 

lekcyj prywatnych 
Podobno Herman 

ż.ona jego Mirla była córk.ą . Abrahan:a .~aj nero, starszego fel~zera 
w Przedborzu. Mantinbandowie m1el1 7-ro dz1ec1 · 1) Adolfa w Łodzi, (na 
t ść przeniósł się do swych dzieci do Kolonji nad Renem), 2) Samuela, 
~ 
0

1~
0

go prokurenta firmy łódzkiej „Rapaport et Camp.", 3) Izraela, długo· 
I~ iego prokurenta famy bankowej „Wilhelm Landau"; potem Izrael 
~:ntinband założył szkołę handlową w Łodzi, którę prow.adził blisko. 30 
lat. Synami Izraela Mantinbanda są: Dr. Mieczysław Ma~tmband, ok~ltsta 
w Warszawie i adw. łódzki Stefan Mantinband, 4) Fa1gę Nec~ę, ~onę 
Michała Rozenberga, 5) Rozalję, żonę Henryka Frydmana, 6) Ces1ę, zonę 
M. Fogelbauma, 7) Dorę, żonę Piotra Bernsteina. 

2967 (P. Z. G.J Izrael Mojżesz We i.c h.s e ·'fis. c h był synem Hirsz la 
Weichselfischa z Warszawy 1 ozenił się z córką Abrahama 

Judla Elbingera z Tomaszowa. Kilka lat s~ędził Izrael fv'.ojże~z 
W · hselfisch w Tomaszowie na utrzymaniu u teścia, poczem przeniósł się 

e1c ł k' . I D do Łodzi i należał tu do średnich przemysłowców w ó 1en~1czyc 1. . .oro· 
biwszy się znacznego majątku, zakupił dom przy ul. P1o~rkow:k1e1 43, 
w którym oddal bezpłatny lokal na bóżniczkę „chasy~ską. We1ch~elf1sch. był 
bowiem zwolennikiem cadyka z Góry Kalwarp. Naistarszy syn iego F1szel 
Weichselfisch był fabrykantem i właścicielem domu przy ul. Piotrkowskiej 92. 
Drugi syn Lejbusz zajmował się poc~ątkowo, han~lem .ba~ełny, potem został 
zaangażowany jako członek rabinatu ł~dzk1ego 1 p1a~to".vał ten urz.q~ 

rzez a lat do swej śmierci. Trzeci syn Charm, uczony w Piśmie Św., równ1ez 
~osiadał nieruchomość w Łodzi. Znany był również zięć jego Hirsz Silberstein, 
który przez wiele lat był Starszym ('N!l:I) w Wielkiej Bóżnicy chasydów 
cadyka z Góry Kalwarji. 

f. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 240. 

2972 (P. Z. G.) Kalman W iż a ń ski był kupcem towarów łokciowych 
w Augustowie (w gub. suwalskiej). Przybył do Łodzi celem 

zakupna towaru i tu zmarł. 

2977 (P. Z. G.) Debora Pesa Rubinszłajn była córką Eliezera 
Eigera w Zgierzu, syna Mojżesza Eigera, a wnuka wielkiego 

rabina Poznańskiego Akiby Eigera. Matka jej była córką znanego zgier· 
skiego fabrykanta Motia, (Markusa) Rubinszteina. Również jej jedyny brat, 
Mojżesz Eiger, był jedną ,z najwybitniejszych osobistości żydowskich 
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w Zgierzu, był wielkim przemysłowcem, maskilem, . hebraistą i sjonisłą 
· (delegatem na 1-szy kongres sjonisfyczny). Wyszła zarnąż za Mojżesza 

Hirsza Rubinszłajna. Pozostawiła 2 dzieci. 

2981 <P. Z. G.) Marja Gut enta g pochodziła z zamożnej rodziny 
warszawskiej (Orzechowscy) i wyszła zamąż za inżyniera-archi

t~kta Jerzego Gutentaga. Urodziła córeczkę i w 8 miesięcy po porodzie 
zmarła na różę. 

2991 (P. Z. G.) Dawid Eljasz Ro z a n es był synem Tobjasza, a bra· 
tern Nach mana Rozanesa ( v. nr. 1561 ). Pozostawił 1 dziecko, 

które zmarło niedługo po nirn. 

2992 (P. Z. G.) Debora Aj g er była córką Salomona Zalmana Ajzen· 
berga z Przysuchej i żoną Samuela Jakóba Ajgera, chasyda 

kockiego i komisjonera towarów łódzkich. Ajgerowie mieli 6-ro dzieci: 
1) Henicha w Kaliszu, 2) Abrahama w Tomaszowie, 3) Mojżesza w Sobo· 
cie, 4)' Mirjam, żonę Icchaka Meira Zamka (v. nr. 2197), 5) Choję Sarę, 
żonę Menaszego Cukiera w Łodzi, 6) Esterę Rywkę, żonę Józefa Diamenf
sztajna w Łodzi (v. nr. 3153), 

2997 Cwi Hirsz S z I os ber g, ur. w r. 1818 w Wilnie, po szeregu 
lat niezbyt pomyślnego bytowania w Jurburgu (w gubernji 

kowieńskiej) przybył do Łodzi. Tu zdobył sobie syrnpatję i poważanie sfer 
religijnych, jako człowiek zacny i biegły w naukach żydowskich. Należał 
do funkcjonarjuszy religijnych („klej kodesz") w Łodzi. Hirsz Sz„ miał syna 
Mendla, urodzonego w r. 1843 ,w Jurburgu, który zdradzał wielkie zdol
ności i zasłynął już w młodości jako illuj. Ojciec pokładał w synu wielkie 
nadzieje, sądząc, że wyrośnie na wielkiego uczonego i kształcił go 
w słynnej jesziwie wołożyńskiej. Lecz syn Hirsza nie spełnił nadzeji ojca, 
gdyż, przybywszy z początkiem lat 60-tych do Łodzi, wbrew woli ojca 
porzucił dalsze studja ialmudyczne i poświęcił się handlowi. Najprzód 
wstąpił Mendel Sz. jako pracownik do firmy B-cia Belin (v. nr. 2347, 1340), 
w której pracował przez 1 O lat, następnie zaś został dyrektorem sprze· 
daży l:I Scheiblera w r. 1877 i przyczynił się w dużym. stopniu do 
rozwoju tej firmy, szczególnie dzięki zorganizowaniu eksportu towarów 
scheiblerowskich do Besarabji. Mendel Sz. pobierał u Scheiblera ogromną 
pensję 32.000 rubli rocznie, a ponieważ prowadził przytem własne 
interesy, majętek jego rósł szybko. W r. 1888 założył wraz ze synami, 
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Borysem i Jakóbem, wielkie przedsiębiorsłwo bawełny w Bucharze, zaś 
w r. 1892 wybudował w okolicy Piołrkowa wespół ze swym zięciem 
Anatolem Frumkinem, ogromną fabrykę pod f-q „Pioirkowska Manufakłura". 
Fabryka Szlosberga z powodu rozmaitych niekorzystnych warunków miej· 
scowych nie prosperowała jednak należycie i w roku 1903, po śmierci 
Mendla Szlosberga, stanęła zupełnie. Dopiero w r. 1908 zasłała odkupiona 
przez spadkobierców Markusa Zilberszłajna (v. nr. 1956) i pl1szczona 
ponownie w ruch. 

L Kahan : llustrirłer jahrbuch. 

(P. Z. G,) Hirsz Szlosberg ożenił swego syna Mendla Szlosberga 
(później wielkiego przemysłowca łódzkiego) z córką Gobrjela Friedszłajna 
w Kownie, gdy Mendel miał zaledwie 16 lat. Kiedy Mendel miał już 20 
i kilka lat, był już ojcem kilkorga dzieci. W tym właśnie czasie przybył 
do Łodzi. Hirsz Szlosberg miał również 2 córki. Jedną wydał za Gerszona 
Asza, właściciela domu bankowego w Sztokholmie, a 2·gą za Mojżesza 
Hurwicza w Łodzi (ojca dra medycyny Stanisława Hurwicza, inż. chemji 
Simona Hurwicza i Stęfana Hurwicza w Paryżu). 

Syn jego Mendel miał 6-ro dzieci: 1) in:i:. Zygfryda, 2) inż. Adolfa 
(obaj w Moskwie), 3) Jakóba, 4) Borysa (obaj mieszkali w Petersburgu). 

. Jedną córkę wydał za Anatola Frumkina, znanego społecznika łódzkiego 
i drugą za Karola Zundelewicza (w Paryżu). 

3009 (P. Z. G.) Szajndla Tor oń czy k pochodziła ze znanej rodziny. 
Ojciec Szajndli, Icchak Ajzyk Grynsztejn, był chasydem w Łodzi 

i wydał swą c6rkę za .poważanego, zamożnego właściciela domu 
w Łodzi, zwolennika cadyka z Góry Kalwarji, Icchaka T orańczyka 
w, Łodzi. Po 8 latach pożycia małżeńskieg~ zmarła Szajndla Torończyk 
nagle, pozostawiając 4 dzieci: 1) Mojżesza, 2) Dawida, 3) Arona, 
4) Esterę, żonę Rubena Boaza. ' 

Dzieci jej mieszkają w Łodzi. 

3016 (P. z. ~.) Sara Baj la Fr en k e I była córką Abrama Birencwajga 
z Suleiowa. Wyszła zamąż za Samuela Zeliga Frenkla, syna 

łódzkiego fabrykanta Mordechaja Halewiego Frenkla (v. nr. 904), Zmarła 
licząc lat 21, na grasującą podówczas w Łodzi ospę i pozostawiła jednq 
córkę Chanę, żonę .Dawida Grajewskiego, kupca w Łodzi. 

r·r.·, 
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3033 (P. Z .. G.) Hena Dobrysz Z o n en ber g z Łowicza, była :i:onq 
Icchaka Hirsza Zonenberga,. właściciela szynku w Łodzi. syna 

Jakóba Wolfa Zonenberga (v. nr. 1329). Pozostawiła 3 dzieci: 1) Mendla 
Zonenberga, 2) Cyporę, żonę Sabafaja Lasmana, i 3) Deborę, żonę 

Mojżesza Marguliesa. 

3035 (P. Z. G.) Pesa Debora Ja n owska, córka Fisz la Keniga (v. nr. 
2997) i żona Hirszla Janowskiego, wnuka rab.ina aleksa~drow

skiego Jakóba Arona, autora dzieła: ":IJ?l.'' l"l'::I„. 

3042 (P. Z. G.) Ewa (Ester Leja) Aj z ner o w i cz była c6rką war
. szewskiego kupca Saula Puszefa. Wyszła zamqż za Mojżesza 
Ajznerowicza, syna znanegą piotrkowskiego chasyda, "wykształconego 
w naukach religijnych i świeckich, Lajba Ajznerowicza, doradcy prawnego, 
któremu wielkie firmy łódzkie nieraz powierzały prowadzenie swoich spraw 
sądowych. Mojżesz Ajznerowicz również był człowiekiem wykszłałconym. Teść 
jego oddał mu jeszcze przed ślubem posag żony w wysokości 6000 ru~li, za 
kf6refo pieniądze założył przedsiębiorstwo fabryczne i skład przędzy 
w Łodzi. Nie mial jednak powodzenia w interesach. Żona jego, Ester 
Leja, zmarła. w młodym wiek\J, licząc· zalewie 24 lała i pozostawiła dwie 
córki: 1) Mirjam, drugą żonę Oskara ·Kohna, prezesa Widzewskiej 
Manufaktury, 2) Andzię (Chanę) żonę kupca łódzkiego Adolfa Babiackiego . 

3055 (P. Z. G.) Nachman Ko w a Isk i urodził się w Dąbiu, '"gdzie 
01c1ec jego Fajwysz Kowalski był rabinem. Nachman Kowalski 

był przez pewien czas rabinem w mieście Sobocie i stąd otrzymał przy
domek "reb Nachmon Soboter". Wkrótce jednak porzucił posadę rabina 

, i zosfał mełamedem i nauczycielem Talmudu w bogatych domach żydow
skich, co mu przynosiło znacznie większe dochody, Około 1 O laf był 
mełamedem słynnego rabina warszawskiego Bera Majzelsa. Wnuk rabina 
Majzelsa, Lejbusz Majzels, który był zilf!ciem znanego żydowskiego prze
mysłowca i miljonera rosyjskiego Izraela Brodskiego, polecił go swemu 
teściowi. Nachman Kowalski wyjechał do Kijowa, gdzie spędził około 
2-ch laf jako nauczyciel talmudu Lwa Brodskiego, podówczas studenta 
uniwersytetu kijowskiego, syna .Izraela Brodskiego. Po powrocie do Polski 
był przez pewien czas nauczycielem w domu znanego chasyda. i miljonera 
Jakóba Engelmana w dobrach jego w Głaznowie obok Kruśniewicy. Potem 
był przez pewien czas rabinem w Grabowie, a następnie w Kowalu (obok 
Włocławka). Na starość, nie mogąc z powodu słabości sprawować więcej 
urzędu rabinackiego, przeniósł się do swego syna Dawida w Łodzi i tu 
zmarł po roku, licząc lat 73 lub 71. Z synów jego wybił się Juda· Lejb 
Kowalski, rabin we Włocławku i jeden .z przywódców nMizrachi" ·w Polsce. 
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Rabin Nachr;nan Kowalski. był zwolennikiem cadyka kockiegp, 
a następnie q:idyka z Góry Kalwarji. 

3071 (P. Z. G.) .. Izrael· Icchak W.i ner pochodził . z Ostrowca. Był 
zwolennrk1em cadyka kockrego Mendla1 po Jego śmierci został 

zwolennikiem, jego syna Dawida w Kocku, a następnie jego wnuka Hirsza 
v/ Łomazach. Posiadał w Łodzi skład towarów ło.kciowych, później trudnił się 
pO'średnictwem w handlu wyrobami wf\Skien~iczemi, Z małżeństwo 1 ·go 
(z Hadassą-v. nr. 165) i drugiego· (z Cywją Cyrlą - v. nr. 902) miał 1 O 
dzieci. Poraz trzeci ożenił się z wdową Mirjam Grynfeld, córką Gerszona 
HaJ!9więgo Landęgo z Kamińska., (Mirjam Grynfeld, miała z 1 ·go ma/żeń· 
słwa 2-ch synów;: Jzraela. Grynfelda, rabina. w Zelowie i. Icchaka Grynfelda, 
.c~łonka ,rab[nału w,Za,wierciu qraz córkę, która wyszła zomqż za Izraela 
z~.tw.er~, czlonk\'.I .rabinatu W, Radomsk4), 

I :.:•,,r 1 

3077 (P. Z. ~·>. ~ejbuś Ber I iński był, synem Hirsza Berlińskiego 
:' ~ . ':"- P.~b1an1!=ach1. Był kupcem, w Łodzi. Pozostawił 4·ch synów: 

H!rsza, Z~hga, r Mend,la"w Łodzi, Jeszaję Fiszla w Ameryce, oraz 4 córki 
kłó~\" ~yd~!· za · Męira Jechiela Szyr,nsię, Jakóba Wolfa Fuksa, Icchak~ 
Kw1ałc;i„1 L1p,manc:i Rul')dszłajna. 

. '. "•,:'~ . ;. ' . l ,, ' 

3085 (P. Z. G.l Aron Jochanan Ro ze n ber g był synem Samuela 
; .. Elchana~a Roze.nl?erga z. Przedborza„ Ożenił się z córką Barucha 

L9J;~ra1Cytr~nowsk1e~o 1(v •. _nr. 2563) w, Łodzi i osiadł łu, począlkowo będąc 
na;.Y!rzyi:i1,9!i'llJ u.)ęścra .. , Zcz9sem,, zs,jął się .handlem i produkcją wyrobów 
wJ.?~ 1e~n1.~~~c~; v.ri;poga~ił·:si!i) i ~fał.się właścicielem domu .w Łodzi, Należoł do 
ntg1J,"Y,.Yb1,f~1~1szyc;~ w ,Ł.odi;i zw,9lenników,.,ca~yka z Góry Kalwarji, zasiadał 
w .rozrn~1Nch _spąłecz,:nyc;:~ ~n~tytuc;jach. żydo1Nskich, by/. jednym z założycieli 
sy11q.QP9!.1Pr~y u!., .Z,9cbądn1e1. Jędyr.iy. syn1jego, Icchak, ożenił się z córkę 
wyb1Jnegą.: !=ha~Y,d,g L.ipm~;ma Liłmanowicza "z , Radomsk<21. Córki swe. wydał 
A. }:·· R ... ~a _lzra~~a .J.<?zęfa., Kahaqa '(w, Łodzi), lcie Meira Szajnfelda 
{w P1.nc~1aw~~); 1 M,,~Jżes~a .. Schreib~ra :~we, Wiedniu), 

:;(''.:1~/··
1 

~-~· ',''.:';'i((~i>'.:J ,„ :.:'· ,· ;;;.·r„; , . "' , 

~0Q.8u «P.•:Zi f'·LR~j!eL{:.z,ernodews~a· była córką Icchaka Grenzla 
'•'I , ,.zecZduńsk1e1, ,Wr.li . l7 "'k Gren""el b ł · f b k ,„. .·:„„,„„ .„ •. „.,„ ·"·"····' . .,., .••. , .• -."' .. "" y powazanym ary anłem 

w\ók1enn1czym w Zd ' k' · W 1· · b d · b' · • · .„ ,„, ,. ' • \.:,}·!'"!)~ '1~.J„ · q.r·J. or ZCA-pobożnym Żydem,, lecz nie. był 
~ 1. 9~y.pe~~,PC>~09r:i~e:>i!'lł~.s~.Ył:·,~hpsydem .mąż· Rajzli, .Jehoszua · Czernolewsk j 
jór~ 0P,Y:ł ~upce~ '·~ęl51a;ą .•»' Piąfk~ .• Natqmiasł ·synowie ;jego byli· już chasy~ 
.q~J · )!'lde11:z nrp~„EJeą~ar„,.~Zfilrnqlewski·· zmarł w.Piątku.no .;okąś chorob 
epr.d~mrcznq ;, drug·'' Mntel ·. f""7 I k' · · k · · ę 

„„>:0 • · · ! •. \. , '" .'i:'„w·1, ~.,,~mo_ew!i I 11zam1esz ał 'w Łodzi,·:gdzie miał 
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skład żelaża i dom. Córki swe wydali R. i J. Czernolewscy za Abrahama 
Mojżesza Ałtera, członka rabinatu w Pabjanicach {syna rabina pabjanickie· 
go Samuela Jakóba Abramowicza), za Zysię Opoljona (w Brzezinach) i za 
Salomona Lejbusia Frydmana w Jeżowie. 

Rajzel Czernolewska mieszkała w Piątku; Na stare lała przeniosła 
się do syna swego Motia do Łodzi i fu zmarła. 

3106 (P. Z. G.) Icchak W aj n g arf en pochodził ze Zgierza i był 
krawcem damskim. W Łodzi cieszył się dużem wzięciem i do· 

robiwszy się pewnej fortuny, kupił dom przy ul. Drewnowskiej. Synowie 
jego, Zelig Wigdor i Aron Wajngarłen, założyli wielkie składy konfekcji 
w Łodzi. Córki swe wydał za Hirsza Holcmana, Abrahama Fajtlowicza, 
Józefa Chwała, Izraela Najmana w Łodzi, Fiszla Rakacza w Radomiu 

(v. nr. 3234). 

3124 Teofila Doktorowa Wincentowa Łask a, była córką Samuela 
Czamańskiego, jednego z wybitnych pionierów przemysłu łódz

kiego. Samuel Czamoński urodził się w Sompolnie w r. 1829. W r. 1846 
udał się zagranicą i fu wyuczył 'się tasiemkarsłwa. Stopniowo przechodził 
Cz. w tym zawodzie wszystkie szczeble hierarchji zawodowej, od pomoc· 
nika do kierownika zakładu fabrycznego. Zdobywszy bogate doświadczenie 
w tej dziedzinie, powrócił Cz. w r. 1861 do Łodzi, gdzie dotychczas 
uprawiano fabrykację tasiemek tylko na warsztatach ręcznych, a największe 
zakłady tasiemkarskie liczyły conajwyżej do 6 warsztatów (v. Eisenschmidł 
nr. 183 i Joel Gułerman nr. 155). Cz. założył początkowo na rogu ulicy 
Piotrkowskiej i Rozwadowskiej małą fabryczkę tasiemkarską, która stopniowo 
p~większała się, wreszcie przystąpił do wybudowania na placu przy ulicy 
Piotrkowskiej 96 wielkiej fabryki. W r. 1903 przedsiębiorstwo jego zostało 
zamienione na Skę Akc. z kapitałem 400,000 rubli. Dopiero za przykładem 
Cz. powstały inne wielkie fabryki tasiemkarskie w Łodzi. Samuel Cz. zmarł 
w Łodzi w r. 191 O, mając lał 81. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 244, 260-261. 
Lodzer Texłilmarkt, I-er Jahrgang 1910. 
Przewodnik Ilustrowany po Łodzi, wyd. Mniszewski, 1912. 

31. 32 (P. Z. G.) Wikłorja Si Iber ba u m była córką znanego lekarza 
łódzkiego, jednego z pierwszych lekarzy żydowskkh w Łodzi, 

Dra Adolfa Wolberga. Dr. Adolf Wolberg pochodził. z Częstochowy 
i otrzymał w domu rodziców staranne europejski~ wykszł~~cenie. P_o ukoń· 
czeniLi gimnazjum wyjechał na słudja medycyny 1 akuszeq1 na uniwersytet 
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kijowski. W Łodzi uchodził za jednego z najlepszych lekarzy („Jułrzenko" 

1861). Dorobiwszy się nieco na pral~tyce lekarskiej, wybudował dom 1-pięłr. 

przy Lil. Południowej 8, w którym zamieszkał. Wedle miejscowych tradycyj 

ustnych był gorącym pdtrjołą polskim. Podobno brał udział w powsfonill 

styczniowem jako lekarz wojsk polskich i z' tego powodu zasiał skazany na 

zesłanie na Sybir, lecz udało! mu się Llniknąć fej kary. Dr. Wolberg miał 

'·. jednego s/na, · który· równieź byl 'lakarzern i zamieszkał w Warszawie 

gdzie zmarł w młodym wieku. Jed~q z jego córek była Wikłorja Silber~ 
baum, żona mgra farmacji Samuela Silberbauma, właściciela zakładu 

OP,tecznego przy :ul~ Piotrkowskiej) 6. 

; ' F. Friedman : Dzieje Żydów w Łodzi: 272·3. 

3134 (.~. Z,,Q.) Aron .J!3chiel G"rynsztajn był od slrony swego 

. · Ojca Salomona Grynszłajna wnukiem rabina w. Gąbinie, Alek· 

sandra Jehudy, autora: "n:mi::i lilii~„, a od strony swej matki Jochewed, 

wnukiem rabina w Lutomiersku Jud la Frenkla, autora: "niin' 11'!1„ Ojciec 

dał rnu staranne wykształcenie judaistyczne w duchu tradycyjnym. Kilka 

lat spędził w jesziwie rabina zgierskiego Szaloma Hirsza· Kohena. Ojciec 

jego,· Salomon Grynszfajn, będąc ·chasydem kockim, zaprzyjaźnił się na 

dworze., cc;:Jdyka Mendla Morgenszterna z podrabinem z Kępna, Niselem 

Działowskim.,i obaj. chasydzi ·ułożyli małżer\stwa swych. dzieci, a mionowi· 

cie: , Arona Jechiela Grynsztojn·a :C Pesy Działowskiej. Po ożenku J. A. 

Grynszlajn ··osiadł ··w Kępnie w domu swego teścia i ·nadal oddawał się 

nauce„ Rabin famtejsży, Symche Refisz bardzo go cenil i chciał go uczynić 

swym następcą na" stanowisku· rabii10 w Kępnie. Lecz Aron Jechiel 

· Grynsztajn postanowił, z· powodu· nurtujących w owym czasie w Niemczech 

.prądów. ~endelsonjańs~ic~'. przeni~śc się do Łod1zi, gdzie pr•owadził drobny 

handel 1 wiele czasu posw1ęcał bezinteresownemu nauczaniu młodych talmu· 

dystów w zało.żonej· przezeń prywatnej jes;ziwie. Po krótkim pobycie w Łodzi 

. J. A. Grynsz:tejn ·Zmarł na tyfus, w-'0ieku 47 lat. Pozostawił kilku synów, 

z których dwaj z~mieszkali w Berlinie (Eljasz i Lejbusz·Leon), zaś jeden 

· (Symche · GrynsztaJn) w Łodzi, oraz 3 córki, które wydał za Mendla 

Berlińskiego, Mordechaja Mendla He.bera i Jocbanana Brysza.„ 

3150 (P. Z . . G.) Sara ~~jgd 1M a\r'o kk"o była córką popularnego w Łodzi 
szame·st:dtchaktt Jokó'bd· 'rbbjasza ·'(\i; Nr. 695)' ,, r· żoną i Jakóba 

Marokko, syna łódzkiego podrobina Lemla Marokko (v. Nr. 2209). Jakób 

0arokk,o. z~st~ł r~":'niez zaan.gażowany, przez gminę łóJzką jako podrobin 

na ".Wolce CtJ. w Nowem N''.ieście) ·z pensją 3 rubli 'tygodniowo .. Zez.asem 

pensja ta zost~ł~ p~d~yższon~ do 1,000 rubli 
1
rocznie, mimofo jednak nie 

sta~czyta. n~ ~yzyw1en1e rodz my, gdyż· Marokkowie mieli 9 dzieci. Lecz 

Sara Faiga Maroko by.la rzutkę kobietą i zajęła się hóndlem manufakturą, 
' ' ; 
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dzięki czemu zarabiała na dostatnie utrzymanie domu. Marokkowie mieli 

7 synów i 2 córki, a mianowicie t 1) Judla Marokko, uczonego ialmudystę, 

który wydał kompendjum do Szulchan Aruchu (do „Jare Deja") p. t. yi:!!.'p„ 
11niin', 2) Mendla, kupca manufaktury w Brzezinach, 3) Tobjasza, kupca 

manufaktury, 4) Meira, kupca manufaktury, 5) Benjamina Józefa, kupca 

manufaktury i właściciela domu, 6) Henicha, kupca mc:mufaktury, 7) Salo· 

mona, właściciela składu sukna w Łodzi, oraz 2 córki, które wyszły za 

Mendla Hermana i Jechiela Lubińskiego. 

3153 (P. Z. G.) Ester Rywka D i am en t st e' i n, córka łodzianina 

Samuela Jakóba Ajgera, komisjonera towarów łokciowych, 

chasyda kockiego, była żoną Józefa Diamentsteina. Diamentsłeinowie mieli 

4-ro dzieci, a mianowicie: 1) Perlę, żonę Ncichuma G'elbarda, 2) Temerę, 

żonę Mojżesza Wajselfisza w Kutnie, 3) Różę, żonę Menaszego Goldberga 

w Brześciu Litewskim, 4) Mordechaja, zamieszkałego w Rosji. ' 

3164 (P. Z. G.) Mojżesz P r zyg 6 r s k,i był synem Eleazara Icchaka 

. Przygórskiego w Konstantynowie (v. Nr. 1013). Mojżesz Przy· 

górski ożenił się z córką Cadoka Hendlisza w Zgierzu (v. Nr. 507) i osiadł 

w Łodzi, gdzie rozpoczął fabrykację chustek, flaneli i korlL1. Zczasem zbo· 

gacił się i został właścicielem kilkll domów przy ul. Wschodniej i Południo· 

wej, Będąc chasydem i zwolennikiem cadyka z Góry Kalwarji, łożył na 

utrzymanie jednej z chasydskich bóżniczek, znanej w Łddzi pod nazwą 

"':!l.~~lll 31l'i31~'Nil ONi •. Pozostawił 8 dzieci, a mianowicie: 1) Mendla (w Pa· 

bjanicach), 2) Józefa, w Łodzi, 3) Dawida, w Hajfie, 4) Cadoka, w 'Piotr· 

kawie, 5) Szymona, w Tomaszowie, 6) Salomona, w Łodzi, oraz 2 córki, 

zamężne za Henichem · Nowomiastem w Łodzi i 1.zroelem .Horowiczem 

w Turku . 

3167 (P. Z. G.) Izrael Mojżesz Szaj n fe Id urodził się w Pinczewie 

jako syn· Jakóba Gabrjela halewiego Szejnfelda, znanego pod 

przydomkiem „reb Jankiel Rajszer". Rodzina Szajhfelda wywodziła się od 

słynnego uczonego wileńskiego Szabtaja Kohena (1"lll), Izrael Mojżesz 

Szajnfeld, wlaściciel winiarni 'w Łodzi, pozostawił · 7 d.zieci: 1) • Jechiela 

w Kielćach, ożenionego z córką Judla Kaminera z Chęcin, 2) Motia 

w' Zgierzu, 3) Beria Wolfa w Łodzi, ożenionego z córką Eljaszci Minaa 

w Białej Podlaskiej, potomka gaona wileńskiego, Eljasza, · 4) lsachara 

w Częstochowie, ożenionego z córką Edla Gurlanda z Krzepic, 5) Jerach· 

miela w Łodzi, 6) Ryżlę, żonę Izaka Orbacha, fabrykanta i właściciela 

domu w Łodzi, 7) Hendlę, żonę Samuela Simko we Włoszczowej. 
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3169 (P. Z. G.) Aron Gedalje Got szt aj n pochodził z małego mias

teczka na Litwie. Był kantorem (chazenem) gminy żydowskiej 

w Rawie Mazowieckiej. Początkowo był mitnagdem, lecz zczasem, pod wpły

wem nowego otoczenia, stał się żarliwym chasyd~m kockim, a nawet zwykł 

był odbywać pielgrzymki piesze do Kocka, jak to czyniło wówczas wielu 

chasydów. Jeden z jego prawnuków zasłynął jako wybitny śpiewak, który 

objeżdżał ze swemi koncertami wielkie miasto europejs~ie. Syno.v:'ie ~rana 

Gedalje Gotsztojno zamieszkali w Łodzi. Aron Gotsztain przen1os.ł się do 

nich no stare lota i zmarł w Łodzi, licząc lat 78. Córką Gotsztaina była 

Saro Judyta Radomska (v. nr. 3208). 

· 3170 (P. Z. G.) Motia (vel Faj go) Pi Ig r y '.11 .. była wprzód ż~nq Lip-

mana hakohena Rozenberga, własc1c1ela sklepu sukiennego 

w Brzezinach. Z małżeństwa tego miała 3-ch synów: 1) Józefa w Brzezi

nach, 2) Jakóba Arona (w Pabjanicach) i 3) Bera. Ber Rozenberg był 

wybitnym uczonym i gorliwym chasydem wareckiego i aleksandrowskiego 

cadyka. Przez pewien czas mieszkał w Łodzi, będąc zięciem lkla Gotszala 

(v. nr. 452} i sprawował bezinteresownie funkcje podrobino u boku rabina 

łódzkiego Mojżesza Lipszyca. Potem został zaangażowany na rabina 

w Strykowie i sprawował swój urząd rabinacki przeszło 50 lat, aż do swej 

śmierci w r. 1927. Po śmierci 1-szego męża wyszła Matla Pilgrym powtórnie 

zamqż za wdowca Mojżesza Pilgryma w Łodzi (v. nr. 869). Małżeństwo 

to pozostało bezdzietne. 

. 2177 (P. Z. G.) Jeszcja P i I ich o ws k i, syn Dawida Salomona Pili-

chowskiego ze Zgierza. Dawid Salomon Pilichowski przeniósł 

się do. wsi Rzeszycy w powiecie sieradzkim i tu zamieszkał do końca 

życia. Pochowany został w m. Szadku. Tu w Rzeszycy urodził mu się syn 

Szaja Pilichowski, który odziedziczył po ojcu dom i pola. Szaja Pilichow· 

ski miał 8 dzieci, 5 synów i 3 córki. Po dłuższym pobycie na wsi przeniósł 

się Szaja Pilichowski do Łodzi, gdzie utrzymywał się z handlu towarami 

kolonjolnemi. Synom swym dał wychowanie praktyczne, oddając ich w na-

. ukę do handlu, względnie przemysłu. Lecz jeden z synów jego Lejb 

(Leopold), .którego oddał na praktykę do jednego ze średniozamożnych 

fabrykantów łódzkich, wykazywał mało zainteresowania dla zajęć handlowo· 

·przemysłowych, natomiast zajmował się z wielkiem zamiłowaniem rysowni-

ctwem i malarstwem. Zdolności malarskie 12-letniego chłopca wzbudziły 

zainteresąwanie u otoczenia. Jeszaja Pilichowski był zbyt ubogi, by wysłać 

syna na słudja malarskie. Znalazł się w końcu mecenas, który sfinansował 

wyjazd młodego Pilichowskiego do Monachjum. Po kilku latach studjów 

zasłynął Pilichowski jako wybitny malarz. Osiadł na siale w Londynie, 

gdzie zmarł w r. 1933, mając lat 64. Ożenił się z łodzianką, córką Jc1kóba 

1 

i 
I 
J 
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Szaloma Goldmana, zięcia Jokóbo Meira Belina (v. nr. 1338). Pozostali 

synowie Szaji Pilichowskiego to: Izak, Leon i Henryk w Łodzi. (Ten oslalni 

utonął w młodym wieku w stawie pod Tomaszowem), oraz Józef Pilichowski 

w Warszawie. Córki Szaji Pilichowskiego wyszły za Hermana Wolmana, 

Gerszona Gajzlero i Maksa Borokowskiego. 

3190 (P. Z. ~.) Michel ~ e I k en był synem Abrahama i Hindy Nelken 

w Kaliszu. Matka Jego była córką znanego rabina lutomierskiego 

Judy Frenkla, autora dzieła "n•mt' l1'l„ i słynęła w Kaliszu jako bardzo 

uczynna filantropka. Miała 6 synów i 3 córki. Michel Nelken mieszkał stale 

w Kaliszu. Na stare lata zamieszkał u swych dzieci w Łodzi i tu zmarł. 

Siostra Michela Nelkena, T auba, była żoną Eliezera Auerbacha, 

(syna rabina łęczyckiego Chaima Auerbacha), zaś po śmierci męża wyszła 

za rabina łódzkiego Mojżesza Lipszyca (v. nr. 663). 

3 201 <P. :'. ~.) Icchak Michel C .Y try n, syn. Lajzera Mordechaja C. 
własc1c1ela apretury w Łodzi. Zaręczył się z córką poważanego 

łódzkiego obywatela Jochanana Abramzona, lecz w 4 tygodnie po zaręczynach 

zapadł na zapalenie płuc i zmarł w wieku lat 18. Był chasydem i znawcą 

talmudu (v. nr. 1695). 

3208 (P. Z. G.) Sara Judyta Rad omska była córką Arona Gedalji 

Gotszłajna (v. nr. 3169), kantora w Rawie i żoną szamesa syna

gogi przy ul. Zachodniej Eljasza Mordechają Radomskiego. 

3227 Golda Bi r nb a u m pochodziła ze znakomitej rodziny Szpirów, 

liczącej wśród swych antenatów wybitnego uczonego nBaal 

megałe amukoł" (nipi~31 l17l~ 7:11::i). Była żoną poważanego kupca Abrahama 

Birnbauma z Pilicy. 

B. pozostawili dwóch synów i cztery córki, a mianowicie: 

1) Izydora, którego córka Róża wyszła za przemysłowca Salomona 

Barcińskiego. Są to rodzice znanych przemysłowców: Henryka, dra Mar· 

celego (b. dyrektora Związku Przem. Włókienniczego Państwa Polskiego, 

zm. w r. 1929) i Stefana Barcińskich (v. nr. 1014); 

2) Samuela, ojca Edwarda Birnbauma, współwłaściciela firmy Hirszberg 

Birnbaum w Łodzii 

3) Esterę Bajlę, żonę rabina Waldberga w Jarosławiu; 
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4) Berię, żonę Leona Szpera znanego maskila, autora dzieła „Ben 
Osof Hamazkir" i gloss do księg 11Ben Sirah" (patrz życiorys w „Luach 

Achiasa{0 z r. 1903); 

5) Helenę, żonę Jakóba Szlama w Zamościu; 

6) Rozalję Hirszbergową w Łc;idzi. 

3234 · (P. Z. G.) Jakób W aj n g arf en, br~! Icchaka ~a~ngarfena .(v. 
nr. 3106), pochodził ze Zgierza i osiadł w Łodzi Jako krawiec 

damski. Wszystkie dzieci jego wyemigrowały do Ameryki. Tuż przed 
wojną światową wrócił z Ameryki do Łodzi syn jego Tanchum Wajngart:n, 
by uregulować jakąś sprawę spadkową po matce. Na początku ~OJny 
światowej, gdy w Łodzi utworzono milicję obywatelską. T anchun WaJngar· 
ten zgłosił się do niej dobrowolnie i wkrótce potem padł w pościgu za 
bandytami. W pogrzebie dzielnego milicjanta brały udział tysiące łodzian 

3254 (P. Z. G.) Abraham Izak Lang n as pochodził ze Rzgowa 
· i osiadł w Łodzi, mając już lat 40. Niedługo potem zmarł na 

zapalenie pfuc. Pozostawił 6 dzieci, a mianowicie: 1) Henryka, właściciela 
domu i fabrykanta damskich towarów sukiennych w Łodzi (Firma „Langnas 
et Alberstein"), teścia dra medycyny Stanisława Hirszbajna w Warszawie, 
2) Pawła Langnasa, kupca w Łodzi, 3) Cylę, żonę Gersona Wajnsztajna 
w Pabjanicach, 4) Gucię, żonę Maurycego Zylberberga, kupca w Łodzi, 
5) Hermana, kupca w Ło'dzi, 6) Salkę, żonę Noego Gelbarta, kupca 
w Łodzi, ojca d-ra medycyny Adama Gelbarta w Łodzi. 

3257 (P. Z. G.) Chana Małka Lub ińska ~y~a córką J~dy i Tauby 
Fajgi Rozenblumów w Przytyku. Matka Je) Taube FaJga (v. nr. 

2067) wyszła po śmierci męza powtórnie zamąż za Abrahama Lubińskiego 
(v. nr.· 1069 i 114) i zabrała ze sobą swoją małą córeczkę, Chanę Malkę, 

która wychowała się w domu ojczyma, a następnie wyszła zamąż za jego 
najstars~e_go syna Izaka Lubińsk.iego. 1.zak Lubiński był chasydem grodziskim 
i pracował w Łodzi w interesie swego ojca, który prowadził skład komisyjny 
wyrob~w wielkiej, firmy . przemysłowej „K. Scheibler". Po śmierci ojca 
odziedziczył lz~k. Lubiński jego interes i .dom przy ul. Piotrkowskiej 19. 
Lubi~s~y mieli lO dzieci: • 1) Judytę, żpnę Jeszaji Rozenbluma, znanego 
w Łodzi pod przydomkiem „Szaje Zelwer", 2) Esterę, żonę Mojżesza 
Arona Rozenbluma, 3) Fradlę, ·żonę Abrahama Mojżesza Kohna, właściciela 
domu' w tbdi( :te$cia preiesa Gminy Żydowskiej w Łodzi, posła na Sejm, 
Lejba Mincberga, 4) Sarę, ż:onę Abe Kronzylbera, wnuka Abrahama 
Mojżesza ''Prusaka·{vJnr.·2772), 5) Mindlę, żonę Zalmana Kohna, prawnuka 

4 
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rabina warszawskiego, Berysz.a Majzęlsa, 6). Rebekę,. żonę Lejbusza Karmelp 
w Krakowie, 7) Salomona, 8) Rachelę, żorię .Barucha .:Cynę,m9na w .·Kra.ko· 
wie, 9) Leję, żonę Benjamina Szwarcai J:Od Abrahama, ,zięcia. Elja:\Z/3 
Naftalego 'Przerowera, prawnuka Lejbusza Zunza;: rabinai płpckiegq-. 

, ' '; .!.: . ~ ·:':: · .. ' -'. ' ~(. : ". 

3267 \P., Z. G.) Leja S z I am o.w k z, córka. Ąprahania lzaką" .. Funta 
, z Brzezin, była żoną łódzkiego , fabr:yka.nła. i wła~!;icielą, dar.nu 

Samuela Szlćllmowicza (v . .nr. 25.2). Pozo~tawiłą 6 dzieci, ćL mionowjcj~: 
1) Izrael.a Mojżesza, 2) Emc;:ii;ipela, ~). G)ikę, *onę Pintzę G.1,Ltm~r.ią, 
4) Chaima Rubena, 5) Deborę, żonę Leona Birencwajga w Końskich, 
6) Dawida. (w Ameryce). „ ,. ,, .. 

„ . ;.„ .:c 
I'.\..'(. 

3 2 70 (P. Z; G. Ch.ana Dobra Ma. r.a n. c (Majerąlilt~) była cór~ Ab,~ą
hamą Lubińskiego (v. n.r„ 1069) i: żoną: Nai,aną Meieranca 

(v. nr .. 836) .właściciela składu bawełny .. , "' .:1 \ 

-·i' .. \l 

3272 (P. Z. G.) Izak Mordechaj Ko n był synem Joel~ Ko~a 
w mieście Warcie. Był żarliwym chasydem: ~pckim,. wpier..w zwo· 

lennikiem cadyka r. Mendele, następnie syna jego Dawida L ';Vnuka., l,:ąą~la 
w Puławach, Za mJodu ojciec .oddał go w. naukę do rabina . miasl~czka 
Warty Mojżesza Nechemji Kona (v. nr. 121). Rabinowi podoqąf się. dorpdt:ly 
i rozgarnięty młodzieniec i dał mu za żonę córkę swą Cywję Blumę. Z tego 
małżeństwa miał Izak Kon troje ·dzieci: Joela, .0siadłego później; w1

. Łodzi, 

Cha ima ze Zduńskiej Woli i córkę Esterę .. Estera· wyszła:· za mąż: .ża. znalilego 
lódzkiego społecznika Mendla: Orbacha. (v; nr. 3779);„ zaś:gdy po lO-lefmiem 
bezdzietnem małżeństwie mąż jej zmarł, poślub> iła· Bawcha; Fir.ikelszfajna, 
zwanego w Łodzi „Boruch Szenker". Cywja Bluma odumarła swego męża 
w młodym wieku, licząc lat· 23. Po jej . śmierci poślubił la:ak Kon~ córkę 
Hirsza Szenkielewskiego w Zgierzu Cywję i osiadł w. tern: mieście. Z.J.ego 
małżeństwa miał troje dzieci: Nechemję Dawida i 2:córki, kfóre wydał 
zamąż za Izraela Elbingera i Zalmana Lejbusza Teme~sona. l?o pewnym 
czasie przeprowadził się Izak Kon na- wieś, gdyż otrzymał. posadę- pisarza 
leśnego, a później przeniósł się do Łodzi, 'gdzie. handlował manufakłurą. 

32"/7 (P. Z. G.) Mojżesz Kohn urodził się w Warszawie w r. 1820, 

· Ojciec jego Wolf K. miał przydomek „.Welweł Leipziger", 
sprowadzał bowiem towary z lipska; należał on do najbardziej pow'aża· 
.nych członków gminy warszawskiej i piastował w niej godność Starszego 
Dozoru Bóżniczego. Ojciec Wolfci, dziadek Mojżesza K., .. ·Eleazar K. 1 

mieszkał w Łasku i był bratem słynnego rabbi Abrahama K, w Łasku, 
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którego zwano „męzem Bożym". Cała rodzina fa wywodzi się od zncinego 
gaona i męczennika, r. Jechiela Michała z Niemirowc1, kfóry zmarł śmiercią 
męczeńską w czasie pogromóN Chmielnickiego w r. 1648. Wolf Kohn, 
który zmarł w r. 1826, bardzo dbał o to, by synowie jego byli pobożnymi 
żydami i nie dostali się pod wplywy haskali. lecz udc1ło mu Sii ło osiqgnqć 
tylko u starszego swego syna Eleazara, klóry był wybiinyrn uczonym 
żydowski.n i ożenił się z córką słynnego gaona, robino miasfci Leszna, 
Jakóba. Eleazar zczasem stał się jednym z najwybitniejszych uczonych 
talmudycznych swej epoki, słynął z bogobojności i był chasydem, pełnił 
obowiązki rabina najpierw w Pułtusku, następnie w Płocku i Sochaczewie. 

Ale inni synowie Wolfa, przedewszysłkiem Mojżesz i Chaim, słali się 
zapalonymi zwolennikami haskali. Mojź:esz Kohn był rnaskilem o rozleglej 
wiedzy judaistycznej i ogólnej, znał również kilka języków europejskich. 
Gdy w owych czasach rozgorzała walka dokoła szchily żydowskiej 
(sposobu zarzynania bydła i drobiu, przepisanego ryłuałern religijnym 
żydowskim), której wyfaczano zarzut, że nie jesł dość hurnaniłarno, Mojżesz 
K. napisał w obronie żydowskiego przepisu ryfual11eg() broszurę o szchicie 
w języku polskim. 

Mojżesz K. odziedziczył po ojcu duży majqłek i był makie em gie!· 
dowym w Warszawie. Nie był 1ównież obcy życiu społecznemu żydow· 
skiemu i ma być jednym z założycieli żydowskiej bibljcleki i::rzy synngodze 
na Tłomackiem. 

Mojzesz Kohn wydał swe trzy có:ki za znanych żydów łódzkich. 
Jedna córko, Teresa, wyszła zomqż za Markusa Silbersleina (v. nr. 1 f;56), 
druga - za jego brata Dawida S., właściciela wielkiego sklodu monufak· 
fury w Łodzi, trzecia - za Lichłenfelda, fobrylwnło łódzkiego. 

Na stare lata Mojżesz L. sfracił w interesach giełdowych .znaczną 
część swego majątku i przybył do swych dzieci do Łodzi, by Ili spędzić 
ostatnie dni swego życia. W ostatnich lalach swego źycia został Mojżesz: 
K. dotknięty paraliżem i wyjeżdżał na spacer w żelaznym wózku. Czując 
zbliżającę się śmierć, ułożył sam w języku polskim i hebrajskim feksf napisu, 
który polecił umieścić na swym grobie, a który zawierał aluzjc;i do cierpień, 
jakie spowodowała choroba, która go frafiła. 

3287 (P. Z. G.) Józef Eleazar W aj I a n d był synem mciskila, Mojżesza 
Jokóba Wajlanda w Zgierzu. Józef Wajlond był mojsirem tkac.w 

kim, osiedlił się w Łodzi i zaczął pracować w produkcji włókienniczej. 
Lecz mając zaledwie 33 lała, zmarł na chorobę płucną, pozostawiwszy 
dwoje dzieci, 
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3301 (P. Z. G.) Izrael Wolf Z aj d Ie r, syn Lewka Zajdlera ~v. nr. 1159) 
i wnuk Pinchasa Zajdlera (v. nr. 82) był kupcem 1 chasydem 

kockim. Pozostawił 2·ch synów: Sz:mula i Synę, oraz jedną córkę, żonę 
Izaka Efraima Segała w Łodzi. 

3322 <P. Z. G.) Sula Bd I i'n, żona Jakóba Meira B. (v. nr. 1340) urodziła 
się w miasteczku Cary(?) w gubernji mohilowskiej i była córką 

zamożnego kupca leśnego Izraela Epsztajna. Sula B. zajmowała się bardzo 
zywo akcjami dobroczynnemi. Z jej inicjatywy zostało założone sfowcirzy· 
szenie kobiet dla udzielania bezprocentowych pożyczek, które istnieje do 
dziś dnia przy ul. Piotrkowskiej 20. Sula B. zajmowała się również szpitalem 
im. Poznańskich, gdzie ufundowała łóżko na swoje imię. Na rzecz tego 
szpitala łożyła Sula B. bardzo duże sumy. 

Sula i Jakób Majer Balin pozostawili dwóch synów: Chaima Szrnula 
i Dawida B., oraz trzy córki: Malkę, żonę Dawida Sztraszuna, Rachelę, 
żonę Jakóba Szulima Goldmana (teściowie znakomitego malarza Leopolda 
Pilichowskiego) i Chanę Fajgę, żonę znanego obywatela łódzkiego Oszera 
Enzla Zausmera. 

Tekst epitaf jum Sui i Balin ułożony został przez rabina łódzkiego 
E. Ch. Majzla. 

3330 (P. Z. G,) Jakób W a r s z o w s k i przybył do Łodzi w r. 1838 
z miasteczka Kruśniewicy, licząc lat.20. Ożenił się z Esterą Leją, 

·córką Mordechaja Bergera (ojca Ojzera, Barucha i Nalana B.erge.rów 
v. nr. 22Ę35, 2331 i 3593). Jakób Warszawski handlował zbożem, i„., był 
bardzo znanym w Łodzi społecznikiem; był jednym z założycieli synągo9i 
przy ul. Wolborskiej, bradwa "J,,,l!V~ ni::in„ i przez wiele laf pia~fą"!"oł 
urząd Starszego w Bractwie Pogrzebowem. Pozostawił 4-ch synów: Szy· 
mona, Zacharjasza, długoletniego dyrektora w firmach „I. K. Poznański" 
i „Krusche et Ender", Mordechaja, .oraz Izaka Meira w Warszawie, Córki 
swe wydał za Lajbla Ajznerowicza w Piotrkowie, Jechiela Izaka Bermana, 
Abrahama Engielke i Jakóba Goldberga. · 

3348 (P. Z. G.) Fiszel Lip s·k i, syn . Lejbusza lipskiego (v. nr. 1007 
i 578), był funkcjonarjuszem na Starym. Cmentarzu żydowskim 

w Łodzi. Do jego obowiązków należało również prowadzenie ksiąg cmen· 
torn.ych, oraz dozór nad schroniskiem dla .żebraków i włóc:zęgów, które 
gmino wybudowała przy Starym Cmentarzu. Stąd jego przydomek ')ilt''!J• 

"lN~·TVij:'M „lt,, Fisze! Lipski pozostawił 7 dzieci, a mianowicie: 1) Esterę 
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Machlę, żonę Emaquela Lipskiego, właścicielą domu i fabrykanła. (syna 

Moj?~sza ,Jerachmiela, brata fi~zla .w Ł()d~_i, 2) Sarę. Leję, żonę właściciela 
domu Barucha Izaka Fink~lsztainq w Łodzi, 3) Jutę, zonę fabrykanłq pluszu 

w todzi, Abr,~hama Wajnrajcha, 4) Lajbusza, który przez colą życie pracował 
jako wykonawca purgacji rytualnej zwłok (pbl11'1r.l) na cmentarzu żydowskim. 
5) Perlę, żonę kupca Michała Brustowskiego w Łodzi, 6) Chanę, żonę fobry
kanła chustek w Łodzi, Mordechaja Lewkowicza, 7) Jokóba Szymona, kupca. 

336.Q . (P. Z. G.) Eliezer Meir .Bu z y n pochodził z Parz~czewa. Był 
kupcem: Zrnarł bezc;lzietnie. 

33 77 (P, z. G.) w alf Fuk .s był syn~m Józef~ Fuksa; od strony ojca 
wywodził się od rabina łęczyckiego Cha1ma Auerbacha, autora 

dzieła "~!:!!1)1.l 'i:ii„, zaś od strony matki (Racheli Mirjam) był prawnukiem 

rebego Wolfa w Słrykowie i potomkiem . rebego Abrqhama Londe z Cie

chanowa. Już w najwcześniejszej młodo~ci zasłynął' Wolf Fuks jako „iluj" 

('i?l1), rokujący wielkie nadzieje swemi zdolnościami i zamiłowaniem do 

studjów talmudycznych. Lecz już w 13 roku życia zapadł na chorobę 
płucną i zmarł w wieku lat 21. 

3386 Josef Chaim Dor oczy ń ski, syn Chaskla, właściciela składu 
win i wódek w Łodzi. Zginął w wieku lat 17, w czasie zdobywa· 

nia miastą przez armję niemiecką, w płonqcym od pocisków armatnich 

d~mu r6dziców. ·Był uczniem jesziwy · im. S. Diszkina i słynął ze swej 

ni~pos'politej wiedzy talmudycznej •. Obdarzony był licznemi talentami. 

· Mimo młodego wleku posiadał już licencjat na rzezaka. Dopuszczany był 
również do wykonywania uroczystego aktu ndmienia w róg" w Rosz·Haszana 

(l1jiitl 7.v:i) i do czytania rodałów w soboty i święta (N"np 731::i) w domu 
modlitwy przy ul. Wschodniej 25. 

3398 (P. Z, G.) Dawid Pe r Ie był synem · znanego w Łodzi · kupca 
· ·· · . manufaktury, zwolennika, cadyka z Góry Kalwarji, Szlamy Perle, 

Matka jego Rachela była córką Eleazara Orbacha- z Kalisza i wnuczką 
rabina łęczyckiego Chaima Orbocha. Eleazor Orbach był również wybit

nym talmudystą i bogobojnym człowiekiem, Jakkolwiek zmarł w młodym 
wieku (32 lata), pozostawił jednak wiele rękopisów, z których część została 
wydrukowano, a mianowicie: uiTl17N 'i::i'l „Piotrków, 1911, "'1tv'.iN l"lU'l:VJ11 

· Piotrków, 1913, i '·"M"'1il7J 'll)'i"lt!„ Piotrków, · 1924, •Dawid Perle pozostawił 
syna Chaima Perle' w Łodzi. , . , 

1' <, 

. '. '•' .-,,: . ' 
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3399 Ester· Liba .Ha rn burska; córka Mojżesza Hamburskiego 
. . (v. nr. 2470). Wyszła zamqż za talmudystę, chasyda kockiego, 

a zczasem puławskiego, Chunę Hamburskiego, syna Fiszla Hamburskiego 

(v. nr. 815). Zmarła w Łodzi na udar serca podczas b~mbardowania 
miasta przez wojska niemieckie. Pozostawiła 4-ch synów: Hersza Fiszla 

(Feliks~). Mojżesza. Dawida, Jakóba Lajba Josefa Mordechaja Harnbur
.skich. Wszyscy czterej mieszkają w Łodzi. 

'1 •' • o~;~, 

3411 (P. Z. G.) Efraim Land e, syn r. Symchy Bunema L. (v. r:'T'.';~3:22), 
zięć Dawida Dembińskiego (v. nr. 2663), został drogq-.~yjqtkµ, 

za specjalnem pozwoleniem rabinatu łódzkiego, pochowany na starym 

cmentarzu, w ohelu swego ojca. Był. to ostatni wypadek pochowania zwłok 

no starym cmentarzu żydowskim, który w czasie definitywnego zamknięcia 

liczył równo sto lat istnienia. Efraim L. pozostawił dwie córki. 

„ 
3425 Mos zek P r i n t z był jednym z pierwszych kr~wców żydowskich 

i prawdopodobnie był jednym ze starszych cechu krawieckiego 

w Łodzi w r. 1818. Do Łodzi przybył w r. 1791 z Luiomierska. 

F. Friedman: Żydzi łódzcy, str. 186-7. 
A. Alperin: Początki gminy żydowskiej w Łodzi, str. 31. · 

3432 Meszek I< ro mho I c przybył do .Łodzi w r. 1811 z pobliskiej 
gminy Stoki i należał 'do zamożniejszych mieszkańców Łodzi, 

Był szynkarzem. W roku 1809 zakupił wespół z P. Zonenbergiem dom 

w Rynku m. Łodzi za 177 6 zł.; równi ez w r. 1826 figuruje jako właściciel 
domu w Łodzi. 

F. Friedman: Żydzi łódzcy, str, 44, 276, 279. 
A. Alperin: Początki gminy żydowskiej w Łodzi, sir. 28. 

3453 (P. Z. G.) Hersz R ~~i.ck i przyb,ył d~ Ł~dzi. w r. 1803 z Łasku 
Należał do zamozn1e1szych Żydow łodzk1ch 1 był kramarzem. 

A. Alperin : Początki gminy żydowskiej w Łodzi, str. 28. 

3455 Szymon K o c ha ń s k. i prz?'~Y~ w r. 181 O, do Ł_odzi. z Lutonii:r
ska. Należał do na1zamozn1e1szych Żydow łodzk1ch w swoim 

czasie, trudnił się kramarszczyzną i wyszynkiem soli. Był również dzierżawcą 
dochodów z propinacji i z podatku koszernego. Spis ruchomości, jaki 
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zastoi po jego śmierci w r. 1832, jest typowy dla stopy życiowej zamoż

nych Żydów łódzkich tego czasu. 

F. Friedman : Żydzi łódzcy, str. 304-306. 

3457 Icek Kr om ho I t ~ , przybył ~o Łod~i w r: 1811 ~ p~b.lisk.iej ~si 
Stoki i zajmował się wyszynkiem soli. Posiadał rown1ez n1eduzą 

garbarnię, w której w r. · 1823 zatrudnioł jednego czeladnika i wyprawiał 

350 skór rocznie, ponadto był właścicielem 2-ch niezabudowanych placów 

w Łodzi. Około r. 1818 piastował urząd Starszego Dozoru Bóżniczego 

w Łodzi. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 187, 194, .'306-7. 

3460 Jakób Ret k iński przybyl do Łodzi w r. 1809 ze wsi Walka. 

Był niezamożnym garbarzem, którego produkcja wynosiła około 

1 OO skór rocznie. 

F. Friedman : Dzieje Żydów w Łodzi, str. 194. 

3463 Szmul Lit ma n przybyl w r. 1809 z Gniezna. Był średnio· 
zamożnym szynkarzem. Nabył przy ul. Wolborskiej plac, na 

którym wzniósł dom drewniany o 8 izbach. W życiu społecznem 

żydostwa łódzkiego odgrywał pewną rolę, był bowiem starszym kahału, 

członkiem Dozoru Bóżniczego i piastował urząd w Chewrze Kadiszy. 

3466 Szlam a Ż o ł n i e r s ki . (vel Aronowicz) przybył do Łodzi 
w r. 1807 z Kutna, był szkolnikiem bóżnicy, a równocześnie 

pierwszym w Łodzi cyrulikiem i felczerem (oczywiście autodydaktą w łym 

fachu). Prawdopodobnie identyczny jest z Salomonem, synem Arona, którego 

nagrobek z r. 1833 figuruje w naszym spisie nagrobków pod nr. 9. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 27, 267. 

34 7 4 Hersz Ordynans, ubogi krawiec łódzki, przybył w r. 1792 

z Lutomierska. W życiu krawców łódzkich brał Hersz Ordynans 

czynny udział; znajdujemy jego podpis już pod pefycjq krawców łódzkich 

z r. 181 O. Hersz Ordynans był również czynnym członkiem łódzkiej Chewry 

Kadiszy i należał do założycieli bractwa, 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, sfr. 180, 188. 

" ,, Łódzka Chewra Kadiszq. 

3480 
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(R. Z. G.J Rywka W o 'I f była' ż6ną Judy Wolfa, szamesa bóżnicy 

łódzkiej za czasów rabina Chaskla Noumberga (v. 'nr. 267). . 

3523 Lewi Ne uha us był kupcem łódzkim i szynkarzem trunków. 

Około roku, 1841 wybudował do spółki z I. Birencwajgiem 

jednopiętrowy dom murowany w Rynku Starego Miasta. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 56, 177. 

·3530 Zelman Br z u s k i przybył do Łodzi w r. 18 l 3 z miasia Gra

bowa.' Był niezamofoym garbarzem. 

3557 (P. ~· G.) Gedalje Kenig pochodził ze Strykowa. Ojciec jego 

· Chmm był · popCJlatnq osobistością i należał do najbliższego 

otoczenia robi Fisz.ele ze Strykowa, ucznia słynnego kaznodziei r. Bera 

z Międzyrzeca. Gedalje Kenig pojął za żonę córkę Awigdora Kochań

skiego (v. nr. 3795) i osiadł w Łodzi. Tu zajął się handlem korzennym 

i towarów łokciowych. Zczasern dorobił się pewnego majątku i słał się 

właścicielem dornu przy ul. Nowomiejskiej. Był chasydem wareckim. Zmarł 

w młodym wieku, licząc lat 36. Pozostawił 5 dzieci, synów: Fiszla (v. nr. 

1997), Izraela, Jechiela Michla i Beria, oraz córkę Goldę, która wyszła 

zamąż za Samuela Zanwela Bergera, właściciela domu w Łodzi. 

3566 Boruch Fi e d Ie r przybył do Łodzi w r. 1817 ze wsi Strzelków. 

. Był ubogim wyrobnikiem. 

3593 Mordechaj Berger CM. Boruch) przybył do Łod,zi w .r. 1812 

ze wsi Zdziechów. Trudnił się. wyszyn~iem tru~ków krajowych. 

i zagranicznych i nale*ał .do najzamożniejszych Żydów ,łódzkie~ sv,vego 

czasu. W r. 1826 był właścicielem 2-ch domów vy Łodzi. Mordechqj 

Berger miał 3-ch synów, krórzy odgry~ali wybitną rolę w Życiu gospo,dar

cz~m i społecznem Żydów łódzkich, a mjanowicie: Lejz~ra Oj~era 
(v. nr. 2285), Borucha (v. nr. 2331) i Natana .Bergerów. · · . . 

3635 · Szmul K ~li ń s k i był rzeźnikiem, krewnym Lewka (v. nr. 3656) 

He.rsza (v. nr. 3735) i Wołka (v. nr. 4796) Kalińskiego. 

3656 Lewek Ka I i ń. ski był sen jorem znanej w Łodzi rodziny rzeź· 
ników, do której należeli równi~ż Hersz (v. ~r; .3735), Wółek 



- 300 -

(v. nr. 4796), Moszek i Szmul Kalińscy (v. nr. 3635).. Lawek Kaliński był 

prawdopodobnie pierwszym . Żydem, który został przyjęty jako majster do 

cechu rzeźniczego w r. 1825, 

F. Friedman : Dzieje Żydów w Łodzi, str. 198. 

3668 (P. Z. G.) Pinkus Z aj bert był ·zięciem Kalmana Poznańskiego 
' (v. nr. 160). Był kupcem manufaktury w Łodzi. Również jego 

syn Berei Zajbert był znanym w Łodzi kupcem manufaktury i posiadał 

zastępstwo firmy „I. K. Poznańskiu i „K. Scheibler". Wnukowie Pinkusa 

Zajberta są również wielkimi kupcami i fabrykantami. W roku 1923 firma 

Bracia Zajberł została przekształcona w Towarzystwo Akcyjne. 

3671 

3709 

3735 

Dawid Mgrzy głów przybył do Łodzi w r. 1812 z miasteczka 

Ziemziogłodu. Był rzeźnikiem i szynkarzem soli. 

(P. Z. G.l Choja . Go Id r at h to zapewne żona lekarza Manesa 

Goldratha (v. nr. 1019). 

Hersz Ka I iński był rzeźnikiem i szynkarzem soli. Przybył do 
Łodzi w r. 1809 z Piotrkowa. 

3779 Menachem Mendel Or bach był jednym z najstarszych 
obywateli żydowskich m. Łodzi. Sprowadził się do Łodzi w r. 

1809 .z Gniezna. Zamożny szynkarz i właściciel domu, był jednym 

z najbogatszych żyd6w łódzkich w latach dwudziestych i trzydziestych, 

dopóki go nie prześcignęli inni młodsi odeń i bardziej przedsiębiorczy. 
W każdym razie Orbach był pierwszym w Łodzi, kt6ry na samym począł· 
ku, epoki przemysłowej Łodzi, już w r. 1825, rozpoczął handel suknem 

w tern mieście, M. O. był r6wnież bardzo czynnym i popularnym w Łodzi 

działaczem społecznym. Od zarania dziejów łódzkiej gminy żydowskiej 
piastował niejednokrotnie urząd Starszego Gminy Żydowskiej, w r. 181 O, 
1821, 1823, 1824, 1837, 1839, 1842. Jego surowość na fem stanowisku 

stała się przysłowiowa. Orbach, który początkowo nie należał do Bractwa 

Świętego, wsfqpił doń po kilku latach i piastował w niem również bardzo 

często wyso,kie urzędy. Był elektorem w bractwie w r. 1822, 1823, 1832, 

członkiem Rady 18-tu, Stars~ym bractwa w latach 1822, 1832, 1834, 1835 

.i 1836. Mendel Orbach był właśc.icielem jednopiętrowego domu murowa
nego w. Rynku Starego Miasta. 

~ s~ I, 

'· [, 

\\ 
I 
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I_,' 

-F. Friedman 1 ·Dzieje' Żydów w 'Łodzi, ::'--S:łr. · 53, 54, 134. · 175, 279, 

282, 289. ' .. - ''·. 

(P. Z. G.) Mendel Orbach był synem rabina łęczyckiego Wolfa Orba

cha. Staraniem Mendla"'0\1bacha został sprowadzony na stanowisko rabina 

łódżkieg6 „, jego ... krewny Mendel Wólf~n Jero~oi'imski, podówczas rabin 

w Zgierzu. 'M~nd€!1 ·Orbbch··miał mianowicie brat.O Mojżesza, który zmart 

młodo i zostawił cór·kę Rudę:"· Ruda ·miołCl 'tórkę Sarę, która była właśnie 
żoną Mendla Wolfa Jerozolimskiego (synem Rudy był słynny robi Abraham 

Lande z Ciechanowa). Mendel Orbach miał 2-ch synów: Izaka i Michała, 

którzy razu pewnego wyjechali do cadyka Mordechaja Józefa Leinera do 

Izbicy i tam zmarli na cholerę. Po śmierci pierwszej żony, Racheli, (v. nr. 

1853 i 118) ożenił się Mendel brbach poraz wt_órl z wdową RP Dawidzie 

Kohnie (synie rabina m. Warty Nechernjasza Konna v. nr. 121 ). Małżeń· 

słwo to było bezdzielne. 

3795 Wigdor Koch a ń s k i przybył do Łodzi w r. 1806 ze wsi Kłlfy. 

. , , •. ~~,cb:c:/ński należ9} do~ n9jrnmożnie~zych. Żydów łóqzkich sweg;~ 
czasu. Trudni{ się wy!i,zynkiern soli, ponadto posiadał pieka:n!ę~ Był właści
cielem ,wielkiego 1-piętrowego;r domu m'urowanego przy y!. · Piofrkowski,~j 
(dziś Nci~om!ejskiej)~ Brał czy~'ny udział w życiu społecz'nem 

1Żydów łódZ· 
kich, pias+o-,;.;ał urząd Sfarszego w Gminie Żydowskiej oraz rozmaite 

urzędy w Chewrze Kadiszy. 

„~, (P. Z. G.) Wigdor ~pchański n;iiat, 4-ch ~Y0$.w:. ,lwk.~ J,,~kóba (v. nr. 
399), Samuela, Daniela (jednego z pierwszych w Łodzi doradcow prawnych) 

i Hirsza, oraz dwie córki: Esterę, żonę Wewla Lewkowicza i Łaję, żonę 
Gedalji Keniga (v. nr. 3557). 

F .. Friedman: Dzieje Ży9ów w Łodzi, str. 261, 27p, ,279, 282 .• 28~,, 
~. ' ,,. ·' '. 'l~ ~J i . 

287/.!ibs. 

· ··.;:C.1 . • 1;. 

3830 Gotlieb Fi e d Ie r był' kupcem towar'ów~bawełnianych rłokcio-: 
wych i posiadał sklep na Starem Mieście. Był również felczerem 

właścicielem domu murowanego w Łodzi. ,,.,. ""i ~--~ 

F/ Friedman':· Dzieje Żydów w Łodzi, str. 83, \?r~,\~2~8/ 2t~1, ,~,83. 
:.')I 

3928 (P •. z. G.) Choja (Chana) · L a j ze ro .w i c z, ·córka Mojżesza 
Waldmana z Ozorkowa, była żoną znanego łódzkiego kabalisty 

i uczonego· Abrahama L., kaznodziei bractwa Pisma Świętego w Łodzi 
(v. nr. 728). Opowiadają, że Lajzerowicz, który pochodził z Wolborza, 
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przybył do Ozorkowa i .utrzymywał się łam z lekcyj, ·udzielanych w do· 
mach zamożnych Żydów łamtejszych. Poznał go Waldman jako korepeły" 
tora swych dzieci i dał mu swą córkę za żonę. 

4016 Izrael M i I ich był zamożnym przedsiębiorcą transportowym 
w Łodzi. W r. 1860 posiadał 4 omnibusy i 4 wozy frachtowe, 

kursujące na przestrzeni Łódź""""Kalisz, Łódź-:Rokiciny, Warszawa i. Zgierz. 
Izrael Milich był również członkiem bractwa pogrzebowego. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 84, 178, 309. 

4018 Jonasz B o r n st e i n był konduktorem w omnibusach Izraela 
"Milicha i Icka Fajtlowicza. 

F. Friedman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 179, 309. 

4236 (P. Z. G.) Rywen Chęciński był synem Eljasza Barucha Chę· 
cińskiego (v. nr. 1703). Po ożenku osiadł w Piotrkowie, lecz 

zachorował i przybył, do Łodzi leczyć się; Tu zm1Jrł w wieku lat 33. Pozo· 
stawił syna Mojżesza w Łodzi i cófkę Jutę, żonę Jezajasza Natana 
Boaza· w Łodzi. 

4471 Golda We I ner, żona Gabrjela Weinera (v. nr. 1359), 
· urodzona w miasteczku Dobra, córka Szmula Kaca, bogaC:zci 

w· miasteczku. 

4699 (P. Z. G.) Symcha Binem H _en d I is z, syn Arona Salomona 
· Hendlisza (v. nr. 88,9), był - podobnie jak ojciec - szochetem 

(rzezakiem). Nominację na rzezaka łądzkiego otrzymał w r. 1853. Był 
_żarJ!wym chasyd~m. Po śmi~rci Symchy Binema Hendlisza objął jego 
słanewisk.o jako rz~ząk, łód;zki· sy.n jego Abraham. 

4 730 . (P. z. G.) . Cha im S,zymon Go sł y ń s k i, syr1 Ąbrahama Icchaka 
Gostyńskiego w Łodzi, kupca i chasyda wareckiego i aleksan· 

drawskiego. Chaim Szymon Gostyński zmarł w młodym wieku, pozosła

w101ąc 2 dzieci r )a~óbó Wolf~, właściciela domu w,: Ł~dzi i Esterę żonę, 
Izaka Opatowskiego, .. „. 

•i' •1' "''1:·' 

.i/ 
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4826 '.~rnn GJe;r s.z o n! przybyk ·do:. Łodzi „,z,,.:rniG1steczka '· C:hodetza 
1> · · ···· ' ·•··trudnił· się· przez· kilka,. lat, handlem, .. zaś .w. r. J839. .. zbłóżył 
r;rlałq- :tka Inię- wyrobów bawełnionychl ;i)dadającq„· się z,. 2~.ch. warsztatów:. 
AY.or:l . Gerszon .należd/:i do pierwszych. . tkaczy.'. żyd,,owskii::li, .w , lodzi 
i dla utrzymania się przy swym fachu musiał stoczyć' :za~iekłą 
walkę z łódzkiem Zgromadzeniem Tkackiem. Gerszon Aron brał również 
udział w życiu społecznem Żydów. łódzkich i znajdował się w opozycji 
łł~ '.Dozoru . B~żn'k:_zego w Łodz.i, ' ~~rriujtjC: si~ za ub6gihii żiydi:imh którym 
c1qzyła polityka finansowa· Obioru·• Bóżniczego, · stcze<,j1ólh(~.,.;-} dziedzin.ie 
podatku od· mięsa kos·zernegó. ; •· ;iCJ •· .<,.' :. c t: ' ;_ .... , . . , , . , : 

F. Fri.~dman: [)ziej,e Żydów w Łodzi, str. 229-230, 
; 'i· ":. " ':~ ·~ -:-~ (.~f; :> "11 i ' y (.~\) ~·.~~ ,..c: ·'. 

~J I , 

4849 (P. Z. G.> ·Jechiel. Michc1f 1R o'i·e'n blhii:i~~b)i,ł syriEfM• Lejba rRozeń· 
bluma z Piotrkowa. Jego matka była najmłodszą córką Wolfd 

Kohna, rabina w Łasku. Była uczoną talmudystką. Rodzina Rozenblumów 
wywodziła się .. od g9on.o l. m<'ilc:zęnni~a r., Jec;rie,la Michała, z;,.Niemirowa, 
~tóry zmarł 'na' "l:l!Un _!Vnp„_ ~ ./" 1,648„, ::.·.' ' ; ., · · · ' ' . · . · · · · < ,; .. „ 

I ' _ •. . I > c '
1 

I , , ( ' ~ "' .• • -

.... Jechiel Mich~l ;R,oj~hblą~\..:~ył;~-~~z?riY.rn -~~łowieki~m, maskHem,'.iriał 
dobrze j~zyk .pol~ki,· ro.syi,ski L rliemleck,i,,, orCi~ .. bu~holłerj~ .. W.ećlle. pew'nych. 
tradycyj. rod;innych ułożył podręcznik.'·gr(Jmdtyki niemi!::lckiej„ Jok~o'lwiel< 
nosił strój tradycyj~y; był zatrudniony· ·iaF6 bG2haH~~- ...;·kilku .··.vi~ksz.ych 
firmach łódzkich. Pozóstawił dzieci: 1>' Ch~'imd··óJWrda w ·Bę.diiAie, ·'kupća 
manufaktury, 2} Mendla, kupca w Łodzi, 3} T empcię, żonę Józefa Stern
berga w. Londy1nie~··' 4) Choję · (}itlę,, ionę Ąbrąh'?r:na ęes~,r,p, jedneg~ 
z pierwszych, łóc;Jzkich. komisjonerów,; maskila, i ;,yłaśc.icieJ~t d.o.mu (teścic.:i 
Mojżesza' Gliksrnana~. downiej. fabryk.anta łód~kfeigo, ch:\i ~9Jni~s~kptę1gą_ 
Y'· Johan11es~urgu w· Afryce Połudl)iowej,. oraz SatJ!u.ęJa Gli~s.m,qno, d.d-«0,leii. 
kupca,, ł~d~kie~o, dziś:, ·~ Pal:styni!;l): J.ec~i,el . MJ~h.~f ~§~~.?-~}.ufri:·: '1:~fart 
:" d .. OS:f ni~zy.iy~ł.ych ok?l~.czno. ś.c1ac·. h.;. d0w1.edz1aw _ _. „s. ~:Y- stę,_.rn_,. Ili!·~. n_:_o_· -~~(;l~_-··r..:? ~m ___ , __ 1ę. _rq 
ieg9 prdzy~aciel~. B.erka. Frejlicha, przejqł się,:,:fą; ~i.e,~cią, i1 ~!11ad „~. }~n:i 
samym niu. , . , . . 

"" :·:::· ·; if.1 •. .io~ ~-.~ ·~~T11'~'0.,;~~J ~ 

-~ .. , "' ~.... · ~~1 r-· · L~.·~] ~ · · ,.1, ·.~-:~i ~~1 

4890 (P. Z. G.) Orke (Jehuda Arje} Kr ó I urodził się w mieście 
Halberstadt (w Niemczech}. Gdy Jehuda Arje Król miał 10 lat, 

oji::iec jego, Nisan' Król, przeniósł się do · Zduńsl<iej : Wo'li,c'Cl,)dokqd• go 
Z:aangażowono·· jako l<<:lntora ·i ·rzezaka, Wtedy gmina~•żydó~skb w Zd~ń
skiej· Woli nie rriidła ::swego· rabina, dopiero: zct stórahi~mi 0 .~ t~(isar'ićC Królai. 
zdangażowano~ : jako· pierwszego duszpasterza,·' iwariego pdd·: pl"tyd0mkiem·· 
~r. Mend~le. Lisser''; rabina :l: Lesznd· (podówczas' •V./ zÓborzrei·ni~mieckim}~: 
Jehuda Arje Kr61 ·'w· l młodym' wieku• z:os-foł zaangafowany ··jiiik;;, '~rzezak: 
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w Szadku i na tern stanowisku pozostał. ·do końca życia. Pewnego ra:Zu 
pojechał w odwiedziny do swego syna Arona Króla do Łodzi (znanego 
pod przydomkiem Aron Łaskier), fu zachorował i zmarł. Wnuk Jehudy 
Arjego Króla, a syn Arona Króla, Mordechaj Nisan jest członkiem rabi-

natu łódzkiego. ' ' 

4898 (P. Z. G.) Hirsz Lajb Pras z ker by_! szar:iesem znanegp rabinq 
łódzkiego Eljasza Chaima Majzla. Zoną Jego była Tauba Jenta 

(v. nr. 2263), córka Nisana Króla (v. nr. 4890), rzezaka w Zduńskiej Woli. 

4902 (P. Z. G.J T~uba Mi n c .ber g była córką Pinchasa Zonenb:rg~ 
(v. nr. 5) 1 żoną Dawida Rozenblala (v. nr. 189). Po śmrercr 

Dawida Rozenblata poślubiła Joska Mincberga. Małżeństwo to było 
bezdzietne. 

4915 (P. Z. G.) Mordechaj Meir Po z n a ń ski zmarł w wieku lat 20, 
zaledwie rok po swym ożenku. Żona jego była wtedy w ciąży 

i syn, który się urodził po śmierci ojca, otrzymał imię zmarłego. Mieszka 
on w Łodzi. Jest autorem pracy. w języku hebrajskim p. t. „Glo~sy nauko
we do Biblji i Talmudu" ( 11ii~?n?1 ivipn '::l.li:>? 111'311~ Iii'1l1rr„) (narazie" 
w rękopisie), mającej za zadanie skomentowanie i wyjas~ienie wielu 
trudnych do zrozumienia. wersetów biblijnych i talmudycznych. 

1 1 

5065 Jankiel Gut szła d t posiadał handel towarów sukiennych, 
jedwabnych i norymberskich, który przeniósł w r. 1855 ze 

Starego Miasta do Nowego Miasta. Przedsiębiorstwb Gutszładta wykazr 
wała nieduże obroty handlowe. Ponadto był Jankiel Gutszładt pierwsżym 
w Łodzi księgarzem, względnie właścicielem wypożyczalni i księgarni 
książek polskich i niemieckich, którą otworzył w r. 1848. · W r. 1860 znoji 
dowala się w mieszkaniu Gułsztadła 825 „książek do czytania polskich 
i niemieckich mocno zużytych". 

F. Frieclman: Dzieje Żydów w Łodzi, str. 83, 129, 142, 166, 309, 325. 

5 208 (P •. Z. G.) . Tau ba Ho roń czy k była. córką znanego kupca. 
łódzkiego Szmerla Segała (v. nr. 57) i żoną Saula Horończyka 

(zwal')ego „Saul Łęczycer"), Pozostawiła 6 dzieci: l) Jechezkiela (v. nr. 
2036), 2) Szymona Abę, 3) (1itlę Rebekę, .tonę Eleazara Keniga, 4) Tei;ne
rę.; ,żonę Jechezkiela (Frenkla, 5) Fajgę, żonę Izraela Fuksa, 6} Mend.la 
Henicha Horończyka, fabry~anta wody sodowej w Łodzi. 

i 
i 

I 
I 
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5256 (P. Z. G.' Tauba Iła (vel Paulina) Tor oń czy k była córką 
Natana Machonbauma z Warszawy. Pozostawiła dwoje dzieci: 

Stanisława Jadwigę. 

5351 (P. Z. G.) Izrael Izak Ko n był wnukiem znanego chasyda 
Awigdora Kona z Opoczna (v. nr. 78). Był chasydem 

wareckim. Pozostawił 5 córek i 2-ch synów. Jeden z jego synów, Hirsz 
Awigdor, żyje w Łodzi, reszta dzieci wyemigrowała do Ameryki. 

· 5401 (P. Z. G.J Sura Rywka .~u ss, ur. w W~rcie, była córką znane.g? ra
bina tamtejszego Moizesza Nechemp Kohna (v. nr. 121) 1 zoną 

Eljasza Fiszla Russa z Kalisza, który po ślubie osiadł w Warcie. Po jego 
śmierci żona Sura Rywka R. zamieszkała u swych Clzieci w Łodzi. 

Pozostawiła trzech synów i cztery córki, a mianowicie: 1) Izraela 
Icka, chasyda i talmudystę, ·długoletniego kasjera w jednym ze składów 
firmy Karol Scheibler w Łodzi, 2) Szmula Fajwla, chasyda i talmudystę, 
długoletniego kasjera filji firmy Juljusz Heinzel, 3) Mojżesza Nechemję 
Russa, chasyda i talmudystę, właściciela nieruchomości, 4) Pesę, żonę Da
wida Waldo w Łodzi, 5) Choję, żonę Mojżesza Gerszona, 6) Goldę, 
żonę Chaima Szwarca, 7) Malkę, żonę Joela Friedego. 

I 

---·-------
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1,·1 .''\• 
Nr. Dala zgonu Imię i nazwisko wiek 

DODATKOWY REJESTR ZMARŁYCH•) 3444 25.8 Sura Kromholc 
3445 6.9 Marie Odeska 40 

:,\ 3446 25.9 Michał Kudrelc 60 
3447 8.11 lewek Gron 36 .. . 

Nr. Dafo
1 

z9?nu .· · Imię_ i Nazwisko wiek 1830 r; 3448 22.1 Aron Abramowicz ? 
' '· 

3449 19.3 Gitel Joachimowiczowa 50 
1826 r. 3412 18.3 .... Jcinkie·I. Jakubowicz 36 1831 r. 3450 17,1 lewek Kiepski 36 

3413 15.6 Perło Zimnowoda 30 3451 9.1 Dawid Sołecki 40 
3414 8.9 Mendl"I. Jagodnicki 60 3452 13.4 Jakób Grosman 60 
3415 24.9 Michał N~ynadel 50 3453 12.7 Hersz Rokicki 46 
3416 '! 26.12 Hanna Pinkus 50 13.7 Marja Szefn'erówno 30 34!:?4 l 1'827 r. 3417 3.2 Ruchla Aronowic:zo.,.;a 41 .. 21.7 Szymon Kochański 42 3455 
3418 14.4 Sura Grosman 72 3456 22.7 Dwojra Jakubowiczowa 60 
3419 22.4 Jonas Bernsztat .. 71 1832 r. 3457 3.8 Icek Kromholz 46 
3420 .. 6.5 · .Sura Jakubowiczowa 90 3458 12.10 Abram Lifman 52 
3.421 9.5 Tau ba Wołkowa 20 3459 4.12 Haje, Sura Przyrownik 30 
3422 10.6. N'achman Blays:ztyft 24 183~ r. 3460 10.5 Jakób Relkiński 50 
3423 . 4.8 Libe Sendowiczowa 22 3461 20.5 Jakób Grosman 86 
3424 11.9 Fajga Kalińska .36 3462 4.7 S:zlama Sumeray 50 
3425 8.1J Moszek Printz 80 3463 26.7 Szmul litman 56 •r: 

3426 11.11 Gotlieb Berns:ztajn 18 { 1834 r. 3464 28.7 Ruchfa Zajdler 30 
3427 2.(?)12 Haia Rudecka 90 3465 .1.9 Hana T yczmanowa 30 
3428 5.12 · Abram Antoniwski 50 1835 r. 3466 5.1 Szlar.na Żołnierski 61 
3429 29.12 Estera Dawidowa 70 3467 4.10 S:zmul Więczyński 40 

1828 r. 3430 17.1 Wołek Feldman 45 3468 6. 11 Szajndel Bornstain (?) 59 
3431 14.3 Laje Klajmon 60 1836 r. 3469 5.1 Jasek Biedak 60 
3432 2.4 Moszei< Kromholtz 70 3470 22.3 Hana Lewkowicz 70 
3433 9.4 Josek Grosman 80 3471 27.3 Zysie Tut 70 
3434 25.5 Ester Prinłz 70 3472 20.5 Ryfka Fidlerowa 74 
3435 1.8 Blima Grosman 46 3473 7.6 Syme Pinkusowa 66 
3436 11.9 Sara Kalińska 90 3474 30.10 Hersz Ordynans 70 
343"1 12.11 Ruwon Aronowic:z: 40 

' 
3475 25.11 Boruch Tuf 17 

3438 25.11 T auba Aronowicz 32 1837 r. 3476 18.2 Szandei Kopfman 26 
3449 28.12 Gołda Herszkowicz 60 3477 4.3 Walek Szefner 70 

1829 r. 3440 9.2 Icek Milewski 40 3478 23.8 Josek Siekierski 56 
3441 9.4 Raszka Lewkowiczówna 96 3479 15.9 Ryfka Gotlieb 30 
3442 8.5 Hanna Wiskicka 30 3480 1.10 Ryfka Wolf 31 
3443 20.7 Hanna Kromholc 70 3481 26.10 Juda Koplowicz 71 

3482 26.10 Simele Nuchemówna 20 
3483 3.11 Bayla Cyłrynowska 30 

~) Spis osób, figurujęcych w aktach zejścia, a nie obj~tych zachowanemi na 3484 3.11 Szmul Grosman 63 starym cmentarzu żydowskim nagrobkami. 
3485 . 3.11 Rayzel Szmulówna 45 

f 
. 
' _. 
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Nr. Dafa zgonu Imię i na.zwisko wiek Nr.'.·· Qata ~gonu Imię t .Qpzwiskq wiek 

3486 6.11 Judes Fux 56 3528 4.s Laja Feinsilber 24 

3487 6.11 Abraham Lewkowicz 36 I 3529 p.9·, Zender Figelmacher 160 

3488 15.11 Bluma Rayże (?) 
'<. 

3530 25.9 Zelman Bruski 66 

3489 20.11 Ryfka Orbach 72 3531 ' 18.11 Szlama Moszkowicz 60 

3490 21.11 Laje Peise Zaydler - 24 3532 20.11 Sura Najman 80 

3491 22.11 Józef Gosioł 50 1844 r. 3533 5.1 Hane Cyronowicz: 19 
1r,'t • 

3492 26.11 Mortka Monis Korpel 40 3534 30.3 Brana Lewkowicz 40 

3493 27.11 Marya Pilgrym 32 3535 31.3 · Jenta Kohn 36 

::1494 27.11 Gołda Noskowa 40 3536 1.4· Szmul Joskowicz 50 

3495 28.11 Pese Fidler 18 3537 21.8 Basia Laja Berman 55 

3496 2.12 Gite Ordynans 36 3538 24;8 BlumG Gułman 

3497 4.12 Ryfka Minłz 18 -1845 r. 3535) - 18.1 ' Rufka Neyhaus 

3498 21.11 Masze Tobias 44 3540 . 27.5 Icek Watnik 28 

1838 r. 3499 16.5 Hemie Abramowicz 55 /.' ;· 3,5,41 8.6 Glika Kopiowa 70 

1839 r. 3500 20.1 Hersz Rogoziński 20 ' ,„~3542 7.10 Ester Szefnerowa · 70 

3501 13.3 Icek Fant 24 3543 14.12 Estera Lewkowa 40 

3502 15.4 Hana Frayda (Mozyglod), '18 1846 r. .3544 1.2 Raj zeł Szmulowicz 17 

3503 6.5 Cyrl Wagowska 60 3545 1.2 Sura Boruchówna 'J7 

3504 7.10 Laje Zander 61 3546 . 20.5 Lajbus Kaczka -... 27 

3505 20.11 Ruchla Milewska 30 35.47 29.q I Majer Wiączy·ński 18 

1840 r. 3506 14.4 T aube Frydwald 32 
_1,. 354_8 6.7 o: Marffl Joskowicz . 50 ,. d10j~ Sura Moszkowicz 

3507 29.5 Laje Wajsberg 28 354$) : 30.7·'. 17 
', '! ' 

1841 r. 3508 10.4 Mayer Wolgerach 32 35~P. ,, . l~ .9 [)wojra Rogozińska 60 
\ ·:/ (,·:'': 

3509 4.5 Sara Jakubowicz 60 3551,. ·. :P•Sl t 
Moszek lzraelowicz 28 

... 
~itman T artakowski 

3510 8.6 Haie Sora Rozenbaum 65 3552 ., 29.9 31 

3511 8.10 Wolf Jankielewicz 55 3553 19.10 Marie Balberska · 22 

3512 2.12 Jenta Drajnchorn 60 3554 24.11 Zelda Andrechińska 70 
'·, ' 

1842 r. 3513 16.3 Gitl Faytlowicz 70 355!:) 6.12 Ziszel Naiman 20 

3514 30.3 Haskie! Szatz 36 1847 r. 3556 6.1 M~!ka Kana Mos~kowicz 22 

3515 1.4 Frejda Lewkowicz 24 3557 22.1 · Gedoli Koenig 35 

3516 29.5 Zender Zyskind 87 3558 23.1 Berek: Magnuszewski 28 

3517 . 20.4 Szymsze Abram Lando 20 
) 3559 25.2 Icek Grosman ·· 65 

3518 16.4 Abram Kuch 60 t 3560 4.3 Lajzer Gołlib (?) 

3519 5.8 Josek Fidler 
·f' 3561 18.3 Ester Lajzerowicz: 40 

90 
3520 4.lÓ Hersz Milewski 46 3562 29.3 Ch~im niew. nazw. 54 

3521 30, 11 Frajda Dobronin 83 
3563 30.4 Frajda Senderowa 70 

3522 22.12 Glike Wajsberg 76 
3564 25.5 Jachet Rudak · 66 

1843 r. 3523 24.2 Lewin Nayhaus 61 
3565- ·15_,7 · Szera Jachówna 80. 

3524 25,2 Laizer Gri.inblat 66 
3566 16.7 Boruch Fiedler 68 

\ 

352_5 26.2 Wolf Litman 21 
3567 7.8 Frajdel Kuczyńska 30 

3526 5.5 Jochwed Gutenberg 21 3598. I 
30.11 Sura Brodziak 50 

3527 18.5 Aron Aronowicz 28 
3569 ,,_I,;;. '6.f2•11 Liba Grosman 24 

'· 
~ 
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Nr. Dało zgonu Imię i nozwisko wiek Nr. Dała zgonu Imię i nazwisko wiek 

3~70 17.12 I Jakób Fajflowicz 28 3612 28.1 (9.2) Lejbus Lewin 19 1848 r. 3571 3.1 Aron Hersz Orzelek 20 3613 4.4 Abram Majcher 40 3.572 16.1 Hanna Tau ba Orzelek 26 3614 6.4 T auba Tobiasz 26 3573 20.1 Hersz Slomnicki 17 1852 r. 3615 2.1. Jonac Wilk 22 3574 26.1 Mendel Sonenberg 45 3616 19.2 Chaim Brodziak 70 
3575 28.2 Krendel Michalowiczowa 30 3617 30.4 kek Lajzerowicz 56 3576 28.2 Dawid Miedzyrzecki .60 3618 13.5 Estera Blaszkowska 30 
3577 16.3 Ryfka Helmanowa 40 3619 20.6 Liba Goldszłajn 104 
3578 20.5 Mindel Likiernik 32 3620 28.6 Fisze Jakób Uszerowicz 35 
3579 16.6 Hersz Silber 42 3621 28.6 Pinkus Icek lzraelowicz 30 
3580 15.9 Eyzyk Markus 42 3622 20.7 Mindel Solecka 35 
3581 UO Szmil Gorzewski 68 3623 22.7 Golda Rappoporł 19 
3582 1.10 Bejla Rudecka 60 3624 27.7 Jankiel Szwarcberg 45 
3583 1.10 Chana (niewiadoman 50 3625 27.7 Jakób Lewin 48 
3584 3.10 Dydy! niewiad. z nazw. 40 3626 2.8 Nusem Rogoziń~ki 34 
3585 3.10 Zysie „ „ 22 3627 3.8 Gnendel Sztainfeld 25 
35ą6 4.10 Eliasz Rubin Naury 20 3628 4.8 Abram Berger 23 
3587 8.10 Jakub Krypa 50 3629 Michał Michalewicz 36 

li 3588 9.10 Abram Mularski 21 3630 Choja Sura Jakubowicz 60 • 3589 9.10 Hersz Przyrownicki 24 3631 5.8 Hune Comberg 25 
3590 9.10 Benjamin Wiązowski 60 3632 Rouzo Passyrman 30 u 
3591 2.10 Berek Moszkowicz 50 3633 Blima Berkenwald 45 • 3592 11.10 Zysel Wiązowska 52 3634 Jakób Goldbern 21 

li 

3593 12.10 Mordka Berger 63 3635 9.8 Szmul Koliński 24 
3594 13.10 Marya Litman 60 3636 Ruchel Zejderowicz 20 

I/ 

3595. 13.10 Jos!"k niewiad. z nazw. 60 3637 12.8 Mordko Bronowski 33 
3596 14.10 Mordka Szymkiewicz 33 3638 17.7 Sura Berkowicz 85 
3597 15.10 Dyna Liberman 24 3639 Ester Jakubowicz 40 „ 
3598 19.10 Rojza Milewska 25 3640 Choja Sura Wolman 55 

" 3599 23.10 Ryfka Odeska 40 3641 19.8 Binc1 Goldkopf 53 
3600 27.11 Gela Olszłajn 21 3642 22.8 Fajga Lewkowicz 36 

1849 r. 3601 26.1 Jasek Berliński 78 3643 26.8 Mosiek Lindensztain 46 
3602 18.2 (2.3) Abram Bresler 18 3644 30.8 Marya Tobiasz 20 
3603 9.3 Szejna Fiedler 65 3645 . 6.9 Ruchel Bruska 46 
3604 2.4 Rechel Mularska 55 3646 Cyrel z nazw niew. 40 

fi 

65 3605 23.5 Loja Nofkowicz 33 3647 „ Hersz Lajb Pociąga 
3606 15.12 Ryfka Koplowicz 63 3648 16,9 Ruchla Bornstajn 37 

1850 r. 3607 30.7 Jakób Sypienik 30 3649 5.10 Dawid Passyrman 4D 
3608 2.10 Salomon Żolno 20 3650 1.1 Cecylja Tobiasz 23 

1853 r. 
18.2 Sura Blum 33 3609 25.1.0 Monic Pawłowicz 32 3651 

Bin.em Wagowski 18 3610 30.10 Froydel Kudecka 21 3'552 „ 
50 1851 r. 3611 20.1 Brana Fenłze 52 3653 20.2 Ryfka Kozic 
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Nr. Dała zgonu Imię i nazwisko wiek Nr. Dała zgonu Imię i Nazwisko wiek 

3654 19.3 Salomon Dawidowicz 35 3696 7.10 Józef Markus Czerniewski 76 
3655 23.3 Rachma Roitszfain 54 3697 13. 11 liba Piernikowska 60 
3656 6.4 'Lewek Kaliński 63 3698 6, 12 Ryfka Litman 4.0 
3657 13.7 Jakób Magdaliński 53 3699 11.12 Marya Wajnberg 32 
3658 16.7 Fisze! Paris 29 1856 r.; 3700 6.1 Basza Działoszyńska 4:0 
3659 31.7 Gecel Wais 20 3701 13.1 Szmul Kufelnicki 80 
3660 1.10 Hana Karpińska 32 3702 13.1 Mirel Głupczyńska 2.S 

1854 r. 3661 26. 1 Lajzer Gosdstain 18 3703 13.3 Fajga Szpigel 20 
3662 6.2 Chaim Lajb Lajzerowicz 60 3704 18.2 Frajdel Markowicz 50 
3663 6.2 Chana Lipman 18 3705 3.3 Jankiel Opoczyński 23 
3664 16.5 Izrael Lewin 42 3706 4.3 Laja Lewkowicz 24 
3665 25.8 Pesa Markus (z Tobiasz6w) 19 3707 7.3 Josek Koperwaser 44 
3666 3.9 Fajwel Grosman 33 3708 13.6 Lajzer Lewkowicz .oo 
3667 15.12 Masza Grynfeld 17 3709 30.7 Choja Goldrat 44 

1855 r. 3663 9.2 Pinkus Zajberł 46 3710. 1.9 Lewek Hendrykowski 84 
3669 2.2 Mordka Sznicer 34 3711 11.10 Mosiek Wyrobnicki 60 
3670 2.2 Hano T emer (Bomfeld) 66 1859 r. 3712 12.1 Chuna Sobocki 28 
3671 28.2 Dawid Morzygł6d 70 3713 1.2 I Jakób Gierszł 18 
3672 6.4 Jakób Strycharz 80 3714 5.2 .„ Ruchla Laja Szymkowicz 80 
3673 3.4 Gitel Furman 20 3715 20.11 Frajda Kwekzylber. 
3674 1.5 Boruch Kapłon 36 (z Końskich) 36 
3675 3.5 Bluma Orzełek 51 3716 9.12 Mindla Zolcman 
3676 8.5 Gitel Szupinska 70 (z Rogozińskich 50 
3671 16.5 Wolf Brzeziński 40 3717 17.12 Choja Necha Kanarek 45 
3678 30.5 Nochman Berkowicz 31 1860 r. 3718 11.1 Gitla Frajndlich 
3679 13.6 Rywka Hamburska 34 (z Bornszłajnów) 35 
3680 26.6 Srul Grobdyk 27 3719 16.2 Jenta Gutgold 45 
3681 26.6 Aron Dawid Czyszewski 19 3720 19.2 Fajwel, Szmulowicz '93 
3682 28.6 Nacho Hąk 80 3721 .3.3 Estera Zylbernig ~'9 
3683 1.7 J6zef Goldberg 33 3722 12.3 Izrael Wolborski 25 
3684 8.7 Golda Milewska 24 3723 2.5 Jasek Szyldwach 4-0 
3685 10.7 Jakób Aronowicz 34 3724 7.5 Chaim Birkenfald 56 
3686 18.7 Chaim Lewkowicz 56 3725 8.5 Zysla Morzygłod 74 
3687 19,7 Bajla Ryfka nazw. niew. 20 3726 18.5 Gela Lewkowicz 40 
3688 22.7 Zysla Swarzyńsko 30 3727 11.7 Dawid Stryk 47 
3689 25.7 Hersz Morgu! 63 3728 31.8 Ruchlo Biedak 40 
3690 31.7 Szlama Winn 34 1861 r. 3729. 17.1 Szyfra Prusak 19 
3691 8.8 Bajla Uszerowicz 62 3730 18.2 T auba La ja Belkier 54 
3692 8.8 Aron Goldfarb 37 3731 22.2 lta Kompel 32 
3693 23.8 Brucha Cukier6wna 19 3732 2.6 Hindo Lewkowicz 74 
3694 23.8 Mosiek Gombiński 30 3733 2.6 Moszek Jakubowicz 54 
3595 27.8 Bajla Gierszon 28 3734 22.6 Maria Margul (z Sobockich) 38 
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Nr. Dala zgonu Imię i nazwisko wiek ' .. :\; Nr. . D9to zgonu lfl'.ię b11o;z:wisko wiek 

3735 8.8 Hersz Kalir'iski 80 37~5 9.3 Sura Dzik (z Wajxfigur) 36 
3736 25.10 Ester Piotrkowska 40 . 3776 14.4 Pesa Lautenberg · 34 

1862 r. 3737 28.4 Fajwel Wajs 55 3777 11.- kek Bern ·~ 45 
3738. 30.4 Lewek Szymsiowicz 60 . 3778 25.6 Dawid Szmul Landau 71 
3739 30.4 Jenta Szulman z Szym· 3779 J8.7 Mendel Orbach 92 

siowiczów 22 3780 30.9 Ryfka Brzezińska 2• 
3740 4.5 Elka Kuropatwa 3781 9.10 Szniul Grynber.g 56 
3741 7.5 Lajzer Gierszon 40 3782 17.10 Nocha Wojnberg 28 

3742 8.6 Hena Erlich 25 ' 3783 5.11 lajo Bemowa 35 
3743 29.6 Abram Binem Flc1tau 28 3784 28.12 lz'ok Gliksmon 
3744 4.7 Jasek Rozenwaser 30 1865 r. 3785 9.1 Frymeł Kazimierska 40 

3745 5.10 Frajda Tuszyńska 24 37a6 13.2 Hersz Komorowski 7D 

3746 5.10 Zelman Rappoporł 48 ·.3787 17.2 Hind.a Kantor 60 

3747 20.10 Choja Sura Zeligrnan 378!;1 18.2 Dyna Warszawska. 44 
(z Rozenbergów) 26 3789 ·22.2 Ry~ka Krawiecka 74 

3748 2.12 Mario Dwojra Lewi 54 3790 23.2 Gołe. Berke (z·. Bryszów) :30 
3749 2.12 Icek Be hr 19 3791 8.3 Hindę Malke Lenger 24 

1863 r. 3750 9.1 Sura Sznajder 65 3792 9.3 Ester .Izbicka 5-0 

3751 13.1 Brandla Kamińska 52 3793 .13.3 Eliasz Lipman X()hn 55 

3752 14.1 Estera Fajtlowicz 19 3794 . 20.3. Perla. Landau 42 
3753 18.1 Choja Ruchla Goihelf 18 3795. 30.3 W.ig<::lor Kochański 93 

3754 23.1 Abram Par'iski 22 .3796 . 31.3' Hende Margol 25 

3755 27.1 Riwka Poznańska 54 3797 .· 4.4 Hana lachma11 91 
'3756 29.1 Cytra Palowska 22 3798 . l6.5 Jose~ Prusznowski 24 

3757 1.2 Fajwel Gutfrajnd 18 ·: ·3?.~f;J, 8.8. J?Glwid Lubelski 36 
. „ 

3758 13.2 Szmul Stainfeld 33 /t: ' 3800. „ .. ',!_ 3L8,. 13erek. Szabsiowicz · 23 

3759 30.3 Gilla Katz 19 3801 .. ;31.8 Zin~el Lubline/' 22 
" 

3760 30.3 Izrael Prasznowski 75 3802 30.10: Cyrel liberman 64 

3761 9.4 Berek Szlama Weruszowski 63 '.3803 ' 21 .. 1? Judęl :Smekonówski 63 

3762 12.4 Chaim Dawid Mendelowicz 44 , 1866 r. 38014 12.1 He .. ~t,1decka 36 
3763 3.5 Hersz Horyn 95 3805. 46.1;. Beręk Zalcenszłajn· 50 

3764 19.6 Jukiel Kolembrener 36 1"'.'·.' ',"" . 3806 31,.J„.· Michcił Piątkowski : 58 

3765 15.9 Mołka Michałowicz 40 38Q7 i 5.2. Abrprn Kochański · 38 

3766 15.9 Hana Sura Weinberg 24 3808 10.i '. Fisz;e)• Faltzmari 3.8 

3767 2.10 Elias'z Kleper 35 .. , .. 3809 9.3 Estera· Elsłar 57 

3768 2.10 Lejb Gocioł 19 3l3J9 . 21.3 Lew~k Birencwejg .. 50 

3769 12.11 Szmerel Mandel 30 3!311. ' 31.3 Ruchla Bożeńska 43 . ~ . ' 

3770 11, 12 Icek 'Hecht 18 3812 31~3 SzyrrH~I Cukier.· . ~9 

1864 r„ 3771 9.1 Laja Herszkowicz 66 3813 23.4 Hoja Sura Dop~ka 22 

3772 26.1 Laja Działoszyńska 26 '·1, 3814 '3.~ Sysę Tau be Pryss,ak 46 

3773 19.2 Hendla Orner 38 3815 J4.5 .: Zysla: Zajdler · , · 48 . . . 

3774 22.2 Mosiek Jakób Lutomierski 35 :. ~816 .. ·, . 24.5 . Jo~.e~ T omczy~ .. 23 
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Nr. Dało zgonu Imię i nazwisko wiek Nr. Data zgonu Imię i nazwisko wiek 

3817 14.6 Ryfka Goldberg 95 3859 5.9 Golda Rundszłajn. 41 

3818 19.6 Ryke Librach (z Heberów) 17 3860 17.9 Hi'I Majer Zilberberg 50 

3819 2.7 Salomon Lewkowicz 56 . 3861 22.9 Mind!a Rzewska 45 

3820 9.8 Mordko Aron Ryterbau 31 3862 22.9 Jakób Fromer. 34 
3821 21.9 Mordke Pinkus Szarka 21 3863. 22.9 Zelda Lubocheńska 29 
3822 25.9 Hana Ro z ner 30 3864 28.9 Mosiek Szachmal 

3823 26.9 Joel Szwajcar 38 vel Jakubowicz 35 

3824 3.10 Lajzer Rozensztajn 20 3865 3.10 Chana Sumeraj 40 

3825 3.10 Mosiek Frankenszłejn 50 3866 3.10 Nute Cytrynowski , 28 

3826 16.11 Sura Nogacz 24 3867 5.10 ) Hentcze Bladek 60 

3827 26.11 Dwoira Brzezińska 20 3868 6.10 : Symche Kalmos 

3828 27.11 Jachet Grosman 50 1867 r. 3869 ·10.10' Abram Pytel 30 

3829 2.12 Sura Rojza Dymanł 52 3870 10.10 Krajndla Izbicko 20 

3330 3.12 Samuel T ugenihold 48 38TJ. 10,10 Majer Chi! Brzeziński 70 

3831 13.12 Fidler Gołlib 49 3872 1Q.l0 Peretz Jakubowicz 52 

1867 r. 3832 Y.1 Jakób Najman 51 ,3873 1 .. l 1 Nuchem Wolf Blinder 32 

3833 9.1 Hana Kleper 32 3874 1.3.1 Ruchla Goldenrał 

3834 9.1 Tau ba Menkes 63 z Rozenwaterów 38 

3835 12.2 Szojdla Kutner 27 3875 14;1 Chaim Sołecki 45 

3836 13.2 Dawid Cal 90 3876 28.1 Cirla Markus 21 

3837 21.2 Lajzer lzraelowicz 20 3877 28, 1 Rajzla Żolno 70 

3838 28.2 Aron Saleck i 42 3878 28.1 Choja Gitlo Hendlisz 70 

3839 6.3 Geła Marzyńska 18 3879 30.1 Jone Lajb Drojzner 53 

3840 9.3 Fajga Engel 76 3880 5. 11 Jydes T enenbaum 30 

3841 14/26/3 Salomon Leszczyński 52 3881 5.11 . Icek Warszawski 38 

3842 23/4/4 Brucha T auba Kochańska 19 3882 5.11 Rojze Jakubowicz 54 

3843 13.4 Pesa Retkińsko 52 '3883 6.11 Ryfka Berger 28 

3844· 6.5 Hana Piotrkowska 50 3884. 12.12 Miodla Szymkiewicz 55 

3845 17.5 Mendel Majerowicz 60 ·3885 13..12 Ester Bliblau 47. 

3846 27.5 Berek Bukowski 21 3886: 31(12.)1 Sura Sieradzka 19 

3347 27.5 Hawa Hampel 40 1868 r. 3887 14. l Sura· Wajnberg 66 

3848 27.5 Marya Waxman Jakubowicz 46 :3888 18.1 Fajga Benkiel 60 

3849 6.6 Szymon Najman 52 3889 9.2 Genendel Rozenbas 83 

3850 7.6 Hoja Jachomowicz 26 3890 16.2 LejQas Kaczyński 41 

3851 27.6 Lajzer Hersz Romanowicz 70 3891 7,3 Genende Bronowska 

3852 2.7 Rywa Jakubowicz: 56 z Mendelbergów 25 

3853 20.7 Jakób Przedborski 23 3892 7.3 Sura Frenkiel 30 

3854 23.7 Jakub Dawidowicz 37 3893 11.3 Pinkus Bronisz 46 

3855 31.7 Szaja Goldberg 20 3894 19.3 Berek Aranowski 49 

3856 1.8 Hoja Sura Kohn 64 3895 20.4 Pe'rla Gorzewska 92 

3857 4;8 Józef Aronowicz 58 3896 26;4 . Abraham Grinszpan 74 

3858. 14;8 Zysie Kron (wdowa) 90 3897 14.5 Bluma lzraelowicz 108 

l 
1 
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Nr. Data zgonu Imię i nazwisko wiek ~ Nr. Data zgonu Imię .i nazwisko' wiek 

3898 22.5 Heke Majeranc (~) 41 3940 13.11 Liba Morgenszfern 30 
3899 24.5 Tau be Grinblat 40 3941 13.11 Ha Opoczyńska 18 
3900 29.5 Frajndla Zilberszfajn 32 3942 28.11 Rude Gutman 21 

3901 29.5 Bajla Kryształ 41 3943 17.12 Sura Mandel 47 
3902 9.6 Lewek Dawidowicz 26 3944 22.12 Abram Jo sek Chof man 60 
3903 15.6 Blume Salomonowicz 32 1870 r. 3945 14.1 Fajga T enenbaum 55 
3904 14.7 Szulim Engiel 54 3946 10.2 Ha Grinbaum 52 
3905 30.7 Rajzla Sompolska 66 3947 16.2 Cela Katz 49 
3906 31.7 Ester Rozensztajn z Krzeków 70 3~48 28.2 Laja Feldon 62 
3907 8.8 Chana Sura Drajchorn 72 3949 6.4 Bajla Plamholc 72 
3908_ 11.8 Jakób Kampel 47 3950 14.4 Perel Siepań 28 
3909 15.8 Golda Szosza 55 3951 15.4 Giłel Hecht (?) 58 
3910 3.9 Fajge Nyche Kryza 80 3952 30.5 Mosiek Lipszyc 35 
3911 19.9 Bluma Horowicz 80 3953 12.6 Hinda Fuks 23 
3912 25.9 Abram Kurtz 35 3954 5.7 Icek Jakubowicz 25 
3913 12.10 Szajndla Herszsohn 47 3955 15.7 Cyna Goldband .6.5 
3914 7.12 Szymsze liberman 72 3956 29.8 Kajla Sieradzka 52 
3915 18.12 Jankiel Fajntuch 70 3957 31.8 Rywka T rzacka 38 
3916 28.12 Nuta Wajnberg 40 39§8 7.10 Aron Sumeraj 70 
3911 28.12 Jakób Gawroński 31 3959 8.10 Hena Kochańska 22 
3918 30.12 Izrael Najfeld 64 3960 21.10 Izrael Rudecki 84 
3919 30.12 Sura Finkielszłajn 54 3961 16.12 Cypa Opoczyńska 44 

]869 r. · 3920 27.1 ldla Klaper (z) 59 3962 30.12 Hudes Hendlich ó·'J 

3921 5.2 Estera Małka Piotrkowska 54 1871 r. 3963 14.1 Szoel Gotesgenaden 60 
3922 19.2 Hana Najman 46 3964 20.1 Mendel Fajntuch 30 

3923 27.2 Sura Drajhorn 54 3965 3.2 Hoja Hona Podg6rska 61 

39,24 27.2 Pasia Ruchla Moszko~icz 24 3966. 3.2 Haim Najman 34 
3925 28.2 Chaim Brajtbart 18 3967 12.2 Abram Joskowicz 59 
3926 10.4 Salomon Widawski 25 3968 20.2 Mosiek Sztajn 46 
3927 27.4 Calek Golda 56 3969 28.2 Jakób Wojciechowski 44 
3928 9.5 Hana Lajzerowicz 58 3970 22.4 Necha Jakubowicz 64 .. 
3929 215 Estera W qgrowska 24 3971 24.4 Lajb Blicher 80 
3930 24.5 Mosiek Elster 67 ~ 3972 4.5 Gitel Hochman 56 
3931 2.7 Gersz Szraft 43 3973 9.5 Sura Pilgrym 32 
3932 17.7 Fajga Lamska 42 3974 12.5 Szyfra Bergmanówna 26 
3933 6.8 Haja Dwojra Pomeranc 36 t 3975 16.5 Rafka Szyldwach 25 
3934 6.8 Lajbus Henoch Zalcenberg 19 3976 17.5 Ruchlia Łaja f.rydman 46 
3935 30.8 Lewek Kaczmarek 45 3977 26.5 Abe Najman, 53 
3936 30.8 Gitla Flike 66 3978 26;5 Ruchel Łaje Rajngewirc 36 
3937 24.9 Fajwel Radomer 88 3979 30.5 Chaja Ajlenberg 72 
3938 6.10 Frymeł Rozenkranc 54 3980 1.6 Glika Rozner · 31 

3939 16.10 Fajga Ordynans 23 3981 20.7 Izrael Jakób Wigdorowicz 56 
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Nr. ' Doła zgonu Imię i nazwisko wiek Nr. Data zgonu Imię i nazwisko wiek 

3982 •. 2.8 Nusen Glikman . 55 4024 5.8 Mendel Maroko 

3983 29.8 Sura Jakubowicz 66 4025 12.8 Laja Frajlich 20 

3984 18.10 Wigdor Cynamon 45 4056 13.8 Machla Gerszon 40 

3985 19.10 Hersz Jakubowicz 62 4027 13.8 Szmil Josek Pośladek 5{) 

3986 7.11 Szymel Lipman 41 4028 15.8 Witte! Gruszka 66 

3987 25.11 Laja Szefnerówna 24 4029 15.8 Golda Band z Perlichów 24 

3988 2.2 Golda Krojn 35 4030 17.8 Mordko Zander 20 

3989 18.2 Golda Klajn 30 4031 19.8 Enciel Herszlik 66 

3990 19.2 Abram Brzeziński 71 4032 19.8 Herszlik Szlamowicz 43 

3991 9.3 Choja Rajzel Zalcrnan 50 4033 20.8 Izrael Feldman 64 

3992 30.3_. Hoja Sura Kon 50 4034 20.8 Chowa Haberman 70 

3993 24.4 Mendel Plachta 72 4035 20.8 Leja Rajza Zelwer 50 

3994 30.4 Estera Malka Skrobisz 24 4036 21.8 Kajla fojga Rozner 22 

3995 7.5 Zajwel Wolf Najhaus 21 4037 21.8 Lipman lipski 64 

3996 9.6 Szymon Jankiel Jakubowicz 19 4038 22.8 Fin klo W astendorf 

3997 .. 16.8 Chaim Ber Fryde 31 vel Froslendorf 40 

3998 23;8 Zelig Czerniawski 45 4039 23.8 Pinkus Ejchard 52 

3999 24.8 Szlama Hajman 22 4040 2.3.8 Szmul Kon 80 

4000 25.10 Józef Herszlikowski 45 4041 28.8 Mosiek Aron Lejbowicz 25 

400;1 ' .• 7.11 Ruchla Moszkowicz 69 4042 4.9 Blima Brane 22 

4002 22.11 Gela Czosniak 20 4043 8.9 Judei Kohn 40 

4003 19.12 Lajb Synat 40 4044 8.9 Majer Boczkowski 22 

1873 r. 4004 9.1 Dawid Hersz Zajdeman 20 4045 9.9 Nauma Cyfrynowsko 

4005 9.1 Laja Lande 76 z Halpernów 25 

4006 27.1 Majer Sieradzki 72 4046 9.9 Gedalje Lejbuszowicz (m) 50 

.. 4007 .4.2 Iła Sendowska 50 4047 9.9 Cypra Szandobylska 

4008 14.2 Izrael Wysocki 20 vel lubelska 46 

4009 19.2 Jakób Koszerowsk i 20 4048 14.9 Ruda Bornszfajnowa 37 

4010 3.~ Estera Najman 70 4049 20.9 lajzer Majer Markowicz: 28 

4011 3.3 Perel Walkowicz 34 4050 . 28.9 Race Heber (patrz Nr,P54) 76 

4012. 5.3 Icek Izbicki 74 4051 5.10 $ziarna Markus 40 

4013 20.3 Szmul Lajb Gorzewski 22 4052 7.10 Choja Karczmar 50 

401.4 20.3 . Sura Jakubowicz 66 ·4053· 8.10 Jakób Mordka Pinczewski 43 

4015 26.3 Ajzyk Ajzykowicz 45 4054 8.10 Choja Sura Działoszyńska ·29 

4016 29.3 Izrael Milich 65 ! 1874 r. 4055 28.1 Cerka Perel Brzezinska 24 
(, 

4017 8.4 Rachil Horn 38 I 4056 4.2. Ruchla Laja Aberszojn 70 

4018 12.4 Jonas Birnszłajn 38 4057 17.2 Benjamin Grosman 18 

4019 16.4 Chaim Joel Frumer 62 4058 17.2 Ryfko Kocherg 39 

4020 28.4 Sz.apsia Opoczyr'\ski 23 4059 25.2 Mosiek Halcman 50 

4021 ' 4.5 Fajga Laja Wolfman .34 4060 24.3 Abram Mosiek Cwilich 50 

.. 4022 6.7 Mirla Fledman 71 4061 5.4 Necha Marjam Baczyńska 20 

4023 29.7 Malka Colewska 68 4062 10.4 Matys Gołhajm 78 

i 

1 w 
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Nr. , Dola zgonu Imię i nozwisko wiek Nr. Dala zgonu Imię i nazwisko wiek : .. 

4063 . 11.4 Chuno Drukier. 23 4105 29.5 Nuchem Mordka Golda 60 
4064 16.4 Judo Pakuła 70 4106 30.5 Masza Jakubowicz 4.0 
4065 .1.5 Ze lnwn Baurngarlen 38 4107 4.6 Gołda Milewska 45 
4066·: .18.5 Fajga Fidler 50 4108 13.6 Fajwel Raszewski 26 
4067 10.6 MC1Chla Dyna Lewkowicz 34 4109 10.7 lta Golda Grosman 36 

.,, . .4068. '. 24.6 Jached Baruch 62 4110 24.7 Frajdla Sumeraj 30 
4069 24.ó Mosiek Moszkowicz 33 41 t l 6.8 Josek Frydrnan 27 
4070 i ... 10.8 Jakób Bilczyk 36 4112 28.8 Chowa Szmulewicz 27 
,407.l 8,9 Ruchel Grynbergowo 23 4113 15.9 Hana Dorba Fryc 50 
4072 . ~ 11.9 Wigdor Winer 40 4114 15.9 Fajga Korn 29 
:4073 .12.9 Mosiek Abram Kolski 24 4115 17.9 Perl T eneberg 40 
4074 16.9 Zajwel Winer 18 4116 6.10 Klara Szałkowska 43 
;407.5 24.9 Hana Lewkowicz 18 4117 15.10 Frajda Berek 28 
4076' 9.10 Judes Cymerman 28 4118 31.10 Gołda Gerszon 73 
4077.. 17 .. 10 Szmul Goldszłajn 35 4119 17.11 Chowa Działowska 76 
f!078 28.10 Bajla Hendrykowska 50 4120 1.12 Ryfka Dwojra Hechł 75 
4079 12.11 . Molka Nogacz 80 4121 9, 12 Bina Lajzer 54 
4080 14.11 Ej dla Estera T orończyk 28 4122 10.12 Juda Lajb Grosman 60 
408] 30.11 Frojdci Goldberg 80 4123 12.12 Majer lichtenszłajn 70 
4082 2.12 Marjem Mirel lysrnan 42 4124 15.12 Perel Rajzel Pruska 23 
4083 23.12. Chana .Haft 50 4125 15.12 Perl Ryfka Gerszł 21 
4084 23.12 Bajla Krajndlo Lipman 60 4126 25.12 Blima Masza Szienicka 24 

' 4085 26.12 Liba .. Ryfka Kn.,1kowska 34 4127 25.12 Mindel Rozenman 27 
~875 r. 4086 29.1 Bajla Kopel 60 4128 26.12 Jukiel T oronczyk 28 

4087 4.2 Beręk Kuropał~a 80 1876 r. 412Y 14.1 Abram Lemde 27 
. 4088 7,2 Branp T elcza 60 4130 15.1 Estera Malka Pakuła 26 

,, 408~ 18.2 Czarna Laufer 30 4'131 22.1 Laja Blada 30 
40YO. . 2/2i2. Cyrlo. Bornsztajn 20 4132 29.1 lta Ruch la T eper 56 

.. 4091 24.2 Cypa . Rolenbach 22 4133 1.2 Ryfka Toronczyk 68 L -~ 

,. . 40Q2 .3.3 Fajga·· Trybownik 80 4134 6.2 Dawid Szczepanski 53 "·' ... :..·· "" 

~ , i . 409~ 5.3 Iła f.ajwlowicz 96 4135 6.3 Jakób Kempinski 55 
4094 .. · 13,3 Jochw .. ed Win~r 50 4136 9.4 Wolf Floks 86 

.4095, . 23.3 Lajndla Luksenberg 60 4137 11.4 Mosiek Szymkowicz 22 
4096 . ~6.3 .. Perla. Szyp ińska 50 4138 26.4 Chana Leja Lej zerowicz 33 
4097 .· 3.4 .· Zelda Prune 50 4139 28.4 Laja Dzigan 64 
4098 ..• .. 7.4 Cypc;i.Pincze..,;ska. 25 4140 30.4 Frajda Frankenszfajn 23 

,. 
4099 7.4 Git!a Rajzla Sochaczewska 60 4141 3.6 Nuchem Lewi 66 '„• r 

... 4100. 74 Estero Kojla Lcmgnas 21 4142 23.6 Hana Henrajch 24 . . 
4101. 27A Liba Szyldwach 20 4143 29.7 Majer Grynbaum. 63 

41©2 28.4 Gela ·. Belker 40 4144 2.8 Sura Brzezińska 77 
1'1: 4.103 ,, 26..4 Hong Cyrel Remąelińsko 40 4145 14.9 Maria Neufeld 33 
'„:. 4,10.4" 115. Zyse :Broner 38 4146 19.9 Loja Edelbaum 70 
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Nr. Doła zgonu Imię i nazwisko wiek Nr. Dala zgonu Imię i nazwisko wiek 

4147 25.9 Ruchel Liba Kamierzewi- 4188 28.5 Icek Erszler 38 
czówna 18 4189 30.5 Ajdel Frogel 52 

4148 27.9 Hinda Grynbarł 25 4190 15.8 Szija Hersz Bajniszowicz 28 
4149 3.10 Chaja Sura Kajcherł 80 4191 18.8 Ryfka Frajdel Kierwańska 40 
4150 15.10 Abram Zalcberg 20 4192 27.8 Hana Moszkowicz 38 
4151 22.10 Cyrel Monchajtowa 23 419.3 29.8 Sura Pereł Wajerus 30 
4152 23.10 Chana Adler 40 4194 5.9 Szmul Zajwel Mitler 54 
4153 24.10 Boj nisz Fuks 80 4195 8.9 Estera Janowska 60 
4154 28.10 Mosiek Buki 57 4196 11.9 Szajna Beria Moszkowicz 30 
4155 29.10 Sura Koplanowa 22 4197 9.10 Sura Bojla Laufer 30 
4156 11.11 Gella Frajda Miller 56 4198 12.10 Jonas Rozen 18 
4157 30.11 Judo Lojb Grynszpan 66 4199 21.10 Chaim Mosiek Landau 34 
41'58 1.12 Abram Eljasz Kon 32 4200 23.10 Izrael Lo!enberg 80 
4159 2.12 Klara Dobro Hochmanowa 26 4201 28.10 Szmul Kohn 42 
4160 5.12 Rojza Engielko 26 4202 16.11 Bojlo GiHel Olszłajnówna w 
4161 10.12 Hersz Lajzer Pulwermacher 56 4203 27.1 l Abram Szmul Szmulowicz 60 
4162 31.12 Abram Wajswol 42 4204 30.11 Ha Goldsztojn 24 

18.77 r. 4163 10. l Rojzel Jochimkowicz 65 4205 21.12 PireJ Osna Wolfman 24 
4164 25.1 Motel Dziubas 45 4206 25.12 Efraim Jasek Lachman 33 
4165 11.2 Sura Małka Kroskopf 80 1878 r. 4207 25.1 Dwojra Mirjam Dembińska 50 
4166 13.2 Marjem Kon 42 4208 26.1 Tobe Kom 58 
4167 25.2 Ryfka Rachela Zylberszac 32 4209 26.1 Hana Blachman 40 
4168 4.3 Fisze! Frajnd 42 4210 27.1 Falek Rappoporł 67 
4169 14.3 Sura. Gutman 60 4211 28.1 Hersz Szapszewicz 74 
4110 16.3 Hana Szwajcar 52 4212 29.1 Berl Kujawski 61 
4171 21.3 Dawid Szlama Bresler 26 4213 9.2 Jakób Goszia Wajs rn 
4172 25.3 Ryfka Jakubowicz 75 4214 17.2 lcek Binem Winer 20 
4173 30.3 Lajb Wagowski 60 4215 18.2 Dwojra Najhaur 70 
4174 31.3 Wolf Hersz Blachman 75 4216 19.2 Rachel Berman 50 
4175 31.3 Jasek Haim Kopel 29 4217 22.2 Lajzer Zylberman 64 
4176 31.3 Liba Lewkowicz 60 4218 5.3 Ruchla Laja Winer óO 
4177 1.4 Hana Sura Cypermanowa 19 4219 7.3 Hoja Sura Przefowska 46 
4178 4.4 Hoja Kuchel Orbachowa 26 4220 10.3 Chaja Gittel Fliderman 75 
4179 6.4 Dwojra La ja T ornberg 45 4221 17.3 Mirel Koplowicz 50 
4180 17.4 Hersz Ber Krakowski 37 4222 20.3 Kołma Sencinowski 54 
4181 22.4. Frajde Mirel Filipowicz 33 4223 3.4 Icek Joskowicz 63 
4182 5.5 Golda Jankiewicz 45 4224 3.5 Czarna Hechsztajn 36 
4183 14.5 Laja Moszkowicz 24 4225 4.5 Estera Hertz 70 

4184 20.5 Szlama Dawid Dobranicki 85 4226 7.5 Abram larach Kaganowicz 26 
4185 13.6 Ryfka Najman 80 4227 11.5 Jakób Jeroszewski 59 

4186 4.7 Dawid Dokłorczyk 24 4228 7.6 Izrael Bocian 55 

4187' 25.7 Sura T emerl Kaliśz 26 4229 12.6 Rajza Hofman 40 
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Nr. Dało zgonu Imię i nazwisko wiek Nr. Doła zgonu Imię i nazwisko wiek 

4230 17.6 Iła Choja Józefowicz 32 4270 1.8 Icek Jakób Sieradzki 72 
4231 20.6 Laja Frydowa 23 4271 7.8 Zalma Sochaczewska 43 
4232 19.6 Hoja Segał 60 4272 29.8 Masza Nomberg 36 
4233 22.6 Szajndla Cycowska 47 4273 7.9 Frajda Wiszegrodzka rn 
4234 26 .. 6 Moszek Fiedler 42 4274 10.9 Meszek Taub 72 
4235 28.6 Lipman Lejzer Feldon 40 4275 16.9 Meszek Markowicz 80 
4236 30.6 Rywen Chenczyńsk i 33 4276 20.9 Nusem Portugał 70 
4236 '7.7 Sura Dyna Wertchaim 52 4277 21.9 Szlema Librecki 81 
4237 12.7 Szaja Najfeld 86 4278 24.9 Berei Piechota 19 
4238 16.7 Zelda Doniszewska 60 4279 15.10 Mordka Szetland 70 
4239 19.7 Lewi Bernszfajn 90 4280 27.10 Rejzla Fryszman 35 
4240 31.7 Fajga Sztarkman 77 4281 3.11 Hana Janow 36 
4241 18.8 Laja Perla Bromberg 55 4282 4.11 Mindla Lenczycka 34 
4242 24.8 Jakób Dobrzyński 49 4283 16.11 Abram Bielas 45 
4243 27.8 Lajbuś Lerner 44 4284 19.11 Mosiek Mendel Stryczek 90 
4244 27.8 Ester Cyrla Gelade 21 4285. 23.11 Choja Sura Moszkowicz 26 
4245 27.8 Zysza Fidler 70 4286 24.11 Fisze! Grynberg· 60 
4246 21.9 Perla Fajwel 26 4287 26. J.l Zelig. Szerakowski 40 
4247 13.10 Józef Jakubowicz 42 4288 5.12 Goldo Rena Wojsberg 53 
4248. 21.10 Elia t'-lison Kon 41 4289 8.12 HiJ Majer Fidler 28 
4249 21.12 Lcijb Denaburski 54 4290 13.12 Perla Faska 40 

1879 r. 4250 1.1 Prywa Frenkiel 70 1880 r. '1291 11.1 Fajga Ruchla Ejzner 24 
4251 14.1 Mende Wichocki 40 4292 24.1 Lipa Abram Frajer 60 
4252 16.1 Golda Traub 46 4293 1.2 Hojo Hena Belkier 76 
4253 26.l Estera Apelbaum 34 4294 5.2 Gabril Gustaw Lende 22 
4254 26.1 Hersz Jankfowicz vel 4295 17.2' Ruda Gello Wychodzko 20 

Jakubowicz 38 4296 24.2 Szapsel Rubinszłajn 32 
4255 3.2 Abram Studniewicz 59 4297 15.3 Małka Porłygał · 65 
4256 19.3 Ryfka Solecka 80 4298 29.3 Sura Mirla Bajniszewicz .60 
4257 1.4 Abram Fisze! Klejnberg 52 4299 30.3 Estera Engiel 31 
4258 4.4 Chuna Lewkowicz (m) 18 4300 31.3 Elia Fajwel Szlam 60 
4259 15.4 Łuzer Hecht 27 4301, 5.4 Frajdo Iła Wolbr-0mska 90 
4260 20.4 Laja Rozencwajg 33 4302 12.4 Malko Markowicz 90 
4261 1.5 Berek Ejchencwajg 50 4303 13.4 Rywko Genrajch 60 
426~ 4.5 Hersz Ejhorn 74 4304 14.4 Perla Rozensztojn 50 
4263 20.5 Alłe Rachmile Pukacz 32 4305 15.4 Rywen Najman 60 
4264 15.6 Ester Marjen Woźnicka 18 . 4306 18.4 Lajbus Mendel Rozenberg 64 
4265 15.6 Abram Jozef Jozefowicz 64 4307 8.5 Ruchlo Berek 70 
4266 9.7 Rejzla Jakubowicz 71 4308 17.5 Ruchlo Fajman . 30 
4267 21.7 Jakub Josek Habegrinc 50 4309 13.6 Moszek Fajbuszewicz 49 
4268 22.7 Sura Gitla Blajwajs 19 4310 10.8 Mirlo Szprynca Grocka 36 
4269 26.7• Merdka Gimpel Rozman 38 4311 27.11 Arie Michał Rzgowski 21 
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Nr. Dała z.gonu Imię i nazwisko wiek Nr. Data zgonu Imię i nazwisko wiek. 

4312 18.12 Sura Rywka Rybak 38 4353 1.10 Zajwel Jakób Laskowski 68 
4313 19.12 Rywka Laja Kuńska 4354 4.10 Berisz Działowski 64 (z Bidermanów) 17 4355 17.10 Izrael Ber 52 
4314 22.12 Moszek Herszberg 70 4356 22.10 Rywko Pejskowicz 60 
4315 25.12 Ejdla Mesz 56 4357 2. l 1 Aron Maszlanka 64 
4316 25.12 Alta Ejzen 29 4358 3.11 Hana Mejła Nejman 70 

.4317 '29.12 Dawid Rubin 52 4359 7.11 Zysla Mygdal 23 
1881 r. 4318 4,1 Icek Szczygielski 44 4360 19.11 Rudolf Szlezinger 27 

4319 4.1 Haskie! Cynamon 55 4361 28.11 Estera Lubanicka 70 
4320 9;1 lta Laja Kufelnicka 32 11362·' 9.12 Szlama Merdka Kowalewski 32 
4321 9.1 Rajza Rajner , 53 4363 14.12 Aron Stoi (?) Krofowski 55 
4322 4.9 Hersz Pilwerman 74 4364 24.12 Małka Bejł· 70 
4323 6,10 Abram Chait:n Biderman 47 4365 23.12 H6ja Sura :Jakubowska 18 
4324 '14.10 Ruchla Laja Wajntrop 30 4366 '' 6.1 Abram Michał Dobranicki 19 
4325 19.10 Abram Berliner 75 4367 10.1 Szymon Dobrzyński 21 
4326.' '10.11 Dyna Rzewska 34 1882 r. 4368 14.1 Szmul Lejb· Salamon 90 
4327 16.11 Lejzer Pakuła 80 4369 17.1 Marjem Lojci Jakubowicz 70 
4328 '20.11 Brana Izrael (z Hornów) 19 4370 21:1 Szoel Zylberman 45 
4329 ,· 27.1 Abram Lejb Kenig 37 4371 30.1 Kasryl Rogowski 42 
4330,' .30.l Laja Zylbersztajn 40 4372 ' 30.1 Pesa Frajda Bania 70 
4331 5.1 Jankiel Waksman 44 4373' 1.2 · Szia lzbick i 71 
4332 ; 13.2 Zelda Gnend.la Lewkowicz 60 4374 ' 14.2 Jochwet Szperling 54 
4333 '15.2 Fojwel Krauze 22 4375 21,2 Józef Rozenblat 66 ,, 4334 12.3 Hersz Ge I bard 64 4376 21.2 ·Cha ja Rawska 32 
4335. 13.3 Chana Zseradzka 52 4377 22.2 Gitla Krenik 24 

'4336 26.3 Abram Szlama Szlesser 23 4378 26.2 Brana Machla· Landa 23 
'4337' ·5.4 Jakób Masze Biderman 63 4379 1.3 Rywka Dolina 54 
'4338 10.4 Haio Abramowicz 33 4380 3.3 Chana Małka Arbus 40 

·:•.'() .4339 10.4 Frymet Bernbaum 50 4381 21.3 Hersz Finkelszfajn 42 
4340 ' 21.4 . 1:-łersz Gold ". 40 4382 24.3 Aron Kuperman 27 
.4341 2.4 Hudesa T ryber 80 4383 29.3 Hersz Moszkowicz 55 
43i:ll2 " '25.4 · Lajb Szajewkz"Kit 47 4384 4.4 Frajda Choja Gliksman 18 
4343 '12.5 Golda Bartkowska 30 4385 15.4 Silama Kac 26 

,' 4344 . 17.7 Mordka Morgenszłern 46 4386 19.4 Mosza Berkowicz 43 
,,4345 ,18.7 hiana Sygał 60 4387 19.4 Hersz Gros 23 
4346 '30.7 '· Hersz Józef Strzyrzewski 55 4388 21.4 Hana Iła Najman 73 

.4347 '13.8 · Salomeja. Goldrat 52 4389 27.4 Marjem Dawidowicz 40 
4348 '20.8 Hana Mindla Berman 36 4390 27.4 Meszek Wolf· Najfeld 54 

'.4349 29.8 Ajzyk Lubanicki 68 4391 30.4 Manes Gilow 45 
4350 1.9 · Józef Rozenfeld 50 4392 25.5 Marjem Grinbaumowa 40 
4351 ' '.', 3.9 ' lcyk Brzezyński 26 4393 25.5 Izrael Hersż Frajndlich 42 
4352 "'·· '' 11.9 . Hersz Sumeroj 65 4394 26.5 Szymon Kronenberg .29 
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Nr. Dało zgonu Imię i nazwisko wiek Nr. Doła zgonu Imię i nazwisko wiek 

4395' 18.6 Jakób Rabinowicz 52 4435 ' 18.1 Frajdla Iła Linderman 18 
4396 18.6 Laja Najhaus 50 4436 20.1 Benjamin Ajzykowicz 76 
4397 2.1.6 Cerka Laja Da.widowicz 50 4437 21.1 Szlama Berman 19 
4398 6.7 Haia Laja Olszlajnówna 24 4438 24.1 Chana Marjem Fajwel 19 
4399 13.7 Perla Klenie 4439 27.1 Salomeja Mojbaum 34 

·z Honigszłoków 21 4440 27.1 Szmul Aron Ajzen 66 
4400 22.7 Szmul Landau 70 4441 29.1 Rywka Laja Kotkowska 54 
4401 29.7 Bejla Lubofyr1ska 68 4442 1.2 Józef Cygelberg 56 
4402 . ·1.8 Blima Janowska 73 4443 3.2 Rajza Liwska· 34 
4403 7.8 Meszek Abram Warnbach 62 4444 4.2 Libo Mendlowicz 66 
4404 12.8 Hersz Jakubowicz 21 4445 13.2 Fiszeł Markowicz 60 
4405 24.8 Nysen Assysfent 4446 19.2 Szymon Lajb Markowicz 68 
4406 26.8 Rojza Abramowicz 73 4447 21.2 Moszek Majer Frajnd 55 
4407 6.9 Aron Icek Lewi 23 4448 1.3 Szapsia Orzechowski 90 
4408 7.9 Mirla Olembnikowa 23 4449 2.3 Mindla Male 22 
4409 8.9 Mendel Cudkowicz. 19 4450 17.3 Fajga Kalmierzyk 48 
4410 16.9 Fisze! Finkel 19 4451 19.3 Marek Wrzonski 43 
4411 17.9 Dobrysz Bocian 34 4452 21.3 Fajga Wajner 19 
4412 24.9 Haia Jakubowicz 27 4453 22.3 Haim Wolf Abramowicz 82 
4413 28.9 Szybka Kaufman (m) 87 4454 24.3 Zanwel Goldberg 60 
4414 30.9 Szymon Zylberszłajn 80 4455 28.3 Hinda Blima Opoczyńska 20 
4415 2.10 Laia Baczyńska 47 4456 29.3 Izrael Engiel. 18 
4416 4.10 Moszek Aron Cugiel 18 4457 1.4 Sura Wajshof . 44 
4417 24.10 Marjem Gotlib 51 4458 10.4 Szoel Kutas . 29 
4418 1.11 Sura Rubin 55 4459 15.4 Rachla Jakubowicz 55 
4419 1.11 Sara Wilkińska 22 4460 25.4 Fajga Laja Lejzerowicz 42 
4420 20.11 Tauba Wichtel 46 4461 29.4 Meszek Hakmacher 
4421 23.11 Szmul Hersz Kron 43 4462 1.5 Szulim Brzo Szeradzki 63 
4422 23.11 Godel Rubinowicz 54 4463 20.5 Izrael Icek vel Szydor 
4423. 28.11 Wolf Bajroch Apelbaum 72 Gutszłał 40 
4424. 28.11 Rywka Berkowska 23 4464 8.5 Arje Glasman 50 
4425 2.12 Rywka Liberberg 19 4465 12.5 Alfer Frogel . 20 
4426 5.12 Hinda Wolfisz 50 4466 14.5 Wolf Ber Szlifkowicz 45 
4427 7.12 Lajb Wrzonski 25 4467 19.5 Chaim Józef. Słodkiewicz 32 
4428 25.12 Szlama Jozef Ciasnowski 38 4468 28.5 Fisze! Kron 56 
4429 27.12 Jakob Icek Kon 70 4469 1.6 Abram Icek Dembak 54 

1883 r •. 4430 3.3 Fisze! Belker 70 4470 1.6 Gołda Laja Goldab 24 
44'31 1 10.3 Frajdla Etla Rogozińska 4471 3.6 Golda Werner 79 

z T enenbaumów 24 4472 12.1 Abram Lejb Ginzberg 19 
'4432 12.1 Izrael Dawid Endlisz 59 4473 21.ó Szmul Dawid Zyman 69 
4433 17.1 . Haje Fejga Bluman 40 4414 24.6 Liba Tyber 58 

. 4434. 17.1 · .Zysla Grabiszewska 70 4475 26.6 Mindla Floks 74 
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Nr. Dafa zgonu Imię i nazwisko wiek Nr. Data zgonu lmię i nazwisko wiek 

4476 6.7 Małka Rozenblum 48 4517 30.1 Bejnisz Najman 18 4477 6.7 Berek T enenbaum 38 4518 15.2 Brandla Szmalewicz 25 
4478 21.7 Choja Rudzir1ska z Wonzów 23 4519 15.2 Choja Frajda Tuszyńska 90 
4479 26.7 Chil Cale! Hofman 19 4520 23.2 Abram Cukierman 64 
4480 6.8 Szlama Zalrna Zylberberg 67 ·4521 27.2 Lejzer Kempiński 80 
4481 12.8 Mordko Hersz Listowski 65 4522 29.2 Estera Holcman 69 
4482 14.8 Fajga Kaufman 85 . 4523 29.2 Moszek Ostwind 94 
4483 18.8 Benjamin Józef Rawicki 71 4524 1.3 Mendel Słodkiewicz 75 
4484 20.8 Abram Lewkowicz 68 4525 11.3 Marjem Podrgał 40 
4485 26.8 Ruchla Laja Sławińska 90 r 4526 . H.3 ·Nu sen Dobraszklanka 50 
4486 26.8 Boruch Grodens 80 

r 
4527 21.3 Icek Jedlicki · 98 

4487 3.9 Sura Zandberg z Fuksów 26 4528 24.3 Gersz Wołkowicz 70 
4488 3.9 Gitla Laja Braun 4529 25.3 Chana Ejlenberg 48 

z Mokszańskich 23 

I 
4530 26.3 Ester Nache Lauda 62 

4489 9.9 Sura Weiner 53 4531 30.3 Sura Mirla Zajdler 78 
4490 16.9 Pinkus Rozenblal 43 4532 303 Sura Abramowicz 44 
4491 22.9 Dawid Fejn 65 4533 18.4 ·T aube Leja Olsztajn 66 
4492 2.10 Gersz Berkowicz 35 4534 20.4 Szmul Jozef Kwekzylber 82 
4493 3,10 Bina Laja Izbicka 52 4535 22.4 Małka lmberowa 22 
4494 19.10 Iska Lampasek (?) 20 '4536 23.4 Szlama Wiązowski 58 f'. 

4495 3.11 Chana Chorodowska 42 4537 30.4 Dina Binsztok z Pinkusów 27 
4496 4.11 Hersz Wojnsztajn 63 4538 2.5 Lejbus Grin 19 
4497 12..11 Eliasz Zysman 22 4539 9.5 Szaja Kiersz 19 
4498 23.11 Moszek Grynbaum 45 4540 14.5 Czarna T estalirer 47 
4499 25.11 Mendel Gendrykowski 72 4541 2.6 Szewech Szyldwach 75 
4500 5.12 Suro Rozenfeld 39 4542 9.6 Dwojro Machla Bige 25 
4501 8.12 Ha Krokowska 80 ·. 4543 11.6 Glika Szulzynger 65 
4502 10.12 Lejzer Kutner 50 4544 16.6 Gitlo vel Augusta Goldberg 48 
4503 17.12 Choja Sieczkowska 19 4546 18.6 Ruchla Lewkowicz 70 

1884 r~ . 4504 1.1 Anna Gliksm'an (m) 18 4547 22.6 Mindla Izbicka 62 
I, 4505 2.1 Mordka Kac 40 4548 23.6 ' Ejdla Gniedzińska 20 l ,. r, 

4506 4.1 , Abram Jakubowicz 94 4549 24.6 Abram Icek Markiewicz 45 
4507 5.1 Szmul Głupczyński 50 4550 25.6 Ajdlo Szefnerowa 22 
4508 5.1 Raco Federman 24 4551 29.6 Rejzlo Szałdaewska 
4509 6.1 Gimpel Zelmonowicz 50 z Salomonów 22 

'4510 11.1 Pinkus Gelbord 58 4552 16.6 Masza Borower 42 
4511 12.1 Rykiel Moszkowicz 43 4553 21.6 Hano Gutman 19 
4512 16.1 Mindla Widawska 36 4554 23.9 (?) Jozef Epszfajn 45 

.4513 20,1 Taube Kon (z T enenberg6w) 26 4555 30."1' Ruchlo Laja ·Molińska 35 
.4514 21.1 Ester Gecht 70 4556 1.8 Neila Rozen · 72 
4515 26.1 Ruchla Gerszenberg 28 4557 1.8 Genendla Rozencwojg 21 
4516 29.1 Szejndla Orboch 84 4558 1.8 jakób Blicblau 55 
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Nr. Dała zgonu lrnię i t'1azwisko wiek 

' 
Nr. Data zgonu Imię ,j nazwisko wiele 

4559 6.8 Blirna Jungier 65 \: 4600 20.3 Abram Frenkiel 72 
4560 10.8 Abram Zalma Bania 70 I 4601 22.3 Liba Barczyńska .67 
4561 15.8 Rywka Wizor'iska 34 

,, 
4602 27.3 l·-lersz Zysholc 67 

4562 26.8 Abram Lipszyc 18 4603 8.4 Hinda Cadkiewicz 22 
4563 20.9 Zalrna Lewkowicz 76 4604 22.4 ·Majta Koch 92 
4564 22.9 Fiszel Walk 79 4605 24.4 Naftula Jakubowicz 65 
4565 26.9 Masze Dawid Kempner 63 4606 28.4 Szlama Rozenblum 50 
4567 14.10 Abe Ossowski 28 4607 8.5 Ber Szoel Sieradzkł 30 
4568 19.10 Luzer Geszenbaurn 19 .IJ 4608 '17.5 Pessa Frajda Bornszfojn 45 
4569 31.10 Hinda Chana Urbach 26 .t_ 4609 18.5 Bwna Morgenszłern 41 

4570 7.11 Hercke Przedborski 36 b· 4610 23.5 Jakób Mejer Sendocz 35 
4571 11.11 Szajndla Gerszt 21 4611 27.5 Szmul Aron Sztark 2~ 

4572 11.11 Manas Rozenberg 80 4612 14.6 Marjem Frojman 18 

4573 12.11 Hersz Tytel 64 4613 17.6 Gitla Szejndla Piotrkowska 38 
4574 19.11 Gitla Choja Kochar'iska 21 4614 26.6 Zelig Michałowicz 84 

4575 19.11 Wolf ligowski 48 4615 27.6 Libo Miller 38 
4576 15.11 Brandla Mongejł 79 4616 29.6 lta Fejga Winter 33 

4577 1.12 Bajla Najman 76 4617 29.6 Masze Jankiel~w Epszfajn 19 

4578 7.12 Szyja Łapowski 66 4618 7.7 Szewa Gotlib 24 

4579 8.12 lajzer Doktorczyk 50 4619 21.7 Marjem Hrustowska 20 
4580 12.12 Gitla Miszkat Graden 34 4620 25.7 Binem Symcha Zylberberg 44 

458.1 14.12 Natalja Wiernik 34 4621 2.8 Gitla Józefowicz 70 

1885 r. 4582. 5.1 Gersz Pietrokowski 32 4622 8.8 Szewach Elja 54 

4583 10.1 Tau ba Zeligman . 48 4623 8.8 Mindla Szuster 68 

4584 13.1 Moszka Aron Fajnkind 42 4624 18.8 Ester Rywka Perelmułer 19 

4585· 16.1 Machla Szydlowic 4625 22.8 Rywka Galewska 19 
z Kwekzylber6w 18 4626 24.8 Gitla Sułkowiak 48 

4586 23.1 Cypora Wodzisławska 28 4627 26.8 Pessa Rajza lichfenszłajn 50 
4587 26.1 Rywka Dyrnant 90 4628 27.8 Abram Slmche Gutszfał 45 

4588 26.1 Icek Elja Dymanł 86 4629 18.9 Aron Gronek 56 

4589 26.1 Hana Nomberg z Wolmanów 21 4630 25.9 Rywka Melowa 25 

4590 30.1 Szaja Icek Ryszpan 41 
~\ 4631 2.10 Uryn Joskowicz 64 

4591 2,2 Rajza Wolfowa 26 4632 9.10 Szlama Swenłowicz 70 

4592 4.2 Sura Blumberg 32 4633 12. 10 Meszek Balberski 59 

4593 21.2 Sura Hinda Repsowa 69 4634 18.10 Marjem I-lenka Gurnrejch 26 

4594 24.2 Sura Jakubowska córka 4635 26.10 Lipman Ber Bergman 60 

Hersza Jakubowskiego 24 4636 3.11 !ta Loja Frenkiel 26 

4595 6.3 Laja Horonczyk 51 4637 9.11 Choja Sura Epszfajn 112 

4596 7.3 Hercka Tajtlowicz 43 4638 10.11 Rajza Binarowa 26 

4597 9.3 Hana Tyger 38 . '' 4639 10.11 Frajda Jakubowicz 82 

4598 11.3 Mendel Bryn 24 '4640 14.11 Blima Gelbard 74 

4599 14.3 Izrael Englard 53 4641 18.11 Rywka Szymkiewicz 30 
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Nr. Doła zgonu Imię i nazwisko wiek Nr. Dafa zgonu 1mię i nazwisko wiek 

4642 21.11 Szyfra Moszkowicz 4683 30.3 Marjem Gułkinoł 35 

4643 22.11 Hana Jakubowicz 66 4684 30.3 Suro Dobrzylok .60 

4644 25.11 Sura Lawenda 70 4685 2.4 Szejndla Głasmari 52 

4645 27.11 Wolf Zdonski 48 4686 2.4 Dwojro Chrzanowic.z 49 

4646 30.11 Abram Mularski vel 4687 6.4 R.ucheJ Laja T ysma.n 23 

Sieradzki 54 4688 12.4 Ester Rozenhach 'J3 

4647 28.11 Iła Surci Jeszunek 70 4689 13.4 Mirla J-lai:s 58 

4648 28.11 Rywka Swerczewska 23 4690 16.4 kek BenjamAn W eij1and 6l 
4649 1.12 Matla Rapoporłowa 38 ,t, 4691 30.4 Wolf Daw.id Wejsros 38 

4650 '2.12 Izrael Gutman 73 
r 4692 18.5 Baszo Lendowsk.a 63 

4651 J.12 Moisiej Leske 21 4693 11.6 lejzef D.resler 67 
4652 7.12 Józef Chaim Wolianski 68 4694 12.6 f.radla Barczyńska SO 

4653 8.12 Szaja Moszkowicz 37 4695 18.6 Fajga Kuperwasser 95 

4654 19.2 Ginda Kopciowska 24 4696 9.7 Zysk.ind Borzechowski 25 

4655 11.12 Rywka Fiszbajn 60 4697 11.7 Laja Cytrynowsk.a 65 

1886 r. 4656 2.1 Rywka Jung 63 4698· 18.7 lzrael Mełamed 28 

4657 3.1 Raszka Gros 55 4699 18.7 Binern Symchy Neudlisz 52 

4658 8.1 Rafał i Chil Wrocławski 60 4700 26.7 Mejer Bocian 2.C) 

4659 11.1 Sura Ruchla Lichtenszfajn 34 4701 31.7 Boris Aszk4nazy 17 

4660 23.1 Ma~em Rywka Szmulowicz 34 4702 6.8 Hana Wajs 34 

4661 24.1 Icek Aron Oswald 60 4703 13.8 Zysla Luboszyńsko :57 

4662 26.1 Menasze Birnbaum 21 4704 17.8 Blima Mfrla Gelibłer 24 

4663 26.1 Ester Hochenberg 75 4705 25.8 Szmul Pilgrom 10 

4664 1.2 Jukiel Moszkowicz 19 4706 28.8 fejga Zabrowska 74 

4665 2.2 Besse Kon 26 4707 29.8 Ester K-0c 60 

4666 5.2 Manuel Hillel Dimand 20 4708 ' 30.8 Maje' Moszkowicz 75 

4667 15.2 T owia Rubinsztajn 34 4709 17.9 Estera Kelmer J~ 

4668 15.2 Lipa Mordka Lerner 35 4710 21.9 Malka Rajza Kepper 36 

4669 15.2 Mordka Wajsberg 84 4711 22.9 Choja Gitla Glicenszfajn 44 

4670 2.3 Bejla Cioszniak 76 4712 24.9 Jose] Dubowski 60 

4671 2.3 Dawid Lejbowicz Gulnicki 75 4713 25.9 Chowa Fidler 72 

4672 3.3 Hawa Szreter 42 4714 26.9 Meszek Si<irke 85 

.4673 10.3 Mołka Birn 72 .ff'~,~~- 4715 1.10 Szulim Zelwer 42 

4674 11.3 Jankiel Zygielberg 76 4716 1.10 Szyfra Epsztajn 24 

4675 11.3 Rajza Rajch 49 4717 2.10 Józef Naumberg 60 

4676 . 13.3 Litman Ajzenbaum 34 4718 4.10 Hoja Bejla Mondrala 49 

4677 13.3 Rywka Wajngart 46 4719 6.10 frymeta Horn 35 

4678 13.3 Jud.a Lewin 76 47LO 8.10 fis z el Kenig 52 

4679 21.3 Eta Szymanowicz 69 4721 8.10 Szymson Płołnik 37 

468Q 23.3 Marjem Dwojra Hembach 4722 9.10 f rymeta Wanderman 20 

(z Cytrynowskich) 18 4723 13.10 Icek Ajzencwajg 28 

4681 26.3 Wolf Weller 52 4724 15.10 Jonas Geld 61 

4682 27.3 Mindla Szejnzylber 76 
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Imię i nazwisko wiek 
~; 

Nr. Dala zgonu Imię i nazwisko wiek 
Nr. Data zgonu i 4725 22.10 Jankiel Mitler 80 4767 1 L3 Hana Rywka Kucińska 49 

4726 22.10 Marek Fefer 23 t 4768 11.3 Ester Gendla Lichłen-

4727 22.10 Chaim Berkenwa!d 60 !; szłajn 21 

4728 24.10 Szlama Dawid Herszkorn 24 w 4769 12.3 Hana Bajla Epszłajn 22 
i 

4729 24.10 Sura Dawidowicz 30 4770 16.3 Rywka Abramowicz 86 

4730 25.10 Chairn Szynu Gostyński 26 4771 18.3 Jasek Jakubowicz 75 

4731 3.11 Cypora Kernbelinskier 30 4772 19.3 Meszek Lejb Wolle 59 

4732 5.11 Chajdla Sztenberg 29 4773 19.3 Ruchel Wejs 20 

4733 5.11 Stanisław Sadokierski 36 4774 22:·3 Mordka Brandwajman 30 

4734 5.11 Enoch lgielka 47 4775 293 Sura Rywka Pełte 40 

4735 9.11 Abram Bram 22 4776 30.3 Ruchla Cymerman 50 

4736 13.l 1 Aron Jakóbowicz 42 4777 3.4 Szajndla Cudkiewicz 70 

4737 15.11 Estera Haber 66 4778 13.4 Hana Kerszbaum 63 

4738 16.1 l Bajla Rajbenbach 22 4779 20.4 Morjem Kurcman 70 

4739 'J7.11 Iła Aronowicz 84 4780 27.4 Josek Lejb Gerłal 25 

4740 17.11 Blima Rywka Lasmcmówna 24 4781 30.4 Abram Zentkiewicz 66 

4741 19.11 Josek Fidler 40 4782 30.4 Boruch Działoszyński 53 

4·;42 20.11 Iła Jocheweł Limbochińska 4783 7.5 Ester Zimnawoda 76 

4743 21.11 Jankiel Salamanowicz 67 4784 13.5 Naftuła Dembiński 33 

4744 28.11 Cerko Engel 23 4785 15.5 Dwojra Landau 42 

4745 3.12 Jakób Binkowski 76 4786 17:5 Nusen Mordka Bron 46 

4746 4.12 Wolf Praszker 56 4787· 18.5 Dawid lzraelewicz 74 

4747 10.12 Moszek Dawid Ulman 38 4788 18:5 Udel Fajtlowicz 64 

4748 17.12 Mindla Nejman 26 4789 20,5 1 Ruchla Mojżesz 30 

4749 18.12 Rajzlo Mindla Manes 30 4790 27.5 Chaskiel Mordka Nombe~g 19 

4750 21.12 Sura Hena Szydłowecka 60 4791 3.6 · Rywka Dessau 60 

4751 14.12 Mordka Szmul Borman 23 4792 4.6 Masza Berezowska 18 

4752 27.12 Fajwel Elia Moszkowicz 21 4793 5.6 Ester Moskiewicz 44 

4753 31.12 Estera Małka Joskowicz 77 4794 19.6 Estera Joskowicz J 23 

1887 r. 4754 1.1 Choja Ruchla Epszłajn 47 4795 25.6 Berek Kineg 46 

4755 5.1 Masza Machla Słrzyżewska 27 4796 29.6 Wolf Kaliński 67 

4756 9.1 Szewa Dwojra Frydman 32 4797 29~6 Machla Joskowicz 21 

4757 10.1 Haja Laja Bendkowska 46 4798 25.7 Josef Witelson 37 

4758 15.1 Laja Joskowicz 65 . 4799 4.9 Cyrla Kujawska 52 

4759 29.1 Michał Aron Czośniak 18 4800 7.9 Joel Sendowski 56 

4760 11.2 Hana Grodzka-Rajgrodzka 38 4801 10.9 lzrae,I Abbe 57 

4761 18.2 Lajb Cywje T objasz 70 4802 10.9 Aron Szoel Dudek 52 

4762 2,1.2 Hana Cywje Aronowiczowa 18 4803 13.9 Szyfra Szampanier 44 

4763 22.2 Moszek Wyszegrodzki 66 4804 18.9 Cejman Stojanowski 29 

4764 23,2. Abrcim Czośniok 53 4805 19.9 Szmul Cederbaum 20 

4765 26.2 Ajga Kujawska 32 4806 27.9 · Icek Majer T enenbaum 

4766 2.3 Lewek Aronowicz 37 
(v. nr. 1797) 21 
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Nr. Dala zgonu Imię i nazwisko wiek Nr. Dała zgonu Imię i nazwisko wiek 

4807 3p.9 Aron Leder 44 4849 20.3 Michał Rozenblum 64 
41308 . 30.9 . Bajla Kopman 66 4850 3.4 Zejwel T encza 69 
4809 3.10 Rywka Piotrkowska 62 4851 8.4 Małka Jakubowicz 62 
4810 4.10 , Sura Rejzlci Kimelman 66 4852 11.4 ldesa Grobman 76 
4ąlJ 4.1.0 Daniel Korn 70 4853 16.4 Dwojra Boruch 75 
4812: 4.\0 . Bajla Rache,1 Wolrauch 21 4854 18.4 Hana Froman 27 
A813 8,10 ; Majer Grosman 69 4855 25.4 Rafał Strykowski 71 
4814 8.1:0 Nute Krauze 65 '1856 29.4 Abram Boruch Salomon 60 
4815 .ą10 Abe Lejb Oberman 90 4857 9.5 Zelig Bornsztajn 45 
4816 10.10 Szi.arna Dawid Ejzykowicz 26 4858 11.5 Leja Walczyk 24 

i' ,4817 14.10 , Hana Sura Morgensztern 26 4859 11.5 Hena Sieradzka 70 
4818 19.10 Bajla Majer 69 4860 13.5 Michał Urbach 86 

I 4819 I 21~10 , Sir:non Joskoyvicz 25 4861 18.5 Lewek Szczupak 86 

' ' 
'4.820 2,2.10 Estera Gelernter 35 4862 26.5 Dawid Lejb Jakukowicz 20 

:1 4821 .. 25.10 Nechoma Roch. Smorgor1ska 1 8 4863 ., 11.6 Nechuma Judelewicz 25 
4822, 7.11 Rajzla Sznajder 23 4864 11.6 Rafał Gruszka 28 
4823. 5.11 Aron Gerszon 82 4865 19.6 Pesa Rzepkowska 70 
:4824 11.11 Perla Jakubowicz 53 

I 4866 23.6 Fajwel Horowicz 41 
4825 15;11 . Berek Wiei.iński . 70 '1867 24.6 Gitla Cederbaum 68 
4826 16.11 , Meszek Jasek Wolfowicz 30(?) 4868 25.6 Dawid Ejzner 20 

j', 4827 18.11 Meszek Berek Sznaps 42 4869 1.7 Rajza Gotheij 66 
4828 20. 11 Frymeio Przedborska 76 4870 3.7 Estera Zalc 41 
4829 25.11 , Frymeła Kalinowicz:t 48 4871 4.7 Estera Ulman 38 
4830 ' 26.11 , Dawid Szanowski 30 4872 14.7 Szaja Bamac 40 

188fł r.,.· 483); 16.1 Estera Zar:i;ewska 56 4873. 16.7 Kajla Sura Niedźwiedź 28 
~32 26.1 Jakób Rozen 63 4874 2,8 Hena Brana Szpajerowa 20 
4833 28. 1 ,Ruchla Laja Jakubowicz 27 4875 11.8 Machla Joskowicz 20 .. 
4ę34 27.1 Haim Markus 71 4876 12.8 Lejb Kalisz 70 
.4ą35 2.2 , Iła Leja Szczygielska 50 4877 13.8 Jankiel Lewkowicz 30 
4836 4.2 Szmul Rozenberg I 62 4878 17.8 .· Chaim Piotrkowski 39 
4837 5.2 Jenta Elkon 38 tl879 ' 18.8 Moszek Glicenszfajn 21 

.4838 8.2 Tau be Kopciowska 20 . 4880 20.8 Abram Karci;ewski 70 

4839 17.2 Mejer Karf"r\ioł 94 48.81 21.8 Izrael Icek Kraul 37 

,4849 18.2 Ruchla Poszladek 32 4882 1.9 Fajga Frenkiel 58 

4841 2.3 Hana Orbach 76 4883 3.9 Hersz Frenkenszfajn vel 
4842 4.3 Kalman Mendel Goldkranc 27 Finkelszfajn 34 
4843 4:3 : Choja Grynszpan 26 488,4 . 9.9 Józef Kutnowski 36 
4844 5.3 . ltla Frydenberg 19 4885. 8.9 Icek Rozenfeld 7l 
4845 5;~ , Majer Herszlik• 76 4886 . 14.9 Abram Dawid Pert 60 
4846 11.3 Mindla Rozenfeld 30 .4887 15.9 Rywka Frydman 28 
4847 13.3 1 Michaił Gocioł 76 ... 4888 16.9 Szajna Liwcza Buzin 71 

" ' 
Meszek Ajzykowicz 30 4848 16.3 Gitla Jakubowicz 43 4889 24.6 . '· 'i 
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Nr. Doła zgonu Imię i nazwisko wiek Nr. Daki zgonu [mię i t;azwisko. wiek 

4890 28.9 Orke Krul 73 4932 18.4 Małka Dwojra Prajzes 49 
4891 1.10 Uszer Szpigelman 26 I~' 

4933 18A Cypra Wolkowiczówna 21 ,, 
4892 5.10 Łuzer Apalewicz 28 i, 4934 20.4 Cale! Szwarc i~ 68 
4893 6.10 Szaja Rubin 44 t;t 4935 23.4 Izrael Brzeziński 44 

I 4894 12.10 Chaskiel Zyskind 86 
' 

4936 30.4 Laja Fajl 82 
4895 22.10 Hersz Joskowicz 44 4937. 6.5 Gerszon Malinowski 20 n1 

4896 23.10 Róża Berger 32 r 4938 19.5 Rykla 'Jedlicka 70 i 

4897 26~ 10 Dawid Hilberg 23 i~ 4939 22.5 Hania Dubowska 41 

4898 30.10 Hersz Lejb Praszker 59 ~ 4940 2.6 Hana Perla Encel · 95 
4899 9.11 Jojne Preis 48 4941 7.6 Uszer Długowski 50 
4900 19.11 Abram Gulbas 26 4942 12.6 Fajga Sura Nuikiewicz 82 
4901 23.11 Juljia l<leczewska 56 4943 14.6 Icek Wajsman 41 
4902 4.12 T aube Mincberg 73 4944 19.6 Ha Klinger 74 
4903 4.12 Ruchla Bornsztajnówna 19 4945 26.6 Ejzyk Goihil 67 

4904 9.12 Dawid Lipman Nejman 22 4946 2 ),6 Szmul T oroński 54 

4905 14.12 Szajna Mośkowicz 66 4947 5.7 Hana Rozenkranc 70 
4906 22.12 Lipa Kaftal 49 4948 18.7 Zelig Rozenblum 49 

4907 29.12 Abram Ber Krauze 54 4949 23.7 T erca Frydman. 38 
4908 23.12 Gołda Wizel 51 4950 3.8 Chojo Brandla Druker 33 

1889 r. 4909 7.1 Zyskind Grosman 49 4951 19.8 Judka Herbat (m) 68 

4910 16.1 Sura Rywka lzhicko 90 4952 19.8 Jasek Pakuła 59 
4911 19.1 Basia Mirla Elkon 58 4953 19.8 Wolf Szłajn 30 
4912 2.2 Iła T enenbaum 20 4954 23,8 Izrael Pacanowski 61 

4913 8.1 Chaim Ber Rajn 64 4955 30.8 Gołda Szałkowska 68 

4914 9.2 Małka Brand 84 4957 30.8 Jankiel Hofman 70 
4915 9.2 M.ordka Majer Poznański 20 4958 1.9 Mojżesz Lewi 30 
4916 11.2 Hoja Rejzlo Nejman 36 4959 2.9 Eljasz. Hojman 59 
4917 27.2 Marjo Baumritler 70 4960 6.9 Chana Jakubowicz 56 
4918 1.3 ' Mordka Kal 86 4961 8.9 Frum0 Rejzla Hancman 32 
4919 9.3 Chana Landau] 53 4962 10.9 Chaim Goldszfajn 65 

4~20 11.3 Choja Sura Roj 30 4963 13.9 Marjem Ester Rozen 28 

4921 15.,3 Szmul Kanłorowicz 70 4964 16.9 Berei Chaim Cymerman 71 

4922 24.3 Szojdla Swienłowicz 60 '4965 8.10 Mordka Herberg 72 

4923 25.3 Jakób Fryde 75 4966 9.10 Bajla Perla Tusk 60 

4924 1.4 Nachma Elberson (m) 75 4967 10.10 Frajdla Herckowicz 64 

4925 7.4 Dwojra Hendla Kiwak 47 4968 13.10 Sura Laja Ejdelman 27 

4926 8.4 Choja Rywka Gulbas 22 4969 14.10 Moszek Jakub Mordowicz 37 

4927 9.4. Zofia Radomska 78 4970 19.10 Chaskiel Jarkiewicz 59 

4928 9.4 Estera Cyłrynowska 82 4971. 25.10 Chaim Lejb Brzeziński 82 

4929 14.4 Mirla T empelhofowa 29 4972 27.10 Zelig Jakub Szczycki 68 

4930 13.4 Ruchla Zamulewiczowa 23 4973 27.10 Lejb Ezrowicz 

4931 18.4 Wolf Grynbaum 100 · vel Czarnolewski 55 
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Nr. Data zgonu Imię i nazwisko wiek ... Nr. . Data zgonu Imię i nazwisko wiek 
. ' 

4974 28.~0 Chaim Jakubowicz 48 5015 24.2 Josek Lajdor 27 
4975 1.l 1 Machla Franko 75 5016 24.2 Ha Sinat 57 
4076 2.11 Czarna Szymsio 24 5017 26.2 Choja Ryszpan 63 
4977 8.11 Hana Fidler 53 5018 26.2 Lewek Jakubowicz 18 
4978 11.11 Izrael Szweinhard 67 5019 27.2 Cwel la Rawska 70 
4979 17.11 Joachim Ksiqże 72 5020 1.3 Szlama Szaja Berlinski 52 
4980 17.11 Mowsza Bejlin 51 5021 4.3 Blima Ajzenszlat 26 
4981 26. l 1 Hinda Bialik 44 5022 5.3 Fiszel Grynszfajn 60 
4982 2.12 Ruchla Dzialoszyr1ska 48 5023 6.3 Liba Lewkowicz 59 
4983 4.12 Berka Lebedkin 20 5024 8.3 Majer Abzołz 72 
4984 4.12 Chaim Henoch Budnik 18 5025 10.3 Manas Rozenwaser 45 
4985 5.12 Hinda Rywka Jurkiewicz 54 5026 9.3 Icek Kenigsberg 64 
4986 6.12 Choja Fryc 65 5027 11.3 lewek Ok110 49 
4987 8.12 Berek Mendel Elberg 48 5028 15.3 SajJa Zandberg 57 
4988 9.12 Mochla Cale 25 5029 17.3 Marja Zelda Huze 36 
4989 12.12 Fraim Żupan 55 5030 18.3 Dyna Szmedra 18 
4990 13.12 Blima Sirykowska 53 5031 12.3 Gołda T auba Głowii1ska 73 
49:J1 15.12 Perla Guierrncm 75 5032 24.3 Szmerel Fruchfgarfen 42 
4992 15.12 Choja Gilla Zeligson 46 5033 30.3 Hersz Szlosberg 70 
!.J993 18.12 Abe Pielrkowsld vel 5034 31.3 Hil Machel Gociał 43 

Lewkowicz 64 5035 17.4 Eliasz Frydel 55 
4994 19.12 Marja Engel 25 5036 21.4 Rajzla Aronowicz 75 
4995 21.12 Jankiel Kozak 42 5037 26.4 Moszek Kolt 79 
4996 21.12 Moszek Ejgelbaum 5038 28.4 Jakob Gerszon 60 
4997 21.12 Jankiel Eljasewicz 19 5039 4.5 Izrael Wolf Lewi 53 
4998 28.12 Jankiel Kromholc 18 5040 10.5 · Rozalja W.Ojnberg 35 

1890 r. 4999 4.1 Golda T raube 77 ., 5041 12.5 Szymon Rubinszfajn . 46 
5000 5.1 Ruchla Laja Kolska 48 5042 13.5 Szajndla Danielska 39· 
5001 6.1 Jakób Lipkowicz 65 5043 14.5 Wolf Warszawski 34 
5002 9.1 Morjern Wajnberg 70 5044 18.5 Szajndla Opoczyńska 23 

·5003 16.1 Zysman Sygoł 75 5045 19.5 Cypra Sura Kaufman 47 
5004 23.1 Laja Ejzenberg 41 5046 22.5 Jakub Podgórski 74 
5005 25. l Choja Llba Skosowska 71 . 5047 27.5 Szajndla Ejger 42 
5006 26;1 Taube Szojniak 41 5048 16.6 Łojzer Kasz 68 
5007 28.1 Hinda Losman 38 5049 16.6 Hersz Łejb Żylnicki 18 
5008 29.1 Gifla Piotrkowska 42 5050 17.6 Zchorjo Wajs 40 
5009 .30.1 Ruwin Michelson 22 5051 ·21.6 Nechome Grynbaum 18 
5010 2.2 Godel Wysocki 28 i 5052 24.6 Szloma Kalir~ski 28 
5011 8.2 Raca Horowicz 60 5053 28.6 Fejgo Tenenbaum 41 
5012 9.2 Meszek Joskowicz 58 1\ 5054 29.6 Wolf Potoszynski 59 
5013 13.2. Sura Fidler 70 ~': 5055 5.7 Judes t~euszłat 72 

5014 .17.2 Fajga Potasz 60 5056 6.7 Perla Kon 39 
t 
! 
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Nr ... Dała zgonu Imię i nazwisko wiek 
I 

Nr. Dafq zgonu Imię i nazwisko wiek 

Cerla Lewkowicz 36 
1 5099 

5057 8.7 
1·; 3.12 Nacho Jenła Lewkowicz 33 
ti 

5058 14.7 Chaskiel Michał Brot 24 

r-

5100 4.12 Ester Choja Zentkowicz 60 

5059 28.7 Malka Ruchla Kron 28 5101 6.12 Hersz Brysz 59 

5060 3.8 Cyrla Uszerowicz 50 5102 15.12 Ester Laja Zyskind 64 

5061 3.8 Jakób Czarnożył 61 5103 16.12 Fisze! Leske 66 

5062 4.8 Lewek Herszlikowicz 74 5104 20.12 Lewi Jakubowicz: 75 

5063 6.8 Mirla Berlir'iska 20 5105 21.12 Aleksandr Złotnicki 70 

5064 7.8 Bluma Laja Kapłan 33 5106 21.12 Elia Dawid Berliner 45 

5065 11.8 Jankew Gutsziaf 72 5107 21.12 Perla Krygier 40 

5066 17.8 Dawid Blumenfal 49 5108 23. 12 Leja Wajnkowska 49 

5067 20.8 Lejb T artakowski 63 5109 25.12 Jakob Rappaporł 

5068 23.8 Gołda T enenbaum 19 5110 27.12 Michał Gotlib Szwarc 40 

5069 25.8 Estera Bat 30 1891 r. 5111 3.1 Sara Rajzla Lewkowicz 28 

5070 26.8 Cyna Goldkalb 54 5112 6. 1 Choja Hudes Moszkowicz 103 

5071 1.9 Izrael Janas Sztrasburger 85 5113 6.1 Dawid Liberman 30 

5072 1.9 Lejb Fajtel Krauskapf 29 5114 6. l Joew (?) Zylbersztajn 50 

5073 8.9 Choja Sura Adler·Hochberg 60 5115 7.1 Wolek Goldberg 18 

5074 13.9 Ruchla Infeld 33 5116 7.1 T auba Herszkowicz 52 

5075 16.9 Icek Perec Cale 60 51'17 15.1 Zysa Birnbaum 35 

5076 20.9 Liba Kolton 43 5118 17.1 Enta Mirla Wolf 24 

5077 25.9 Ruchla Sosnowska 24 5119 21.1 Jakób Konsztot 40 

5078 27.9 Szymon Aron Langfus 54 5120 22.1 Moszek Wigdor Finkelsz:łajn 71 

5079 28.9 Zelda Grynberg 45 5121 26.1 Moszek Jakób Frydman 73 

5080 29.9 Chaim Pokroński 40 5122 28.1 Rachela Kotek 60 

5081 30,9 Nuta Chojnacki 48 5123 28.1 Perla Slrykowska 35 

5082 UO Chaim Lejbuś Redlich 32 5124 4.2 Mosz:ek Jakób Rajch 68 

5083 9.10 Chana Blat 65 5125 5.2 Choja Sura Prajs 50 

5084 13.10 Jakób Kaczka 70 5126 7.2 Rochla Lewin 25 

5085 13.10 Moszek Zylberberg 79 5127 8.2 Chowa Blankef 70 

5086 18.10 Lipka Judkiewicz (z) 46 5128 10.2 Laja Lewkowicz 106 

5087 18.10 Hersz Pochlewnik 70 5129 11.2 Mirla Flouman 38 

5088 20.10 Icek Kon 47 5130 12.2 Chana Goldberg 52 

5089 21.10 Abram Lenczycki 29 5131 12.2 Zanwel Bornsztajn 50 

5090 21.10 Choja Sura Huberman 42 tJ132 12.2 Joel Belker 85 

5091 21.10 Jakob Chaimowicz 32 5133 14.2 Chaim Kempinski 82 

5092 3.11 lta Frajndlich 44 5134 18.2 Chana Piotrkowska 20 

5093 13.11 Lejbuś Jakubowicz 62 5135 19.2 Morjem Wiernik 58 

5094 13.11 Machla Makowska 75 5136 19.2 Marjem Chymisz 38 

5095 15.11 Mordka Frumer 34 5137 21.2 Zelig Kujawski 81 

5056 26.11 Mindla Dymant 27 

I, 

5138 21.2 Rywka Maszbyc 50 

5097 27.11 Ester Hena Ajzykowic;z; 33 5139 21.2 Szpryncia Bajla Engel 38 

5098 30.11 Choja Perla Hammer 19 5140, 21.2 Libo Ajzykowicz 66 

r 
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, j ' ~ ', I/ Nr.· '. · Daki zgohu 11 Imię i·· nttiwisko 1 I wiek Nr; Dato zgonu lmię i nazwisko wiek 

'. i·· 5J4} I 21.2 ', Szlam'O Josel M61s~i 32 
1.1 

5183 17.8 Perla Tausk 58 

. 5142 '' 24.2' :; Abi:l Zylberberg 64 5184 18.8 Ruchla Lewkowicz 31 

I :. 5143 . ,25,2 ; ' Mos~ek Rubin 67 5185 25.8 Fisze! Hendlisz 68 

5244;- 28:2 .. Estera' Malka Rozenowicz 45 5186 26.8 Rafał Pinkus Bornszłajn 

5145' 5.3· ... Simul' Lejb Hamburski 30 vel Jobłonka 24 

5146· ' : 5.3 . Abram Rozen 55 5187 5.9 Hana Szczupak 40 

51(47: 8.3· Ejzyk Bornsztajn· 54 5188 12.9 Szprynca Goldman 80 

5148 '; 14.3· I Icek Motling 27 5189 15.9 Juda Majer Markowicz 25 

5149 I ·15.3· Golda Gutgold· · 25 5190 17.9 Szmul Jona Moszkowicz. 31 

; ,, 515() ' 22.3. ltd Grynberg ' 46 5191 21.9 Hinda Choja Pietrkowska 25 

515·~ : 24.3 Chan::i Huger Joskowicz 18 5192 24.9' Liba Holcman 65 

I' 5152 25.3 Wolf Krercberg 54 5193 26.9 T auba Tusk vel Sieradzka 27 

5ł53· .25.31 lta Laja Erster 1 
• 

'I I 1> ~j2 5194 27.9 Ajdla Hendlisz 60 

... „ 5154 ; 1 29;3' Helci Peter 38 5195 29.9 Ruchla Moralno 35 

5155. . ' 30.3 Izrael Dobrzyński 27 5196 1.10 Wolf Frajlich 66 

I 51•56 5.4 T obi6s 'Rozenes 66 5197 1.10 ' Sara Fryde 79 

'.·'. 5157 r; 6.4. Ned'ia Wizner 1 30 5198 4.10 Szajndla Kałmanowicz 54 

\ "' 51'58 I 
, ·9A· ,,, Abrcin\ Mordkd Rozenberg 26 519Y 4.10 Josif Kafman 80 

·;'· 5159: BA Abforn Łopatkó ' 80 5200 14.10 Ruchla Laja Manachum 29 

5160 1.1; 20;4'•: ; Fratlla Dessau : ' 52 5201 14.10 Elka Gorzańska 66 

516]: . 22A· Haha Sura Jachimowicz 48 5202 17.10 Chaim Jakób Honig 22 

.,; : 5162 .„ 
30A '· Ruchld Grynberg · 

I 80 5203 22.10 Pessa Choja Raszewska 30 
'' 

'I O• 5163' 3.5 (.,.'' Dawid· Kuch 51 5204 25.10 Hula Małka Gutrajcht 31 

5164 .; ) 10;5 , : Mehdel Dembinski • 23 5205 27.10• Mendel Tuch 56 

516!5-' 19.5 Gilla Langer 70 5206 9.11 Choja Sura Grynholc 74 

;'5166 20.5· Hinda'·Pilgrym • 80 5207 10.11 Hersz Lewek Baron 62 
.. ' 516.'7 i 23:5 ' Gerśz '.Horowic:Z: 42 5208 14.11 . Tau be T oronczyk 55 ,. 

5168 : 27.5 Blima Olszfajn ' 56 5209 15.11. Hersz. Rotman 46 

5169i . ' : BO.B·· ' Abram Kantor 62 5210 18.11 Choja Krochmar:i 50 

5170 305. ! Blirna· Grynbdum 64 5211 · 18.11 Berek Rozenberg 47 

5-171 " 4.6 Rywka Glanc 47 5212 23.11 Hersz Smoliński 55 
(" 51712 15.6'' Estera 1 Szperling! 66 5213 24.11 Izrael. Lejb Ha~mowicz 36 
: ' 

5l'Z3 1
' 24.6 '' Ber Markus Horowicz 38 5214 26.11 Elia Wronski .63 

5174 24.6• Gołda' Rozenblum 22 5215 30; 11 Szajndla Szniałowska 61 

5i1V5 29:6·' Heńdch Abramowicz 18 5216 2.12 Chaim Zysel Braner 26 

5176 29.6' Zelig +-1ersz Fabisewicz 56 5217 2.12 Estera (niew. nazw.) 60 

5177: 17.7• ,. ) Mosiek Zelkowkz ·: 71 5218 3.12 ldesa Kohane 25 

517B I \" 15~7 i• ' Jak6b Cymerman : · • 37 5219 5.12 Liba Zole 32 

5179 li' '"15.7' Owsej :.Abramowlcz1 46 5220 6.12 Cypa Sobocka 90 

5180" 1
' 

I . l.8~ ' " Esterd Rozen ' i 25 I 
5221 [2.12 Tauba Laska 23 

·' 
,. 

; •1!)N31 ·. 3.8 1 ' Jasek Epsztajn 58 5222 12.12'. Nusen Szlama Rogoziński 76 

. ' 5182 ,,, ·:8~8 .. 'I ' Moszek Bocian1 1:.1 .: 69 5223 · 13.12. Rafa./. Działowsk~ . 61 
1,11; '( 

t· 
I 
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Nr. Dała zgonu !, Imię . i nazwisko· wiek Nr. Dala zgonu ' Imię i nazwisko · wiek 

5224 15.12 Laja Wigdorowicz 44 

~ 
5262 24.2 Bajla Wolek · 60 

5225 15.12 Chaim Pik 66 5263 2.3 Sum Rywka Klir:ig'er 75 

5226 19.12 Frajda Bajla Szpicak 36 5264 2.3 Mosiek Lejb Kł.adowski 64 

5227 19.12 Szmul Fiszel Bamsztajn 51 5265 5.3 Chaim Szlama Zachariasz 70 

5228 20.12 Cyrla Czołczyńska 33 5266 6.3 Abram Zyskin~ Rotsztajn 63 

5229 27.12 Ajzyk Fabrykant 60 5267 7.3 Marjem Karłowska 64 

5230 27.12 Moszek Celnik 63 5268 9.3 Fradla Feder 34 

523} 29.12 Sura Hinda Kaczka 19 5269 10.3 Dawid Lejb Szulzyngier 90 

1892 r. 5232 2.1 Josif Lejzer Wajland 5270 10.3 Ali Abram Markowicz 36 

(v. nr. 3287) 33 5271 10.3 Choja Brzezińska 80 

5233 . 11.1 Hudes Laja Herszkowicz 76 5272 14.3 Michat Berek Moszkowicz 50 

5234 14, 1 Michel Percyk 67 5273 17.3 Walek Kaliński 66 

5235 14.1 Rachel Lajet Ekszłajn 19 5274 27.3 Rajzla Kunkel 86 

5236 .16.1 Marjo Lewi 65 5275 27.3 Pinkus Boruch · 47 

5237 16.1 Mendel Szajnial 30 5276 27.3 Hil Hiller 66 

5238 17.1 Jankiel Kaczka 18 52T7 29.3 Fiszel Sumeraj 63 

5239 19.1 Mosek Josif Wolfowicz 56 5.na· 2.4 Ruchla Kon 51 

5240 19.1 Szymon Mordko Szyma· 5279 3.4 Abram Mos:z:~k Rajzen 33 

nowicz Rajłenfeler 21 5280 9.4 Mos:z:ek Chairfl Frajman 37 

5241 20.1 Sura Grosman 18 5281 9.4 Hana Roj:z:a Pa".anowska 32 

5242 20.1 Estera Zelwer 37 ! 
5282 16.4 Rude Eksztajn 70 

5243 23.1 Szmul Motyl 18 5283 18.4 Marjem Grosmonówna 24 

5244 25.1 Choja lcekson 50 5284 19.4 Dawid Symche Weiner 28 

5245 26.1 Chackiel Gerszuni (syn 5285 19.4 Marjem Bajla Szyffówna 16 

lceka Ajzyka) 20 5286 19.4 I Lewek Olewski 36 

5246 27.1 Ghaja Guterman 23 5287 20.4 Matys Lajchman 64 

5247 27.1 Marjem Laja Fohgenbaum 47 5288 21.4 Bajla Brand r, 74 

5248 30.1 ldesa Bojla Grynbag 73 5289 23.4 Liber Markus 22 

5249 30.1 Marek vel Majer Lajzer 5290 24.4 Surd Rywka Sumeraj 36 

, Widawski vel Sadlowski 56 .5291 24.4 Rywka Jakubowicz 31 

5250. 30.1 Sura Laja Hofman 78 5292 30.4 Szlama Fisze! Kempiński 22 

5251 . 3.2" Złota Bajla Szpiro 20 5293 30.4 Dawid Buchbinder 69 

5252 .4.2 Nacho Gerszłenowicz 44 5294 30.4 T auba Kalińska 68 

5253 4.2 Fradla Penzel 56 \ 5295 I 1.5 Benjamin Wol~k; Kon 42 
J 

. 5254 6.2 Majer Jakow Rajchman 
I' Cypa Szlajfmcm 55 

52 I I 5296 1.5 . 
I 

5255 8.2 Raca Wyszegrodzka 75 i 5297 3.5 Frajdla Zojbedówna 19 

5256. 10.2 T aube Iła T oror'iczyk 22 ! 5298 5.5 Dwojra Rywka Piotrkowska 92 

5257 10.2 Calel Fuks 22 I 5299 7.5 Eliasz Szymon G~jzler 53 

.5258 13.2 Luzer Zandbetg 21 
I 5300 8.5 Boruch Herszk~wicz 75 
I 

5259 16.2 Szmul Rzeinicki 73 li 5301 9.5 Leja Rechman · 95 

5260 17.2 Jakow Salamonczyk 47 5302 9.5 Szmul Łączkowski 41 

52pl .21.2 Abram Mendlowic:z: 75 5303 29.5 Chaim S:z:ymkÓw,icz 45 

I, 
f 



Nr. 

5304 
5305 
5306 
5307 
5308 
5309 
5310 
5311 
5312 
5313 
531'4 
5315 
5316 
5311 
5318 
5319 
5320 
532.1 
5322 
5323 
5324 
5325 
5326 
5327 
5328 
5329 
5330 
5331 
5332 
5333 
5334 
5335 
5336 
5337 
5338 
53-39 
5340 
5341 
.5342 
5343 
5344 
5345 

- 352 -

Dała zgionu . Imię i nazwisko wiek 

305 
31.5 
1.6 
6.6 
9.6 
11.6 
16.6 
23.6 
30.6 
30.6 
2.7 
3.7 
9.'7 
9.7 
11.7 
13.7. 
14.7 
18.7 
18.7 
21.7 
23.7 
23.7 
23.7 
30.7 
3.8 
6.8 
9.8 
17.8 
18.8 
20.8 
20.8 
20.8 
27.8 
27.8 
28.8 
29.8. 
30.8 
4.9 
6.9, 
7.9 
i7.9 
24.9 

Ruchla Laja Pytel 97 
Małka Fabisiak 22 
Liba Ruchla Jakubowicz 40 
Moszei< Dawid Rydzyński 18 
Lewek Berliński 71 
Dawid Goldszfajn 74 
Fradla Swarzeńska 72 
Hana Cyrla Zacharjasz 31 
Adolf Frydszfajn 21 
Choja Szajewic::z 35 
Fajga Marjem Frajndlich 24 
Zysla Fajflowicz 98 
Szymon Blaum 28 
Gitla Bromberg 72 
Choja Taube Szlamowicz 80 
Gitla Solecka 49 
Marja Cederbaum 54 
Chaskiel Hohenberg 65 
Rajzla Raszewska 73 
Rywka Cycowska 35 
Sura Marjem Lipkowiczówna 20 
Małka Strykowska 22 
Frymeł Lewkowicz 66 
Szmul Kuperman 59 
Jacheta Grosman 20 
Choja Najfeld 80 
Jocha l<ejla Pielruszka 61 
Jakob Szlamowicz 47 
Nacho Jakubowicz 50 
Josek Fajwisz 18 
Nusen Jakubowicz 76 
Brandla Goldszmit 60 
Perla Książę 76 
Zysman Joskowicz 78 
Szmul Gdale Łaszer 35 
Jakób Dunkelman 64 
Józef . Bromberg 60 
Hana Doktorczyk 59 
Fajwel Wajland 22 
Szmul Gutman 69 
Berek Bem 51 
Mordka Chimisz 65 

.,1 \.'J 
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5\'346 ! .' ·25,:9 1 ;I 

5347 25:9 
5348 . 27.9 
•5ji4g i 28:9 
5350 :1.10 

! ·'"'' 5351 2.10' I 

5352 _; '4.1n: :. 
5354 ' · · 1 TÓ.10'" 
535'5 10.1'0 . 
5356 15~10 
5357 'I· l.5',10 .·• 

; !3358 '. 1'9.10 \ 
5359 : ' ,fo;101 . 

„;„ ,,.; 5360' ·; ,, 22;'10"\ 
·· · 536r · '.24.10 ' 

5362 · 29. ·1 o· t 

5363 · ''' · :29··1'0 , ; 
5364 ·1 

' - 30: IO'' 
( I 5365 · '. '· ' 5. H i 

5366 '; .. ' ' 6.'.n· ·i 
5367 I ' : 6,'11 '. ! 

5368 . ' , 7 .1'1 ' ' 
5369 'I I. ' ' ·1'o.'1,1 .. : 
5370' „ i 1'0.111 i ; 

5371 
'!•. 5372. 

~373 

I •l ' 1'0.'11: ,j 
' •,•i I 12;11 • 

"-NA1· 
'p„J,,i, 53y4.\' .·. ·-14.11--' 

u ' 5375· : ' 't1 1'4111 :' 
5376' :• .. 14:11 ; 

. ··i 
5377· '' ·. '14;H ·' 
5378 1.< .. ·' .I l5il1; :_ 
s379', ' ' ~·· 1s:111 -' 

• j ' I 

I 5380 · , .. 16.ll' 
5381 · · ·16.n t; 
5382 v. ··-' 1'7.1'1 . : 
5353: ·119.H ·' 
5!'384 " · , l~.:n , ' 
5385 119.H .: 
5386'' .~ ,. 2:F. ll •·' 
53871• . ' ·22.Jil ,_': 
5388 '~ -iL' j 22,łl -

Simuf' T empel~of' ,·• 
chask'iel HersA'oJ,,'icz 
H bn~ 'Szotland' i :. ,_. 

Chajb' Sura Szper~k 
BJrel~··Lewkowicz _, 
lzłael :'Icek Kon 
tdja ·Dobrzyńsl<a 
Rojza 1 Zwajhaftig . I . , .1 
Rucnla Kochańska_-

• ... . ~ ' : .ł 

Rafaił'--Malogold '··· 
Zelig 'Breslauer'· · .'. 
Rywkd Dzia/ovJska · 
G)tla : bobrzyńsl<a '·

1 

C0etfó Laja Sl{~rnicka 
Dyna' lUchtensifajn: 
Fajgó 1 La je WiHaviska 
H

0

ana fAjdla Pdszlodek 
, Raca 5zymerk · ·2 

HLlsz f-AendeJ Berlir\ski 
Abtcim Icek Szłlja ' 
Trema 1Rozenbe'rg· 
S~y'mdn Balzan'i' 
D~oJrb Besser i · '~ 
Abran-i Wajnblum ' 
T~wel fBerlinski · ' 
Fr~jdela Kaplu~ · 
s;bja· Lipowicz'"· .. 

Mfrla 'rRozenbai:rm 
Bdr Al!>e Maudecwejg 
Josek. Majer lmber: 
Mlndlci Michałdwici 
Ła'ja · S~yfrowicZ.. : .: 
Fryderyka Landau .: 
El~kiM·:Szmulewicz .: 
Mbrdka Berge.r · ~·: ':: 
Chaja·Kon ' 
Be'rek·· Goldberg .„ 
Jutka 'Fajwlewicz„: ~ 
Ej~a ;Gufgold 

1 1 

HatiaJSosza Las.ko-~ 
M~ndei Najmari·-· :: 
Ldja · 'Sandowsko~:: -~ 

wiek 

64 
73 
28 
20 
72 
34 
52 
42 
51 
70 
19 
61 
18 
22 
40 
40 
32 
SO 
21 
55 
19 
60 
20 
53 
60 
44 
36 
45 
45 
32 
27 
51 
72 
33 
41 
39 
45 
47 
59 
27 
57 
34 
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Nr. Doła zgonu Imię i nazwisko wiek Nr. Data :zgonu Imię i na:zwisko wiek 

5389 23.11 Jankiel WCJjnberg 69 5431 31.12 Dyna Rajs 23 
5390 26.11 Estera Strużek 59 1893 r. 5432 1.1 S:zrnul Fuks 32 
5391 27.11 lsser Żonis:z 43 5433 2.1 Dwojra Witenberg. 68 
5392 27.11 Perla Małka Malkowicz 68 5434 

.. 
2.1 Kiwa Lewkonja (m} 55 

5393 28.11 Giila Krakowska 72 5435 3.1 Ruchla Leja Pat 90 
5394 29.11 Chaim Hersz Myszkowski 38 5436 3.1 Dwojra Płancmer 56 
5395 29.11 Raca Kronenberg 34 5437 4.1 Cyma Feldman 62 
5396 1.12 Matla Junkier 44 5438 7.1 Szulim Lajzer 74 
5391 2.12 Sulia Bej liszowa 70 5439 9.1 Bajla Lisek 56 
5398 3.12 Szmul Strykowski 36 5440 9.1 Lajbus Kuperman 73 
5399 5.12 Rajzla Dymand 60 5441 10.1 Szaja Sobol 71 
5400 7.12 Abram Icek T ernbach 38 5442 10.1 Blima Marjem Paciorkowska 48 
5401 10.12 Sura Rywka Russ 72 5443 10.1 Moszei< Unikel 38 
5402 10.12 Abram Meszek Rubinszlajn 58 5414. 10.1 Szmul Jose! Herlicz 72 
5403 10.12 Perla Dwojra Frydmanówna 19 5445 10.1 Golda Frankensztajn 68 
5404 11.12 Hana Poznar'iska 25 5446 10.1 Dobra Jakubowicz 28 
5405 12.12 Pessa Kelmanowicz 40 
5406 12.12 Balbina Blic 42 

~--5407 12.12 Pessa Łaja Rozencwajg 84 
5408 13.12 Izrael Nejman 31 
5409 14.12 Blima Hagendorf 25 
5410 14.12 Sura Liba To bias 34 
5411 15.12 Laja Lubnicka 58 
5412 15.12 Necha Połczyńska 75 
5413 18.12 Eber Rubin 68 
5414 18.12 Szoel Hochberg·Adler 60 
5415 18.12 Gołda Lerner 44 
5416 18.12 Ester Małka Wejnsztokówna 24 
5417 18.12 Ruchla Fułerchendówna 20 
5418 19.12 Chowa Goldszłajn 49 
5419 19.12 Eliasz Szajnholc 31 
5420 20.12 Dyna Kutner 60 
5421 20.12 Gołda Komorowska 50 
5422 20.12 Szlama Józef Ganzki 66 
5423 24.12 Uryn Horn 54 
5424 24.12 T ewe I Barczewski 69 
5425 25.12 Sura Laja Nelken 65 

l 5426 25.12 Mordka Bornszfajn 100 t 
~ 

5427 25.12 Icek Żelinski 62 I 5428 26.12 Anszel Piełrkowski 87 
5429 27.12 Zelig Henrykowski 68 J 5430 27.12 Dwojra Kutas 39 t 

' I 
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Indeks ,nazwisk i imion. 
(Cyfry opatrzone gwiazdkę dolyczą numeracji sfron tekstu hebrajskiego). 

Abbe: Izrael 339, Zeew Dawid 
:87~ . . .. 

Aberszajn Rµchlo laja . 321. 
Abraham: Śyn ·cwi Lejba 22, 
' syn, Jehµdy Lejl:ia 56, syn M. 

23. 
Abramczyk Frajndla Szajndla 73"'. 
Abramowicz : Abram Abe 86"', 
. . Abram .Józef SP, Ar9n 307, 

Bajla Gilla 80"', Eli Abraham 
81"', Chaim Majer 32"', Chaim 
Wolf 331, (C)haja 328, (C)hem· 
ja 308, Hinuch (Henoch) 102*, 
348, Jasek 49, Ow~ej · ·348, 
Perla 47"', Rajza 330, Rywka 
339, Sura 333, 

Abzafz Majer 345. 
Adamowicz: Josef 43"', Chana

Chaja 101". 
Adler: Abram Jehuda 109"', Hoch

berg Choja Sura 346, Chana 
324, Jehudo 96"', Maszo 105"', 
Meir Cwi 68"'. 

Ajzenszfat Blirna 345. 
Ajzykowicz Ester H. 346, Liba 347 
Akerman Anszel 65"'. 
Aleksander I, 24. 
Aleksandrowicz Mindla Rajzla 

80"'. 
Altman: Izrael 81 "', Uszer 96"'. 
Ajger Deboro 101"', 283. 
Ajlenberg: Choja, 319, Chana 

251. 
Ajzen : Sura 69"', Rajzla 30"', 

Szmu I Aron 331. 
Ajzenbaum Litman 336. 
Ajzenberg ! Abram Mosze 89"', 

Bencjon·Jechiel 114"'. 
Aizencwajg .Icek 337. 
Ajzenszmif: Ester 57"', .204, Mord

chaj lcchok 57'1'. 
Ajzenszlat Szmul Josef 99"'. 

Ajznerowicz (Estera Laja) Ewa 
103"', 285. 

Ajzykowicz Ajzyk 320, Benjamin 
331, Moszek 341. 

Andrechińska Zelda 309. 
Anekszłajn laja "JOB"'. 
Antoniwski Abram 306. 
Anlygnus: Hena 58"', Szloma 

Dow 43"', Sura Rywka 91 "'. 
Apolewicz Łuzer 342. 
Apel Baszo 29"'. 
Apelbaurn: Eslera 326, Wolf· 

Bajroch 330. 
Appel: Rildc1 80"', Rojrn 20"'. 
Aramowicz Necha Cywjn 61 ". 
Arbus Chana Molka 329. 
Arje Jehuda 23. 
Arje Lajb (rabin gminy) 56. 
Aronowicz : Aron 308, Chana 

Cywja 338, Ila 338, Icek 23, 
Izak 52, Jakób 312, Józef 316, 
Lewek 338, Rajzla 107"', 345, 
Ruchla 306, Ruwen 306, Salo· 
mon '168, Szmul Ajzyk 54"', 
SZLJlim Icchak 104*, T auba 
306. 

Aronowski Berek 317. 
Aszkenazy Ernestyna 7 4. 
Aszkienazy Borys 327. 
Aszysfent Nisen 330. 
Auerbachowa Rachel Leja 25*, 

205. 
Aufschlag: Józef 19, Marjanna 

19, 
Awigdor syn M. 23. 
Awro11ska: Liba Ruchla 23"\ 

Mirla 27"'. 

Bac:h Perla 27". 
Baczyńska Necha Marjem 321. 
Bajla Rywka (niew. nazw.) 312. 
Bajniszewicz : Sura Mirla 327, 

Szyja Hersz 325. 
Balberska Marjr~rn 309. 
Balberski Moszek 325. 
Balbirski: Salormm 49, Zalman 

71. 
Balderrnan Abrarn Jokób 109"'. 
Balzam Szymon 353. 
Bałowie Perla 27"'. 
Barnoc Szaja 341. 
Barnszlajn Szrnul Fisze! 350. 
Band Gołda 321. 
Bania : Abram Zalman 334, 

Pesa Frajda 329. 
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Baniszewicz Ef rciirn Fisze! 36"'. 
Borciriska (Barczyr1ska): Fradla 

337, Libo 69, 252, 335, Moj· 
żesz 44"', Rywka Malka 43"', 
Salomea 51. 

Barczewski T ewe I 354. 
Baron Hersz Lewek 349. 
Baruch: Jachet 43"', 322, Mojżesz 

55*, 238, syn Mordechaja 65. 
Bartkowska Gołda 328. 
Bauer Mojżesz 53". 
Bourn lcchok 65"'. 
Baurngarlen: Szlema Zalman 70, 

Zalman 322. 
Baumritter Morja 342. 
Bal Estera 346. 
Bat Menachem Zejw 87"'. 
Bechorier (Bechorier) (Bacharie, 

Barier) Mojżesz Jehoszua 52"', 
56\ 59"', 239. Szajndeł Mirjam 
84"', 266. 

Behr Icek 314. 
Beilin Rywko Frajda 77"'. 
Bejlin: Nysan (Natan·Nute} 80"', 

26 3, Mo wsza 344. 
Bejł Malka 329. 
Bekerman (~) Gela Baszka 99•, 
Belchatowska Frojdel 67"'. 
Belin : Jakób Meir 52"', 235, 

Ruchla 89"', (Balin) (Beliszowa) 
Sula (Sulamit) 77*, 111"' 295, 
354. 

Belkier : Gela 322, Fisze! 330, 
Joce 347, (C)haja Hena 327, 
Mordechaj Benjomin 36"', Tau· 
ba laja 313. 

Bełchotower: Chana Masza 72*, 
Mojżesz 69". 

Bem : Berek 352, (Boehm) Alek· 
wnder Zysldnd 103"' Jokób, 
(Jacob) 47, 230, Moriłz (Moj· 
sze) 94*, 277. 

Benderowicz Szrnul 40"'. 
Bendet: Chaim 19"', Mordechaj 

23. 
Bendkowska Choja Łaja 338. 
Bendkowski: Dawid Rubin 95"', 

lcchok Jokób 107*. 
Benjaminowicz Pesa 17. 
Benkie Fajge 3n 
Ber: Elijohu 90*, 114"', lnzel .329, 
Berek: Frajda 323, Marjem 57"'. 

Ruchla 327• 
Berezowska Masza 329. 
Bergman : Tamara Dobrysz 86, 

Chana Dwojra 22, Izrael-Icchak 
· 85"', Liba Lea 107-11, Szyfra 319. 
Berger: Abram 311, Baruch 49, 

82", 265, Benjamin Wolf 108'\ 
Frajdo Rojzel 98", Swa Hendla 
19, lchok Ajzyk 37"', 104"', Je
huda Lajb 9"', 52, 162, 174, 
Małka 44", Mordechaj (M. 
Boruch) 27, 70* 239, 310, 
Mordka 353, Ojzer (lajzer) 23, 
49; 50, 56, 58, 59, 60, 72, 
80*, 108, 263, -Wagowska 
Rachelo 268, Róża 342, Rywka 
317, Szlema Zalkind 15*, Ta
mara 23*. 

Berman: Basia Łaja :;09, Gołda 
Małka 61 *, Hona (Chana 
Mindla) 328, Jerachmiel 229, 
Rachel 325, Samuel 192, Szla· 
ma 331, Zysra Ester 14*, 186. 

Bern: Abr~ham (?) 50"', Icek 315. 
Bernard Bluma 75•. 
Bernbaum Frymet 328. 
Bernholc Eleazer 53*, 236. 
Berke Gale 325. 
Berkenwald : Abram lcchok 69", 

Blima 311, Chaim 338. 
Berkman Szymon Jehuda Lajb 

35*. 
B~rkowicz: Cwi Hirsz 65, Gersz 

332; Masza 329, Nochman 312, 
Sura 311. 

Berkowska: · Bajla 108+, Rywka 
330. 

Berlin Józef 103". 



.. Berliner.: Abram . 328, ·. Elja Oą· 
• wid· 347,· Juta Rena 31*, Mala 

94*. 
Berlińska: Lipka (Liba Glika) 7211-, 

84*,(?) Rachela 30*, Mirla 346, 
Rywka 3 I*, Sura ~Baj la) 62*, 
85*. 

Berlir1ski~ · Abraha'm 49•, 231, 
Jakób (Saul) 50„, 96'", 232, 
Josek 34"', 31 O, Hersz (Hirsz) 
Mendel 353, Lejbuś 104"', 286, 

. Lewek, 352, Lipman 24, 204,, 
·· 335, Mojżesz (Michał) · 76•, 

10 l "', 257, Szlama Szaja 345, 
Tewel 353. 

Bernowa Laja 315; 
Bernsztein Uszer Zelig 10. 
Bernsz.tajn: Gotlib 306, L~wi 326. 
Bersztat Jonas 306. · 
Besser (Dwojra) 353. 
Hester mań Frajd la 55~. 
Bezbrcida Chana ·(Mindla) 88„, 

108„, ' ' 

Bialer Abraham 97•. 
Bia.lik Hinda 344. · 
Biderman: .Abram Cha im 328, 

Jakób . Masze 328, (N~cha) 
Mach la·· 76•. 

Biedan: Ela ST", Josef 60*, 307, 
Mojżesz 82"', 265, Ruchla 313. 

Bielschowsky (Krassel) !'.(lara 69, 
251. ' ' 

Bige Dwojra Ma.chla 333. 
Bigelajzen Jakób 111 "'. . 
Bilczak: Chowa 88~, Ester Dwqjra 

59"', Icchak 63"', Juta 11 •, Szaj n· 
dla Laja 62*. · · 

Bilczyk Jakób 322. 
Bimke Choja Szyfra 41*. 
Binek Sura Lea 40"'. 
Binarowa Rajza 335. 
Binkowska Estera . 7811

'. 

Binc::iwski Jakób 78"', 338. 
Binsztok Dina 333. 
Bi,rencwajg; . 7.7, Brajna Marjef'\1 

98\ Icchak 56, 59, 61, 71, 76, 
Lewek 315." 

Birenówna Sura Lea' .. 3 l•. 
Birkenfe.ld Chaim 313. 
Bim Małka 336 .. · 

Birnbaum : Aleksander .. Zysze 
100•, Gołda Git!a 108"', 291, 
Josi 50, Menasze 336, Zysa 

I 347, 
Birencwajg Salomea (Szajndel) 

81 ~ 
B.irnszfajn Jonas 320. 
Blachman : Cesio 77•, (C)hana 

325, Hersz 49, Izrael Morde
chaj 99"', Mojsze Mordechaj 
31 *, Rela 2P, Wolf-Hersz 324. 

Blada Łaja 323. 
Bladek Henłcze 317. 
Blajwajs Sura Gilla 326. 
Blankiet: Chowa 347, Cwi Hirsz 

29"'. 
Blaum Szymon 352. 
B!ausztark Szloma Zalman 94"'. 
Blasman Jenta 83"'. 
Blaszkowska: Estera 311, Liba 

Machla 81"'. 
Blaszkowski Szmul Josef 109"'. 
Blat Chana 346. 

• Blaysziyft Nachman 306. 
Bliblau Esier 317. 
Blic Balbina 354. 
Blicblau Jakób 333. 
Blicher Lajb 319. 
Blinder Nuchem Wolf 317. 
Bljas Jahle 54"'. 
Bloch Dwojra Gela 43"'. 
Blum : Josef 93*, Sura 311. 
Bluman Haje Fejga 330. 
Blumberg Sura 334. 
Blumenłol: Dawid 346, Mojsze 

2r. 
Blumszfejn Rywka Lea 22"'. 
Bławal: Icek (Icchak) 34, 49, 50, 

61, 71, Sura 52, Szlomo Icchak 
39"', 57, 58, 59, 221. 

Bocian : Bojla 58"', Dobryn 330, 
Izrael 325, Meje 337, Moszek 
348. 

Boczkowska T oj ba 88"'. 
Boczkowski Majer 321. 
Baczyńska Laja 330. 
Bokcyn: Frymeła 111"', Szloma 
' 95"'. 
Boklar Abraham 61"'. 
Bombe. lcchok Ajzyk 75*. 
Bombel Sender 106"'. 

Boms Judyta 59"'. 
Bomfeld Tema 14"'. 
Borkowska 70". 
Berensztajn : Aron 60", Bajla 59". 
Berman Mordka Szmul 338. 
Bornsztajn: (?)Chowa Jenfa 101"', 

Cyrla 322, Dawid 32", Ejzyk 
348, Elijohu 61 "', Frajda Frajd! 
19"', Icchak Lajb (I. L.) 96"', 
162, Jehuda 64", Jonasz 302 
Małka 28", Mojsze 39"', Mor~ 
dchaj 31"', 354, Necha 96"', 
Pesa Frajda 335, (vel Jabłon· 
ka) Rafał Pinkus 349, Ruchla 
53"', 311, 342, (?) Ruda 33"', 
321, Rywka 85"', Szajndel (?) 
22", 307, Szymon 68"', Zanwel 
347, Zeew 60"', Zelig 341. 

Borower Masza 333. 
Boruch: Dwojra · 341, Pinkus 

351. 
Boruchówna Sura 309. 
Borzechowski Zyskind 337. 
Borzykowska Choja 88"'. 
Bożeńska Ruchla 315. 
Brajibart: Chaim 318, Mojsze 

Jakób 83"'. 
Brajfsztajn 63, Ruchla 104". 
Bram : Abram 338, (?) Mena

chem Mendel 9 l ". 
Brand: Bajla 351, Małka 342, 

Lea 68"'. 
Brandes Zeew 49"'. 
Brandwajman Mordka 339. 
Brandysowa Majlla Jutyda 67" 
Brauer Chaim Zysel 349. 
Braun : Dawid Sz. 250 Gitla 

Lajci 332, Mojsze 271

1 

Ruda· 
Rachela 45". 

Brauner Chana 95"', 105"'. 
Brawerman : Ruchla 54"', Szajna 

Ruchla 55"'. 
Bresler: Abr.ctm 310, Bluma Cha· 

na 65"'. · 

Breslauer Zelig 353. 
Brenałowski Mojsze 81 "'. 
Breschel Adolf (Abe) 85"'. 
Bresler Dawid Szlama 324. 
Brodziak: Chaim 311, Sura 309. 
Bromberg : Gilla 352, Adolf 352 

Laja Perla 326. ' 
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Br~Jg, liba 14", Nusen Mordka 

Brone Blima 321. 
Broner : Jehuda Lajbuś 90"', Zy· 

se 322. 
Bronisz Pinkus 317. 
Bronowska: Chowa 14", 186, 

Fajga 9", 174. Genendl 317. 
Bronowski: Abram (Abraham) 

30", 49, 50, 56, 57, 58, 71, 209 
Lewek (Lejb) 7, 22 47 170' 
Mojżesz Aron 85"', 267,' Mor~ 
diw 311. 

Brof Chaskiel Michał 346. 
Bruner Zyse Zajnwel 111"'~ 
Bruska Ruchel 42"', 311. 
Bruski: Meir 24", (Brzuski) Zel

man 299, 309. 
Brusfowska (Brzustowska) Esfer

Dina 91", 273. 
Brustowski : 42, Abram Icchak 

lcie 227. 
Bryn : Chaim Cwi 34"' Mendel 

334. , 

Brysz : Hersz 347, Abraham 58"'. 
Brzezińska : · Cerka Perla 321 

Ch,,,oja 57", 239, 351, Chan~ 
31 213, Chana-Juta 72"' 253 
Dwojra 30"', 316, Lea 55J Per~ 
la 28"', Rywka 315 Sura' 323 
Zelda. 53". ' ' 

Brzezir'lski: Abram 320, Chaim 
Lajb 343, Chananel 184 Cwi 
Hirsz 55"', Izrael 343 Joei 197 
Josef 57"', Jutel Szrage 19, Ma~ 
jer Chi! 317, Pinchas 17"' 195 
Wolf 312. ' ' 

Brzezyr1ski !cyk 328. 
Brzuslowska: Basia 113"', Cypoj· 

ra Fajga 96"', Hena 89"'. 
Brzustowski Jakób 227 .. 
Brzystowska Chana Brana 76"'. 
Brzo Krajndla 85"'. 
Buch: Estera 98", Zejw 96". 
Buchbinder Dawid 351. 
Buczyński lcchok 27. 
B~dnik Chairr Henoch 344. 



Buka Ejdel 46"'. 
Buki: Josef Dawid 77"', Mosiek 

324, T ojwie 63"'. 
Bukowski Berek 316. 
Buksbaum Ruchla Lea 98"'. 
Bursztynowicz Lea 95"'. 
Buzin Szejna Liwcza 341. 
Buzyn: Abraham ... 62"', 242, ~lie

zer Meir 113, 296, Moisze 
Abraham 62„. 

Cadkiewicz Hinda 335. 
Calecka Liba 32"'. 
Calewska Malka 320. 
Cał Dawid. 316. 
Całe : (?) Fajga 18"', Izak Perec 

346, Machla 344. 
Całek Szlema Lajb 108"'. 
Cederbaumowa Chawa 21 "'. 
Cederbaum: Eliezer Cha im 74"', 

255, Gitla 341, fokób Jehuda 
Lajb 25"', Marja 352, Mena
chem Mendel 75"', Nisan 68"', 
Szmul 339. 

Cegla : Szejna Jenla 55", Estera 
85"'. 

Celnik Moszek 350. 
Cemach Fajga 102"'. 
Cender Estera Marjem 98"'. 
Chacham Cwi 163. 
Chaim (niew. nazw.) 309. 
Chaimowicz Jakób 346. 
Choja Sara 163. . 
Chaman Dawid Cwi 113'''. 

. Chana (niew. nazw.) 310. 
Charasz Brajna Marjem 11"'. 
Charłupski Jehuda 68„. 
Chęcińska Gołda 265. 
Chęciński: (Chenczyński) Eljasz 

Baruch 63\ 244, Rywen 302, 
326. 

Cheroczyńska Marjem 32"'. 
Chimisz Mordka 352. 
(C)hofman Abram Jasek 319. 
Chojnacki Nuta 348. 
Chorodowska Chana 332. 
Chrzanowicz Dwojra 337. 
Chymisz Marjem 3413. 
Ciasnowski Szlama Josef 330. 
Cioszniak Bejla 336. 
Cohn Mojżeśz ·110„. 
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Cudkowicz: Izrael Sende 64"', 245, 
Mendel 330, Rajzel 50"', 232, 
Sura Rywka 90"', Szajndla 339. 

Cugiel Moszek Aron 330. 
Cukier: Dwojra Boj la 50"', lssa

char 92"', Natan Jokób 56, 
Szymel 315. 

Cukierman Abram 333. 
Cukierówna Brucha 312. 
Cwajg Sura Liba 97"'. 
Cwi syn r. D. 22, 56. 
Cwi Hersz syn Izraela 22. 
Cwi Hirsz syn Zejwa (Zonen· 

berg) 22, 23. 
Cwilich Abram Mosiek 321. 
Cwi Zeejw syn J. 23. 
Cycowska (?): Rywka 109"', 352, 

Szajndla 326. 
Cygelberg Józef 331. 
Cylich : Abraham 254, Meir 73, 

T auba 94"', 276. 
Cymerman: Berei Chairn 343, 

Izrael 66"', Jakób 348, Judes 
322, Ruchla 339. 

Cynamon: Haskie! (Mordechaj) 
53"', 328, Rywka 99"', Wigdor 
320. 

Cyperman : Esłera Frymet 114"', 
Mojsze 38"', 220. 

Cypermanowa Chana Sura 324. 
Cyrel (niew. nazw) 311. 
Cyronowicz (C)Hcme 309. 
Cyler: Cwi Zajnwel 109"', Izrael 

Awigdor 87"', Mindla 75"'1 Sura 
Złala 93"'. 

Cytryn: Icchak Michel 108"', 
291, Jakób Szlema 92"', Liba 
Basza 101 "', Touba 63"', 243. 

Cytrynowska: Bajla 307, Estera 
271, 312, Laja 337, Nauma 
321. 

Cyfrynowski: Mojsze Aron 44"', 
Nute 307. 

Czaplik Elijohu 56"'. 
Czarnolewski vel Ezrowicz Lejb 

343. 
Czarnożył Jakób 346. 
Czensfochowska Sura 82"'. 
Czernelewska (Czernolewska) 

Rajzel 104"', 286. 

Czerniawski Zelig 320. 
Czerniewski Markus 313. 
Czernobyler M. 50"'. 
Czołczyńska Cyrla 350, 
Ćzośniok : Abram 388, Abram· 

Godel 106"', Bajla 74"', Cwi 
Hirsz 68"', Gelo 320, Hindo 53'", 
Kajla 83"', Morjem 12"', 103"', 
Michał 25"', 33, 34, 35, 36, 
108, 205, Michał Aron 338, 
Szloma 70"', 73"', 164, 252. 

Czujna Liba 107"', 162. 
Czyjny Motel 18"'. 
Czyszewski Aron Dawid 312. 
Czyżewska Chana Fajgo 58"'. 

Dane von 160. 
Danielska Szojndla 345, 
Dąbrowski 28. 
Dane! Chana Lea 97"'. 
Daniel syn Mordechaja 22. · 
Danielewicz Fajga 29. 
Danielówna Anno 29. 
Dawidowicz : · Adel Lea 93"', Cer· 

na Laja 330, Estera 306, (Ro· 
kicki) Hersz 22, Jakub 316, 
lewek 318, Małka 34"', Mar
jem 329 Ruchla 32"', Salomon 
312, Su~a 338, Szajndel 60"', 
(Lajzerowicz) Zalman 22. 

Dembek : Abram Icek 331, Szej-
na Fajga 54"'. 

Dembińska: Dwojra Mirjt'lm 325; 
• 

1 
Chaja 46, Hena 87"'. 

Dembiński: Dawid 275, Dawid· 
Szmul 92"', Mendel 348, · Naf
tula 339, Zejw 26"'. 

Denaburski Lajb 326. . 
Dessau: Fradla 348, Rywka 339. 
Deutschman: Berła 70, Markus 

42, 154, 227. 
Diamentszfajn Estera Rywka 

106"', 289. 
Dimand Manuel Hilei 336; 
Długacz Liba 109"'. 
Długowłoski Zelik 31"'. 
Długowski Uszer 343. 
Dobronicko Rywka 29"', 40"'. 
Dobronicki: Abram Michał 329, 

Chaim Jak6b 99"', 279, Jakób 
50, 57, 58, 59, 61, 77, (1) Moi· 
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sze Abraham 33"', ·Szlarna Da
wid 324, Nusen 333 .. 

Dobroszycki Ber 114.\<. 
Dobronin Frajda 308. 
Dobrzylak Suro 337. · 
Dobrzyńska : Gitla 353, Łaja 353, 

Sura Marjem 95"', Szprynca 
105"'. 

Dobrzyński: Cwi Nuchym 86", 
Elimelech (Mojlech) 6", 168, 
Izrael 348, Jakób 1 45, 326, 
Szymon 329. 

Dobska Hoja Sura 315. 
Dokforczyk : Abram 70"', Dawid 

324, Eliezer Icchak 63"'1 Frimet 
50"', Hana 352, Jehuda Lajb 
56", Marjem Kajla 59", Mor
dchaj 19", Lejzer 334, RL!chla . 
Marjem 87"', Rywka 329. 

Domański Alexander 20. 
Daniszewska Zelda 326. 
Dornbuch Zysel Gitla 43"', 228. 
Doroczyński Józef Chaim 114"', 

296. 
Dow Abraham 73"'. 
Drangel Mordchaj Josef 77"'. 
Drojhorn: Chana Sura 318, 

Sura 318, Szmul 23"', Szymon 
26, 206, Jenta 308. . 

Drajsner Josze Lajb 317. 
Dreihorn : Chana 88"', Rywka 

56"'. 
Dresler: Estera (Pesa) 57"', 96"', 

Lejzer 337, Menachem Men
del 67"'. 

Drewnowicz Marek 20. 
Dresner : Gerszon 53"', Rafał 16'''. 
Druker Choja Brandla 343. 
Drukier: Chuna 322, Icchak 

Szloma 36"'. 
Dubowska (7) Hena (Hania) 90", 

343. 
Dubowski Jasek 337, 
Dudelczyk Jechiel Anczel 55"', 

238. 
Dudek Aron 339. 
Dumer Basia 65"'. 
Dunkielman Jakób 352. 



Dydyl (niew. nazw.) 310. 
Dykierman Fajga 104". 
Dymand: Rajzla 354, Szlema 

Meir 97". . 
Dymant: Dawid Cha im. (z Bałut) 

54"', Icek Elja 334, Mmdla 346, 
Rywka 334. 

Dynaburski Szym~n Do,:iv 79"'. 
Działdowska Maqem 9 · 
Działoszyńska: Choja 83"', Ch~-

ja Sura 321, Chowa Sura 80 · 
Frymet 37", Hena 19"', Laja 
80"', 314, Ruchla 344. 

Działoszyński: Boruch 339, Elie· 
zer 79". 

Działowska: Chowa 323, Ryw· 
ka 353. 

Działowski: Abram Szmul 75,,., 
Beirisz 329, lchezkiel Meir 
100" Pinchas 75", Rafa! 349, 
Rafa

1

! Wolf 112", Szmul 25"', 
Szloma 52". 

D~ieńdziowski (?) Abram Elikim 
8r. 

Dzigan Laja 323. 
Dzik Sura 315. 
Dziubas Motel 324. 

Edelbaum: Jehuda Lajb 63"', La
ja 323. 

Edelist Jechil 113'''. 
Edelman : Icchak Menachem 

72", Ruchla Lea 98"'. 
Eisenberg Icchak 106"'. 
Eisenschmidt Mosiek 193. 
Ejdelman Sura Laja 343. 
Ejhard Pinkus 321. 
-Ejchencwajg Berek 326, 
Ejchert Ruchla 86"'. . 
Ejgelbaum Meszek 344. 
Ejger Szajndla 345. 
Ejhorn Hersz 326. . 
Ejlenberg: Chana 333, (1) H1nda 

Bajla 65"'. 
· Ejlinberg Icchak 13", 183. 

Ejzen: Abraham 86"', Alla 328. 
Ejzenbaum Rojzq 21 "'. "' 
Ejzenberg : Dwosza 54 , Laja 

70", 344. 
Ejzenszmidf Mojsze 15"'. 
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Ejzner: Arje Mordechaj 108"', 
Dawid 341, Fojga Ruchla 327, 
Mołka 103"', Icchak (Izak) 
100"', 280. . 

Ejzykowicz Szlama-Dawid 340. 
Eksztojn: Abraham 14"', Abra

ham Lajb 88''', Jehuda Mojsze 
91 "', Judyta 23". 

Elberg: Berek Mendel 344, Ra· 
chel Leja 350, Rude 351. 

Elberson Nochmo 342. 
Elbinger : Abraham 99", Mor

dchoj 50, 72"', 253, Rywka 
(Ester) 51 "', 234. 

Elchanon syn B. 23. 
Eliasz: Chaim Jojne 56", Szlo-
. ma 57"'. 

Elinger Cwi Hirsz 97". 
Elja Szewach 335. 
Eljahu gaon wileński 163. 
Eljcsewicz Jankiel 344. 
Eljasz - cyrulik 80. 
Elkon: Jenla 340, Basia Mirla 

342. 
Elstar Estera 315. 

·Eisler Mosiek 318. 
E. M. 163. 
Encel: Szyfra 61 "', Chana Perla 

343. 
Endlisz Izrael Dawid 330. 
Engel: 78"', Cerka 338, Chana 

42''\ Fajga 316, Esiera 327 
Gobrjel Abe 35", Jok6b Moj
sze 74,,., Izrael 331, Marja 
344, Rachela 27", 208, Rojza 
48"', Rywka 38"'. Sura 86", 
Szmul 76", Szprynca Bajla 
347, Szyfra 35"', Szymon 55"'. 

Engelke Jakób 98". 
Engiel Szulim 318. 
Engielka Rajza 324. 
Englard Izrael 334. 
Engler Chaim 102"'. 
Epszfajn : Chojo Ruchla 338, 

Choja Sura 335, Chona Bajla 
339, Józef 333, Jasek 348, 
Juda Lajb 49", 232, Machla 
35", Masze 335, Szyfra 337. 

Erlich: Chona 3141 Josef 49"' 
Renia 16"', 

Erlichman Bojla Mirla 88". 
Ermans (~) Mojsze Dawid 20". 
Erster lta Łaja 348. 
Erszfer Icek 325. 
Estero (niew nazw.) 349. 
Ezrowicz vel Czarnolewski Lejb 

343. 

Fabisiak Malka 352. 
Fabisiewicz Zelig. Hersz 348, 
Fabrykant Ajzyk 350, 
Fajgenbaum Marjem Laja 350, 
Fajbusiak Chowa 49". 
Fajbusiewicz Meszek 327. 
Fajerrnan Mojsze Cwi 26"'. 
Fajersztajn Machla 26"'. 
Fajerwerk Jehuda Mordechaj 43"', 
Fajfel Meir Josef 80"'. 
Faje Laja 48. 
Fajman R.uchla 327. 
Fajn : Cwi Jehuda 62"', Dawid 

61"'. 
Fajnkind: Meszka Aron 73"'1 

334, Sara Leja 270. 
Fojnkuch Ruchla Dina 113"'. 
Fajnsztajn Lewek 9. 
Fajnzylber Szmul Zojnwel Cwi 

27"'. 
Fajntuch: Jankiel · 318, Mendel 

319. 
Fajnsztat Cerla 71 "'. 
Fajtlowicz: Abraham 35, 47, 49, 

99, 100, 215, Brucha 14"', !;s
tera 314, Gedalje 15"', Gołda 
Lea 97"', Hendla 73"', Hirsz 
Elchonon 86"', Icchak Elcha
nan 57, 58, 61 .• 100, 267, Ja
kób 53, 310, Mojżesz 6, 19, 
22, 23, 46, 50, 56, 59, 60, 69, 
70, 76, 108, 169, Necha 51 "', 
Ruchla 26,,., Sara 26, Udęl 
339, Zys!~ 352. 

Fajfag Lea 103"'. 
Fajwel : Chana Marjem 331, 

Perla 326. 
Fajwisz Jasek 352. 
Fajwlewicz Jufka 353. 
Fajwlowicz lta 322. 
Faytlo'wicz Gitl 308. 
Falcman Mihał Icchak 39. 
Falk Izrael Icchak 90. 
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Fani Icek 308. 
Foltzmon Fisze! 315. 
Faska Perla 327. 
Faust Jai<ób Josef 68"'. 
Feder: 91, Frodl<J 351, Sura· 

Szprynca 85"'. 
Federman: Roca 332, Saul 53"'. 
Fefer Marek 338. 
Feinkind M. 38. 
Feinsilber Lajo 309. 
Fejn Dawid 332. 
Felcman: Rywka 114", Baj la 

114"', Gerszon 114"', lzraP.l 
lsser 114"'. 

Feldman : Abram 31, Abram 
Jehudo 32,,.,. Cyma 355, Izrael 
321, Lipman Lajzer ~8", Szy· 
mon 30"', Wołek 306. 

Feldon: Gitlo 52"', Lojo 319, 
Lipman Lejzer 326. 

Fenfze Brana 310. 
Ferdon (m) 68. 
Ferenbach Josef Lajb 109"'. 
Fernbach: Abram Manes 62"', 

Cerla 29"' .. · 
Ferzychter Mojsze Lojb 96 . 
Ferfenberg (m) 74. 
Fidler: Abraham 47"', Abraham 

Menachem 22", Bajla 106"', 
Blima 54", Chowa 337, Eliezer 
95", Fojga 322, Frodel 15"', 
(Fiedler) Goilib 301, 316, Ha· 
na 344, (C)hil Majer 327, Jo• 
sek 308, 338, (?) Mojsze 17~, 
Pese 308, Sura 344, Sura Mał· 
ka 32-1<, Zyszo 45"', 326. 

Fidlerowa Ryfko 307. 
Fiedler: Boruch 299, 309, Me-

szek 326, Szejna 310. 
Figelmacher Zender 309. · 
Filipowicz Frojde Mirel 324. 
Finkelberg Lejzer 28"'. 
Finkelsziajn Meszek Wigdor 71. 
Finkie Fisze! 330. 
Finkielsztojn: Estera 114"', (Fin

kelszfajn) Hersz 329, (?) Sura 
·Rywka 24"', 318. 

Fisz (?) Josef 77,,., 
Fiszbajn Rywka 336. 
Fisze!: Józef Efraim 271, syn 

s. 100. 



Fiszer Estera 38"'. 
Floks : Efraim Fiszel 92"', Mindla 

331, Sura Rywka 88", Wolf 
323. 

Flamholc Chana Rywka 53"'. 
Flatau: Abram Binem 314, Fraj· 

dla 67". 
Fialo Szmuel Gedalja 92"'. 
Fledman Mirla 320. 
Flesch H. Dr. 37. 
Fiderman Choja Gi!el 325. 
Flike Gilla 318. 
Flohman (Plohman) Mirel 83"'. 
Flouman Mirla 347. 
Fogel Juta 111 "'. 
Fogler Chana 62"'. 
Fraenkel Herman (Cwi) 74". 
Franc Estera Lea 109"'. 
Frajdenrajch Bajla 100'". 
Frajer : Fajga 90'", Lipa Abram 

327. 
Frajlich: Chana 20"', 199, lschar 

Dow-Bejrysz 83'", 266, Leja 
321, Wolf 349. 

Frajman: Benjamin 84'", Elka 
81 "', Golda Marjem 77"', Mar
jem 101 "', 335, Moszei< Chaim 
351, Szlema 57. 

Frajnd: Fisze! 324, Hinda Gitel 
32"', lcchok Zajnwel 85"', Mo
szek Majer 331, Zejw Zanwel 
67"'. 

Frajndlic.h: Fajga Marjem 352, 
Gitla 313, lta 346, Izrael 
Hersz 329. 

Frajnkind Sura Lea 87'". 
·Frank : Benjamin 53"', Elka 93"', 

Michla 275. 
Frankensztajn: Frajda 323, Goł

da 355, Moszek 316, Sura 
Hinda 49"'. 

Frankenfal Fajga 98"'. 
Franko: lschor Dow 73"', Mich

la (Machla) 93"', 344. 
Frant Dwojra 94"'. 
Frenkel: Abram Icchak 45"', 

Choja Sura 22"', Chowa 271, 
Chowa Estera 90"', Dwojra 
Marjem 18"',· Estera 54"', Faj
wel 245, Fryda (Rachel) 45"', 

- 364 -

229, lcchok 54"', Jakób 38"', 
Józef 55"', 238, Juta Lea 78"', 
Mordechaj 68"', 99"', Rojza 
Gitel 57"', 240, Rozalja 39"', 
221, Róża 71 "', 252, Rachel 
Lea 63"', Sara Bajla 102"', 284, 
(Frenkiel) Sara Gołda 91 "', 274, 
Śzraga Fajwisz 64"'. 

Frenkiel Abram 335, Blima 1101<, 
Fajga 341, Fisze! 20, Ila Le ja 
335, Jakób 219, Jehuda Lejb 
108"', Perla 94"', Prywc 326, 
Suro 317. 

Frenkenszfajn vel Finkielszfojn 
Hersz 341. 

Friedman Rywka '114"'. 
Friedensohn Frajdla 10", 174. 
Friedman 50. 
Frisz Chaim Dawid 113''. 
Friszman Rochma 102"'. 
Frogel: Ajdel 325, Alter 331, 

Cwi Hirsz 110"', Marjem 28"'. 
Fr.oman Hana 341. 
Fromer: Jakób 317, (?)Hula 94"'. 
Fruchfgarlen Szmerel 345. 
Frumer: Bajla Michlo 201, Chaim 

Joel 215, 320, Izrael Icchak 
26"', 206, Jak6b Joab 201, 
Mordka 346. 

Fryc : Choja 344, (C)hana Dob
ra 323, Meir 75"'. 

Fryd : Aron 51 "', Efraim 111 "'. 
Fryde: Aleksander Sender 961<, 

(C)haim Ber 320, Jakób 342, 
Sara 349, Sura Perla 74"', 
Zelda Gilla 89"'. 

Frydel Eljasz 345. 
Frydenberg: lila 340, Szmul 94"'. 
Frydel Elijohu 95"'. 
Frydl Chowa Frumeł 88"'. 
Frydlender Dawid 43"'. 
Frydrnan: Cypa 38"', Elijohu 93"', 

Estera Juta 102"', Jochet 111 "', 
Jasek 323, Moszek Jak6b 347, 
Nachman 106"', Ruchla Łaja 
319, Rywka 341, Szewa Dwoj
ra 338, T raca (Terca) 90"', 343, 
Zelda 105"'. 

Frydmanówna Perla Dwojra 354. 
Frydowa : Brana 36"', Laja 326. 
Frydsziajn Adolf 352. 

Frymer (?) Efraim Fiszel 40"'. 
Fryszman : Abram Icchak 70"', 

Chana 84"', Cwi lcchok Ajzyk 
70"', !akób Rafał 281<, Lea 62\ 
Necha 67, Rejzla 327. 

Frydwald: Icchak lciel 73"', 255, 
Taube 308. 

Fuks: Baj nisz 324, BI ima Kaj la 
87"', Caleł 35'.), Frymefa 97"', 
Hinda 319, lcchok 108"', Izrael 
Jehuda 37"', Szmul 355, Wolf 
(Zejw) 114"', 296. 

Furman Gitel 312. 
Fulerchendówna Ruchla 354. 
Fux JL1des 308. 

Gady Szprynca 80"'. 
Gajzler: tljasz Szymon 351, 

Mojsze 114•. 
Galewska( i): Rywka 34*, 335, 

Cwi 97"'. 
Golańska (Gałązka) ? Rywka 

1071<, 
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Ganzki $ziarna Józef 354, 
Gawrońska(i): Sura Dwojra 62"', 

Jakób 318. 
Gdańska Sura Rywka 74"'. 
Geceles: Ruchla Szajndla 2 l "', 

Zejw Cwi 21 "'. 
(G)(H)echt: Abram Jakób 63"', 

Ester 332. 
Geiger Abraham 105. 
Gelbard(f): Blima 335, Hersz 

328, Pinkus 332, Szajndel 52"', 
Chana Jachet 14"'. 

Gelber: Fajga 43"', N. Dr. 38, 
Gelade Ester Cyrla 326. 
Geld Jonas 337. 
Gelertner Estera 340. 
Gelibler Blima-Mirla 337. 
(G)(H)endrykowski Mendel 332, 
Genrajch Rywka 327. 
Gerber Blima 18"'. 
Gerszenbaum Luzer 334. 
(G)Herszenberg Ruchla 332. 
Gerszkowich Marjem 80"'. 
Gerszon : Aron 303, 340, Brucha 

331t, Chana Gitel 46"'. 
Gierszon: Bajla 312, Jakób 345, 

Hinda Bajla 35"', Gołda 323, 

Łaja 51"', Łajzer 314, Machla 
321, Meir 30"', Ruchla 30\ 
Sura Łaja 84"', Szloma lcchok 
86"', syn Z. 103, 

Gersł (Gerszł?): Abram Hirsz 78"', 
Chana 27"', Izrael Jakób 32"', 
Jakób 313, Mindla Rachil 113"', 
Pereł Ryf(w)ka 323, Szajndla 
334. 

Gerszlenowicz Nacho 350. 
Gerszuni: Cfwskiel 350, Ger

szon Mendel 101 t<, 

Gertal : Josef Jehuda 80ł', Josek 
Lejb 339. 

Gilow Manes 329. 
Gincberg Icchak 106"'. 
Ginsberg(?) Gitla 112„. 
Ginsburg 50. 
Ginzberg Abram Lejb 331. 
Gisser Dobryś Rajzel 109"', 
Glanc Rywka 348. 
Glasman Arje: 331, Szajndla 337. 
Glater: Liber 33"', MindJa 39"', 

Szlama 23~. 

Glicenszfajn: Choja Gilla 337 
Moszek 341, Ruda Bina 91 ~. 

Głikman Nusen 320. 
Gliksman: Anna 332, Estera 

lipsza 87"', 269, Fanny (Froj
del) 68", 248, Frajda Choja 
329. Jakób 315, Mola 114", 
Moj.żesz lcchok 272, Perla 95". 

Glucksman Felix 70", · 
Głaz Fajga 106„. · 
Głowińska( i): Gołda T auh>a 345, 

Mordechaj Binem 64"'. 
Głuchowski Icchak Ajzyk 46ł'. · 
Głupczyńska(i}: Cera 29", Mirel 

313, Mordechaj 26, Szmul 332. 
Gniedzińska Ejdla 333. 
Gociał (Gofschal) : (C)Hil Me„ 

chel 345, Jechiel )ekiel 201, 
Lejb 314, · Michaił 340, Ojzer 
170. . 

Goheil Rajza 341. 
Golband Cyna 319. 
Gold : Fajga 50"', Hersz 328. 
Golda Nuche Mordka 323. 
Goldab Gołda Laja 331. 
Goldbari: Baj rach 89"', lcchok 

Jehuda 75". 
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Goldberg: 1 OO, Abrah~m Boruch 
70"', Ajzyk 73"', Be~ek 353, 
Chanach Henich 98 , Estera 
Małka 91 "', Eliezer 56"'1 Frajda 
(toja) 43"', 322, Gitla vel' Au-• 
gusta 333, Henoch' (Henich) 
26", 4:J"', 57, 58, Henoch (Hew 
ryk) 207, Icchak Cwi . 78", 
lcchok Zejw 106", Jakób .. (Da
wid\ 107"', 311. Joel 61"', Jó·· 
zef 

1

312, Ryf(w)ka 316, Szaja 
316, Szlama 74"1 Wołek 347, 
Zanwel 60"', 331. 

Goldberszf Mojsze 9711
• 

Goldenraf: Jakób 49, 57, 196, 
Jakób Jehuda 52, 56, 89, Ja• 
kób Lajb 17"', 57, Ruchla 317. 

Goldfarb Aron 312. , 
Goldflus Estera 60"'. 
Goldfu.s Bajla Estera 9811

• 

Goldhelf lcchok 38"'. 
Goldkalb Cyna 346. . 
Goldkranc : Kalman Mendel 

340, Mojsze ICchok '82"', Me· 
nachem Mendel 82". 

Goldkop(f): Bina 311, Mindel 
Rywka 65"', 246, Pinchas 12"'. 

Goldman: Adolf 106"', Gabryjel 
108"'„ Gitla Frajda 68"', Dawid 
67"', Szprynca 349. . 

Goldrat(h): Choja 300, 313, Ma· 
nes 226, Menachem 42"'. 

Goldrycht Nicha 61"' 
Goldryng Mordchaj Lajb 97". 
Goldstein Jakób 25". 
Goldszmit Brandla 352. 
Goldsztajn: Aron 31 "', Chaim 

343, Chowa 354, Dawid 352, 
Genendla · 68", lta 325, Liba 
311, Ruchla Łaja 39", Szmul 
(S·zmelke) 214, 322. 

Goldsztejn Zejw 22"'. 
Goldwaser Josef Dawid 22"'. 
Golomb Gitla 91"'. 
Golumb Abram Icchak 75"'. 
Gołda Całel«C1) 318. ' 
Gołomb Hińda · 77"', 251. 
Gomoiński Mosiek 312. 
Gonzka Choja 71"' 
Gońska Estera Liba 100*. 
Gorko Chaim 242. 

Gosdtajn Lajzer 312. 
Gostyńska( i). Rachela 101 "', 

Chaim Szymon 302, 338. 
Gorzańska Elka 349. 
Gorzewska(i): Perla 317, Icchak 

Jakób 53"', Szmil 310, Szmul 
Lojb 320. 

GOsioł Józef 308. 
Goiesgenade (n)~: Chana 51 "', 

234, Józef Chaim 43"', 228. 
(n) Juda Lejb 86"' 268, Maik a 
76"', Raca 15"', Szoel 319. 

Goihc1jm Matys 321. 
Gotheil Gołda Dobryś 24"'. 
Golheim Rasza 95"'. 
Golhelf: Choja RL1chla 18"', 314, 

(?)Choja Sura 27", Jenla 39"', 
Sender 103"'. 

Gothil Ejzyk 343. 
Gotli(e)b: Lajzer(?) 309, Mar· 

jem 72"', 333, Mojsze Chaim 
13"', Ryf(w)ka 307, Sura 81"', 
Szewa 335. . 

Gotsztajn Aron Gedali 170"'. 
Gozdowski Stanisław 33. 
Goździk Juta Frajdla 94"'. 
Grabis~ewska Zysla 333. 
Graf Meir 85"'. 
Graden Gilla Miszknt 334. 
Gronek Aron 335. 
Grin Lejbuś 333. 
Grinbaum Ila 319. 
Grinbaumowa Marjem 329, 
Grinblat Taube 318. 
Grinszpan Abraham 317. 
Grinwald Dow Beri 23"', 
Gr.obdyk: . Srul 312, Zisa Genen-

dla 17". 
Grobman !desa 341. 
Grocholic Lejbuś 66". 
Grocka Mindla Szprynca 327. 
Grodens: Boruch 332, Gitla 57". 
Grodzeńska(i): Estero 93"', Szrnul 

91". 
Grodzka - Rajgrodzka CC) Hana 

338. 
Gron Lewek 307. 
Gros : Abraham 49"', Abraham 

Mojsze 32", Fajga Libcia 23", 
Hersz 329, Menachern Men· 
del 46"', Raszka 336, Tojwie 18"', 

~
; 

. t 
l 

.,,., 
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Grosberg:, Łaja 88"', Rasza 18". 
Grosman : 17, Benjamin 321, 

Blima 306, . Chaja Marjem 
. 40", Chana 70"', Cwi 40", Da

wid 58", Fajwel 312, Bradla 
73", Icek. 309, Iła Golda 323, 
Jóchet(a) 316, 352, Jakób 12"', 
107~, 177, 307, Jasek 306, Ju
da Lajb 323, Liba 309, Majer 
340, Małka Sura 14", 191, 
Pinchos Zelig 95"', S. 50, Sa
muel 46, 56, 59, 60, Sura 306, 
358, Sura Frajda 76", Szmul 
307, Zyskind 342. 

Grosmanówna : Marjem 351, 
Sura 29. 

Grotek Abraham 81"'. 
Gruenwald Dr. 37. 
Grunblat Lajzer 308. 
Gruszka: Gabryjel 29"', Jakób 

Mojsze 27"', Rafał 341, Wiitel 
321. 

Grynbag !desa Bajla 350. 
Grynbard Gerszon Jehuda 114". 
Grynbaum: BI ima 348, Cha im 

Mordechaj 96", Dawid 47", 
Glik! 66"', Juta 7211

, Majer 40"', 
Moszek · 332, Nechame . 345, 
Rajza 61 "', Szmul Lajb 342 .. 

Grynbaumowa 154. 
Grynbart Hinda 324. · · 
Grynberg : Abram Mojsze 103"', 

Chana 58"', Cwi Hirsz 65"', 
Estera 7511

, Fajgć:i Rajza 96"', 
Fiszel 327, Frumefa 27"', Hirsz 
Jakób 31 "', lta 348, Jehosi:ua 
Heszel 57, 58, Nusen Nute 77"', 
Ruchla 348, Szmul 315, Zelda 
346, Zisz Sura 89"'1 

Grynbergowa Ruchel 36", 322. 
Grynfeld Masza 14"', 312, 
Grynholc Choja Sura 349, 
Grynkrant Dawid Dow 62"'. 
Grynszpan: Choja 340,. Frajda 

18", Icchak Icek 27"', Juda 
Lajb 324. 

GrynszłcJjn: Aaron 'Jechil. 106"', 
288, Chaja Ruchla 89", Fisze! 
345, Hendla 96"', lcchok Ajzyk 
991

". 

Gugold .Jenła 313, 

Gulbas ~ Abram 342, Choja 
Rywka 342. 

Gurka Chaim 62. 
Gurnrajch Marjem Henka 335. 
Gurska Chano Rasza 1 OO". 
Gurski Efraim Fisze! 60"'. 
Guszt Jehuda 87". . 
Gulgabel Sura B. 67"'. 
Gutgold: Abrahafn 21" 199, Awig

dor Zejw 37", Ejga 353 Golda 
348. Gutenberg: Jehudd Lajb('P) 
8", Jochwed 8" (?), 173, 308. 

Gutenfag Mmja 101"', 283. 
Gułernian: Abraham Nachman 

94"', Chaim Joel 14"', 59 Cho
ja, Chowa Perla 82", J~el 49, 
56, 185, m Meir 65"', Perla 344. 

Gutfraind Fajwel 314. 
Gutkind: Juta Rela 49" Mar-

jem 337. ' 
Gutman ! Bluma 309, (C)Hana 

333, Estera 44"; lcchok 69"', 
lchezkiel 113"', Izrael 336, !sza 
67, Rude 319, Sura 324, Szmul 
352. Zysęl 91"'. 

Gutnicki Dawid Lejbowicz 336. 
Gutrajch (C)Hula Małka 349. . 
Gutszfadt : Jakób (Jankiel) 23"', 

201, 304, LH. (Jehuda Cwi) 9". 
Gutsztat : Abram Simche 335 

Izrael Icek (Izydor) 331, Janke~ 
· 346,. Liba Ruch la 108"', Szajn

dla 99"'. 

Habegrinc Jakub Josek 326. 
·Haber : Estera 72"', 338, Jakób 

23, Joszua Falek 100"'. 
Haberfeld Daniel 89; 
1-laberman Genendla 24"'. 
Haffer Ruchla 99"'. 
Haft Chana 32.2. 
Hagendorf Blima 354. 
Hahn Izrael Dawic;I 31". 
H(Ch)ais Mirla 337. 
Haiszisz Jakób 72"'. 
Hagman 50 .. 
Hajman: Eljasz 343, Jakób 1?_"', 

Szlama 320. 
Hajmanowicz Mechla 97". 
H(Ch)ajmowicz Izrael Lejb.349. 



Hak: Necha 312, Szmul 83". 
Hakmacher Moszek 331. 
Halcman Mosiek 321, 

. Holpern: Gedalje 69"', 249, 
Choja 88'", 271, Tojbe Fajga 
58•. 

Halłrecht Mojsze 58'" 
Halłrycht: Icchak Icek 12„, 177, 
Mojżesz 240, Necha 242, 
Roza (Rojza) 96''', 278. 

Hamburger Meir Bunem 73"'. 
Hamburska (i): Ester Liba 114'", 

297, Juta (Bojla) 35„, 98'", 
216 Rywka 312, Efraim (Fisze I) 
Cwl 35'", 215, Elchanen (Jokób) 
14„, 23, 49, 56, 59, 184, 
Mojżesz 86'", 268. 

Hammer Choja Perla 346. 
Hampel (C)hawa 316. 
Han (?) Mirla 56„. 
Hancmon Fruma Rajzla 343. 
Handelsman : Ester Jacheł 198, 

Rajzla 20"• 
Hanftwurcel Rywka 97". 
Harasz Szejna Raca 103"'. 
Harnowa lipcia 32". 
Harnower Notan 38. 
Hasandlar Johanan 163. 
Haszkiewicz Gitel 26, 
Hoze Hinda 17'". 
Heańska Dina 10". 
Heber: 47, Becałeł Lejb 59, 

Becaleł Jehuda Lejb (Lewek) 
46, 171, Chaim Mordchaj 
lcchok 93", 276, (J. L.) Jehuda 
Lajb 56, (l) Lewek 22, 50, 
108, Lewek (Szloma) 7", Ma• 
nes (Izrael Menachem) 39"', 
222, Mordechaj (lcchok) 58, 
59, 61, 62, Race (patrz Nr. 754) 
321, Rojza 33", 214, (1) Rywka 
10•. 

Hech Choja 39.11, 
Hechszfajn Czarna 325. 
Hechł: . Dwojra Ryf(w)ka 323, 

(?) Gitel 319, Icek 87, 314, Jó· 
zef Dawid .73"', 254, tuzer 326, 
Menachem 40\ Zalman Hirsz 
341

'. 

Heiman : Beile 67"', Eljas 85, 
Franciszka (Fajga) 7:/', 

Hekel lcchok 48„. 

Hd111c111 : Chnwc1 Esłern 34~ 
r:: U"~~ M l I . ' . I (,,;SfGf'(l 0-. I Or( C )(Jj 2 r, 

Helmcmowa Ryf(w)ka 310: 
Hembm:h Mmjern Dwcijra 336. 
Henczyr'isko GekHfo 83". 
Hendlid1 Hudes 319. 
Her:~Ji~z. : ... Ajdla . 3·1~\.„ Choja 

61!10 317, Cudck 2.>, 205, 
Gelod4') Row Bl", Fiszel ::?49, 
Jokób Jó:rnf 36", 21 '/, Mojżesz 
Aron 74", 2%, Szl<rn1c1 Jr, 
219. Symchci Hinern 302. 

Hendrykowkz Htmn Chojo :14~, 
Hcmdrykuwskn(i): Bajlo 322, fo· 

kób !'>2•, LEiwek 313. 
Henrcijch (C)Hrn1cJ 323. 
Henryk t>wsk i Zelig 3!:l4. 
Hf~rbal Judkc:i (111) 343. 
He!rberu Mordko 343. 
Herbs Chow<:1 1'16. 
Herb.si Chnjo 11 ". 
Hercberg R1.Jwcm 64". 
H(•ircEij9~~r Bojki Otllo !.>! •. 
Herc:ke Nuflnli I (1~. 
Herckowkz frnjdln :311:3. 
Herszlmum Jm::hil;d :n•. 
Hern:b4'1r9: Elit:1rnr Jii•, Mnrj1rn1 

I O I\ Mosuik 328. 
Hersienl.n~rg : Esh~m tojo 60\ 

I.miel Cwi 69. 
Hersi.k om r ~~jw is z /57. 
Hers.z.korn Szk11nc1 Dcw<id 338. 
HEirSl.k<>wicx. : Abrnhwn ff/"1 

Boruch :;:n. Chciskłt~I 353, 
Dc1wid TJ", Fojwł•I S•m:19e '/6", 
Frc1jdc1 Rywkc:1 :M', Gciłdc1 306, 
Hudes Lc1j'1 3~16, fosef 58\ 
b:iici ao•, :314, Mkhlcl Dina 
2r. Mojue kikob ·105•1 
(Zylberberg) M(Hiek 25, 
(ówrio) Poler 9ti•, 162. 

Hem:lik : Enc:iel l, MnjEu :340. 
Herszlik<)witz : LC:lwr1k :M6. Suci· 
g~ Fe1jw!!!I '1 l4", Szyrnon 48'1 

Hem:likowski J61~f :120. 
Hem:sohn: Jernchcm1 31 •, Szc:11·n-

dlo 318. 
H~rh;, Eslera 325. 
Heyman Frcmciuka 2(i2. 
Hilberg Dawid 31.12. 
Hiller Abram Fis:r.el 84"'. 

I 

I 
I, 

f 

Hiller (C)Hil 351, Meir 85". 
Himelowa Chaja 59"'. 
Himowicz Jechiel 14"'. 
Hirszenberg: Estera Lea 242, 

Izrael Hirsz 250. 
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Hirszberg: Tojwie Cwi 54"'. Teo-
dor 237. · 

Hrusfowska Marjem 335. 
Hoch Zlała H". 
Hochberg-Adler Szoel 354. 
Hochenberg Ester 336. 
Hoch~an: Cypojra 18"', Elchonon 
, 105, Gitel 319, Samuel 204. 
Hochmanowa Klara Dobra 324. 
Hofer Jehuda 65"'. 
Hofman: Chil Całel 322, Jankiel 

343, Roj za 325, Sura Laja 350 
Szmul 24". ' 

Hohenberg Chaskiel 352. 
Holcman: (?) Dwojra 104"' Goł

da Fajga 113"', Estera' 333, 
Liba 349. 

Honig: Basfa 111"', Chaim Ja~ 
' kób 349. ' 
Honigszłok: Majer (Meir) 58, 

214, Ruchel 65'", 245. 
Horn : El ja Bern 275, Estera 41"' 

Elja Dawid 3211
, Frymefa 337

1 

Rachil 320, Uryn 354. ' 
Horończyk: Abraham Jakób 54"' 

237, Jechezkiel 73,,., 254, Laj~ 
68, 248, 334, T auba 304. 

Horosz Judei 27,,., 
Horowicz: Ber Markus 348 Bli· 

ma 24"' 318, Brajna M
1

ichla 
26, Dawid Eliezer 32"', (?)Dwoj· 
ro Ruch la 33", Eliezer 75"' 256 
Fajwel 341, (H)Gersz ' 348

1 

Gitla 24"', 201, Jakób Grojnem
1 

43"', Jakób Fajwel 84"', Hinda 
Juda 102"', Raca 345, Rywka 
66"', Szmul 8"', Wittel 10"', 174. 

Horyn: Eli 37"', Hersz 314. 
Hubei Jehuda Ari 71\ 
Huberman Choja Sura 346. 
Huze Marja Zelda 345. 

lbałulin Sofiułła 160. 
lcie.„ 161. 

Icchak Ajzyk syn A. 23 
Icchak Icek syn M. 22. 
Icchak Jakób syn S. 98 . 
Icchak Jakób syn Sz. 23, 59. 
lcekson Choja 350. 
lckowicz Mojsze Aron 77''". 
lckowiczowa Gitla 69"'. 
łgielka Enoch 338. 
lmber: Elko 80"', Frajda n", 

Josek Majer 353, Zalmen 91". 
lmberowa Małka 333. 
lmich Cypojra 100"', 281. 
Infeld: Fajga 62"', Ruch la 346. 
lnzel~zfojn: Chowa 98"', Mszulem 

93 , Szmul Zajnwel 63"'. 
lżbicka(i): Bino Laja 332 Ester 

315, Krajndla 317, Mindla 
333, Nec~a 61~, Rajzla 34"', 
Rywk.a 9Jl , Sura· Rywko 342, 
Ber 113 , Dawid Binem 40\ 
kek 320, Mordchaj 43"' Szia 
(Szyja 329. ' 

Izrael Brana 328. 
lzraelewicz: Dawid 339, (1) Su

ra 21". 
lzraelowicz: Bluma 317, vel 

Głupczyński Cudek 25"', 204. 
lzrdlowicz: Moszek 309 Lajzer 

316, Pinkus Icek 311. ' 
Izraelsko: lto (Jenfa) 29, 89", 

Sara Brajndla 236, Sura Szajn
dla 52". 

Jachimowicz: (C)Hana Sura 348, 
Juto 102"'. · 

Jachimkowicz Rajzef 324 
Jachomowicz (C)Haja 3fo. 
Jachówna Szera 309. 
Jagodnid<i Mendel 306. 
Jakób Lejb syn I. 23. 
Jakób syn P. 103. 
Jakóbowicz Aron 338. 
Jakóbowicz: Abram 16"', 109", 

332, Abram Abe 71 "', Abra
ham lcchok 54"', Bajlo Laja 
59"', Benjamin Josef 107"', Ber 
29, Chaim 344, Choja Cerla 
60"', (C)Haja 330, Chane 114"' 
343, (C)Hana 336, Cwi Josef 
40"', Dawid Lejb 93,,., 341, 
Dobra355, Eliezer Lipman 103"' 



Jakubowicz: Elijohu Benjamin 29"':. 
Ester 28", _ 311, Fajga Perlą 
111 ", Frajda 335, Gilla 340, 
Hersz 320, 330, -vel Janldowiq: 
Hersz 326, (owa). Hinda 29, 
93", _Hinda Judyta 48", _ Icchak 
Jakób 101"', Icek 29, 319, Izrael 
Icchak 84", Jankiel 306, Josef 
Jalder 84"', Jasek 339, -_Józef 
49, 326, Jehuda 54", Judei 
104", Lejbuś 346, Lewi 347·, 
Liba Ruch la 352„ Łaja 29, 76"'; 
Małka 341, Masza 323, Maj~ 
sze -29"', 40, 69, Moszek 313, 
Mirla 64\ Marjem Laja 329, 
Naffuła 333, Necha 319, Nu
chem - 57"', Nuchem Gedalja 
24"', Nusen 352, Pejsach 51"', 
Peretz 317, Perla 340, Rachla 
331, Rejzla 326, Rojze 317, 
Ruchla Łaja 340, Ryf(w)ka 
324, Rywa _ 316, Rywka "Judyia 
58"', Rywka 351, Sara 308, 
Sura 320, Troca 105"', Zejw 
Szmul '83". 

Jakubowiczowa: Dwojra· 307, 
Sura 306. 

Jakubowiczówna Sura 29. 
Jakubowska: Sura 334, Choja 

Sura 329. 
Jakubówna: Jachweła 29, Złota 

29. 
Jankielewicz Wolf 308. 
Janklowicz Golda 324. 
Janów: Chana 327, Cwi Awig

dor 75"'. 
Janowska: BI ima 238, 330, Este-

ra 325, Pesa Debora 103"', 285. 

Jarkiewicz Chaskiel 343. 
Jechiel syn M. 23: 
Jedlicka Rykla 343. 
Jedlicki Icek 333, 
Jedwabnik Sura Choja 66"'.' 
Jedwcibny Jakób 31 "'. 
Jehuda Arje (z Widawy rabin) 

22, 53, 81. 
Jentszman Szlama 72''" 
Jerecki Mojsze Josef 48". 
Jeroszewski Jakob 325. 
Jerozolimska: ~hoja Mirel 41 "'. 

Mirel 223. 
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Jerozolimski: Aron 5", 166, Men" 
del Wolf 30. 

Jeszunek Iła Sura 336. 
Jeżewicz Michał 20, 
Joachimowicz: Gitel 307, Josef 

61, Mojsze 94'". 
Jochels.on Szraga Fajyvel_ 94". 
Jachimowicz (?) Daw.id 108"'. 
Joel syn S. 46. _ 
Jaffo Matysjohu Uszer 68"'. 
Josef syn M. 22. 
Josek (niew. nazw. 310). 
Joskowicz: Abram 319, (?) Abran1 

Abe 26"', Abram Menochem 
83"', Awigdor 36"', Baruch 15"', 
29, 193, Chojo 102•, Chona 
Huger 348, (ówna) Dwo(j)ra 
82"', 161, Eliezer 29, Estera 
339, Estera Malka 338, Hersz 
342, Icek 325, Jakób Josef 66", 
Loja 338, Machla 339, 341, 
Moria 309, Mindlo 61 "', Moj~ 
i.esz 274, Mojżesz Aron 108"', 
Meszek 344, Pesach Benjamin 
95"', Simon 340, Szajndla 76",' 
Szmul 309, Uryn 335, Zysman 
352, 

Jozef Boruch (z Będzino) 72"'. 
Józef syn A(brahama) 22, 56, 59. 
Józefowicz: Abram Józef 326, 

Iła Choja 326, Cwi Hirsz 29, 
Gitlo 335, Szajndla 64"'. 83"'. 

Jozue rabin z Kutna 67. 
Juda Lejb syn Jakóba 22. 
Judelewicz Nechuma 341. 
Judk(i)es Icchak 78, 161, 
Judkiewicz Lipka 346. 
Jung Rywka 336. 
Jungier Blima 334. 
Junkier Matlo 354. 
Jurkiewicz: Jached 58•, Hinda 

Rywka 344. 
Jurkowicz Sura Rywka 53"', 

Kac: Baj la 79"', Chana 62, Esfer 
337, Gelade 11P, Jehuda 
Lojbuś 72"', Małka Rela 61 "', 
Mordka 76"', 332, Pinchas 
Aron 61"', Sura Hinda 99"', 
Szlama 329, Wolf 200. 

Kacewman Icchak 58"'. 

l 

Kacherg Ryf(w)ka 321. ' ' 
Kaczajski lcchok Ajzyk 58". 
Kaczka: Jabób (Jankiel) 346, 

358, Jechiel 92", Lajbuś 309, 
toja 100"', Sura Hinda 350, 

Kaczmarek Lewek 318. 
Kaczyński Lejbas 317, 
Kafeman Eljukim Gecel 65"'. 
Kaferman Jojne Josef 114". 
Kaftal: Aron 100"'. lipa 342, 

Sura Zisa 62•. 
Kaganowicz Abram larach 325. 
Kajchert Choja Sura 324. 
Kqkul Ludwik 71. 
Kal Mordka 342. 
Kolb: Cyno Gelode 76", Gołda 

162. 
Kalmanowicz: Icchak Ajzyk 110"', 

Rachel 35"'. 
Kolmierzyk Fajga 331. 
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Kalmos Symche 317. 
Kalinowicz: Frymeto 340, Mor-

dchaj 79"'. 
Kalińska( i): (?) Brandla 18"', . 76 

Chowa 68"', Fajga 306, Fra1~la 
67, Saro 39"', 306, Tauba 3::>_1, 
(Cwi) Hirsz 71"', 300, 314, lcie 
Icchak 2.8", Lewek 299, 312, 
Mojsze Abraham 24"', Szlama 
345 Szmul 299, 311, Wolf 
(W~łek Zejw) 35"', 215, 339, 
351, Zelig 67. 

Kolsiz: (Juda) Lejb 71 "', 252, 
341, Sura Temerl 324. 

Kaliszer Mochla 70"'. 
Kamanowicz Szajndla 349. 
Kaminer Wiłel 13", 184. 
Kamińska Brondla 314. 
Kamierzewiczównci Ruchel Libo 

324. 
Kampel Jakób 318, 
Kanarek Choja Necha 313. 
Kandel D. 38. 
Kantor: Abram 348, ~inda 31~ 
Kontorowicz: Gołda Mindla 106 , 

Szlema Cwi 110"', Szmul 342, 
Kapelusznik lcchok Jehuda 66". 
Kaplan : Bluma Loja 346, Bra• 

na 102"'. 
Koplanowa Sura 324. 

Kaplun Frajdel 353, 
Kapłan: Chona Hadesa 115"', 

Liba 84•, Ruchla 29"'. 
Kapłańska SzarloHa 65"'. 
Kapłon Boruch 312. 
Kapłowicz Efraim Fisze! 70"'. 
Korczewski Abram 341. 
Korczmar Choja 321. 
Karmazyn Łaja 113"'. 
Karmioł Meir (Zejw) 100"', 340. 
Karpel Menachem Munisz 102•. 
Karpińska( i): (C)Hana 312, Cwi 

Hirsz 15"'. 
Karfowska(i): Frajda 114"', Mor

jem 351, Ajzyk Icek 19"', Ja
kób 60"'. 

Kasz Łajzer 345. 
Kasztan Daniel 106"'. 
Kaszub : Cwi Hirsz 61 "', Gela-

de 65"'. · 
Katz: Celo 3.19, Chana 25", 

(?) Gitla 314, Eli 25ł<, Zejw 
Wolf 22. 

Kaufma~ : Cypra Sura 345, Es
tera 75", 256, Fajga 332, Jo
sef 74", Mojżesz 265, Szlama 
Mordchaj 83•, Szybka 330. 

Kazimierska Frymet 315. 
Kelmanowicz Pesa 354. 
Kelmer Estera 337. 
Kembelinskier Cypora 338 .. 
Kembliński Icchak Jakób 64ł<. 
Kempirlska: Dwojra 75", Jenła 

114•, 
Kempiński: Beri Pinchas SP, 

Chaim 347, (I) Jakób 50, 77"', 
323, Lajzer 333, Josef Szlema 
83"', Szlema Fisze! 351. 

Kempner Mojsze Dawid 66", 334. 
Kenig : Abram Lejb 328, Dow 

Beri 76ł< 257, Efraim (Fiszel) 
71"' 253, 337, Gedolje 49,_ 7:, 
299, Gitla Rywka 72"', T OJ Wie · 
16*. 

Kenigsberg Icek 10~ "', 345. ,,. 
Keński vel Lewkowicz (1) 86_. 
Kepper Małka Rejza 337. 
Kiersz Staja 333. 
Kersz- Szmul lschar 64"'. 
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Kerszbaum: Aron 62", (C)Hana 
339, Pesa Rywka 71 "'. 

Kesler Chaja Rywka 69"'. 
Kestenberg M. 50. 
Ketler Rajzla 96"'. 
Kiepski Lewek 307. 
Kierwańska Rywka Frajdel 325. 
Kimelman: Mania 57"', Sura 

Rejzla 340. 
Kin: Bajla 27"', Cwi Jehuda 55"', 
Kineg Berek 339. 
Kipper Markus 61 "', 242. "' . 
Kirszbaum H(endel) 38, 114. 
Kirszman Sura Małka 32"'. 
Kirsztajn: Gilla 86"', Raca 85"'. 
Kissin (Kissyn} Estera 68"', 248. 
Kissyn Aron Jakób 65"', 246. 
Kiwak Dwojra Hendla 342. 
Kiwak Joska 107"'. 
Klajman Laje 306. 
Klajn Gołda 320. 
Klonowska Marjem Chasza 103"'. 
Klaper ldla (?) 318. 
Klaperzak: Laja Jenfa 111 \ 

Mojsze Josef 23"'. 
Kleczewska Julja 342 .. 
Kleiman Szejna 75"'. 
Klein Mojsze Izrael 26"'. 
Kleinman Fajga 67"'. 
Klejnbaum Choja Sura 92"'. 
Klejnberg Abram Fisze! 326. 
Klenbok Josef Grojnem 95"'. 
Klenie Perla 330. 
Kleper: Hana 316, Eljasz 314. 
Kliger (?)Sura 59"'. 
Kligman lcchok 19"'. 
Klinger: Iła 343, Nuchym 60"', 

Sura Rywka 351. 
Kłodawski Mosiek Lejb 351. 
Kny (?): Hinda Kajla 84"', Szmul 

Jonatan 64"'. 
Koch: Dawid 108"', Kalman 33"', 

Majta 335, Pesa 60"'. 
Kochańska: Bajla 48"', Brucha 

T auba 316, . Chona Chowa 
22"', 200, Gitla Chaja 334, 
Golda 104\ Hena 319, Rela 
10"', Ruchlo 353, Sara 25"', 
204. 

Kochański: A. 50, Abiram 315, 
Awidgor (Szymon) 24, 25, 26, 
56, 108, Daniel 62, 108"', Izak 

Jakób 22"', 200, Samuel 59, 
96, Szlama 29"', Szymon 297, 
307, Symcha 56, Wigdor 47, 
49, 301, 315. 

Kochman (1) Josef 48"', 
Koenig Gadali 309. 
Kohane ldesa 349. 
Kohn : Abram Abe 26"', Awig

dor 11 "', 1751 Eljasz Lipman 
315, (C)Haja Sura 316, Jenta 
309, (Kohen} Juda Lejb 43"', 
172, Judei 321, Judyta 35"', 
216, Ludwik 26„, 206, Mołilda 
58"', · 240, Mojsze Nechemja 
13"', 179, Seweryno Justyna 
96"', Szlema Boruch 32"', Szmul 
325. 

Kojfman Lajb Jokób 108"'. 
Kolembrener Juk iel 314, 
Kolsko( i):(?) Basia Marjem 50"', 

Brana 7P, Chana 109"', Chaim 
Fisze! 30.i<, Juta 90"', Marjem 
Łajo 52"', Mosiek Abram 322, 
Ruchla Łaja 344. 

Kołton Estera 68.i<. 
Kołton Liba 346. 
KoHun Perła Łaja 92.i<. 
Komorowska : Gołda 354, Ruch-

lq leja 30.i<, Sura Rywka 90"'. 
Komorowski Hersz 315. 
. Kompel Iła 313. 
Kon: Abram Eljasz 324, Ben ja

. min Wołek 351, Besse 336, 
Blimo. 109\ Choja 353, (C}Ha~ 
ja Sura 320, Czarna 58"', Elja 
Nisan 326, Hendla 90.i<, Icek 
346, Izak Mordechaj 109.i<, 
293, · Izrael Izak (Icek) 305, 
353, Jakób Icek 330, Juda 
Lejbusz ~1 "', 273, Marjem 41 "', 
324, Moiżesz 293, Perla 345, 
Pinchas · Eliezer 53, Ruchla 
351, Seweryna 278, Szlema 
Josef 40"', Szmul 321, T aube 
332. . 

· Kc;inarski (S. Z.) Sz.lama Zalman 
. 70"', 153. . 

I 

Kon~ecpoler Jakób ftordchaj 137\ 
Kon1er Szmelka· 38 • ., , , . · 

· Konsens Recha 61"'. · · 
Konsztadt .H. 50. 

j 

Konszfat Jakób 347. 
Kopciowska: Hinda 247, 336, 

Tauba 340. 
Kopel: Baj la 322, Jechiel 58"', 

Jehuda Lajb 63"', Josek (C)Haim 
324, Ruwen Izrael 64"', Rywka 
Rojza 25"'. 
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Kopelman: Bajla Hinda 66"', 
Icchak 78.i<. 

Kopelowicz Mordechaj 262. 
Koperwasser Josek 313. 
Kopfman Szajndef 307. 
Kopiowa Glika 309, 
Koplowicz: Juda 307, Mirel 325, 

Ryf(w)ka 310. 
Kopman Bajla 340. 
Korek Estera 107"'. 
Korman Izrael Chaim 93"'. 
Korn : Daniel 340, Dina Fru meta 

35"', Fajga 323, . Izrael Josef 
108.i<, Mordchaj Kałmen 84.i<, 
Tobe 325. 

Korpel Mordka Monis 308. 
Korz.uch Abram 81 "'. 
Kos !szaja Jakób 77"'. 
Kosiarz (?) Mojsze Aron 110"'. 
Kosowska Mirla 57"'. 
l(oszerowsk i Jakób 320. 
Kot~k Rachela 347. 
Kotkowicz Sara 80"'. 
Kołkowska Rywka Łaja 331. 
Kotlarz (?) Fajga Raszka 58"'. 
Kofi Moszek 345. · 
Kowal Symch'a Rachel 72. 
Kowal.ewski Szlama Merdka 329. 
Kowalska(i): Dwojra 45.i<, Ruchla 

78"', Cwi 65"', Jehuda 16.i<, Na
chum (Nachman) 103"', 285. 

Kozak Jankiel 344. 
Kozic Ryf(w)ka 311. 
Koziułek Brana 69"'. 
Kozulek (?) Nechemja 43.i<. 
Kraff Sura 51.i<. 
Kra)cer (Krojczer) Sara Cywja 

87"', 269. 
; Krajcman : Abraham 59"', Mar• 

jem 34"'. 
Krajn Gołda 320. 
Krajsman Szmul 90"'. 
Kraków: Chaim Dawid 48"', Ja

kób Kopel 101 "'. 

Krakowska( i): Gitla 354, Aron 
64"', Hersz Ber 324. 

Kraszynewska Cha~a 64"' .. 
Krause Estera 16"'. 
Krauskopf: Lejb Fajfek 345, 

Dwojra Rena 29"'. 
Kraut (?): Fajga 49"', Izrael Icek 

341. . 
Krauze: Abram Ber 342 Gitla 

73", Fajwel 328, (?) lzro~I 17", 
Jakób 57", Nute 340. 

Krawecka Cyna 99"'. 
Krawecki Eliezer 28". 
Krawiecka : Malka Chana 25", 

Ryf(w}ka 3·15. 
Kredens Mordchaj Motel 15". 
Krenik Gitla 329. 
Krercberg m Wolf 348. 
Krach (Kruk~) Eli Menachem 

114"'. 
Krochman Choja 349. 
Krohn : Dina 11 "', 175, Jekel 

(Jakób} 58, Lajzer 280. 
Kraj Cwi Hirsz 104"'. 
Krokowska lio 332, 
Król: Dawid 163, (Kru I} Orke 

(Jehuda Arje) 303, 342. 
Kromholc: Hanna 306, Icek 108, 

Jankiel 344, Meszek 297, Su
ra 307. 

Kromholłz: 47, 50, Estera 12"', 
Icchak (I, Icek) 56, 75, 298, 
307, Mojż.esz (Meszek) 46, 
306. 

l<ron: Bluma 92"', Eliezer 99"', 
Fisze! 331, Małka Ruchla 346, 

. (1) Sura 41 "', Szmul Hersz 330, 
Zysie (Wolowa) 316. 

Krongold Rywka 40.i<, 
Kronenberg: (?) Chana Cypojra 

.100.i<, Raca 354, Szymon 329. 
Krcskopf: Izrael lcchok 72"', Su

ra Mołka 324. 
Kroskopfoy,a: Mirla 721(., Rela 

56"'. 
Krotoszyńska Liba 106". 
Krotowski Aron 67•, 329. · 
Kruka.wska Liba Ryf(w)ko 322. 
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Krumholc': Mosiek 22, Icek 22, 
29. ' 

Krumholz Rajzel 49"'. 
Krycszłajn Pinchas 56"'. 
Kryger Nusen Nułe Pinchas 35"'. 
Krygier Pela 347. 
Krypa Jakób 310. 
Krystal Estera Judyta 63"'. 
l(ryształ Bajla 318. 
Kryze Fajge Nyche 318. 
Książę: Daniel (D) 111"', 163, 

Jakób Josef 75"', Joachim 344, 
Perla 352. 

Kubak Marjem 65"'. 
Kuch: Abram 308, Cwi Zeejw 

17"' 195 Dawid 348, Estera 
I I ( Frumeła 60''', m Mest ?) 

Mojsze Joszua 94"'. 
Kucińska (C)Hana Rywka 339. 
Kuczyńska : Basia 29"', Estera 
Małka 53"', Frajdel 3091 Jachet 
84"'. 

Kuczyński Jakób 69"'. 
Kudecka Fraydel 310. 
Kudliński Maciej 20. 
Kudrelc Mkhał 307. 
Kufel Estera 54"'. 

·kufelnicka(i): Perla 31 "', lta Łaja 
53",· 328, Sura Dobryś 39"', 
Szmul 313. 

"Kufeld lszajohu 64"'. 
Kuhn: Aszer Ajzyk 208, (Kin) 

Hirsz Lajb 238. 
Kujawska(i): Ajga 338, Brandla 

70"', Cyrla 339, Hena Mich! 
15"', Beri (Dow Ber) 260"', 
325, Icek 79"', Zelig 347. 

Kunkel Rajzla 351. 
Kuńska Rywka Łaja 328. 
Kuńskier Etla 61 "'. 
Kuperman(1): Cwi Chaim 34"', 

(?) Fisze! 47"', Lajbuś 355, 
Szmul 352, Zysla Bajla 74"'. 

Kupferberg Estera 61 "'. 
Kupferminc Basza 104". 
Kuperwasser Fajga 337. 
Kurcman: Cwi 69", Marjem 339. 
Kuropatwa:. Berek 322, Elke 314, 

Tojwie 66". 
Kurtz Abram 318. 
Kuszer Choja Estera 81 ". 

Kułaje Szmul 99"'. 
Kulas : Frc1jda tl4, Szoel 331, 

Tojwie 41"'. 
Kutrnan Mordchaj 55"'. 
Kulner: Cwi 58"', Ch. Glika (Ne

chCJ) 77"', Dyna 354, (?) Elime· 
lech 107"', Juda Lejb (Ari) 22"', 
Kajla 70"', Lejzer 332, M Sym· 
cho lszajohu 93"', Szoj(n)dla 
316, Tema 97"'. 

Kutnowski Józef 341. 
Kwal Margula Liba 24"'. 
Kwekzylber: Frajda 17''', 313, 

Szloma 96'", Szmul Jozef 333. 
Kwiatkowska: Bluma 107"', Raj

zla 53"'. 
Kwiatkowski Meir 45"'. 

Lachman: (C)Hano 315, Efraim 
Josek 325. 

Lojb Cwi Jehuda 100•. 
Lajbcygier (1) Icchak Aji.yk 45"'. 
Lajbowicz: Hindc1 31 "', (?) Icchak 

Jehuda 21 "'. 
Lachman Malys 351. 
Lajdor Jasek 345. 
Lajze1·: Bina 323, Szulim 355. 
Lajzerowicz ; Abrahcirn 32"', 2'13, 

Choja (Chona) 301, Cliain·1 
Lajb 312, Daniel 22, Esier 309, 
Ester Pesa 80", Icek 311, 
Marjem 100"', Mordc.hoj 56"', 
Rywka Bojla 61"', RyV1kcJ Dobra 
56", Sura Łaja 82"', Szmul 
Eliezer 40"'. 

Lajzerowiczówna Rywka 29. 
Laks Rela·Mirla 99"' 280. 
Lampasek Irka(?) 332. 
Lamper Estera 100"'. 
Lamska Fajga 318. 
Landa Brana Mochla 32.9. 
Landa Estera Nache 333. 
Landau: Abram Abe (Adolf) 

40", 76"', 222, Chaim Meir 70"', 
Cha im Mosiek 36"', 325, Chana 
342, Dwojra 339, . ·(Lande) 
Felicja 44"', 229~ Frydęryka 
353, Hadosa 97 , (J.) Józef 
37"', 164, 218, Nachmcin 108"', 
Perla 315, Rosalie (Rozalja) 
62"', 164,. Sura Rl!qa 94"', 
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Landau: Szmul (Dawid) 315. 330, 
. Zejw' Noe 47"'. . 
Lande: 50, Abraham 26"'; 206, 

Adolf 164, Amalja ·(Gela) l8", 
196, Efraim 297, ·Estera 22", 

. . Lajo 320, Maks 105"', , Rozaljtt 
242, Symche Binem 82"', 153. 

' 264. 
. Lando: Eliezer 27"'. Fajga 16"'. 

Szymsze Aqrom 308. 
Langer Golda 348. 
Langfus: Abraham Josef 50", 

Choja Sura 97"', Chowa Rywka 
65", .Szymon Aron 346. 

Langnas: Abram Izak. 109", 
292, Estera Kajla 322,. Meną

' ~hem Mendel 103"','Ryvyka 56"', 
Szajndla 56"'. 

Lankwus Judyta 18". , 
. Laska·: (C)Hana $(z)osza 353, 

Tauba 349. 
: Laskier Cwi 60". · , 
Laskowska(i): Estera 52", Zajwel 

1 
Jokób 329, , I 

,Lasman: Hinda 344, Michał 
Jehuda 68"'. · 

Lasmanówna Blima Rywka'·338l 
Laufer : Czarna 322, Estera '31 "', 

Mojżesz·' Dawid · 37"', 218, 
Mojżesz Jehuda 51", Sura Ba~j-
la 325. . 

Lautenberg: Dwojrc;i(..23'", lzr.oel 
36"', Pesa 315. · ' . 

Lawenda: . Chaim Eliezer 71 "', 
Surq336.:.:. '~'·"';l 

: Lawender Szajndla Frajda. ,51"'. 
·Lebedkind Berko 344. , 
· Lebowicz Henoch 47"'. · ' ' 
· Leder: Aron • 340, Mojsze Aron 
· ·a6"'.· · · . 
Lederman. Szajndla 39"';' ' · 
Lejb· syh Jedydj1 .22. 
Lejb syn Sz. 23: . · · 
Lejbowicz :. Chanoch 2.30,. Md-

siek .A~-on 321. · . ,· : . . , 
Lejbuszowicz G~dalje :(pi')'32l:l 
Lejzerowicz :· A. 164,. ~~.~aharr 

Jakób 77"', ·Chana l Le19 32~, 
·„ i •Cwi, Jehuda 91"', ~rojgb L'aja 

3-3~·,, Naffoli, 94"', ,f?incho.s lb4"'. 

[emde Abram 323. 
lemel Asze.r 67. . 
lendycko(i): .Hinda Łaja 100", 

Mindla. 327, Abram 346, Moj
sze Eliezer 91 ". 

lende : · Rozalja 43", Gabril 
Gustaw 327. ·· · 

'lendowsk~ Basza 337.· 
·lenger. Ma!Re Hinde 315 . 
.:Lenkowski .Emanuel· 95"'.1 
lernęr : Gołda '354, Lejbuś 326, 
Lęjbusz Kalman · 220, ·.Lipa 

' Mo'rdka 336. 
leske: . Fisze! 347,. Mąjsiej i 33Ę). 
leszczyńska( i): Blima 69"', Terca 

36''', Jehuda Mojsże 84"', Salo.· 
( món 3J6. 1 · • .. 

,lewand~ Szmul (k:~hak) 24"', 
.: 57, 203. . 
lew.enfal Michał Lipman 68"'. 
Lewi : . Abraham. 221 Aron Icek 

330, Cwi Jozef 80"', ~62, Ester 
, Chaw<;i. "2:65, Gl_ika 47", 23J, 
(;. ,lzrqE!I Wolf 345, Jutą )6"', 

Marja (Dwojra) 314, 35Q. _Moj-
żesz 343, Nuchem 32;3. : 

Lewin: Baj I~ Mindl9 .81 ~ •. Cha jo 
12"', 'Chowa · 101 •, : Cwi 16:?, 
Estera . .Chawą -82"', Izrael 3J?, 

. . Jakób '311 ;· Jdda 336, le jbuś 
31);, Masza 73"';, · Pesa. Hęna 
102"', Rochla1347; Szajra Cha-

. ja 77". , . ·. · · . 1 

Le~ińska · Liba „81 "'. · · . ' · 
'LewiAsżtajn Frumet~ 14•: 
, Lew,ko.ni:a Kiw(J 355. · · ,1 : J 
Lewkowa Estero 309. ·, ' 
,LeyvkowicŻ: Ab.ram' (Aprah::iflł) 
·· '29, '308,' 322, 'Alfer· 1 'Oil<, Aron 

29, Berek 353, Branc;i 1\ 3Q~, 
Cerla 346,· Chaim 312, (C)Htj· 
na 3Q7, 322, Cba~~ 87•, Chr 

. na. · 326, . Cwt. 51"', . Do-
c wid ,38•, Eidęl 103", Elijukirh 

Gec~I 47, ·Fai~Ja .311; T~ójne 
32, Frejda 308, Frimef 103*, 
352, Geła · 313, (ówna) · GH•I 
(Gitla} 29, 4o~', 92"', Gerszon 

,' :Dawid .38"', Hinda (Ła'ja).-9t', 
313, .li::cho~ 76,,.., l.zro'el Jehuda 
98•, ,Jakób. Josef. 74~;, · '·· ,· 1. 



Lewkowicz: lakób Mordchaj 33"', 
Jankiel 341, Laja (Łaja) 313, 
347, Lajzer 313, liba 324, 345, 
Machla Dyna 322, MarjP.m 
75''» Mojsze Dawid 23"', (vel 
Kapelusznik) Mojsze Chaim 
102"", Mojsze Josef 25"', 
Mojsze Szlama 102"', Mordchaj 
Szamaj 33"', Necha Jenła 347, 
Salomon 316, Sara Rajzla 347, 
Ruchb 333, 349, Samuel Meir 
63"', Szraga Fajwel 89"', Trayne 
33"', Zalmo 334, Zeejw 43, 
Zelda Gnendla 328. 

Lewkowiczowa Raszka 306. 
Lewnhof Raszka 40"'. 
liberberg Ryka 330. 
Liberman: Choja 90.\<, (owa) 

Cyrel 58"', 315, Dawid 347, 
Dyna 56", 310, Estera 54"', 
Szlama 31 "', Szymsze 318. 

Libermenłsz Jeremjo 71 "'. 
libowska Szajndla Rojza 79"', 
librach: Estera Malka 86"'. 

Krajndla 86"', Rojza 91 "', Ryke 
316. 

Librecht Rajzla 52"'. 
Librecki Szloma 327. 
Libusz Chana Fojga 86.\< 
Lichmanowa Fajga 64"'. 
Lichtenszłajn; Dyna 353, Ester 

(Gendlo) 17"', 329, Majer 3231 

Menachem Manel 12"', Necha 
109"', Pesa Rojża 335, Ryw
ka 44"', Sura Ruchla 73"', 336, 
Szmul 90"'. 

Lider: Chaim Benjamin 113"', 
Josef 40"', Łaja 55". 

Lifman ~ Abram 307, Ryf(w)ka 
313. 

Ugowski Wolf 334. 
Likier Dina 28"'. 
Likiernik 50, Mindel 310. 
Lilienszłern·: Benjamin 27, Chaim 

Tojwie 75"', Noemi 31"', 
Limbochińska Iła Jocheweł 338. 
Lindberg Machla 37"', 
Underman Frajdla Iła 331. 
Lindenberg ·: Josef 97"', Sura 67"', 
Lindensztain Mosiek 311. 
Lindner Mojsze Meir 92"'. 

- ~76 --

Lipel Judyla 109"'. 
Lipińscy Adam i Magdalena 20. 
Lipińska Marjem 62"'. 
Lipkowicz·: Jakób 344, Jehuda 

Lajb 70". 
.Lipkowiczówna Sura Marjem 352. 
Lipman: Bajla Krajndla 322, 

Chanc1 312, Machla 98"', Sura 
86", Samuel (Szmul) 22", 24, 
25, Szymel 320, Joselewicz 5. 
Symcha 76''" 

Lipmcinowicz Dobryś 27"'. 
Lipowicz Szaja 353. 
Lipska: Bajla 28, 208, Cypojra 

15"', Sura 10'''. 
Lipski: 7", Cwi 59, Fisze! 295 

Hersz (Cwi) 14"', 49, 71, 185: 
Icchak 172, ( Jehuda) Lej busz 
41 \ 223, Liprnan 321, Pinchas 
Jerachrniel 16•, 194, Zysman 
26. 

Lipszyc: Abram 334, Jechiel 
Wolf (Zeejw) 56'\ 239, Mojżesz 
(Mosiek) 30", 183, 210, 319 
Łaja 101"', Necha Roca 111 "'; 
Szymon 96"', 278. 

Lis Alte Estera 94"'. 
Lisek Bajla 355. 
Liskowicz Mosiek 29. 
Lisman Szajndel Rywka 103"'. 
Lisłowski Mordka Hersz 332. 
Liiewska(i): Tauba Dwojra 107"', 

(E. H.) Eli Hirsz 60"', 161, 
Mordchaj 31 lf., 32/f.. 

Liłman: Chana Kajla 77"', Dawid 
60"', Morja 15"', 310, Mordchaj 
98"', Rywka 15", S. 501 Salo· 
mon (Szlarna) 99, 100\ 101, 
Samuel (Szmul) 25, 26, 46, 
56, 59, 108, 298, 307, Troca 
56"', Wolf 308. 

Litwak Meszulim Zysie 48"'. 
Liwska Rajza 331. 
Lolenberg Izrael 325. 
Lowi Ludwik (Jehuda Lajb) 76•. 
Lawy Rozalja 53•, 
Lubonicka Estera 329. 
Lubanicki Ajzyk 328. 
Lubelska(i): Chaim 103•, Dawid 

315, Estera 90•, Gela 20". 
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Lubińska: Cha jo Hendel 12\ Cha
na Małka 109"', 292, Frajdla 
18"', Juta 49"', T ojba Fajga 74"'. 

Lubiński: (Lubiner) Abraham 
44"', 228, Pinchos 108'''. 

Lubliner Zindel 315. 
Lubnicka loja 354. 
Lubocheńska Zelda 317. 
Lubochińska(i): Szyfra 25"', 205, 

Abraham 65", 245. 
Luboszyńska Zysla 337. 
Luftman Felicja 105"'. 
Luksenberg Szajnda 322. 
Lunszycer 19"'. 
Lupiński Szraga Fajwel 12"'. 
Lutomierski Mosiek Jakób 314. 
Lutotyńska Bejla 330. 

Łada 19. 
Łajchman· !cyk 106"'. 
Łapowsk i Szyja 334. 
Łaska Teofila 105"', 287. 
Łaski: Abraham 47"', 61 ", Aron 

41 "', Marcin (M,-Mordchaj Mar· 
kus) 46"', 50, 230. 

Łasser Szmul Gedali 352. 
Łaznowska Mich la 10 P'. 
Łączkowski Szmul 351. 
Łenczycki Mojsze 37"'. 
Łęczycka Pesa Estera 66"'. 
Łokczyński Szlama Zalman 87". 
Łokiecz Rywko 108"'. 
'Łopatka: Abram 348, Mindla 

Rajzla 80"'. 
Łudzka: Rywka 69"', Fajga 59"'. 
Łudzki Jakób 50"'. · 
Łukienicki Eliezer 85"'. 

Mądrala Chaim 15"'. 
Magdaliński Jakób 312. 
Magnes Ruchla Łaja 80"'. 
Magnuszewski Berek 309. 
Moharom: z Lublina 163, z Pra· 

gi 163. 
Maharsz z Ostroga 163. 
.Majbaum Salomeja 331. 
Majcher Abram 311. 
Majer: . Baj la 340, Szajne Roj-

za 95"' .. 
Majeronc : Hercke 318, Na· 

łdn 35"', 216„ 

Majerowicz: Hinda 53~. Men 
del 316, T ojwia 58'''. 

Majus Józef 22, 
Majusówna1 Szajndla 29. 
Majzner Necha 84"'. 
Makowska: Fradl 104"', Machla 

346. . 
Male Mindla 331. 
Malinowski Gerszon 343. · 
Malińska Ruchla .Laja 333. 
Malski Szlama. Josel 348. 
Małkowicz Perla Małka 354. 
Małogołd Rafa(e)ł 353. 
Monachium Ruchla. Laja 3~9. 

.Mandel: Sura 319, Szmerel 314. 
Mandelbaum Rywka Jenta 103. 
Mandelcwajg Ber Abe 353. 
Mandelmilch 54"'. 
Manes Rajzla Mindla 338. 
Manhajł Izrael 79"'. 
Manowicz Sura 54". 
Manfinband Markus 100"', 281. 
Maranc Chana Dobra 109"', 293. 
Marek Abraham 29. 
Margol Hende 315. 
Margul: Hersż 312,' Morja 313. 
Margulies lcchok 82"'. 1 

Markiewicz: Abram Icek 333, 
Ajzyk 9"', Icchak Ajzyk 173. 

Markowicz: Ali Abrem 351, 
Frajdel. 75"', 313, Gilla 79"', 
Izrael Josef 48"', Juda Majer 
349, Krajndla Pesa 39"', 
Małka 327, Moszek 321, Ruch· 
la Łaja 40"'; Szlama 50"', Szmul 
67"'.' 

Markowiczowa Cywja 79.\<. 
Mar.kus: (C)Haim 340, Choja 

Sura 76"', Eyzyk 310, Josef 63\ 
Juła Dwojra 28"', Liber 351, 
Pesa 312, Szlama 60"', 321. 

Marokko: Aszer ' Lemel 78„, 
259„ Fajga Maj la 27.\<, · Frajda 
72"', Mendel 321, (Maroko) 
Rajzer 58"', 240, Sara Fojga 
106"', 288. , . . 

Marzyńska Gefa 316; · 
Masło: Icchak 100"', Rajza 75"'. 
.Maszbyc Rywka 347. : 
.Moszlanka : Aron 329, Jenła 

83'", Suro · 43"'. 



Matus Abram dakób 100"'. 
Mazur lisia 103"'. 
Mec Choja Sura 48"' 
Mędlowici Abraha:n syn ·Le-

wiego 56"'. 
Mejerowicz Jenta Jochwed 101 "'. 
Melowa Rywka 335. 
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Mełamed Izrael 337. 
Menachem Mendel : syn Moj
żesza 22, rabin Zduńskiej Wo-
li 67. 

Mendelowicz Chaim Dawid 314. 
Mendelson Josef Jehuda Lajb 70"'. 
Mendlowicz: (Lewin) Abraham 

(Abram) 22, 350, Ceril 85"', 
Liba 331, Szajndla 88"'. 

Menkes Tauba 316. 
Mermelsztajn Josef 95"'. ' 
Mertz Szulim 94"'. 
Messing: Cwi 53"', Hena Fajga 

56"'. 
Mesz Ejdla 328. 
Meszamesz Jankiel Josef 18. 
Michałowicz : Dawid 64"', Je-

huda Lajb 37"', Machla Hen
d la 47"', Małka 314. Michał 
12"', 311, ·· Meir · Michał 95"', 
Mindla 353, Pesa 34"', Szyfra 
78"', Zelig 335. 

Michałowiczowa Krendel 310. 
Michalowska Rojza Juta 25"'. 
Michelson Ruwin 344. 
Miedzińska Estera Łaja 88'.". 
Miedziogórski Mojsze 98"', 
Miedzyrzecki Dawid 310. 
Migdał: Mojsze Aro~ 103\ 

(Mygdał) Zysla 329. 
Mileska(i): Izrael 26, Rachel 26, 
Milewska(i): Golda 312, 323, 

Hersz 308, Icek 306, Jula 44"', 
Rojza 310, Ruchla 308. 

Milich: Izrael .·103, 302, 320, 
Jakób-Fiszel 100"', Pesa Czar-
na. 96"', · 

Miller: Gela Frajda 324, Liba 
355. : 

Milsztajn Chcja ~5"'. 
Minc: Aszer Zelig 80"', Hinda 

Małka 84"', Rywka Bluma 72"'. 
Mincberg Tau ba 304, 342. 

Mindelmilch 'Gitla 32"'. 
Mintz Rywka 308. 
Miodowicz Rywka Łaja 102"'. 
Miss Josef-Józef 48"'. 
Mitler: D. Masza 33"', Jankiel 

338, Jakób Jozef 27"', Liba 83~, 
SzmuJ Zajwel 325. • 

MitzównCl M irla 43"'. 
Mil.es Zajnwel 106"'. 
Mlawer Rachel 109"'. 
Mławer: Chana 94"', Tau bo 100"'. 
Mrzygłód: Abraham 57, 58, 

97"', Dawid 300. 
Mojżesz: syn A. 56, syn Arjela 

22, Icchak 57, syn Izaka 
22, krawiec 80, Ruchla 339, 
syn Wolfa 166. 

Manat Gitel 102"'. 
Monchajtowa Cyrel 324. 
Mondrala (C)Hana Bojla 337. 
Mondrowicz Abroham Cwi 53"'. 
Mongejł Brand la. 334. 
Moralna Ruchla 349. 
Mordchajerowicz Perla 28"'. 
Mordhejrowicz vel Ajnelbaurn 

Czarno Zlała 36"'. 
Mordkajewicz EsfEiro 22"'. 
Mordkowicz: Rochei 57"', Horl:;on 

106"'. 
Mordowicz: Meszek .Jakób 343, 

Pesa Fajga 73"'. 
Morgensztern : Brucha Szyfra 

Marjem 74"', Brc1(j)na 246, 335, 
Chaim Ber 113", Chona Sara 
264, 340, Josef 46"', 230. 

Markowicz Fiszel 331. 
Mornel: Estera Gilla 31 "',Pesach 

31"'. 
Mornelowie 213. 
Morzygłód: Dawid 312, (Mo" 

żygłód) Hanna Frayda 308, 
Zyska 313. 

Mośk iewicz Ester 339. 
Mosling Icek 348. 
Moszkowicz: Abraham Abe 59"', 

Aron 17"', (Kochański) Awigdor 
23, Berek 310, Boruch Bendyt 
40"', Choja Hudes 347, Choja 
Sura 309, 327, Eli 113"',· Fajwel 
Elja 338, (C)Hana 325; 

Moszkowicz : Hersz (Cwi) 55"' 
. 3~9, 'Hendla 51"', Jukiel 336

1 
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· Ł _:ija 42"', 324, Michał Berek 
· 3.:Jl, MaLer 337, Mojsze (Mo
s~ek) 105 , 322, Małka Ch(H)a
n :i. 309, (Orbach) Mendel 22 
Pasia Ruchla 318, Ruchla 69"". 
320, Rywka 15", Rykiel 332 
Sara Frajda 29"', Sura 59..' 
Szaja 336, Szajna Berła 325

1 

Szlama 51"', 309, Szmul Jona(sz) 
349, Szyfra 336, T auba Chai·a 
94"'. 

Mo·;zkowska Chana Udl~ 63"'. 
Mo~kowicz: vel Wołkowicz 

. Chaim 111"',Cudyk 109"' Mendel 
20"', Szajna 342, Szmul 83"'. 

Motyl Szmul 350' 
Mularska: Choja Sura 101"' 

Chana 26. ' 
Mularski: (vel Sieradz.ki) Abram 

31 O, 336, Icchak 60"' Jehuda 
Lajb 14"'.· Rechel 310'. 

Muszkat Szlama Lajb 86"'. 

N. N. Chana 12"'. 
Najfeld: Choja 352, Dwojra 53"', 

·Izrael 318, Moszek Wolf 329 
Pesa Dwojra 103··, Szoja 326, 
Szajndla Małka 60"'. 

Najgarten Mojżesz 89"'. 
Najhaur Dwojra 325. 
N.ajhaus: Juta 60"', Laja 330, 

Lajb 27"',· Zajwel Wolf 320, 
Zejw Wolf 29"'. 

Najmark Mojżesz !szajchu 54"'. 
N,ajman: 70"', Abe 319, Bajla 

334, Bejnisz 333, Chana Iła 
329, Dawid Eliezer 87"', Eliezer 

, 7?:• Estera ·320, Fajga Rajzla 
57, (C)Haim 319, (C)Hona 
318, Jakób 316, Jehuda 
41"', Jehuda Mojżesz 84"' 
~-'\Pn 'el 353, · Rechla 107"'

1 

Ryf(w)ka 324, Rywen 327, (S. 
·W.) Sender Wolf 60", 161, 
Sura 309, Sura Marjem 57"', 
Szprynca Frumeta 82"', Szy" 
mon 316, Zisel 309. 

Najształ Choja Hendla 49"'. 
Naparstek Szmul . Grójnem 111 "'. 

Nasielska. Fajgla Rywka 86"' 
Natanowicz Chowa Manel •85"' 
Natansohn Elka 54"'. · 
Natkiewicz Eliezer 103"'. 
Natkowicz Laja 310. 
Naumberg: Chanach Henoch 

9'\ 173, Chaskiel (Jechezkiel) 
14 1 61, 109, 247, Estera 8"', 
1 !2, Józ,,.ef 337, Josef Efraim 
F1szel 88 , Josef Symcha 77"' 
Judei 64"', 245, Menache~ 

•Mendel 98"', 279 Rywka 82"' 265, I I 

Nayhaus Lewin 308. 
Na~ry Eljasz Rubin 310 . 
Ne1man: Dawid Lipman 342 

Choja Fajga 87"' (C)Haja Rej~ 
zla 342, (C)Hanq Majta 329. 
Estera 107", Izrael 354 Mindla 
338, Mirla 82'.". ' 

Nendlisz Binem Symcha 337. 
Nelken : Michał 107" 291 Sura 

Laja 354. . ' ' 
Neufeld Marja 323. 
Neuhaus lewi 299. 
Neusztat Judes 345. 
Neyhaus Rufka (Rywka) 309. 
Neynadel Michał 306. 
Nicka Masza 44", 
Niedźwiedź Kajla Sura 341. 
Niemiecowa Dwojra 78"'. 
Niłenberg Dawid Elimelech 56"' 
Niłka: Choja Perla La ja 96"

1

, 

łcchok 54"'. 
Nitke Meir 63"'. 
Niewiadowicz Icchak Josef 108"'. 
Nogacz: Małkd 322, Rywka 

70, Sura 316. 
Nomberg: (C)Hana ·334, Chas

kiel Mordka 339, Masza 327, 
Mirla Marjem 71"',. Rajzla 61"'. 

Noskowa Gołda 308. 
Natarjusz Szmul 14"'. 
Notk'owicz Frajdla 58". 
Nowak : Abraham 54"', Nafłali 
, Kalman 91 "'. 

Nowograd (:wi Icchak 86", 
Nowoiny God Litman 90"'. 
Nuchemówna Simele 307. 
Nusbaum H. 38. 
Nusbaumowa Raca 108"'. 
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Nutkiewicz Fajga Suro 343. . 
Nutkowicz: Hinda 15"', Mojsze · 

Izrael 31"'. 
Nyssel : Chana 80„, lszajohu 

Nisan 83"'. 

Obeljow Chana Sura 113"'. 
Oberman: Abe Lejb 340, Fraj

da 72"'. 
Odeska: Chowa 75"', Marja. 

307, Ruchla 28\ Rył(w)k.a 
31Q. 

Odeski: Jakób 96"', Mojsze 12"', 
Szlomo (Salomon, Zalman, 
Zolna) 21", ?4, 49, 56, 59, 71. 
108, 200. 

Ofenheim Elijohu Eliezer 100"'. 
Ofner: 164, Chana Rojza 45"', 
Ojzer syn M. 23"'. 
Ojzerowicz Mojsze Jehuda 63"'. 
Okno Lewek 345 •. 
Okręt Sura 70"', 
Oks Jehuda 89"'. 
Olembinowa Mirla 330. 
Olewski Lewek 351. 
Olszer : Meir Dawid 40"', Faj- . 

wel (Szraga) 96"', 278. 
Olszfajn : Abram Menachem 

95"', Ajdel 78„, Blima 348, Es
tera Marjem 62"', Dwojra 84"', 
Gelc 310, Jakób 58"', Mojżesz 
9„, 173, Taube Leja 333. 

Opatowska Ruchlo 54"'. 
Opatowski : Chaim Mojsze 109"', 

Izak Salomon 75", 256, Lewi 
256 .. 

Opoczyńska: Cypa 319; Hinda 
Blima 33I, Iła 319, Szajndla 
345. 

Opoczyński : Icchak 176, Jankiel 
313, Szopsia 320. 

Opolas Mordchaj Szmul 27"'. 
Orbach: Awigdor 29, Estera 

Liba 49"', (C)Hana 340, Icchak 
67"', Jechiel 53, Jehuda Lajb 
48"', Łaja 51 "'1 Łaja Mirla 58"', 
Menachem Mendel (M. M. 
Mendel) 19, 24, 25; 26, 47 
49, 50, 52, 56, 58, 59"', 60, 71: 
108, 109, 154, 300, 315, Mi-

chał 49, Mindel 59\ Mojsze 
Jokób 59"', 241, Naion 66\ 
Rachel 13"', 179, Ryf(w)ka 308, 
Szaj'ndla 23", 332, Szlama 
(Za kind) 31"', 34, 42, 49, 52, 
58, 59, Szmul·Szmelke 35"'. 

Orbachowa (C)Haja Ruchel 324. 
Ordynans : 47, Fajga 318, Gde 

308, Hersz (Cwi) 22, 29, 46, 
56, 298, 307, Róża 29. 

Orner: Hendla 314, Jachet 77"', 
258. 

Orzełek : Aron Hersz 31 O, 
(Orzołek) Bluma 312, Chaim 
Zejw 60"', Fajgla 53"', Hanna 
Tauba 310, Jehoszua Hersz 31"'. 

Orzechowski: Chaim 60"', lcchok 
lcie 103"', Szapsia 331. 

Osiak Mordchaj 26"'. 
Ostrowska. Sura Rywka 109"'. 
Ostrowski Szmul Zajnwel 58"'. 
Ostwind Meszek 333. 
Oszowski Abe 334. 
Oszerowicz toja 59"'. 
Oswald Icek Aron 336. 

Pacanowska (C)Hana Rajza 351. 
Pacanowski Izrael 343. 
Paciorkowska Blima Marjem 355. 
Pakenfreger Josef Eliezer 83"'. 
Pakuła: Estera Małka 323, Jo-

sek 343, Juda 322, Masza 
Ejdla 19*, Mordchaj Gedalja 
77"', Lejzer 328. 

Paliwoda Pesa 80"'. 
Paluch Pinkus 29"'. 
Pałczyr'iski Mordchaj Mencchem 

96"'. 
Palowska Cyfra 314. 
Pańska(i): Abraham 19"', 197, 

314, Hersz 71, Ruchla 99"'. 
Parzęczewska: Sura Frymeł 93"'1 

T elca 32"', 213. 
Paris Fisze! 312. 
Passyrman: Dawid 311, Rou tct 

311. 
Paszkowicz Rywka 76"'. , 
Pat Ruchla Leja 355. 
Pawłowicz : Rywka 11"', 162, 

Rywka Ruchia 12"', Monic 31,0. 

'!!".'\. 

Pawlowsko,Tojba Hin.da 67\ 1. 

Pącz.: ;(P.ar:itsch) Cwi .Hirsz 50"', 
Gedalja 23"'. 

.Pełc: Chaim 69"', Cwi Michał 
32"'·, 213, Estera 32"', 213. 

: 'Pejskowicz. Rywka 329 •. 
Pełta : fokób Josef 83"', Jehuda 

Lajbuś 51". 
'Pełte Sura Rywk~ 339. 
' Pełzowski Jakób 20. 
Penczek Blima Ruchla 84"'. 
Penzel 'Fradla 350. · 
Percyk Mi~hel 350. . 

·· Perelsztajn Juta 27"' .. 
Perkel Chanach Hen.och 99"'. 
Perl Abr:'am Dawid 341. · 
Perle Dawid 114"', 296. 
Perlmułer: Bino 24"', Etiezer· 79~, 

(Perelmuter) . Ester Rywka 335, 
Sżajndla Lilka 58"', Lajzer (L) 
161, 261. Lipa Jechiel 53"', Lub-
cza Choja 87"', 270~. , 

Perec: 'Josef Dawid 25"', Cudyk 9"'. 
Peter Hela 348. 
Pessa Icchak fokób 104"'. 
Petersil-Pietruszka Icchak Dawid 

2.::J"'. 
PiąłkowskL Michał 315. 

' Piechota Berei 327. · 
Piernikówska Liba 313. 
Pietrkowskćr(i): Hinda Chaja 349, 

Peso 92"', (vel Lewkowicz) Abe 
·· 344, Anszel 354, Zejw 54"'. 
Pietrokowsk i : Gersz 344, Je· 

huda 58"' ... 
Pietrowicz Eliezer 78"', 
.Pietruszka Jacha Kajla 352. 
·Piguła : Esterq 71 "', Rywka 17"'. 
Pik: Chaim 350, Ruchla .66"'. 

, Pilgrym: (Pilgrin-Pilgrom) 7"', 171, 
Fisz~I 31, Hinda 348, Lejb 
Dawid (Lejb) 23, 49, Marja 
(Marjanna) 31, 308, · Matla 
(vel Fajga) 107"', 290, Mosiek 
(M. · Mojżesz Lejb) 34"', 49, 
50, 52, 53, 59, 71, 217, Moj
żesz Zejw .22, 36"', Rywka 17'f, 
19~ .. Sura 319, Jeszaja 107~, 
:2~0. ~ . ·~ ' 

. Pilwerman Hersz 328. 
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Pinczewska: Cyp·a 322 ·· Ryw:kti 
' 25"',· , ' . . I 

Pinczewski : ' .Jakób Josef 53"', 
Jakób Mordka 321. '; 

Pinchas: syn Cha ima 22 syn 
Cwi 22. · ' 

Pinkus Hannci 306. 
Pinkusowa: Baj la 6"'. Syme 307. 
Pióro· Mojsze Eli 110"'. . 
Piotrkowska( i): Baj la 23", Cha-

na 347, Dawid 43"', '87, Dwaj• 
ro Rywka 351, (C)Hana 316, 
Gerszon 66"', Gitla 63"', 344, 
Gilla Szajndla 335, Estera 
Małka 318, Rywka 340, Szu
lim Abraham 42"'. 

Plamholc Bajla 319. 
Plafke Cypojra 105"'. . . 
Plafowicz Mojżesz 101 ". . 
Płachta : Judyta 107", Mendel 
. 20. . . . ' 

'Płcinczner Qwqjra 355. 
Pławicz Menachem Mendel 64". 
Płocka Chana 69"'. 
Płatnik Szymszo.n 337. 

, Pocic;ga 'Hersz Lajb 311. 
· Pochlewnik Hersz 346. 
Podgórska (C)Hdja (C)Hana 319. 

·Podgórski Jakub 345. 
·Podrgał Marjem 333.· 
Pokroński Chaim 346. 
Pokrzywa: Chaim Zysza 69", 

Cwi Hirsz 69"', T auba 21 "'. · • 
Polański Kalman 71 "'. 
··Połczyńska Necha · 354. 
Pomeranc: (C)Haja Dwojra 319, 

Efraim' 39"', 40"', Frajdla ·, 
54"', Łaja .98"', Icchak Ajzyk 
75"', .Szlema Jehuda 56. 

Ponowski Nuchim Dawid 94"'. 
Popowska Fajgo 58"'. 
Portugał Nusen 327. 
Porfygał Małka 327. 

. Pośladek Szmul Jasek 321. 
Poszladek: C(h)ana Ajdla 353, 

Michał Dawid 82", Ruchla 340. 
., Posner Dawid T ejwel 277. 
Potasz Fajga 344. 
Potasznik : Fajga 29"', Jehuda 

, . Lajbuś, 37~. . : · . 
Potaszyński Wolf 345.1 



Poznańska : Choja . Małka 62"', 
. (Ć)H~na 354, Małka 15"', 

192, Ruchla 49", R(i)ywkc.1 314. 
Poznański: Aleksander (Jehoszua) 

73", 254, Izrael Kalmanowicz 
50, 53, 59, 61, 65, 77, 10~, 
Kalman '12, .14, 15, 186, Mor 
żesz 68"', · Mordechaj Meir 
304, 342, Pinchas 12\ 177. 

Poznański Szymon 56"'. 
Poz.ner Dawid Fajwel 95". 
Prajs: (Choja) Brajna 34"', 64"'. 

Chojo Sura 347, lszajohu 92"', 
(Prajs) Jojne 342. 

Prajzes Dwojra 343. 
Praszker (Pi:aszkier): Hirsz Lajb 

304, 342, Tauba Jenta 80"', 262 
Wolf 338. 

Prasznowski Izrael 314. 
Presman Blima 5:>"'. 
Printz : Ester 306, Moszek 297, 

306, (Prync) Rojza 88"'. 
· Prune Zelda 322. 
Pruska Perel Rajzel 323. 
Prussak (Prusak): Abraham 246, 

Abrcim J. 50, Abraham Lajb 
65"', Abraham Mojżesz 95"', 
277, Sura 88"', Szyfra 313, 
Zyse Taube 315, Tauba 95"', 
277. . 

Prusznawski Jasek 315. 
· Prusznewska Ejdla 40"'. 
Pruszynowkki Jakób 42", 227. 
Przedborska: Fajga .104"', Fry· 

. meta 340. 
Przedborski (1): Ezriel Jehuda 

17"', Dawid 48"', Hercke (Naf· 
tali) 63"', .334, Jakób 316, Szy
mon 28, Szrage Fojwel 23"'. 

Przełowska (C)Haja Sura 325. 
Przewoźnik, Gołda 27"'. 
Przygórska (?) Hinda 41 "', 224. 
Przygórski: Mojżesz 106"', .289, 

. Szmul 94"'. : . 
Przyrównik .(C)Haja Sura 307. 
Przyrównicki :1 Dow , Beri 47"', 

Hersz 310 .. · 
Przyskier. Abram Abe: 26"'. 
Przytykowicz:. Hinda Koj la 76"', 

lcthók Cwl S)4"', . 
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Pszanowska Raca 60:ii. 
Ptakuł Abraham Jakób 102". 

. Pukacz Alte(i') Rachmi(e)I 326. 
Pulwermacher Hersz Lajzer 324. 
Purmah, Ejdlc1 Marjem 60"'. 
Pytel: Abram 317, Elijohu Cwi 

49", Ruchlu Łaja 352. 

Rabinowicx: Choja Fajgci 34", 
214, Frum1iła 86", Jok6b 330, 
Mojżesz 21"', Mojżesz Zalman 
79"', Szlama Cwi 108"'. 

Radomer Fojwel 318. 
Radomska: Sara Judyta 108"', 

291, Zof jd 342. 
Rodoszycka Rywka 88"'. 
Radoszycki: Icchak 41 •, Mojsze 

Mordchaj 106•. 
Radzanower Jakób 103"'. 
Rodzinower Hirsz Meir 176. 
Rafael 161. 
Raj Choja Sura 342. 
Rajbenbach: Baj la 338, Icchak 

" Dawid 36'''. 
Rajch: MoszEik Jakób 347, Rajzla 

(Rajza) 74"', 336. 
Rajchbart Bajla 108"'. 
Rajchblat Aron Cwi 22"'. 
Rajchman : Majer Jakób 106"', 

350, Majsze Josef 57"'. 
Rajn Chaim Ber 342. 

· Rajngewirc Ruchel Łoja 319. 
· Rajner Rozolja lRojza) 53111

, 328. 
Rajs Dyna 3:,5, 
Rajzen Abram Moszek 351 . 
Rapopek Jukiel 57"'. 
Rapaport: Choja 75"', Chaim 

Josef 46"', Gołda 311, (Ropporł) 
Fałek 325, (Roppeport) Fcmny 
107"', lcchcik 55"', <Rappoporł) 
Jakób 3tl7, Naftoli 107o1t, 
Rywka 336, (Rappaporł) Tauba 
Juta 57"', (Rappoport) Zelman 
314. 

Rosz Estera Dwojra 110,\t. 
Raszewska(i): Fajwel 323, Pesa 

Choja 349, Rajzla 352. 
, Raszgold Gilla 99"'. 
Rawicka( i): Benjamin Josef 332, 

N,ysan Dawid 98"', Sura Jenła 
41 11

• 

• 
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: Rawicz Szyfnon 50"'. 
Rawska : Chaja 329, Cwetla 345. 
Rayze Blun;ia 308. 
Rechnian Laja 35.1 .. 
Redlich Chaim Lej©uś 346. 
Regensberg Hersz Wolf 111 "'. 
~embelińska (C)~ana C~~~l}?,~r,1 ~,,,,1w' 
R:~r~~,~~fi;~~~,~~:c;ia"'aa . 
Reszman Czarna 114". 
Retnińska(i): Pesa 316, Jakób 

L98. 
Richterman Gitla 111 "'. 
Ritter T oj wie Jehuda 31 "'. 
Ritterband Icchak(?) 23"'. 
Riwak · Dwojra Hendla 89"'. 
Robin Meszek 348. 
Rochenson Bajla Rachel 63". 
Roitszłajn Rochma 312. 
Rogozińska : Blima 41 "', Dwojra 

309, Gitla 81 "', Frajdlo Etla 
330, Ruchla 5". 

Rogoziński: Hersz 308, Meir 48" 
Mojsze (Mosiek) 6"', 169, 
Nusen (Szlama) 311, 349, 
Rafał, 98" Kasryl 329. 

Rokicki Cwi - Hersz 53, 56, 59, 
297, 307. 

Romanowicz : Chairn 60"', Lajzer 
Hersz 316, Rywka 65". 

Rotberg: Chana Bajla 64"', 
Fajga 32"' .• 

Rotenbach: · Cypa 322, Liba 94"'. 
Rofenberg: Icchak Michał 64"', 

Nechuma Judyta 47"'. 
Rołenszfajn Gelade 20". 
Rotha zer Malka 75"'. 
Rofkopf Fajga 111 "'. 
Rofman: Hers:z: 349, Rajzla 73". 
Rotszłajn: Abram Zyskind · 351, 

Szlama 23"'. 
Rofszyld Szamaj 50"', 234. 
Rozanek T aubo Łaja 89". 
Rozanes: ·· Dawid Eljasz 283, 

Fisze! Jeruchom 72"'. 
Różański Abraham Mojsze 47". 

·Rozen: Blima 104", (Chowa) 
Estera 68"', 348,· Icchak 61 "', 
Jad:ief 62"', · · Jakób (Szu lim) 
57"'; 340, Jonas 325, Marjem 
Estero 343, Netio 65"', .333. 

Rozenbaćh :Ester 3.37,:: 
· Rozenbas Genendel J17. · 
Rozenbaum: Baj la Judyta · 98"', 

(C)Haje Sura 308, Mirla · 353, 
Szlama Zalman 41"', Szmul 
Meir 53", Sura Rywka 81"', 
Uszer 109". · 

Rozenberg: Abram Mordka 348, 
Aron 105", Aron Jochanan 
1 O"', 286, Berek 349, Chowa 
106"', Hinda 53"', 73, lcie 103"', 
Lajbuś Mendel 327, Manes, 
334, Rafał 89"', 271, Sura 
Malko 67"', Szmul 340, Trano 
353. 

Rozenblat(t) : Dawid (Cwi) 15"', 
193, .. Dawid Szaja 50, Józef 
329, Mojżesz 26"', 206, Meno
chem Manele 26"', Pinkus 332, 
Ra!zla 93", Rywka 83"', T auba 
87 I 269, . 

Rozenblu,m: ,Abram 113", Cwi 
Hirsz 104"', Dawid Szlama 35", 
Gołda 348, Icchak Ajzyk 3r, 
Jechil Michał 303, Jehud o 
Menachem 105, Małka 61 ", 
332, Michał 341, Szlama 335, 
Tauba Fajga 255, Zelig 90", 343 

Rozencwcijg: Abraham ,Cwi 58•, 
Bas Szewa 5r, Genendla 233, 
Loja 326, Małka 25", Pessa 
Łaja 354, Szewa Sura 85"', 
Szraga 71"'. · · · 

Rozenes: Elijohu 101", Nechem· 
ja 58"', Tobias 348. 

Rozenfeld: BajJa 99"', Chaim 
· Meir 95"', Dawid Cwi 108o1t, 

Icek 341, Józef 328, Mindla 
' 340, R~beka (Rywka) 93", 

275, Sura 103"', 332. · 
Rozengarten: Mojsze Abraham 

101". 
.Rozenkranc.: (C)Hana 91 "', 343, 

Efraim Fisze! 94"', Frymet 318, 
Mojsze Aron 56"', Rojze 80"', 
Sura 35"'. 

Rozenman Mindel 323. 
Rozenowic:z; Estera Małka 3f18. 
Rozenszaft Noemi Mindla· ·84", 

267, 



Rozenszfajn': . Efraim Eiszel:J9'1', 
197, Estera 318, .Hirsz Lejb 
272, · Jehuda Cwi. Hirsz 90~, 
Lajzer 316; Perla 327. 

Rozenszłauch Szajndla 83". 
Rozenszfrauch Rajza 96". 

· Rozenthal (Rozental): Annq 60", 
Józef (Jozepf) 57"', 239. 

Rozenwalter Małka Gitla 28"'. 
Rozenwasser (Rozenwaser): Cha· 

. ja Ruda 61 ", Fajga 17"', Jehu

. da Lojb 42", Josek 314, Pesa 
1 or. Manes 345. 

Rozrn~n: Merdka, Gimp~I 326, 
Rywka Rojza 82"'. 

. Rozner .: (C)Hana 316, Glika 
319, Kajla Fajga 321. . 

Rubin: (owa) Chana Fajga 59", 
Dawid 328, Eber 354, S. Ester 
45:1', .Sura ·330, Szaja 342, Tau· 
ba Łaja 59"'. 

Rubinowicz Godel 330. 
Rubinszfajn: Abram · Moszek 354, 

Debora Pesa 101 "', 282, Izrael 
Cwi 17"', 195, Szapsel 327, 
Szymon 345, T owia 336. 

· Rudak Jachet 309. 
Rudecka: Bejla 310, (C)Hoja 

306, lte 315, Izrael 319. 
Rudzińska Choja 332, 
Runbakin Wiktor 80'''. 
Rundszłajn: Gołda 317, Liba 

105"', Mojsze 81"', · Zysla Ryw
ka 94"'. 

Russ Sura Rywka 305, 354. . 
Russak (Rusak): Arje Lajb 861f, 

· Estera 62"', 243, Klojnimus 
Kałmen 30\ Pinchos Aron 23"'. 

''Rybak : Estera 77"', Sura Rywka 
~a . 

Rydzyński Moszek :: Dawid 352. ' 
Ryferban Mordko. Aron 316. 

.Ryszpan: Chaja 345, Szaja Icek 
33~ J J 

''Ryterband :' Dwojra 106"', Mojsze 
Aron 68"'. ·· · ·· ' - ,··l 

Rywalska' Ruchla L'aja 79"'-. · .; 
Rywalski Eliezer 97'1'. 

, ~zepkowicz Eli 113~. · „. . .. ! 
Rzepkowska Pesa 341. ,\.· . .', 

Rzewska : Dyno . 328, Mindlo 
.. : . 317, Szlarna Mendel 57''. 
Rzeźnicki Szmul 350. 
Rzgowski Arje Michał 327. 

Sabat Szejna Tauba 21•. 
Sadokierski: Chaim '102"', Moj-

sze 88"', Stanisław 838. 
Sadowska Marjem Malka 66". 
Sa.fir Bajla Złafa 8711-
Salecka: Ryf(w)ka 326, Gitla 

352. 
Saleck i Aron 316. 
Salomon: 42. (Salamon) Abram 

Boruch 341, Choja Marjem 
78\ Ester Małka 36'\ (Sala· 
mon) Lewek 28, Szmul Lejb 
329. 

Salomończyk Jokow 350. 
Salomonowicz: Bluma 318, Cho

ja Łaja 76"', (Solamonowicz) 
Jankiel 338, 'Lewek 22, Masza 
63>1-. 

Saltzman S. J. 56. 
Samson-krawiec 53. 
Samsonowicz Elimelech 115"'. 
Sarnuel : syn Aszera 22, 23, 

Cwi 102, lcchok 103, syn (J.) 
Jechezkiel 23, 56. 

Sandler Nadieżda 84"'. 
Sandowska Laja 353. 
Sawicki Aron Chaim 78"'. 
Schreiber Pesa (Pola) 247. 
Segall J. Dr, 37. 
'Segał: 50, {C) Haj a 326, {Sygał) 

Chona 328, Eliezer 9"', (Sigal· 
Sygał) Szmerł 10"', 22, 49, 56, 
108, 174,· Szlomo 23, Zysman 
49, .57, 344. 

Sejbert Eliezer 20"'. 
'Senator Josef 73"'. 
Senber Gitel 104"'. 
Sencin,owski Kałma(n) 325. 
Sendocz :. (Sendocz) Jak6b Ma~ 

' jer 335~ Rywka Łaj a· 99"'. 
Sender: (owa) Frajda 309, Je· 

!' huda 22"', Pesa 45"', Szmul 
Rub~ 11~ . . 

; Ś~hd°o~icz(owq), Lib.e 306. , 
1Senc:lrowlcz Abrpm" .KJqjnimus 

1:9~~. !"';·. i .•.i . " ,:.~ 

Sendowska lta 320. , 
Sendowski Joel ·339. 
Sengteller Franciszek 28, 29, 30. 
Sieczkowska Choja 332. 
Siekierski Jasek 307. 

- 38'$ -

Sieradzka : Fajga 93", vel Mu· 
larska Fajga Łaja 32", Hena 
(Hendla) 5P, 341, Kajla 319, 
Sura 317. 

Sieradzki: Abram 78"', 260, Ber 
(Dow) Szoel · 69•, 335, Icek 
Jakób 327, vel Mularski Jakób 
40, 49, 100, 101, Majer 320, 
Mendel 61 "', Pinchas 82"', 264. 

Sikawski Josek 49, 57. 
Silber Hersz 310. 
Silberbaum W1kforja Gabryela 

10611-, 287. 
Silberman Mojżesz 17". 
Silberszac Szobsaj 41. 
Silbersztein: Joachim 69, 249, 

(Silberszfajn) Liba Chana 54"'. 
Silnicka Sura Rywka 28". 
Silski Jokób 8811-. 
Simchowicz Cwi 9"'. 
Sinat Iła 345. 
Siorke Moszek 337. 
Skosowski Jehuda T rotel 73"'. · 
Skrobisz Estera Małka 320. 
Skornicka Cwetla Laja 353. 
$kosowska : Chaja Libo 344, 

Estera Rajzla 109"'. 
Skurkowska Choja Sura 8l". 
Slepoń Perel 319. 
Sławińska Ruchla Łaja 332. 
Słodkiewicz: Chaim Józef 331, 

Mendel 333. 
Słodowska Baj la 109"'. 
Słodzińska Hinda Frymeta 53"'. 
Słodziński lchez.kiel 66"'. 
Słomnicki Hersz 310. 
Smekonowski Judei 315. 
Smoliński Hersz 349. 
Smorgońska Nech6ma Roch. 340. 
Spiwak Neto 51". 
Sobocka Cypa 349. 
Sobocki: Chuna 313, Cwi Hirsz 

103"'. 
Sobol Szaja 355. 

Sochaczewska : Chana 47"', Git-. 
la Rajzla 322, Jufa Małka 26''', 
Minka ·Rena 25", Zalma 327. 

Sochaczewski: Jakób Wolf 113"', 
Jehuda Lajb 100", Szmul Fa· 
lek 78\ Zejw 22". 

Sokołowski Mojsze 78". 
Solecka Mindel 311. 
Sołecki: Cha im 317, Dawid 307. 
Sompolińska Łaja 86". 
Sompolska Rajzla 318. 
Sonenberg: Mendel 31 O, Pinkus 

20. 
Sosnowska Ruchla 346. 
Sołecki Ajzyk 51 "'. 
Stajnfeld Szmul 314 . 
Starkman Feigel 45"'. 
Stępa (Stempa) : Elijohu 90"', 

Sura 83". 
Steinhauer Dawid 91"'. 
Stojanowski Cejman 339. 
Straszak Blima 44"', 
Strużek Estera 354. 
Strycharz: Jakób 312, Zalman 

Lajb 72". 
Stryczek Mosiek Mendel 327. 
Stryk Dawid 313. 
Strykowska: Blima 344, Fajga 

23", Małka 352, Perle 347. 
Strykowski : Abram 87•, Dawid 

18", Icchak 83", Jeruchom 36", 
Majer 71", Rafał 341. Szmul 
354. 

Siudniewicz Abram 326. 
Strzyżewska Masza Mechla 338. 
Srzyżewski Hersz Józef 328. 
Suchowolska Perla 103"'. 
S uess Minna 74~. 
Sułkowiok Rywka 335. 
Sumeraj: (Szumerain) 160, Aron 

319, Chaim Dawid 54"', Cha
na· (Łaja) 84~, 317, Dwojra 
61 "', Fisze! 351, Frajdla 323, 
(Szumerajn?) Frumeta 10", 
Icchak Dow 50"', Jehuda Arje 
81 "', Hersz 328, Mojsze 39", 
Sura Rywka 351, lSumeray) 
Szlama 307, Szmul 46". 

Susek Szoel 7111-. 
Swarzeńska Fradla 352. 
Sworzyńska Zyslo 312. 



Swerczewska Rywka 336. 
Swenłowicz Szlama 335. 
Swienłowicz Szajndla 342. 
Syn Cwi Meir 99"'. 
Syna Josef 108"'. 
Synat Jakób 320. 
Sypienik Jakób 310. 

Szabsiowicz: Berek 315. 
Szach 163. 
Szachmal vel Jakubowicz Mo-

siek 317. 
Szadkowski Chinuch Dawid 58"'. 
Szafir Motysjohu Jeremja 96"'. 
Szofman Josif 349. 
Szaja Abram Icek 353. 
Szajdwaser Chaim 39". 
Szajewicz: Chojo 352, Kit Lajb 

328. 
Szajnholc: Chowa 62, (Szan

holc) Elchanan Icchak 89", 271, 
Eljasz 354, Icchak 98", (Szejn-
holc) Josef 57"'. . 

Szajnfold: Izrael Mojżesz 289, 
Jakób Gabryel 107". 

Szajniak Taube 344. 
Szajntal Mendel 350. 
Szalom Cwi rabin zgierski 67. 
Szołdajewska Rejzla 333. 
Szampanier Szyfra 339. 
Szancer: Chaiin Nolan 76"', 

Majtla 58"'. 
SzandolDylska vel Lubelska Cy-

po 33", 321. 
Szaniak T auba 49"'. 
Szanowski Dawid 340. 
Szapiro Pinchas Szmul 82"'. 
Szapszewicz Hersz 325. 
Szarf Fajga Jenta 71 "'. 
Szarke Mordke Pinkus 316. 
Szatkowska : Gołdo 343, Klara 

323. 
Szatz (C)Haskiel 308. 
Szczakowski Zelig 327. 
Szczawiński : 32, Szymon 33•, 
Szczepański Dawid 323. · 
Szczupak Lewek 341. 
Szczygielska lta Laja 340. 
Szczygielski Icek 328. 
Szefner: Abram (Jekell 16•, 194, 

(owa) Ajdla 333, Dwojra 69"', 

Fisze! 70", (owo) Esłer 309 
Marjo 307, (ówna) Łaja 320: 
Sura Rywka 35", Walek 3071 

Zysla 94". 
Szejman Becałeł 98". 
Szejnzylber Mindla 336. 
Szeluh 163. 
Szenicka(i): (Szienicka) Blima 

Masza 323, lzrc1el Alter 28". 
Szepsel Bajla 99". 
Sz(i)eradzka(i): Kalja 25", Szu-

lim 331. 
Szczupak (C)Hona 349. 
Szczycki Zelig Jakób 343. 
Szerakowski Aron Dawid 48"'. 
Szerniłowska Gitla 91", 273. 
Szereszewska (Szeroszewska) 

Perla Mindla 50", 232. 
Szereszewski Lajb 94", 276 
Szklankiewicz: Brana 7711-, Este· 

ra 9111-. 
Szlach Eliezer 11311-. 
Szladkowska Sura (Szojndla) 

31"', 48•. 
Szlajfman Cypa 351. 
Szlam Eljo Fojwel 327. 
Szlomowicz: Choja T aube 352, 

Herszlik 321, Hinda 15"', Izrael 
Mojsze 17", 196, Jakób 9111-, 
352, Leja 10911-, 293, Marek 
29, Sura Pesa 111'", Touba 6511-. 

Szlesser: Abram Szloma 328, 
vel Rozenszłajn Chaim 5011-, 
Gilla Dwojra 65"', Szlama Zal
man 3311-, 

Szlesinger Rudolf 329. 
Szlifkowicz: (Szliwkowicz) Fajgo 

Tauba 98"', Manes Wolf 59", 
Wolf Ber 331. 

Szligielska Chojo Ruchla 10511-. 
Szlomo Icchak syn M. 23. 
Szlosberg: Cwi Hersz 102•, 283, 

345, Hinda 48"'. 
Szmalewicz:. Brand la 333, Elu
. kim 353, (owa) Rywka Cyrla 

59•,. 153, 252, 
Szmedra Dyn9 345. . 
Szmucek: Izrael Dawid 10•, 

[, 154. 
Szmuczyk Chona Baj la. 79''" 

J 

j 
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Szmulowicz : Abram Szmul 325 
Aleksander Zyskind 52", Cha~ 
ja· Jachet 89", Chana Masza 
72"', 253, Chana Szajndlo 68"', 
Chowa 323, Fajga 68", Fajwel 
313, lcchok 85"', Józef 29 
Marjem Rywka 336, Mojsz~ 
Jehuda 40"', :.(ówna) Necha 29 
Rojzel 309, Ruchla 23". ' 

Szmulówna Rayzel 307. 
Sznajder: Rajzla 340, Sura 18"', 

314. 
Sznaps Moszek Berek 340. 
Szniatowska Szajndla 349. 
Szn,icer Mordko 312, 
Szniter Chana Marjem 48"'. 
Szostakowski Mordchaj Jehuda 

Lajb 79". 
Szosza Gołda 318. · 
Szotlam Estera Ruchla 39"'. 
Szolland: (C}Hane' 353, Rywka 

Chawo 84", Mordka 327. 
Szpajerowa Hena Brana 341. 
Szperek Choja Sur•.1 353. 
Szperling: Estera 348, Jochwet 

329, Juto Laja 48"'. 
Szpicak Frajda Bajlo 350. 
Szpigiel: Fajga 313, Mołel 91", 

(Szpigel) Szmul Zajnwel 64"', 
Szmaja 75"'. 

Szpigelman Uszer 342. 
Szpindler: Baj la Klara 89", Ruch

la Lajo 64"'. 
Szpiro ! Be(j)rysz 264, Frumeto 

68"', lschar Dow Bejrysz 81 "', 
Sura 64"', Złata t3ajlo 350. 

Szpycak Chana Hadasa 103. 
Sznaft Gersz 318. 
Szrajba1,.1m Hin~a Brana. 104'.". 
Szrajber Pesa 67"'. 195. 
Szreibaum Jakób 101"'. 
Szreter (C)Hawa 336. 
Sztajer Szmul 114"'. 
Sztajn : Fajga 74", Jehudo Lajb 

29"', Mosiek 319, Wolf 343. 
Sztajnbok Rachela 70"', 
Sztajnfeld: Gnendel 311, Dawid 

114"'. 
Szłaj'nhauer Bajla 48"'. 
Szfark : Bajla 108"', Estera 40"', 

Szmul Aron 335. 
Sztarkman. Berła · 8'6"', 'Fajga 

326, Rywko 35"'. 
Sztejnhauer Cudyk 94"'. 
Sztejn Zelda 21". 
Sztejnberg Sura 56". 
Sztelkowicz Szojndla 54". 
Sztenberg · Chojdla 338. 
Sztern: Benjamin Szlama 56;, 

Rochma 54"'. 
Sztrasburgier : Izrael Jonas 346, 

Mojsze 103"'. · 
Sztron Izrael Jakir 115"'. 
Szłrosberg Necha 50"'. 
Sztyft Choim 67". 
Szulman: Izydor 77;, Jenta 314. 
Szuman Noemi 18". · · 
Szulzyngier: Dawid Lejb 351, 

(Szulzynger) Glika 333. 
Szupińska Giłel 312. 
Szuster Mindla 335. 
Szwajcer: Blirna 31 ~, (Szwajcar) 

(C)Hana ~241 Jako'V" Jehuda 
104"', Joel 316, Lajb 40", Ra
co 74", Szajndla 48"'. · 

Szwalb Mojsze 8"'. 
Szwarc : Całeł. 343, Ch9ja . Juta 

84"', Gabryjel 106", Menachem 
Mendel 97", Michał Gotlib 
99"', 347, Rachela 69"'. 

Szwarcbart Bina. Fajgo 111 ". . 
Szwarcberg: Jankiel 311, . Liba 

Juta 63"', 
Szwarcenberg ·. M jsze Zeiw 65"'. 
Szwarcman Josef Becałeł 67"'. 
Szwartz Jenta 12'.". · 
SzweinhCird Izrael 344"'. 
Szwif Cypa 73"'. 
Szychłe Szmul: Nuta 31"'. 
Szydlowic Machla 334. 
Szydłowecka Sura Hena 338. 
Szydłowska: Łoja 76"', Małka 25. 
Szyferblat: Libo Sura 60~, Ruch~ 

·la toja 13". : 
Szyffówna Marjem Bajla 351. 
Szyfrowicz Łaja 353. 
Szyicka Jochweła 5:3"'. 
Szyldwach : Jehuda 32", Jasek 

313, Liba 322, Mendel 31"', 
Raf( yw )ka 319, Szew ech 333. 



Szylis Dobra 96'''. 
Szylski Jehoszua 62•. 
Szymanowicz: Eta 336, -Rajłen-

feler Szymon Mordka 350. 
Szymerk Raca 353. 
Szymkiewicz:. Estera Malka 35"', 

Jehuda 44"', Mindla 317, Mor
dka 310, Rywka 335, Suro 
Choja 26\ Szymon 89"', Zelda 
48"'. 

Szymkowicz: Chaim 351, Juta 
Bajlo 79"', Ruchla Łaja 313, 
Mosiek 323, Rywka 74"', Tau· 
ba 96"". · · 

Szymsio : Adelo 80"', Boruch 
Mordechaj 78"', 260, Czarna 
344, Szlema Zalman 85'". 

Szymsiowicz Lewek 314. 
Szyna Efraim Fiszel 73"'. 
Szynaggi lgiel Horn 160. 
Szyniak Raca Estera 111 "'. 
Szypińska Perla 322. 
Szy11gałowski Boruch Icchak 51'1\ 
Szynkar Fisze! 105"'. 

Tagelichł: Abram Hirsz (A. C. 
Abram Cwi) 53'", 162, 236, 
Izrael Józef 16"', 162, 163, 195. 

Tajfeld Ry~ka Rachil ·102"'. 
Tajtelbaum Gensza 85"'. 
Tajłlowicz Hercka 334. 
Talerman Jakób 97"'. 
Tanczewska Estera Pesa 66"', 153. 
Tangerman Karol 31,. 69. 
T angreJzem Dow Ber 29"'. 
T anenbaum( owa) Felicja 64\ 153. 
Tarłakowska Mała Łaja 57"'. 
T artakowski: . Joel 54"', Lejb 346, 

Liłman 309 •. 
Tasziński Szmul .Zajnwel 1.09"'. 
T ałarkowska: Cypojra 76"', Hin· 

da 71"'. · 
T aub Moszek 3.27. · 
T aubenblatt Dow 46"'. .. 
T ausk : Frumeta. 104", Perla 349. 
Telcza Brana 322. 
Temer (C)Hana Bomfęld 312. 
Tempelbaum Juda. CM01's:z:e) 24• 

.204. . I 

. Tempelhof: Eliezer Icchak 374 Ra
ca .104"'., Ruch la 34:2, Szmul 

1

~53, 
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T encza Zajwel 341. 
T eneberg Perl 323. 
T enenbaum: Abram 44, Berek 

332, Fajga (Fejga) 25"', 319, 
345, Gołda 346, Iła 342, Izak 
Meir 66"', 247, 339, Jydes 317 
Rozolja 71'", 154. ' 

T enenberg Josef E lijohu 64"'. 
T enf:z:er Chana Fajga 1411-. 
Teper Iła Ruchla 323. 
T ernbach A brom Icek .354. 
T esfalifer Czarna 333. 
T etin Szlam Zalman 104"'. 
Tobias : Malka 95.11, Masze 308 

Sura Liba 354. ' 
Tobjasz: Cecylja 311, Jakób 

Icchak 31 "', 213, lajb Cywie 
338, Marya 311, Meir 96"' 
Rojza 34"', Tauba 311. ' 

T omc.:z:yk Josek 315. 
T onnberg Bi na Lipka 80"', 
Topolowicz: Akiba 114"', Choja 

Chowa Sura 50"', 234, Jehuda 
97"'. 

T orf1berg . Dwojra Łaja 324. 
T6rner Choja Ruchla 30"'. 
T orońc:zyk : Ejdla Estera 322 

Jukiel 323, Tauba Ha (vel Pau~ 
, lina) 305, Ryf{w)ka 323 Szojn· 
.. dla 102"', 284"', Szmul 

1

Abram 
107"', Taube (Iła) 349, 350. 

T oroński Szmul 343. 
Traub (Traube): Frajda Rywo 

104"', Chana Monze 62"', 243 
Gołda 326, 344, Jehuda Je~ 

, chiel 54"', ·Bumriiłer Mirjom 
49"', 255, Mojżesz Wolf (Zejw) 
45"', 230,. Mojżesz Kasrjel 48"', 
Leja Mirjam 39"', 222. 

Truskolaski Chaim 107"'. 
T ryber Hudessa 328. . 
Trybownik: Faj go 322, Rafał 

(Jakób) 8", 162, 173, 
Trza/owski Cwi 50"'. 
Trzacka Rywka 319. 

1Trzynko: Cwi 67"', locho Sura 
. 93"'. 

T uch Mendel 349. 
'Tugenqhold: inż. 154, Benedykt 

Jakób 55"', 238, Henryk Dr 
89"', 164, 271, Samuel Dr. 20"; 
19~, 316 •. 

I. 

i 

Turkowicz:: Cerla 22"' Michb 
Rochma 108"'. ' 

Tusk: Baj la Perla 343, vel Sie
radzka T auba 349. 

Tuszyńska: Choja Frajda 333 
Frajcda 314. · ·' 

Tuszyński Szlama J4:i". 
Tut : Boruch 307, Zysie 307, . 
Tyber Liba 331. : 
Tyberg Choja Ruchla 21"'. 
T yczmahowa (C)Hana 307. 
Tyg.er (C)Hana .334. 
T ykociner: Felicja Rachela 63l', 

244. Pes:z:a 67"'. · . 
Tymon Rajzo 99"'. . . 
Tymiańska Ruch la Jenłla 105~. 
Tymin Szlama Zol man 65"'. 
T ysman Ruchel La)a 337. . .. 
T yszbordwicz Marjem Laja 27"'. 
T yłel Hersz 334. 

Ulman : Estera 341, · Moszek 
Dawid 338, Rywka 105"'. 

Unikel Moszek 355. 
Urbach: Hinda Chana 334; 'Mi-

chał Dr. 84"', 266, '341. , · 
U ron Je hu da Lajb ·61 "'. 
Uszer Jehudo "80"'. · 
Uszerowic:z:: Baj la 312, · Choja 

93"', Cyrla 346, · Fisze(I) Jakób 
311, Ruch la 59"', Rywka · 60"'. 

Wachstein Dr. 37. 
Wodzisławska Cypora 334. 
Wagowsl<a(i) ~ Binem 311, Cyr-

l(a) 308, Hinda Szajndel 101", 
Jakób 26"', 207, Jeril Marjem 
86"', Lajb 324, Zelig 26. 

Wajcman Jehuda 68"'. 
Wajdenbaum .Jechiel 83"'. 

'Wajerus Sura Perel 325. 
WajlOnd: 7"', Chana Sura 29"', 

Dwojra Bajla 22", 352, Faj'wel 
352, Icchak Benjamin 107\ 
Izrael Samuel 68"', 248, Józef 
Eleezer (Lejzer) 294, 390, Me
szulern Fajwel 172, Rywka 18", 
196, Szmul Chanach 75"', Szy• 
mon 24~, 203. . . · 

Wajlowa Frajda Ruchla 71"'. 
Wajn Jechiel Zejw 64"'. 
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Wajnb9um Chana Rajzel, 1 lP. 
Wa1nberg :. ~ Boj/9 Mi.rla 98:", Baj· 

la Noemi 32"', Baruch Beri Dow 
58"', 241, Dawid La)b 

1

15"', Es
iera 19"', Fajga 25", Hina 47"' 

· lszajóhli Ber 108"' · Izrael 21/ 
Laja 14"', Lewi n'< Malka 58"'

1 

1 
('/lalka Mirjam 90"',. 272, Mo'r~ 
iem 344, Mal'yo 313, ·Menu

. cha Marjem 94"', '277, Nocha 
31~, Nul.a 318, .Rozalja 345, 
Ruchla·Szprynca 17"', Sura 317 

: Uszer Zelig 69", Zejw 34"'." '' 
· Wajnblum·: · Abram 353, Icchak 

lcie 9211-, T elca 93"'. 
Wajner Fajga. 331. 
Wajnert Oreżna 69"'. 
Wojngart Rywka 336. 
Wajngarłen : lcchok 58, 104", 

287, Jakób 108"'. 
Wajngold (Wajngołt) ·Mojżesz 

99", 279. . 
.Wajnhad Ruchla 60". 
Wojnkowska Łeja 347. 
Wajnkranc Naftoli :Hercke 39"'. 

.Wajnsztajn ·Hersz 332. 
Wajntraub: Abraham lszaja 23"', 

Gilla 115\ Hendla 90", Szlama 
Aron ·39~ • 

Wajntrop Ruchla Laja 328. 
Waks Chaim Eliezer 67. 
Waksman Jankiel 328. 
Walczyk 'leja ·341. 
Wald Sura Krajndla 84"'. 
Waldenberg Józef 64"', 244. 
Waldik Laja 84"'. 
Waldrrian Sura ·92"'. 
Wołk Cwi Hirsz 57"'. 
Wołowicz Sura 96". , 
Wandermon Frymeia 337, 
Wangrodzka ·Chana 79"'. 

· Warribach Moszek Abram 330. 
·Warchiwker Sura Bajla 67"', 248. 
.Warman Frajda 107"'. 
Warszdwsko:: Chana Bajla JO"', 

Dyna 315, Gitla 43'", Roj:z:la 97"' • 
·Warszawski : Efchel Cwi 114"', 

Elimelech 1.04", Icchak Cwi 
(Icek) 85'\ 317, Jakób 18, 57, 
59, 61. 62,. 77, 111~, 295, Ja· 
kób .Cwi 75"', Jehuda Lajb 12"', 
Wolf 345. . · . · · 



Wasermon (Wasserman): Moj· 
żesz 57"', Nolan Saul 58. 

Waslendorf. vel Froslendorf 
Firikla 32"', 321. . . .. 

'Watenberg lzroelMendel 77"'. 
Watnik Icek 309, · . 
'Wajs: .Abraham Pinchas 50"', 

(C)Hano 337, ,Chowa Estera 
98"' Fajwel 314, Gęcel 312, 
JakÓb Goszia 325, Josef 43"', 
Michla 71 \ Zacharjo .345. 

Wajsberg:. Glike 308, Golda 
. Rena 327, Laje 308, Mordko 

336, Pessel 107". 
Wajshof Sura 331. 
Wojskol Ruchla 80"'. . 
Wajslic Szajo Jakób 113•. , 
Wajsman: lcek 343, .. Mordcha' 

41 ', Netel 26'. 
Wajswol: Abram 324, Hindo 

RÓjzla (51''. 
Waxmon Jókubowicz Morya 316. 
Wądrowska Estero 318. 
Weber Mindla 29„. 
Weichselfisz lzroel Mojżesz 101 "', 

282. 
Weiland Josef Eliezer 110•. 
Weinberg (C)Hana Sura ·314. 
Weiss 37. . 
Weitzensang ·Herman 80"'. 
Wejl Czarna 61„. 
Wejland Icek Benjamin '337. 
Wejnsztajn Menachem Dow 101~. 
Wejnsztqk(ówna) . Ester Małka 

354. 
Wejs: Frajdo 64", Ruchel . 63"', 

339. 
Wejsros Wolf Dawid 337. 
Welkenbaum Estero· 49"'. 
Weiner: Gabrjel 53•, 236, Gol-

da 302„, 331, Sara 81', 264, 
332, Raza (Łaje) 28', 208. 

Weruszowski Berek Szlama 314. 
. WertchailT! Sura Dyna 326. · 
Werthajn ~Werłheiri) Lipa (J9m 

Tow) .28 , 209„ . 
Wiqczyńska(i): Juta 19•, · Majer 

309,;S.zmul ~07. . ·• 
. Wiązowska(i}: Adela 73\ (Wian

zowski) Aron 63•, 161; Behja-

min 310, kchok Alier 62"', 
Jakob Kapel 27, 36"', 62, 108, 
217, Ruchla 2s•, Szajndel 101•, 
Szloma 333, Zysel 310. 

.Wichocki Mende(I) 326. 
Wichtel Tauba 330. 
Widawsko(i): Chana 59"', Cyw· 

ja '11'", Fojgcl Laje 52•, 353, 
Mindla 332, vel Scidłowski 
Cwi · Jehl1da 38•, Mtirek vel 
Majer Lejzer 350, Salomon 
318, Szloma Zalman 108"'. 

Wieliński Berek 340. 
Wieluńska Ruchla 64"'. 
Wiener: Boruch Henoch 98"', 

Dow Beri 8'1 "', Efraim Fiszel 
99\ Gitla 62"'. 

Wiernik: Morjem 347, Nalalja 
67"', 334. 

Wiesel Gelado Ruchlo 87•. 
WigdoroY..:cz: Żołądź lszajohu 
· Symcha · 108\ Izrael Jokób 

319, Lojo 350, Sura 97"'. 
Wigodzki Chanach Henoch 33'''. 
Wilczkowska: Necha 113"', 

Ruchla Łaja 88"'. 
Wilczyńska Hinda 89"'. 
Wilferf Eslera Gilla 77•. 
'Wilińska 113". 
Wilk : · Choja 53•, Esie ro 47•, 

Jonac 311, Michał Zejw 10"'. 
Wilkińska Sara 330. 
Winawer Esła . Hena a 1 •. 
Wi(e)ner: Choja Ruchla 90", 

Cipa Szojndlo 84"', Cywja Cyr· 
la 38"', 219, Golda Łaja 36•, 
Hadosa 15", 191, Icek Binem 
325, Izrael Icchak 103', 286, 
Jochwed 33", 322, · Lajzer 23"', 
Mojsze Aron 32"', Rochma 30"', 
Ruchla Łoja 325, Wigdor 322, 
Zajwel 322. 

Winhorn Bojla 56"'. 
Winn Szlama 312. 
Winter: Anna 102"', Choja 33•, 

Choja Ruchlc1 32"', Dwojra 87"', 
. Iła Fajga 33~), lejbusz Jehuda 

47i/., Małka 'i06"', Mer:iachem 
17"', Rachela 28"' . 

Wiskicka Hanna·. 306. 

Wi~licka Laja Dyna 67•. 
Wiszegrodzka(i): Brajndla 58", 

Frajdo 327, Fiszel 43"'. 
Witelsohn :. Choja Szajndla 31 ", 

Dawid 14"', 185, Frajdel (Mir
jam) 54"', 236, (Witelson) Josef 
339, Leja 50"', 232, Szajndla 
97"', 212. 

Witenberg Dwojra 355. 
Witkowska Choja 90"'. 
Witoński: Aron 56"', Benjamin 

Szraga 50"'. 
Wizel Golda 342. 
Wizenberg Meir 87"'. 
Wizner Necha 348. 
Wizeńska R.ywka 334 
Wiżański Kalman (Klojnimus) 

101"', 282. 
Wojciechowski Jak6b 319. 
Wolborski Izrael 313. 
Wolbromska Frajda lfa 327. 
Wolek Bajla 351. 
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Wolf: {J)Enła Mirla 347, Juda 196, 
Rywka 299, 307, Rojza (Rajzla 
Laja) 13"', 334, Szajndla 29", 
Szlama 34•, 

Wolfisz Hinda 330. 
Wolfman Fajga Laja 320. 
Wolfman Pirel Osna 325. 
Wolfowicz: Masek Josif {Moszek 

Josek) 340, 350, Szymon 109". 
Wolgerach Mayer 308. 
Wolański J6zef Chaim 336. 
Wolk Fisze! 334. 
Wolle: Moszek Lejb 339, Perla 

95"'. 
Weller Wolf 336. 
Wolman: Abram Daniel 109"', 
' Choja Sura 311, . 

Wolrauch: Bajla Rachel 340, 
Szraga Fajwel 91"'. 

Włodawer Joel 62•. 
Włyńska Marjem 101•. 
Wołkowa Tau ba 306. 
'Wołkowicz: Cypa 343, Gersi 

333, Mojsze Eliezer 85"', Perel 
· ' 320, Rywka Łaja 61 ', 81 ''. 
Wonz Abraham lcchok 57•, 
Woźnicka: Ester Marjem 326; 

Mirel 51•., Ruchla 24"'. 

Woźnicki Jedyda Lojb 26". 
Wrobnicka Tauba 61 ". 
Wrocławski Rafał i Chil 336. 
Wroński Elia 349. 
Wrzqcka Chana 23"'. 
Wrzqcki Icchak Dawid 34"'. 
Wrzoński: Lajb 330, Marek 331. 
Wychocka' Ruchla Laja 56"'. 
Wychodzka Ruda Gella 327. 
Wyrobnicki: Dawid Lajb 26•, 

Mosiek 313. 
Wysińska Rajzla Dwojra 53"', 
Wysocki: Godel 344, Izrael 320, 

Mojżesz 233, 
Wyszegrodzka: Raca 69"', 350, 

Rywka 108"'. 
Wyszegrodzki Icchak Mojsze 90"'. 
Wzońska Hinda Estera 89". 

Vogelstein Dr. 37. 

Zabrowska Fejga 337. 
Zacharjasz: Chaim Szlama 351 

(()Hana Cyrla 352. 
Zahn Rubin 90"'. 
Zajberf: Estera 101 •, Frajdla 351, 

K. 23", Lajzer 197, Pinkus 300, 
312. 

Zajde: Eliezer Menachem 114•, 
Juta Bajla 103•, 

Zajdel: Fajga 98"', Maszka 24"', 
Mojżesz 201, Sura Rywka 17"'. 

Zajdeman : 50, Dawid Hersz 320, 
Icek 177. 

Zajdenfeld Estera Krajndlo 62"'. 
Zajdenman: Jeta 18"', 196, 

Ruchla 12". 
Zajdensztat : Chaim Jehuda 25•, 

Estera Ruchla 51 ", Hadesa 29"', 
Rajzie 24•, 

Zajderman Szymon 16"'. 
Zajdler : 47, Arje Lajb {Lewek) 

47"', 56, 59, 71, 231, Daniel 
15•, 49, 192, Izrael Wolf 111"', 
295, Michał Dawid 39"', Pin· 
chas (P. Pinkus) 11 •, 19, 22, 
24, 29, 46,' 49, 50, 56, 108, 
175, Ruchla 307, Sura Mirla 
323, Zysie 315. 

Zajferf Laja 43•, 



Zaks: Cwi .83", Marjem. l08"'. ./ 
lale : Ester~ 341, Liba '349. 
Zalcberg : Abram 324, Hena 22", 

Izrael lcchok 107", Sura 107", 
Zalman 29". 

Zabrnberg LajbJś Henoch 318. 
Zalcensztajn: Berek 315, Brana 

59„, 160; lzrciel 36"', Mena
chem Mendel 92"', Rywkd 95„. 

·Żolcmo.n :' Ćhaja (Rojzel) 29„, 
320, Mindla 313, Samuel Je

chezkiel (Zaltzman Szmul, S.J.) 
27; 34, 42"', 49, '50, 53, 56, 
89, 108, 224. 

Zales.zewska Golda Łaj a 103"', 
Załkind Szloma 9"', 56. · 
,Zalman syn Ddniela 22. .. ' 
Zamek Rachela Gitfa 77"',. 259. 
Zam~lewicz Ruchla 342. · 
Zond: 50, ~r9jndla 20"', 199, 

Jakób 51", Józef 31~ 
212, Moryc (Moritz) 76"', 257, 
Szymon Zelig 90\ Wolf 36'\ 

. 164, 217. ' ' ' .. 
Zandberg :. B~jla 34~, ·Estera 

Łaj a 87", Luzer 332. • .. 
Zander: Łaj'a 308, Mc:irdka '321. 
Zanwil 103. '· · ' · 
Zarzevys~c;i : Blima 76„, Choja 
· ··Sura 21„, Estera 44"', 340, 
Zarzewski T ojwie 464-. 
Zawadzki 25. · . ·· 
Zaydler toja Pesa 308. 
Zdoński Wolf 336• 
Zejw Wolf syn Pinchasa 22. 
Zegel 'Estera 80"'• 
Zejderowicz Ri..lchel 3H 
Zeligman: Choja Sura 314, Es
, tera 105.i<, Md jer· 29, Taubd 

67"', 334, I 

Zeligska Rena 11 P. 
Zeligsohrf !tka. 94"' .. 
Zeligson Chajq Gitla 344. 
Zelińska. Rud9 109"', . · 
Zelkowicz Moszek 348. . 
Zelmąnowicz Gimpel 332. ' . 
Zelwen Alma Brucha ~O"', Est~ra 
, . 350, Leja Rajza. 321, Szul im 

337. 
Zentkiewicz Abram 339, 
Zen!kowicz Ester Chaj~ 347. 
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Zilberberg: Cwi Hirśz. 63"', (C)Hil 
1 . Majer.· 317. . · 
Zilberszatz lszajohu Arod 20"', 
Zilbersziajn: Frajndld 318, Sta
. nlsław {Samuel Mendel) 100"', 

281'' 
Zimmerman von M. 28. 
Zimnawoda Ester 339. 
Zimnowoda Perla 306. , 
Złolnicki Aleksander 347 .. 
Zonenberg : 47, Cwi 59, Cy'prci 

15"', 193, Hena Dobrysz 102"', 
285, Jakób Wołek (Jakób Zejw 
J. W.) 49, 52"', 56, . 59, 89, 
235, Pinkus (Pinchas P.) 5\ 19, 
22, 24, 27, 46, 50, 56, 59, 
108, ) 67, Tau ba 64"'. 

Zs(Sz)eradzka Chana 328. 
Zwajnhaftig Rojza 353. 
Zwierzyński Jakób 79"'. 
Zygi,elberg: Cerla 71 "', Estera 

Dwojra 67"', Jankiel ,336. 
. . iygman Sura Pesa 61 "'. 

Zylber Choja a6"'. , 
Zylberberg: Abe 348, Binem 

Symcha 335, Chana 48"', Eli· 
ezer Benjamin . 77"', Jos~f 86"', 
Marjer:p 35"', 90"',. lv'\bs:i;ek 346, 
Szlama Zalma(n) 332, Zeldo 
79"'. : 

Zylberg Mirla ,31. · ; 
Zylbermori: Choja S\Jra 102"'< 

Fajga 101.~, Gecel 58, Lqjzer 
325, Szoel 329. · 

Zylbernig(k): Bajlci 83"', Esie.ro 31'3/ 
Zylberszac: Liba Chana 237, 

Ryf(w)ka Rąchel 4V, 223, 
:324, S~abłaj: Lewi .22;3·. '. 1 .. 

Zylberszłajn: . 74; Bt;lnjamiri 64"', 
, . 244, . Frajdla 67"', Joew 3471 

La ja 53"', · 328, f'/lqjsze 29"', 
Szewa 88"', Szymon 330. 

Zyman Szmui Dawid ·331. 
Zyngband' f raidla .76\ . 
Zyndel Jehuda 30"'. . . \ · 
Zysens.zfajn Hi.nda 26\ , 
Zyser: Abraham 12"', lsiajo 68"'. 
Zysholc Hers.z 3351 
Zyskind: 80, Cheiskiel 342, Ester 

Łaja 347, Zender 308. 

i 
I 
\ 

I 

Zysman: Edward {Ezrjel) 76"', 
Eljasz 332, Hanna 29, Izrael 
Dawid 21"', Jakób Majer 82"', 
Marjem Mirel 322, Wolf 28"' . 

Żarnowiecki Izrael 28"'. 
Żelechowska (i): T auba Jenła 

102"' Choja Łaja 34''', Hersz 
(Cwl) Jehuda 11 "', 170. 

Żelekowski Nachum Natan 10"', 
174. 

Żeliński Icek 354. 
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Żerwiński Eliezer 12"'. 
Żołądź Gołda 109"'. 
Żołnierska Rachela Perla 21 ". 
Żołnierski Szlama 80, 298, 307. 
Żołna: Rajzla 317, Rywka 

Ruchla 65"'. 
Żołno Salomon 310. 
Żonisz lsser 354. 
Żupan Froim 344. 
Żuraw Gertruda 28"'. 
Żyłnicki (a): Hersz Lejb 345, 

Sura 40"'. 

-==' --
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1056 (P. Z, G.) Abraham Br ys z pochodził ze znanej rodziny, wywo-

dzącej się z Leszna, gdzie mieszkał swego czasu rzezak Abraham 

Jakób Struck (zmarły w r. 1791 ), który pozostawił 3·ch synów: 1) Salo

mona Michała, autora dzieł rabinicznych, rabina w m. Obrzyniu (Ober

sitzko). Z tej ~inji $trucków pochodzi znany malarz i działacz mizrachisiyczny 

Herman Siruck; 2) Eleazara, początkowo kaznodzieję w Lesznie, później 

rabina w Kutnie (zmarł w r. 1832), którego dzieło „P'ullat Cadik" "P'1:?t ti51!1!3„ 

zostało wydane dopiero w r. 1929 przez jego potomków; 3) Dawida, 

rabina w Bojanowie, Żmarłego w roku 1867. Wspomniani wyżej Dawid 

i Eleazar Struckowie zmienili swe nazwisko na „Brysz" dla uczczenia pa

mięci ojca (nazwisko Brysz IZl'"'"l:l powstało ze skrótu hebrajskiego słów: 

„Ben rabbi Jaakow Szochejt" - „syn robi Jakóba rzezaka"). 

Dawid miał syna Samuela, rabina w Uniejowie, który ożenił się 

z córką swego stryja Eleazara, .rabina w Kutnie. Synem tego właśnie 
Samuela Brysza był Abraham Brysz w Łodzi. 

17 23 (P. Z. G.) Samuel Jonatan K ny (Knie) pochodził z Warły. Po 

śmierci swej żony, ożenił się po raz drugi z p. Librach ze Zgie

rza i osiadł w Łodzi. Pozostawił z pierwszego małżeństwa troje dzieci: 

1) Jakóba, kupca towarów włókienniczych, współwłaściciela firmy „Szyd

łowsk i i Kny"; 2) Sarę, pierwszą żonę Chaima Meira Tyberga, fabrykanta 

i kupca w Łodzi, członka zarządu synagogi przy ul. Zachodniej; 3) Mendla, 

kupca w Łodzi. 

Z drugiego małżeństwa miał dwoje dzieci: 1) Gitlę. żonę Henryka 

Schona w Łodzi; 2) Lajzera - w Londynie, 

2054 (P. Z, G.) Meir Binem Hamburger, syn lsachara, - prawnuka 

rabina w Pradze (przedm. Warszawy) lsachara Hamburgera,-cha

syda cadyka z Góry Kalwarji, zamieszkał we wsi Lućmierz, obok Zgierza. 

M. B. Hamburger, urodzony w Kowalu, zamieszkał po zaślubieniu 

córki Abrahama Jakóba Goździka, zrazu w Ozorkowie, a następnie 

w Strykowie. Poświęcał się studjom talmudycznym. Dzierżawił, wzgl. zarzą

dzał pobliskim lasem. Gdy po pewnym czasie zachorował, udał się celem 

"") Wobec tego, że już po wydrukowaniu życiorysów (str. 166-305) zdobyto 

szereg dalszych materjałów biograficznych, uważaliśmy za stosowne je opracować 

i umieścić w niniejszym dziale jako uzupełnienie do monografji (Red,). 
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zasięgnięcia porady lekarskiej do Łodzi i lu zmarł. Pozostowił 5 dzieci: 
1) Jułę, Ż<!>nę Henocha Kilberta (Gelbarfa) w Żychlinie; 2) Z łatę 8CJjlę, 
żonę Henocha Helrnera w Żychlinie, obecnie w Palestynie; 3) Scimuela 
w ~ompolnie; 4) Rajzlę (zrn. 30.11.1936 r.), dz.iałaczkę filcmiropijnq, żonę 
członka Rady Gminy Wym Żydowsl< iej w Łodzi i chasyda sochoczew· 
skiego, Izaka (lcie) Majera Tajielbaurno, współwłaściciela firmy włókien· 

niczej „Bracia Tajtelbaum"; 5) Brajndlę, żonę łódzkiego kupca i chasyda 
sochaczewskiego Menachema Sieradzkiego. 

2153 (P. Z. G.) Chaim Nachman Sza n cer był pierwszym szkolnikiem 
(szamesem) Bejt-Hamidraszu na Starem Mieście. Pozostawi/ 

troje dzieci: 1) Abrahama Zyndla; 2) Rajzlę, żonę Abrahama Chajkowi· 
cza, jednego z założycieli łódzkiego bractwa „Szomrej Szabot" "n:niv ''11.'l1lV"; 

3) Chawę, żonę Mojzesza z Pabjanic, zwanego dla swej długowiecz· 
ności 11 der grojser Mojsze" (dożył on wedle tradycji 125 lol). 

2519 Dawid Wolf Abbe, syn Abrahama Hersza, ur. w Zd. Woli, 
popularny w Łodzi pod przydomkiem 11 Der Flmnmer". Był on 

pierwszym żydowskim mistrzem tkackim, który uzyskał dyplom Cechu 
Tkackiego. Zasłynął na terenie łódzkim ze względu na słosowanie prze
zeń mełody drukowania przędzy, zamiast kręcenia jej. Stąd feż pochodzi 
przydomek jego "Der Flammer". 

Pozostawił 3-ch synów i 3 córki, a mianowicie: 1) Lajba - prze· 
mysłowca branży włókienniczej w Pabjanicach; 2) Mojżesza - właściciela 
drukarni przędzy w Łodzi; 3) Szmula - kupca; 4) Choję, żonę Nalana 
Wajskohla w Zd. Woli; 5) Taubę; 6) Rebekę. 

Syn Lojba - Sam~el Abbe był znanym fabrykantem włókienniczym 
w. Łodzi,· w~aści~ielem firmy „Samuel Abbe", (ur. w 1876 r. - zmarł 9.4.1937 r.) 
Firmę odzredzrczył syn Stefan Abbe, Zięciem S. Abbego jest cidw. 
St. A Heyman. 

3358 (P. Z. G.) Barysz Wier z bi ck i, o nie lżbicki, pochodził l'. Beł· 
. ~hatowa, gdzie się nauczył. tkactwa ręcznego. Po przybyciu do 

~o~zr załozył tu. ręczną 'tkalnię zarobkową. Był człowiekiem pobożnym 
1 nieraz odprawiał modły 1'ako baal Hilla" w Bei't H 'd St M' , . . . 11 • ami raszu no arem 

iescie i. w !ednym z. ł~dzkich bractw religijnych, do którego należał, 
Pozostawił, krlkor? .dz1ec1, które. przeważnie wyemigrowały do Ameryki. 
Jedna z corek mieszka w Łodzi. · 
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5084 1 !'. Z. G.) Jak~b Kaczka, pseudonim liieracki Mor gen-
. 

5 z te~ n. Jakob K. urodził się w r. 1820 w Piotrkowie Trybu-
nalskim. u ubogich rodziców. Uczęszczał do h d t ·. d · f 'd c e eru, nas ępnie 0 
beii· iam1 raszu. Ożenił się z kobietą ł h · ·. d d b · . . . . g uc onrernq, praw opo o nre 
corkq zcimoznych rodz1cow 1 u których początkowo był na ut · 
p " „ · d I rzyman1u. 

oznieJ Je na<, zmuszony zarabiać sarn na życie przeniósł się d Ł d · 
d . ł . ł I d I o o ZI, 

9 zie za ozy cie er pr.zy ul. Drewnowskiej. Cheder Jakóba Kaczki, popu· 
!ornego odtąd w Łodzi pod nazwą „Jankiel Lehrer" "il11l1? 7i?.'IN' b ł 

. d . I I y 
nieco zmo ern1zowany, gdyż miał Kaczka - wedle u t · i d „ ł 'd . . . s neJ ro ycp o z· 
k rei - '.10~Cz~c s.wych ':'ychowanków nietylko wiedzy religijnej, lecz również 
czyta'.110 i prsan.ia w Języku żydowskim i w języku krajowym. Pobożni 
Zydz1, oczyw:~c1e, swych dzieci do tego chederu nie posyłali; uczniowie 
Jakóbo Kc1cz.ki rekrutowali się ze sfer uboższych, głównie rzemieślniczych, 
na Bałutach. Ponadto był Kaczka swatem i pisywał pieśni dla badchenó 
(irefnisiów weselnych). w 

Zasłynął Kaczka jako autor szeregu bardzo popularnych opowiadań 
ludowy~h, bqdźło oryginalnych, bqdźło Humaczonych z języków obcych, 
które pisywoł pod pseudonimem Morgensztern. Opowiadania Kaczki-Mor· 
genszłerna były bardzo poczyłne. Wydawane przez łódzkich i warszawskich 
księgarzy no bardzo lichym papierze, kosztowały zaledwie 3 do 5 groszy 
i rozchodziły się w ogromnej ilości egzemplarzy. Na:większq popularnością 
cieszyło się opowiadanie o 3-ch braciach, "t!'MN '.l::l i1l/!'lt1.'l,,, które ukazało 
się olwło roku 1870 nakładem łódzkiego księgarza Izraela Zajberła. 
Opowiadanie Io, jakkolwiek przelkane obficie epizodami i motywami 
obcymi -- np. „ T ysiqcc1 i Jednej Nocy" - jest jednak w gruncie rzeczy 
oryginalnie żydowskie i utrzymane w tonie żydowskiego folkloru. Ukazało 
się ono w niezlic2.onych wydaniach. 

Ogrornne wrażenie w kołach chasydzkich w Królestwie Polskiem 
i b. Galicji wywołała antychasydzka satyra Morgenszterna p. t. „Symche 
Płachłe oder der Welhzwindler" 11 "ilt?1l'lltll~';ll1ll "il11 "il.'1N lT~!:IN?e ;inr.iw„. Ta 
opowieść ludowa ukazała się po raz pierwszy w 70-tych lub 80-łych latach 
i ukazuje się odtąd wciąż w coraz to nowych wydaniach. Ostatnio po· 
służyła fabuła tego opowiadania Jakóbowi Pregerowi za temat do komedji 
o tym sarnyrn tytule, granej z dużem powodzeniem na scenie żydowskiej. 

Rozgłos i powodzenie iej książeczki skłoniły Morgenszterna do na
pisania drugiej sałyry p. t.: „Der gliklicher Nar oder der chawer fun 
Symche Płachłe" 3,'r;,!:ll:!?S ;inr.iw lHl "i::in '1!11 il11N "il:!l i11::i,,p,?:1 1l11 ( 1882). 
Z pośród innych opowiadań należy wymienić: „Szabas kojdesz yn gan· 
ajden" l'W•ll pN wiip mit.V, „Mikdasz melach" 1"~ wipr.i, „Maase bisznej 
szułfim o bisznej kacowirn", tl'::!llp 'Jl/!':!! 1N Cl'Elh1lll 'Jlll::l i11lll1~ (Wilno 1899). 
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Oprócz opowieści oryginalnych ogłosił Kaczka-Morgenszlern szereg opo

wieści tłumaczonych z innych języków, jak np. „Magelone, di krojnprin· 

cesyn, fun Neapol" "?N9~l7.l pEl p0l7'.lt.l'i9.l'iip ''i ,l7.l~?l7:1~~„, (z języka niem. 

Warszawa 1881 ), „Di szejne Helena" "~.ll7?l7n l7liJl7ltl ''i„, „ Di szejne 

Blimche Genofefe" "l7Ell7El1Ul7:1 l7:l~'5::1 l7Jnl7tV '1„. Podobno miał po nim 

pozostać również zbiór pieśni dla badchenów ("il71'? l7ltl'lM'i::l.„), 

Jakób Kaczka miał trzech synów i jedną córkę. Dwaj synowie, Szaje 

i Aron, wyemigrowali do Ameryki, trzeci -Szymon Wolf, pozoslał w Łodzi. 

Również córka Kaczki, Cyr,la, pozostała w Łodzi i była fu nauczycielką. 

Z a Im a.n Raj ze n: Leksykon fun der jidiszer literał ur, prese un 

filologje, Wilno 1927, t. li. str. 328 . 330. 
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'Ptll''lllN!:) t:ll1'1lN Tl ?'i1l"T ?N11.l'l/l „. m:in i'::> 1l:)l:ll 
,, f'::> l1'1//1.l ll Miii1' „. T11.ltl i':> 'l:)l:ll 

'1?n ni1n' ?N11.llV n::i ti'i1i1' .„ n1.ln M'::> 't:ll:ll 
N'1T:i.t n::i nN? inoN n?1n::in „.n1.ln n'::i 't:lł:l.l 

::ip:i.t' pn'.!t' n::i npl'1 „.n1.ln .„ „. 't:l!:ll 

1'1i1N 1 !l pM'.!t' tll'l'1!lN .„::iN M''131 'l:)l:l.l 

~01' !:INT l!l J1311.llV' „,!:IN M"il7 't:l!:ll 
Jl1!li1 MOl:l J!l Mi1M' t:Jl'l'1::1N „.!:IN n''1i 'N 'l:)ł:ll 

3243 
3244 
3245 
3246 
3247 
3248 
3249 
3250 
3251 
3252 
3253 
3254 
3255 
3256 

N li '1 1111;l il.111NpNl;l 'IVi'l'I '::l:lt tl::l N!:l'';i „.!lN 'i 'l:)ł:ll 3258 
P'T"N ?N11.l1V' J!:I „'!VN .„:iN '" 'l:)l:ll 3259 

1'l3'11 11lM 11'11tl!:1 l?D11;ll1 „,n::in „.::iN '!:) 'l:)l:ll 3260 
f'!l !:1yl7' t:IM'1lN l !:1 

''t:l"ł:l Nli'l/l n::i 11p!l'1 11„'l/l .„::iN N'' '!:)Dl 3261 
Jl;l?T n::i Ni?Nl „.::iN N'' 't:ll:ll 3262 

'!li'11.l l!l t111i::iN .„::iN t:l'' 'l:)ł:l.l 3263 
t:i'W'1ip 1:1''1!lM p::i '1!lnmt 

3' .l 11N?l:l1.l pM'.!t' J'l:l'.l::I 1!:1 !:!pl.I' tli1'1lN i'OMl1 l?l:l11.lM .„::iN t:l'" 't:lł:ll 3264 
Balderman,? I. 38 
Błaszkowski, I. 82 
Wolman, I. 50 
Szlamowicz, I. 49 

:INT J!l ~01' ?N11.lW „.:IN N'!l 't:ll:ll 
J1311.ltu J!:I ?N'.li t:ll'l'1!lN „,!lN !l'::> 'l:ll:ll 

pn:it' tll'l'1lN n::i l'IN? .„::iN l'::> 't:)l)l 

ni1n" tl"M Jl OMlEl ?Nl:l'1 .„::iN l'::> 'l:)El.l 
,,,n :iau ::ip31' J!:I l'l'11'1.l tl"M i'OMM l?El11.li1 ".l!:lil1 „.!:IN 11'::> 'l:)D.l 

3265 
3266 
3267 
3268 
3269 

Opatowski, I. 68 
Maranc, I. 66 
Lichtensztajn, I. 38 
Kon, I. 81 
Kon, I. 56 
Słodowska, I. 49 
Gisser, I. 60 

Mi111' !:11i n::i N!:>l.ll .„::iN i•,:, 'l:)!:l.l 

f'!) ?N1" J::I "!)i'11.l pM'.!t' „.:IN ':I 'l:)!:ll 

~Oi" n::i 111.l'?!l .„:!N 'i '!:)Dl 

'!l'.!t l'1::1 N?"!l „.:!N 'M 't:l!ll 
bl'l'1!lN n:i ?T"'i lt.'''1::1Ni .„:IN 'i 'l::!Dl 

l'?Jtt J!l ::lyl7' bl'l„::IN „ ::IN '1 'l::!l:ll 

3?70 
3271 
3272 
3273 
327~ 
3275 
3276 

I 
; ~.} 

I 
I 

I 

'.· i 
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Cytryn, I. 18 '!li'11.l '1t31'7N 7::i 7::>'1.l j.'M'.!t' „.MOl:l 711! J1'11"1N 't:ll:ll. 3201 
Rajchbart, I. 76 'tl!l'l/l n::i N7"::l .„htl!J 71/i h'tlN '!:)!Jl 3202 
Waj nberg, I. 58 il'l/l~ 7::i ::iii· 'i1'311V' .„ lO'l i'::i 't:l!Jl 3203 

JN~l:l'1P 7N!J'1 ::iii 7::i ::ip31' ::i•? ... 7C'.'I i':> 'l:)tll 3204 
Koch, I. 52 ~ci• :lj.'31' 7::i iii „.70'.l i'l'::l 't:ll:'l.l 3205 
Wigdorowicz Żołądź, I. 55 ''lll:l.l ~W 7:1 i1il~W ''3111i' .•. 7t1'l T'::l 't:l!Jl 3206 
Frenkel, I. 63 '::l'.!l: p ::i•7 il11M' .•. 7ti•.l D 'tltll 3207 

3111 N, p I p i r' !,17 i1'71l l'1i1N n::i n•iin• il'1W „.'i"N 'i 'tltl.l 3208 
Radomska, I. 49 
Sztark, I. 23 
Bezbroda, I. 51 
Goldman, I. 56 
Niewiadowicz, I. 60 

Ej:Zner, I. 23 
Berger, I. 43 
Gutsztat, I. 72 
Fuks, I. 56 
Joskowicz, I. 63 
Nusbaumowa, I. 52 
Kochański, I. 83 
T urkowicz, I. 92 
Lubiński, I. 72 
Widawski, I. 45 
Landau, I. 67 
Jachimowicz? I. 57 

Birnbaum, I. 91 

7N::>'~ tl::t N7"::t ll i 7 1 'i1 ... 'i''N 'i 1t1!Jl 3209 
'1'N~ zi:i 7311.l'~ Mlh „.'i"N 'i '!:)!Jl 3210 

';iN'~il'1' l::l 7N''1::ll .,. i"N 'M 't:l!J.l 3211 
N:i.'1'1/l 7::i ~01' j.'il'.!l:' „.i"N '' 'l:)!JJ 3212 

::!NT Mi1il' 7::1 71311.:llV „.'i"N N'' 1t:ll:lJ 3213 
f':J t:mi::tN 7::i ':Ji'i~ 31i'N .„'i"N l'' 't::i!Jl 3214 

t:l''i!lN 7::i ::tNT l'~'l::l „.'i''N i'' 'l:)!JJ 3215 
ilM~W n::i ?ni N::t'7 .„'i"N 11

' 't:l!J.l 3216 
f'!l •::ii'11.) 7::i j.'Mlit' „. 'i"N i'' 'tl!JJ 3217 

'17n tll'li::tN p pilN illi'I.) „.i"N T'' '!:)!Jl 3218 
J1Wl.)11i n:i 31'.!l:Ni „. '1~131::1 l'';i 't:ll:l.l 3219 
'11i::i.•::tN p 7N'.li .„i"N :i.•::i 'tl!J.'I 3220 

ilw~ n::i il~ni„ n7::i•r.i „. 'i"N i'::i 't:l!:ll 3221 
ptti.t' 1::11?w p titt.:il:l „.11•0 n''1ll' 'tl!J.l 3222 

::ip31' p 1~7T i11.:l711i „. 71'tl 'N 'l:)!J.l 3223 
'.17 '7 Np ~ t:lili!lN 7::i 11.:lhl .„ 71'0 'i 't:l!J.l 3224 

':l'.!t i1~51V 1!:1 f'11Ni'11Ni ili „.1'11311!:11/i ::1'131 'l:)!J.l 3225 
:INT ?N:>'~ n::i l'IN7 N?31l „.:1n1 'N '.l:)!J.l 3226 

l:'.l'?1 nrnn ::i7 n::i•i.:i 'i nN'i' MlliN ... mi •:i 't1Ell 3227 
i1'1p'i illl'1.l'.!l: n::iiW'n i1'1Niti~ n7::iwr.i 

l:)'l.lr.i::ii i11.l!'ln::ii niin::i '.'1i:1il '.l::iin n::i 7t:l'!I Ni7N:1 '~ 

1 , N :i. il 31 r :i. r.i 7't N'1'!JlV Nlil::i yi•il '7M.l ';Ni:i'i '~ 

Łokiecz, I. 70 
Berkowska, I. 96 
Syna, I. 41 
Calek, I. 32 

Zaks, I. 80 
Rozenfeld, I. 95 
Wajngarten, I. 76 
Korn, I. 26 
Wyszegrodzka, I. 64 
Rabinowicz 
Aneksztajn, I. 35 

niprnll' il?l1.l 7ll':i 
311:).l tl::l i1j?::l'1 „. 7i'O l'l:) '!:)!Jl 3228 
'1'P' n::i N5"::l „.71•0 T'' 't:ltl.l 3229 

!l'7 11i1il' 7:.:i ~tl1' '7!J1~il 'l!l'1M .„11'0 t:l'' 'l:)l:'l.l 3230 
7n::i:i '!l:.t ~o,, 7::i ::i•7 n~7w „.71'0 t:i'' 'tii:i.:i 3231 

n·i~lli n::i 1::1,,~ ···P'tl n'::i 'ti!l.l 3232 
P'T"N pni.:• 7::i '::t'.!l: ,,, „.11'0 1':::i 'ti!l.l 3233 

'ilil'::!N J:l ::ip31' „.71'b 1'::> 't:l!J.l 3234 
1~7p p ~ci• 7N'1lV' „.ri~n n'i31 '::ip.l 3235 

nlli~ n::i np::i'1 „. n~n n''1i •:i '::ip.l 3236 
,,,„,:iN 7::i '!l'.!t il~7w .„nr.in ':1 '::ip.l 3237 

~w n::i ilN7 „. ri~n 'i !::tp.l 3238 
c•Ji::i iln~w pn'.!t• n:i 7ti'l .;.Tl~n 'il '::ipl 3239 
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~t11' IW/N :l'';! ;m;p l'l!l N~i';!:i •. „t:l:J1V T't:l :!.1Ell 
il'lil1' p :ipl1' .„t:l:l1V t:l'' t:lEll 

.... , '"'Ell ;nzm ';!N'1!V' n'1iri:i :i.7tii~n 1'tinn .„v:l1V .... „ 

Kwiatkowska, I. 50 
Grosman, I. 72 
Szajnfeld ? I. 69 

1 :i l „ i ';! 11 7N''1:Jl :ipl1' il 11il '.l:l'111 F'· 1 'iu n 
11it11i ::i'1.l p::i.l !V'N „. 

Vit:ll i!V'11V l:J''1':Jlil h"lNCl'li „ND 
„.f"ltl:J l:J'>11;lill'i!i '11l '"111ll;l f'1N 'liNl ''?i1ll;l 

Korek, I. 75 '1Tll'7N ri:i '1rlt!N „,t:l:J1V ':i 't:ltl.l 
V i i N '1 :i f '!V il':-! '1!UN C:-J'1::iN J=l· ''7'll 1'111N .„t:J::iW N':J 't:ll:ll 

Gotszfajn, I. 78 
Pilgrim, I. 83 
Goldberg, I. 35 

'li'l l'l::i 7't:lNl;l .„ti::i1V l':J 
1
t:ll:l.l 

p0'TN„:JN11;l 

Galońska (Gałązka?) 

!:ll'::t ~tl,, 1::i ,,, ::ipll' ,„t:l::t!V i1':i 't:ltll 
':J::t 'l;l ::i'1il l'l::t 7'lN'1l:l „.ti::ilV T':l 't:ltll 

l:J:-J'1:JN .n:i i1p::i'1 .„'11N ':-J 't:lDl 
11111'-l l:l b''tl .„ '11N 'i1 't:lDl 

'7ll'lNl;l Ctlll;l J::t j:'Mll' ?N'1!V' .„ "11N 'i 't:l!ll 
1n:i mzm p ~w J'l;l'.l:J .„'1'71'1: 'T '!:)til 

i11;l7tl/ iii 1::i il'll'!V' .„ '11N 't:l 't:lll.l 
':!'li' ri::i NOVI.:> .„ „"TN 't:l 't:l!ll 

Jill'r.l!V .n:i 11N? 11::1'? „.„"TN N'' '!:)l:l.l 
31iiN1'ii1;l i!r.l';!lll !:ll1'1::iN 1::i '':ll1l:l.l „.'11N 1'' 't:l!ll 

'::i::t J::i 'j.'01' .„ '11N i'!:) 't:ll:ll 
l'l:"T"'1!:l .„'1'lN i'!:) 't:ll:ll 

Truskolawski, I. 56 
Zalcberg, I. 77 
Jakubowicz, I. 38 
Pilichowski, I. 62 
Rozenwaser, I. 70 
Bergman, I. 62 
Rappoporf, I. 44 
Kiwak, I. 55 
Warman, I. 70 
Płachta, I. 69 1':lN 71'.':lt 'l'l:J!U ''1 :J'1l"I l'l:J h'1il"I' .„ „,N T'' 't:ll'.ll 

(?) n N 111 łO~ N t:l p 'p 'l 

Litewska, I. 70 
T orańczyk, I. 49 
Zalcberg, I. 64 
Nejman, I. 72 
Kutner ? I. 36 

y•:i 11Wl;l l1:J n„i::ii N:JN!:l .„ '11N ':i 't:ll:ll 
'11'31111' P'll'N 1:i l:Jl1'1:JN ':IN11;l11/ „,„,N N':i 'tll.'.ll 

::t'' min' l'l::i 11•1111 „. '1'lN N':i ,!:lol 
, , N p '„ t:l o 1;l ,,,n prrK "T'Otlil .n::i '':ll1'1 . „ '1"TN n':i 't:lDl 

1':1r.l'':iN „.ltl'l „. '!:)tll 
„.mpt11 „. „,,l,::iN .n::i N7''::i .„10'l M''1 '!:)Ell 

1V' 7 Np 1;l cn„::iN 1::i ',l!:)'ll;l „.10'.l l'' '!:)Dl 
Ml;l':il!I .n::i 1:1'„r.l „ .noc ::t'1l1 '!:)Dl 

Nelken, I. 71 
Włyńska, I. 64 
Aronowicz, I. 50 
Czujna, I. 69 
Wajsberg. I. 90 
Nejman, I. 71 

Bendkowski, I. 61 

'1Tll'7N l'l!l ?T''„ .„7b"l "T'' 1
t:ltll 

1V'1'l'I ':J::t l'l!l 7 1 i ' „ l'I ' "T N!l'' „.Mt!El ':11V 'N 't:ll:>.l 
?N11;ltl/ l'l:l ?Vtlll'C „,tlbC 'i!l!I 'N '!:)Cl 

Mtlll;l .n::i '1l'lbN .„noc ';!iv 'I'< 'ticl 
f'::> Jilll;llt/ p M!Vl;l bl1'1::iK ,„7t1"l T'" 't:ltll 

Wt?"11 11ll'r.l1V l:l l"r.l'.l:l pn::t" „.JO'l T'' 't:ll:ll 
!lNT ?NV~l// l:l :lj:'ll'' j:>Mll' .„ lO'l tl'' 't:lDl 

11'1::1 p „Tl1'7N •··lb'l M'' '!:)7l 
:ipll'' l'llllN M!Ul;l l'l::t Nl;l1'11l „.MbC l;l'l"f1M"T '1 '!:)l'.ll 

Fanny Rappeport. geb. Lewinsohn, 
geb. 22 Juni 1854, gest. 5 Apr. 1892. 

3165 
3166 
3167 
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Fidler, I. 74 CM'1::iN l'l!VN Ili'? N ii~ ~01' 11::i N':i":J .„1?tJ:::> ::!'' 't:ll'.ll 3131 
tJ'1:l'1l1::i7'T ?N11:l0 '1llj:>llt?NtlNl''1 l'l!lt'N l:Jl'1'1::J.N l'l::I N''1Nt?p'11 .„1':iO:i :l'' '!:)Dl 3132 

Wiktorja Gabryela z Wolbergów Aptekarzowa Samuelowa Silbęrbaum, 

Frydman, I. 53 
Grynsztajn, I. 46 

ur 6 sfycz. 1864, zm. 12 grudn. 1891 . . 
!:ll1'1:JN p ll;lMl "T'OHl"I „. 170:::> ::t'' 't:ltll 3133 
m~?!lt' j:J. ?N'M' j'il"IN .„i5o::i ,,, 't?Dl 3134 

„.tJi"J'1:JN „. 17tl!:> 1't? 't?Dl 3135 
Rozenberg, I. 60 7N'tl' l„l"IN 'l;l 1.l'1il;l l'l"INl;ll1 ::i„n ri::i nin „.i?o::> il':i 't?tll 3136 
(v. 3130) f':::> ~b1' 'l:l h1VN !lt't:l':lT'N p'p'l 'l'::J.N ?'ll:T 
Kasztan, I. 72 r' tl li 1V „ p 1;l '11VN 7::i 5N'l"T .„l1:lt? tl''1ll 't?tll 3137 

?N'11V' n:i Nl'tl n7in::i „.ri:it? 'l 't?til 3138 
Eisenberg, I. 55 .„1l'ltl!.J1Vl:ll;l pn„n '1::ip 1? Nlll;l iltl „.l'l:lt:l 'l 't?tll 3139 

,„r.lv::i nr:inri?i tJ!lt'7 „N,Dl;lil · i::i::>ln ,,::i:m „.i::i::>J '1mo 
, , Np „ N n 1;l l'1ll'::tlllT"l'< pnll' ,„ 1::i ,,, 

p O „ 'l;l i t? i'?~ M!lt'l;l l1:J 11'tl .„l'l::l!:) 'tl 't?tll 3140 
Radoszycki, I. 66 
Adolf Goldman, I. 19 
Bombel, I. 70 

pMll:' p '!:>"T'11;l 11Wl;l „,l'l::lt:l 'M 't?l'.ll 3141 
iii j::t j'111N „.l'l:lt:l 't:l 't:ltll 3142 

?N'11V' l:l '1ll1lll0 , .• l'l!lt? N'' 't:ltll 3143 
!1'7 l'l!l 7''1llD „.l'l:lt? !l'' 't:l!il 3144 

Łajchman, I. 73 1'1:l':l il'M 111V11p i"l'1::tn.:i „.'!lll j:l pll:'N „.11::it? 'l'' 't?tl.'l 3145 
nl1'1'1:lll'll;l :iii l:l ?!:>'l;l l'<:lllM 'lll.lNl;l 7'1'1 llt''N .„l'l:lt? 'l'' 1t:ltl.'l 3146 

Mordkowicz Harlson, I. 22 żołnierz 
Głaz, I. 68 il!lt'r.l n::i N::t'? Nl'tl .„11::it? tl'' 't?tll 3147 
Krotoszyńska, I. 56 ill/ll;l ptlll:' n::i N:l'? .„J1::it? !:)"• 't?tl.'l 3148 
Ryterband, I. 68 7N'„:ll .!11VN '1'l'<l:l n:::i 11'11::i"T „.l'l:lt? t:l 1

' 't:ltll 3149 
Maroko, I. 54 !lj:'ll' pMll:' .n:i l'<l"tl 1'1'11/l „.l'l:l!:) '::> 't?l'.ll 3150 

Szwarc, I. 77 

Goldberg, I. 46 
Diamenłstein, I. 31 

Gincberg, I. 57 

Czośniak? 
Mizes, I. 64 
l<antorowicz, I. 72 
Rajchman, I. 52 
Orzełek, I. 57 
Winter, I. 37 
Przygórski, I. 56 

m'.'lj:'l;l1 i"l'1tl01;ll;l i"ll'l'!l l'lN 1"10l'1tl N'il 
n?v:i i1:ll;ll'l ,.,,,„ .„ 

y':i Mllm 7::i 7N''1:Jl .„n:it? i·:i 't:lti.'l 
'111;l''::i 'i;i;,w? n'1:inn? 1?n ::i'111i '1p:i· 

?!:>'l;l 1::1 :INT ptlll' „,l1::1t:l 1'::> 't?l'.ll 
l'l0tl1'r.l1 11.r.l'i Mtl!:llVl;l ll'Tll;l np::i'1 . '1.ł'ION .„l'l:lt:l i':> 't?!:ll 

'il ' N ::lj:'ll'' ?Nil;ll/l 1'btll1 'l ::i '1 il .11 :i 
111'1;l'1' 1::1 ::iNi' „,l'l::lt? T'!:> 't?l'.ll 

l111f'i' !:l"tl l::i ytlll' .„l"l:Jt? M':i 't?tll 
'li"T l'l::t llT'i'1 „.t?:J1V .„ 't:ll'.ll 

!:liMl l'l::i !:l''11;l N?''::i .„t?:l!U M1'1 'til'.l.'l 
j:'l'<.'l1VN1V ?N:J'l:l p ?'lNl cn„::iN „.t?::llll n''1 't?l'.l.'l 

Illit'~ j:l 7'm"T „.t:J::illl 'l 't:ll'.ll 
1:111'1:lN .n::i ?ll"T.'l'l;l N'l';!Nl .•• t?:J!lt' 'i '!:)l'.l.'l 

'l'l'?N 1::1 'i'Nl;l ::ipll'' ,„t:l!llll 'ti 't?!:l.'l 
'!:>"T'11:l l'l::i np::i'1 .„t?::itll 't? 't:!Cl 

'":l1t:l l'l!l l'l::>?;i;, „,t:l!l!lt' '' 't:lDl 
pM:il" '1Tll~?~ l::I ttlżm .„~::ilt7 1

' 'tlDl 

3151 

3152 
3J53 

3154 
3155 

3156 
3157 
3158 
3159 
3160 
3161 
3162 
3163 
3164 
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Szligelska, I. 44 :i'Tin' .n::i ?n'1 nm „. J111in '!:i 'tHJl 

· Hochman, I. 46 
Rundsztajn, I. 50 1 '.l N v IJ 

Moszkowicz, I. 52 

~or on'1::iN 7::1 pn?N ,„Ji11in l'' 't:Hi.l 

'1l/!)NIJ'1l/'ii?il:l '1Tll'7N .n::i N::I"? „.1wn ,,„ '!:iEl.l 

'1 ')) l „ :i IJ l/ i N El ~tl1' J::I i111i1J „,p11iH 1'!:i '!:iEl.l 

pH~' ?N'111i' l1::J. '?t:i.ll/" ?H'1 ,„J111iM l'!:i '!:iO.l 

11''1Tl/ l1::J. l1l"1l1 ••. J111iM N':'.) '!:ibl 

1i1 l1::1 '1l1tlN ,„ 111/iH :I'::> '!:ib.l 

W1::1'7 l1'71l1" 11::1 11.lt1 „.J111it1 i'::l '!:ib.l 

tll1'1:lN l1::1 np::i"1 „.J111it1 l1'::.l '!:iO.l 

W „ 5 Np~ W!:iN!:l :l''?l/T l1W"1:\ l1::J. N'10'l „.pl/)H T'::l 'OEll 

'1'NIJ l/Wt>'N l11/iN 

T ymiańska, I. 41 
Jakubowicz, I. 70 
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lir. 18 Sierpnia 1850, 

urn. 10·Grudnia 1890. 

2885 
2886 

2887 
2888 
2889 
2890 

2891 

2892 
2893 
2894 
2895 
2896 
2897 
2898 
2899 
2900 
2901 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
2908 
2909 
2910 
2911 
2912 
2913 
2914 
2915 
2916 
2917 

- 98 -

i1'?1l .n::i l1N? '"1!10N „. '!:)Dl 

1iV1.lW i'1i1N „. „. 't::1Ell 
ll!"l'il ':llt .11!:1 i1'!ll i1i?Nl „. „. 't:?Ell 

v o N c; 1.l niw mi' .n::i nln "ln~N „. .„ 't::1!Jl 
pMll' l'l!l NtJi' ?lliN ,„i1lWi1 ll!N'"l ::iiv 'tJEll 

Miedziogurski, I. 48 
Rawicki, I. 49 
Edelman, I. 37 

t:mi::iN l !l i1W1.l ... '"lWl'l 'l 't:?Ell 
jiMll' J!l iii lb'l „.i1'7i.'.I tlili: 't::1t:ll 

?N::l'1.l tl"'tl J'1!:1 :'IN? ?ni „.l'l'?i.'.1 tlil 'tJ!:ll 
p tl N? 1.l ?1lb p11l' !ljiV' l'l!l 7'1'1.l N7''!:1 .„ '"llVl'l 'i 't:?Ell 

Wajnberg, I. 51 ':l1i1.l l:ll'l'1!:1N l'llVN 
Lipman, I. 40 npV' n::i l'l'?M1.l .„ ''11Vl'l '1 'tJEl.l 
Cender, I. 50 r „ wt:? l , '~ ,,, n::i ł.:1''11.) i.noN .„ '"lll!n 'il 'tJ!:ll 

tl''l1 l'l1V1.l p '?'"'IW~ tllil1.l wi::i„? nii.n:i l'?El11.ll1 '::in „. '"lltin 'T 'tJEll 
Berger, I. 68 '?lV l'lt1El1V~ f':i ::!''? min„ n::i 7t"i Ni""l!J .„ „,llln 'r '"'t:i.l 

l N "I El ~ 7 " "I i1 1.l '? 1V "'I :i .l i 7 'l i f '!j ' '? n El .l 1i 
Szliwkowicz, I. 46 '1'?M 1Mil1' ~ci' n::i N!l'1tJ Nl"!:i „.:i'1' 'li '!:)El.l 
Litman, I. 22 „,, „,, '1'!l ':'.l,'11.l „.m:iio 'V 'tJEll 
Goldflus, I. 54 i11.)'?lV n::i "l.l10N N7"::i „.m:iio '::i 'tJEl.l 
Hamburska, I. 46 ji'T''N pnll' n::i N'?":l Nt:?i' „.m:iio 1.l'l1111"'1 'N '"'El.l 
Engelke, I. 38 ? 1:10 iii 7::i !lj;IV' .„m:iio 1.l'l11M"T 'N 't::1El.l 

Rogoziński? I. 70 
Birencwajg, ·I. 78 

1~7r 1::i ,„,.lll1.l tlnl~ .„'"llV.n r':i '~El.l 

l'llV1.l J!l '?N!:l'1 „.plVM (7M'"l-'M) 'tJEll 
7N11.lll! n::i tl'"l~ Nl'""l!l „. 71llln ,, 'tJEll 

'i?n l1'7N ':iii~ 1::i ::ipv' „.11lVn 'l1 ·~!:Il 
Wajs, I. 49 1''i.lll::t ii"l::i on"l::tN n::i inoN nin .„7illln 'i 'tJEll 
Buch, I. 52 ?N::>'1.l n::i inoN „.7illln ,, '!:)t:ll 
Naumberg, I. 28 tfl:l~ ;KpTM' "1 "'l':lN' ::iin 1::i '?'1.lll~ CM.l1.l „.1illln ,„ 't::1El.l 
Frankental, I. 24 ilt.l'ii :l''? iiil'!lN n::i lll"El „.Jill!tl N'' 'tJEll 

Herszkowicz, I. 70. 
Wiener, I. 18. 
Lewkowicz, I. 35 

i1l'l.l1nM· iMN> t:l~1.lm 1!:JiN N? „.l'l"l'lllt 

ł:lil':'!:lN n::i i' i i'' n i ll?N!:I .„7iivn „,„ 'tJ!:l.l 
::i'' ,,,„„::iN l:l 1'.13111 ,~„:i iin::in „.7ilVn 1'tJ 'tJl:l.:i 

t::i'.l!V n•; l::t ,nw~ 1:i:· :l'' min' 7N'"11V' .„7i11Jn l'!:J '"t:i.:i 
J'iV~lV i !l ::tpll' „. J1lVM 1'!:J '!:)El.l 

Rozenbaum, I. 70 ~o,, J:l l'1'11M' N'?'!l „.JilVM "'l':i '!:)!:l.l 
Szejman, I. 39 '''"lN l'l!V~ i'::i ?N7ll::t „.7111Jn i':> '!:)t:l.l 
Szajnholc, I. 84 jiMll' J!l j?tlll' .„i7o!j n''1 'tJEll 
Zajdel, I. 61 '1tvN l'llV~ n::i Nl'"!l .„i?o:i 11 'tJEl.l 
lnzelszfajn, I. 56 i1~7ll! !ljilt' n::i nin „.i?o:i '!:) 'tJ!:l.l 
Buksbaum, I. 33 JN~"llltJi:i l1'M .h::t l1N? '?M"l .„ i?o:i '!:) 'tJEll 

f „? '!:I :i m;u ,„c,i::iopi::i "l!:lll!' ::ivll' n?v::ii 
Tobias, I. 75 
Pomeranc, I. 37 

pnll' n::i :i:i';!~ „. i;o:i N'' 't::1El.l 
~?łt1i ::i~r .r„rVN ::ipll' n::i nN; „. i;o::i ::t'' '"!ll 

2847 
2848 
2849 
2850 
2851 
2852 
2853 
2854 
2855 

2856 
2857 
2858 
2859 

2860 
2861 
2862 
2863 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
2871 
2872 

2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
2880 
2881 
2882 

2883 
2884 



Kutner, I. 65 
Dymand, I. 23 
Wigdorowicz, I. 54 

Goldberszt, I. 76 
Mrzygłód, I. 75 

Bialer, I. 74 
T alerman, I. 72 

Witelson, I. 61 
Hajmanowicz, I. 30 

- 97 -

,.,,,,.,, illM l'l!l Nl.'.ll)l:' .„nr.in 11
::> 'VEl.l 

'''1N il"11il' 7!l '1'Nl.'.l ilr.i?w „,n:in ,„!lN „. 'VEl.l 
'il'l'?l:l'T '11lb:l?N l'1!/Jłł: '1TlJ'?N l'1!l il'WJ „.!lN 'l 'UElJ 

I ':i''1li'!l 111 l'l!l 7'1''.!t .„!lN '1 'UOJ rrn p. il!/Jl.'.l „.::JN ,, 'UO.l 
„,Nr.i P· tin'1::1N „.::i.N N'' 'vo:i 

iJ:l11JN!l i1!/J11P i1'1!lMil!l Wl.'.lW1 I 

':iN'l'liP' 7::1 tlil"l!lN „.!lN .'.\'' VEll 
':l'7'17.'.l p ::i.pl.I' .„!lN T'' 'UEll 

il!/Jl.'.l l'1!l Sl'':i"p 'T!l::>1' ,„!lN T'' 'UOl 
lr.l?T ill.'.l?W l'l!l ?lJ1.l"W „.:JN T'' 'VEl.l 
':iW'O IJ''1ElN l1!l n?:>!Jl.'.l „.::tN T'' 

1

!.1Ell 
?N"l'!V' 7::t !l"'? ''7N „.::tN U'' 'VElJ 

':llt 7::i i111il' „.:i.N l':J 'VEl.l 
7;i:i:i ,,,„r.i t:JM'l:rn nwN ~ti1' ri::i 7P''1 „.:rn il':;, 'U!:J.l 

Warszawska, I. 34 
Szwarc, I. 23 ~b1' p. 7''7.ll)l.'.l tltUl.'.l '1in::i:i „.!lN 1':J 'VEl.l 

):1:;):1 ''!JW'' J!l '!llt "l'"l:lllb ';i':;)l/ll.'.lil '11M!ln .„'?17N „. 'UO.'! 
, , n'nnr.i n::i il"lW '''" „. ';h?N 'Il 'VEl.l Langfus, I. 78 

Galewski, I. 63 
Dane!, I. 19 

Rywalski, I. 80 
Elinger, I. 48 

Ti N '1' W ~J l:li1'1:JN )::t '!llt „. ':ii';iN ,, 'VEl.l 
y-:i '':il"l!:ll n:i iJN? '"M i1?1.l1!lil „. 7i7N 'T 'V!:l.l 

U'1N n1r.i 
i'P"l:;)T p '1TlJ'';iN „. ?i';!N 'T 'UEl.l 

'iTl.l'?N J:I tv'i'il '!llt .„ '';ii?N 'M 't;H:ll 
7~t"l11J' J!l i1'7ii1' )1l1/Jl1 1'1!lNl1 „. 71?N '' 'U!:ll 
f , ';i, !Jr.i '1Tl.1'7N ll!l ur.ii'i!:l „.'?17N N'' 'V!:l.l 

T opolewicz, I. 33 
Fuks, I. 22 

iN17n::i mr.in n?!J t:JNrit:ii ri::i nu,?r.ini .,,,„ 
Cwajg, I. 39 
Lindenberg, I. 73 
Goldryng, I. 75 

Hanftwurcel, I. 44 

Landau, I. 7 3 

':i'"llJ!l !l1i J::I J1l.17.'.ltv 'iiM!lll „,'?17N !l'' 't.10.l 
ilWl.'.l ?vrli:l t1''1!'lN n::i N::t'? l1"l1/J .„?i?N .'.I'' 'V!:ll 

tv'i'il ':llt J:l ~01' .„517N i 1V 'V!:ll 
nwr.i J!l ::t"? ':l'7'17.'.l .,.7i?N T'f:) 'VEl.l 

7il:;,n ~w J:l Jl'1.l,l1' .„?i7N T'f:) 'VO.l 
'1W''1N117.'.l p1'1p '1TlJ'7N l'l::t np::i'1 „. 7i7N .'.\'::> 't:lEl.l ,,,n 7Nir.itv .n::i ilb1n „.7i7N i':> 'til:l.l 

2816 
2817 
2818 
2819 
2820 
2821 

2822 
2823 
2824 
2825 
2826 
2827 
2828 
2829 

2830 
2831 
2832 
2833 
2834 

2835 
2836 
2837 
2838 

2839 
2840 
2841 
2842 
2843 
2844 
2845 

Fajtlowicz, I. 75 

n'l:i cv n.lr.i?N ii::i M!l'!V' 
111JNni i'l'11M ,:i,, 7ll' cniN n?1!11/J iv 

l'"VtVplt 'i'N?J l'l!l m~7 N17N:\ ,„ o;i?N ?'.::> 'f:)!Jl 2846 

* * * 

Połczyński, I. 76 
Brustowski, I. 28 
Adler, I. 51 
Szylis, I. 32 
Grynberg, I. 50 
Dresler, I. 49 
Buch, I. 22 
Grynbaum, I. 36 
Milich, I. 65 

Ketler, I. 40 
Rozenszfrauch 

Lipszyc, I. 49 
Altman, I. 49 
T objasz, I. 78 
Szafir, I. 23 

Berliński, I. 35 
Haltrycht, I. 53 
Belker, I. 49 
Grynszfajn, I. 81 
Olszer, I. 52 
Szymkowicz, I. 21 
K wekzylber, I. 65 

Nitka, I. 73 
Bornsztajn, I. 24 

Bornszfajn, I. 56 
Odeski, I. 59 
Fryde, I. 71 
Wołowicz, I. 68 

Ferzychter, I. 64 

- 96 -

t:IM:l?J '::>i'ir.i .„ "l"N ':1 't:l!:>J 
iioi' pn:it' n:.i Nl'"!l n'ii!l':it „."!"N ·:i 'V!J.l 

ntV?J J!'l M11l'l' „. 'i"M n'"li ':i 'V!:l.l 
pt!? N 7Ni?Jtl>' Z1!l N'i!lN'7 „. 'i"M 'T 't:l!ll 

11'1:1 tl''lll):l l'l:l 3'T"'1 3':\"!:> „.'JtV tlO!:> 't:l!:ll 
7N'itV' l'l:l '1l'10N .„ '1''N i't:l 'VElJ 

i1'3'1V' J:l :!Nt :\ ':5!l11Jil 1'1:1Ni'I „. '11.lW:l !1 1 ':5 'V!ll 
p11:it' l:l '!:l'T'11J b"M .„ '11J13'!l !117 't:l!l3 

niin, l'l!l N.l'iNtVt:l MO!)!:> „.'i''M !l'!:l '!:'!Jl 
1n::in p11:it' .n:i nN':5 np:i'i „,„,.,N i 1::i 'V!lJ 

l)VJ ''?JM:! l'l!'l ':5t'''1 „.'1"N T'::> 'tl!l.l 
!l'';i .l'1tVN ':5Vi.ll)?J tnll;l l'1:1 l'T'i'i .„'1"N T'!:i 'V!Jl 

f'::> 'i'N?J Z'l:l llp:!'i .„'':.t?J':5 .'.\'IJ 'VEl.l 
f'::> iltVl;l l!l 113'1'.ltV „.'1"N tl'!:l 't:l!:>l 

p11lt' J!l 'ilt'N „. 'i"N V':> 't:l!ll 
f'!:i il':l1!.1 J!l 'i'NIJ .„J1'0 t1''13' 't:l!Jl 

f'::> tV1!l'7 il'71l'l' J:l 1l'l'?J'1' in'l'lM ... p'O tl''il) 'tl!Jl 
tl'JW 1 1 ':i Z1!l i'llt'N .„~01' 7N11.ltV l'l:l N!:ll'J „.71'0 11''1 'V!:>.l 

':l'T'11.l l ::i !'lyl'' .„ J1'0 '!:) 1!.1Ell 
T 'T N '1 lr ' IV 1.l t1J .l1tVM t:ll'l'i:JN l1!l Nt'i'i „. Ji'O 'f:) 'VElJ 

l'lllil.'.l ':iNilJv; l!l J'l.'.l'J:l '::l'T'i?J .„Ji'O 1'1:l 't:l!J.l 
':IX n:.i 7''7.ll)l'l .„J1'0 N'::> 'l:l!J.l 

7M11.ltV ?N::>'?J J:l ':5:!"!J N!l'illi .„J1'0 t'!:i 'f:)!lJ 
:iplt' cni:iN n::i N:JNV .„ Ji'O M'!:i 'V!)J 

l'111il' :1tV1.l J:l l'l?J':5lli „.J1'0 M'!:i 't:l!Jl 
~01' J!'l ?Ni' 1''1!:lT .„t17.'.ll1 tl''i 'l:l!lJ 

t:ltl'i!lN .l'1!l ilN? ':5'>'13'!:> n''tl .„T11.ll'1 tl1'13' 'l:llll 
b''i!JN 7:i :I"' pl1:it' ':in „.T11.ll'l 11''11 'N 't:l!ll 

b':im t:l'l1!!l'11J ,,,::i ?ElJ 7711 
ipltt' '11.l 'ip'll i:i l'l':ll'l 111'1'P 

.„ '71'71t' ?!Jl '':i1l) „ J:l 'l!J? 
t:1il'1::JN n:i nN7 n7in::m „.m~ri '11 'ti!:ll 

pl1:it' t:ll1'1!lN 7:i 7tV'!J t:l''i!JN .„m~ri 'V 'l:l!:>l 
7N11.ltV ~01' Z1!l N::>ltl .„T17.'.ll'1 !I'' 't:l!:>l 

l1.l7T ill'.l?tV 7:i :!pl'' .„til'.ll'l '7 1
' 'tl!:>.l 

f '::> :!pl.I' l :i '13''7 ll)O '1l)'7.l0::>':5N .„ nr.in N'::> 'V!:>.l 
~o,„ ,„ nwN :1'7 n'7W n:i il'itV .„T11.ll'l :i'::> 'f:)!Jl 

7'!10 7N''1Tl) 7:i iltVl'.l „.T11.ll1 :!'::> 'f:)!:ll 
'1T3''7N pM:!t' J!l !l'':5 l'ltV1.l .„T1?Jl1 '7'::> 'f:)!ll 

NtV'1N111.l 7n::> l'ltVl;l ri:i l'll'1 il'i!JtV „. T1?Jl'1 n':> 1tl!Jl 
1 n:> '!lll '1Nf:)pN1il l'ltVN 

Seweryna Justyna z Cohnów Dr-wa Henrykowa Kohn 
ur. 19 paźdz. 1861, 
zm. 13 lipca 1890 

2779 
2780 
2781 
2782 
2783 
2784 
2785 
2786 
2787 
2788 
2789 
2790 
2791 
2792 
2793 
2794 
2795 
2796 
2797 
2798 
2799 
2800 
2801 
2802 
2803 
2804 
2805 
2806 

2807 
2808 
2809 
2810 
2811 
2812 
2813 
2814 
2815 



Zalcensztajn, I. 70 

Gotheim, I. 25 
Grosman, I. 60 
Gliksman, I. 35 

Olszlajn, I. 74 
Bursztynowicz, I. 26 

Pozner, I. 55 

- 95 -

bf'1'1!:1N n::i np::i'1 .„ „,N M''1 'tJ!'.ll 
lNl.l!J'? '1Tl1"7N l::! 1'1"lł'lV' i1~'?1V .„'1iN 'N 

1

1J!:ll 
.„lltvN'1 .„1iN '!:! 

1
l.?!:ll 

ni in" p l"'?ll'T bM.lO „. '1iN M'"li '!:! 'c!'.ll 
7':1tl N::lN cr1'1::!N l1:.'l 7"'1ll!'.l „. '1'1N 'l 'tJ!:ll 

!:l/?l1' n:.-i N'1?llT .n „ ', „ n .„'1'1N M''1 'l.?!:1.l 
ntV~ p cm~ t:Jl1'1!:1N .„ '1'1N ,, 'l.?!'.l.l 

'1Tll"7N .l'l!:l l1N? „. '1iN ,,„ 'l.?!:1:1 
'!:I~ '1'Nl.:i .„ '1'1N T'l.? 'l.?!'.l.l 

ni7l7~1'1 tl'1 tv"N .l'!'.l .„'1'7N i'' 'IJ!'.ll 
l.11.l '1i0 N''1 i'bh 

M'1N1!J~ llU~ 'i"!:1N7 
:i V li' „ „ I ::i •;il :i li !.? , , , ,„ 

?tv '7::l.l '1ll':ITNO f'ltv~ 

' 'Il l)' lJ .., 1 ::i l/) 1 !:I '! 7 1'1 :ii I f'1 „ l1 
l „ 7 „ li ::i~ „ ::i li: ,„ v 'n „ n p 

n'??:itr '::1~ c::in i:i.l 
n'l.i 1?7Jl1 '11'1 .!1MO!Vl.:l~ 

'1i'1 l::i ::J.'7 11'1!:1 ... '1iN !.?'" 't:l!U 
Mermelsztajn, I. 60 ''::iit:i l!:I ~01' .„"liN l.?'" 't::ll:l.l 
Wolle, I. 57 il~71V n::i 7''1llO „."l'7N l.?'' 'tJ!Jl 
Klenbok, I. 45 cm~ 'ii''' n!V~ 7::i cm:i ~w „.'1iN '1'::> 

1
1':1!'.ll 

1 'i .l li !:I~· '::i X t:I l1 '1 !:I N ''1 (I) l1l"''1ll~ 1'1'1'1~ l:.:t '1'1"::!11.? .„'1iN 1'::> 't:'.l!Jl 
Prussak, L 60 IJ~,„~l'l '1':lli1 .l'ltvN N!:l"1l.? .l1'1~ ni::i::i.'Jn 11'1":.:t:llJ .„ „,N n'::i 'l.?!:ll 

!:INT ':'N'1!V' ctl'1101.li"J '7:l::l.ll1 '1':.l:Il1 l1!:1 tl:-1'1:JN 

Bendkowski, I. 43 

Joskowicz, I. 74 
Lenkowski, I. 25 

Rozenfeld, I. 30 
Bokcyn, I. 54 

Fidler, I. 72 
Bimke, I. 65 
Prussak, I. 7 6 
Majer, I. 21 

Frydel, I. 55 
Dobrzyńska, I. 82 
Michałowicz, I. 65 
Brauner, I. 68 
Milsztajn, I. 74 

1mn' l::i 77n „:m~ l.?'::i 'l.?!J.'1 
7Ni~l/J p l::1iN'1 "!ii „,lO'l „. 'l.?!J.'J 

cm~ mv~ ri::i N::>ll.'1 n'1l/J „.70'.l n''1ll' 'l.?!JJ 
li' 7 N i i ~ 'l?n cili::!N l:l J'~'.'J:l hOIJ „. JO'l h''1::1 'l.?!J.l 

,„„~„„ J:l. '?NU~ll' ,„10'.l '.'.\ '!.?!Jl 
p?::n':'~ '''1N pn~„ 7::i i'1''1~lV .„10'.l '"! 'l.?tu 

f'!:l hl p '1'N~ C''M .„70'.l '"! 
1
l.?!J.l 

Tl'l/J::i N?&:ii~n "r'onn '.l:l'1n „.noc ~'mni 1
1 'l.?!J.'1 

l1"1W 7::i n~7lV 
i'lM~lV l::t '1Tl1'7N .„70'3 '::> 

1
1.?!Jl 

Cil'1!:1N tl::t N~'O „.JO'l l.?'' 
1
l.?!Jl 

'1'N~ J::i n!V~ cn'1::tN „.10'.'1 (N'::>) 'l.?!J.'1 
'1l1::1 rmn„ n::i lit',„ lll''llJ „.non ?w 'l1'::tlV 'l.?!JJ 

'1ll'.l'7ii l.ilV!.?'N ''1 tllVN 
7N'11V' 7::1 l1'':'N „,10'.'J i1'::l 'l.?!J.1 

::i„? min' cn'1!:lN n::i c''1~ n'1rv .„10'.l t'::i 'l.?!J.'1 
7N!J'1 l::t '?::>'~ '1'lli~ .„JO'.'J n'::> 'l.?!JJ 

'Tl::llV l'l::t i1ln „. '1''N h''1 '!.?!Jl 
cil'1::1N n::i '"n „.'1"N h'"l'1 'N 'l.?!J.l 

2746 
2747 
2748 
2749 
2750 
2751 
2752 
2753 
2754 
2755 

2756 
2757 
2758 
2759 
2760 
2761 

2762 
2763 
2764 
2765 
2766 
2767 
2768 
2769 

2770 
2771 
2772 
2773 

2774 
2775 
2776 
2777 
2778 

- 94 --

Szfejnhauer, I. 52 ::iii 7iN!V p pmt .„ i?o::i :n 'l.?!:l.l 
.„ ,„~,!:! lVN'1 ''il it11'1!:ln':' 

1'1i"IN n::i 7l.?':I '''" „. i':'o::i :1'::i '!.?!Jl 
!tka ze Szwarcbergów Zeligsohn, ur. 18. I. 1843, 

zm. 15. Xll. 1889 
Szereszewski, I. 60 
Kuch? I. 38, Mesf? I. 31 
Rundsztajn, I. 62 7''1l1::i 

'vo11l11Vll'1ll1V :i„, „.n:.mn '::i 'l.?!:i:i 
':l:it 7::i lliwin, nw~ ... i?o:i r::i 'l.?!:i.l 

:ii1 Ji!VN 7ilł'~lV n::i np::i'1 70't „ . .n:w n''1ll 'l.?!:i.'1 
n n n !V ~ ~„. cn.l~ n::i 70'T „.n::ir.? h''1'1 '::i 'l.?!J.'I 

ll1iN.Dll!Vl.?~ 

Szef ner, I. 80 v „ i ~ n 

Joachimowicz, I. 80 
Przygórski, I. 52 

Goździk, I. 23 
Jochelson, I. 42 

min„ p ll!V~ „.n:il.? ':i 'l.?!Jl 
pM:!t' "1Tll''7N p 7N1~tv „.Tl::!!.? ·~ 'l.?!J:I 

~o,„ ,„ :1':'!:l1~n n::i ll'1':'N:1 .„.n::il.? ':1 '!.?!Jl 
11 „ ':'Pn „. 7N'11V' n::i ,,„„„!J Nl'j,„ „ . .n::il.? 'n 'l.?!JJ 

JNO':'ll::lN' 7'11"!J N.'.1'1tv „.Tl:ll.? '' 'l.?!:i.l 
1~7r m.:i?tv 7:i '15 .„ri::il.? '' 'l.?!J.'1 

N::IN n::i 7T"'1 IJ'1tv „.h:ll.? '' 'l.?!:l.l 
i?'i"N /?Ml:' .n::i N!:!Nl.? „ . .!1!:1l.? N'' 'l.?!J.l 

pn~„ n::i '''1ll!J „.n.::i.l.? :i'' 'l.?!:l.'1 

Cylich, I. 58 
Frenkel, I. 65 
Moszkowicz, I. 
Lis? I. 52 
Mławer, I. 73 

66 V b „ li~ N !.? „ '~ ?N::>'~ .n::i fJ"h N!:IN!.? „.Tl!:ll.? ,,„ 'l.?!l.l 

Panowski, I. 59, 
Rotenbach, I. 32 
Moritz Boehm, geb. 

'?N''1::t:I .n::i '1l10N ll!j?N „.n::rn 1'!.? 1l.?!l.l 
''!.?N~ n:i n.:m „.n::il.? T'l.? 'l:l!J.l 

tl"M h!:l N~17!:1 „.l1!:1!.? !.?'' 'l.?!Jl 
cn'1::iN 7::i „,„ c1m „ . .n::il.? l.?'' 'l.?!J.l 

ntv~ n::i N!:!'' „.n „ 7 i „ n „ • .n::il.? '::> 'l.?!:l.l 
20. I. 1844, ::ipll" 7::i ntv~ .„.n::il.? '::> 'l.?!:1.'l 

gest. 12. I. 1890 ,,„ ,,„::i r'in .ntvN P"T''N jiMX' .n::i C''1~ mm~ „.n::il.? '::> 'l.?O.l 
Wajnberg? I. 70 
Blauszfark, I. 60 
Lejzerowicz, I. 80 
Berliner, I. 60 
Hula Fromer? I. 68 
Frydenberg I. 26 
Frant, I. 70 

Mertz, I. 26 

Guterman, I. 40 

Przytykowicz, I. 68 
Landau, I. 27 
Rozenkranc, I. 68 

li IV „ N 1 1 ~ 7.n.:i p 11.l?T n~7tv „.n:il.? n'::i 'l.?o.:i 
i~7~ ·'1Tll''?N 7::i "7l1!J.l „:n:rn t'l':> 'l.?O.l 

'!:l'7'11.l .l'llVN 1'~'.l!l n::i '7N~ „ . .n::it::1 T'::> 'l.?!J.l 
„,t'llVl.l 11!:1 „. „.n::it::1 T'::i 'l.?!J.l 

i i li IV!.? .l 'El '7"'?~ l~7v 7:i ':'Ni~tv „.l.?::!lV h1'1ll 't::IO.l 
ntV~ n::i 11'11!:1'7 „.l.?:t!V M''1 'l.?!:l.l 

t1'711J" '!:l:!t J:l '1Tll':'N '1"N~ .„l.?::!!V 'N 'l.?!J.l 
'1'?:1 !:INT l1::1 N:.:t'7 .„!.?!:!IV '1'1 'l.?!J.l 

::>.NT p c17lV „.l.?!:111! T'' 't::l!J.l 
'71'1 1'1 tl!VN.„ „.l.?::itv M'" 't:'.l!J.'l 

1~7r 1::i 1~m cn"l:iN .„ t:i::itv t::1'' 'l.?!:i.l 
'::l'7'1~ J:l '?N1~tv .„1.1::itv !.?'' 'l.?!:il 

::i "7 '71'7 J::! ':lX /?MX' „. l.?!:ltv N'::> 'l.?!Jl 
':'NvTn' li::t ll'1N'1 il'1tv „.l.?!:ltv .'.\':> '~!Jl 
':iN:l'l.l 7::i 7tv'!J l:l"iDN „.l.?!:ltv 1':l 'l.?El.l 

2708 

2709 

2710 
2711 
2712 
2713 

2714 
2715 
2716 
2717 
2718 
2719 
2720 
2721 
2722 
2723 
2724 
2725 
2726 
2727 
2728 
2729 

2730 

2731 
2732 
2733 
2734 
2735 
2736 
2737 
2738 
2739 
2740 
2741 
2742 
2743 
2744 
2745 



Franko, I. 75 

Wajnblum I. 66 

Dawidowicz, I. 56 
Cyter, I. 62 
T rzynka, I. 31 

- 93 -

bM'i!lN l1!l N7:J'~ .•. JiTUM 'T 't::l!J.l 
Nl'1TU p bi1'1:JN 1'1::1Ni1 .„11ivn 'n 'tl!J~ 

niv~ n::i ll'.!t7llt? „.11ivn 't? 't?EJ.l 
::ipll' n::i i1'1TU nm .„1iivn 't? 't?EJ.l 

~w 7N1~\V J1!l nN7 7ll'7N .„1iivn N'' 't?E.l.l 
„.n::i Nt?N7T l'1'1\V „.1iivn „,„ 't?E.l.l 

l '1:1p„1:1 ~ „,,n tJi1'1::tN n::i i1'1tv ll:JN' „.7iivn „.„ 't?E.l.l 
nM n:i n 1:1 „ 7 l.l n „ „ n N b'~' m 

Anna z Krotowskich Rosenthal, przeżywszy lat 33 
umarła 6 listopada 1889 

l'1i1N l1::1 Mt'1l'I 
p li '7 N „ n N,, N .l ~ 11'1::t 1::1 7!'l'l.l ?N'M' MlVl.l „.71ivn T't? 'l:?!J.l „ li, .:i tJ ::i 5 N 7J 77J?T n::i ll'l''!J l1 '7 7 i' nrvNn .„7iTUn ''n 't?!J.l 

Sieradzka, I. 32 
Blum, I. 74 
Parzęczewska, I. 34 

7':it:i 7N'7JM'1" p ~o,„ .„ pTUn t?'' 't1!l.l 
:ii'7 pmt' n::i t17J''1!J Tl'1117 „. 71ivn N':i 't1E.l.l 

::ipll' 7::i b"M „.7iTUM i':J 't?!J.l 
~t:ii" 5N'1lV' l1::1 Np7ll „. 71TUM M':J 't:l!J.l 

"11'7 n:i ll'J'1NTUt? :i?in::in .„ 71ivn i'::i 
1
t?!J.l 

l1ll7Jtv ~w 7::i i1'llllJ' nn~w .„ 1?t:i::i '::i 't?bJ 
f'::l 7N1~TU p 1i1'7N .„ i?t:i:> '!l 't?b.l 

bi1'1:JN l11VN n11m n::i ''" „. 1?b::i '::i 't?b.l 
7N1~TU l1::1 np::i'1 „. i?b:> '!l 't?!J.l 

7tz.>'!J b''11JN 7::i ':::1'7'11.l „. 17b::i 'l 't:i!J.l 
7tz.>'b l1l/JN i1'71n' .n::i N"TJ'l1 „. 17b::i 'l 't?!l.l 

::1'7 i1'71M' 7::i N!lN bM'1::1N .„ i?b:l 'n 't?!J.l 
.::i''? n"lw 7:i ~w ,,, „.i?b::i •n 't?!J.l 
lJ'11U1M' p b''M 7N'1117' .„ 170:::1 N'' 't?O.l 

7N1~1U 7::i b?iTU~ .„i?o:J N'' 't?D.l 
ll'p1UN7::i~ „.J'1i1N n:i np:i'1 „.i?t:i::i :1'' 't?b.l 

Frank, I. 38 

Kutner? I. 63 
Frydman, I. 67 
Uszerowicż, I. 60 
Rozenfeld, I. 90 

Jakubowicz, I. 58 

Jakubowicz, I. 71 
Korman, I. 67 
lnzelsztajn, I. 58 
Izbicka, I. 27 

pM'.!t' n::i ?'i.l"''1P „.i?o::i 'i'' 't?O.l 
Rozenblat, I. 30 (:'IM) n l1'i7 l1 ll' :i .„7':\b :1":Jit:i l1::1 7T"''1 .„i?t:i::i i'' 't?E.l.l 
Goldsztajn, I. 65 , '1'Nl.l l1WN pM'.!t' .n::i i'l:J7~ „.i?t:i::i i't:l 't?!l.l 
Grodzeńska, I. 79 N .l '7, „, n l.l '1Tll''7N l/lllii1' n::i '1l10N .„170:> T't? 't?b.l 

Heber 
~b1' 7::i !:!pll'' .„ 170:J T'' 't?E.l.l 

11'M7T 7N7'.!t!l '1':1 pM'.!t' '!l'7'1~ b"M „ .17b!l t:l'' 1t?!J.l 
'1:i:111 m '?w ,„,n ,„11 i:l'7.)'!V hN'1' 7TU O''" 

'1!l'!V '1il 1"1'.!t '1~ 111~::1 i'll'i1' ?::i l1ill'~'7 1::1'1 M 
t:i '?,n 11 „ 1 p :i i 11 w 1 1 p il „ :i n inp1ii: i:in' 

b'7i'7.:I '7ll'1 ''.lt?pl.l b'1Tlt 1hlllJ'~i b'!l'1 '1p::i 
bl1i''M:t ~Elihtl:1 'mil 'P'"Tll 5'.!t:t1 7N ?ll:i 

(I) bl11p'!Vl10i1:t b~ll' '7ll'l1i1 ~N 1:J'1'7 Tlt1 1711 "TM' 
1l1'7ll ?ilpl.l (I) M:Jllll1 N? 1''!Vlt~ 11'1:JT 
innrn.l i1.l'=>llln '!JJ:> '1l1o::i b?ii.r ""' 

2676 
2677 
2678 
2679 
2680 
2681 
2682 

2683 

2684 
2685 

2686 
2687 
2688 
2689 
2690 
2691 
2692 
2693 
2694 
2695 
2696 
2697 
2698 
2699 
2700 
2701 
2702 
2703 
2704 
2705 
2706 
2707 

I 

t 

' 

Zolcenszfajn, 
Krel, I. 92 

I. 48 

Kron, I. 72 
Floks, I. 59 
Kołtun, 23 
Lindner, I. 26 
Prajs, I. 20 
Cukier, I. 80 
Dembiński, I. 68 

- 92 -

i " ; n 
.l'!l 2649 

'1'N~ '1 1::1 11TUl.l ''1 '7'0Ml1 il'i1 
l.l'!l 1 'TU 7 T l.l il W ~ ''1 :t '111 '7:>.l 

7''1l1 l1.llll '1t1!J.l pi'.11: t?E.lllll.l 
0''!V.lN!l rlt'71' ?::i 1!l:J' '7Nl.l 

b''1lt\V:J lt"Ttl 1l1p'7'.ll:'!V 
b'P'"l:t n"lir:i ~!J1l1t:iil 

!:J''1i'11.ll1 '!'l!l:t 1M:1N 1'.'l!l 
Oi"11.l' 11?lt1 "1'7ll.l Ul.ll.l 

!:J'!l1t? 0''!Vll'l.l::l 1il'.lh7.) "lTN 
O'l.l'!l l11'5'? 11"11l1:J ll'l' 

t:l"M11 p.::i ''11' 1"1:lTU :J'1 
7N1' ::lNT l1::1 11'1!/l '"M „. „.'t?!J.l 2650 

'l1::l'!V l1::1 '1l10N .„ „.'t?!J.l 2651 
5N11.l'!V l1::1 ?''1ll'!l „. „.'t?!J.l 2652 

7N''1l1!'l 7::i '1TN? '1Tl/?N „. „,t?!l.l 2653 

T N '1 ' 'IV '7'7'„. 
111.lTU ::l"? l1WN 7n'1 „.n•„ ::1'131 't:l!J.l 2654 

::!pll'' p ?ll"TJl/7.) l:lM.ll.l .•. li'"l"T 'N 't?!J.l 2655 
'.'N!'l'l.l 11::1 '1J10N „.11'5'7.:I l:J1ll 't?E.l.l 2656 

f':> ':Jll n::i n~i?:i „. ''1lll11 '11 't?E.l.l 2657 
:JNT l~M.l l:t ?lll'!l 0''1!JN „. ''1llll1 'il 't:l!J.l 2658 

7N'1lll' l"l::t i1N? 5'"1ll'!J „.::i'i' '1'31 't?!l.l 2659 
.:JNT J!l '"l'N~ i!TUl.l .„:1'1' '11 ll' 't:l!J.l 2660 
il'7111' 7::i l'1'llllJ', „.m::i10 "1'31. '~EJ.l 2661 

??n "l':i '"l!'l'!VW' „.m::iio 'N 't?!l.l 2662 
'15i1 i1i '?Nil.llll tJb'"l1!ll.lM i't:inn „.m::iio ':i 't1!J.l 2663 

"131„N'7N7p '71'7 ''1 ':i::i '!l:J N"lp.lil 
Floto, I. 48 '::l'.!t 11'"1!1 J!l i1'?'7l 7N11.llll' „.l11!'l1b '.:J 't?!l.l 2664 

5N11.l'!V 7.::i ili111' t::l''M ~'!llllli "T'tlMl"I 1'1.:JNil „.b'l.lil1M'7 '!l 't?!J.l 2665 
l:ll'T"l!:IN 7::i llt?.l ·~·O'l.lil1M'7 'N 't?!lJ 2666 

OM.l!l tl"M l::l :71711 .::ip1• 7nnn '11M!l .„b'l.lil1M'7 'N '\::)!JJ 2667 
Cytryn, I. 25 
Kaczka, I. 70 
Pietrkowska, I. 27 
Lewkowicz, I. 79 
Waldmon, I. 34 
Kleinbaum, I. 22 
Wojnblum, I. 65 

1 1 N V ' „ !:) li' !l l.l pMll' 7::i ?N'M' .„ ''1lli'l1 '7'!'l 't?!ll 2668 
lil:ll'i 7N''1:J.:1 l1:t NOlt!J „ .il::1'1 NJlJ't/.1111::1 't?!J.l 2669 

7N'"lill' l1::! ?l:?'.'.I .„ '"1W11 t'::i 't?!l.l 2670 
'vll'lN'1:JN'7 ill/l'l.l l1::1 li"llV .„ '"l!Vl1 T'::i 't?!JJ 2671 

1"1N!l TU"l'il '::l'.!t l1::1 il"lTU 11'M „. ''1llll1 T'!'l 't:l!ll 2672 
'"ITll'?N tl:-T"l!lN 7::i lllllt:l'N pn:.:„ „. pwn '::l 't:)!JJ 2673 

'=>"!'11.l 1:i .:1'?31r t1"n „.pwn 1.:1 'tl!ll 2674 
7n::iil wi::i'; h'7ii1' 7::i "llil:l '11'7N .„7iwn in 't:ltiJ 2675 



Rozenkranc, I. 70 
Goldberg, I. 48 
Lewkowicz, I. 65 
Wolrauch, I. 57 

- 91 -

N l !:) , p ~ :im.l n:i mn „.ri~n 'n '!:)!Jl 

'1'7.lO::l7N~ :lNT l1:l m7~ '1l10N „,:i.N '1'll 'tn>.l 
~o,, n:i i!N7 N"Tl'n „,:i.N '~ 't:)!J.l 

, , N '!t!' N~ N!:)~ :ipll' pn:!l' l:l 7::!"!J l~l'1'!!!' .„::iN 'n 't:)!Jj 

ni:1 1:11vi •,n n"n „,lin 11NlVNl':lNt:)!l 

l1"l::!p t:i'!t!'i t:J'~' !:)li~ MilV7 l1!1<::1 ilT"TN'? 
'::l"T'1~ p ll':l7p '7M.l ,„:lN ,, '!:)!Jl Nowak, I. 24 

Antygnus, I. 37 
Lenczycki? I. 61 
Gutman, I. 97 
Szpigel, I. 56 
lmber, I. 67 
Szerniłowska 
Kon, I. 59 

ll1l l1!l np::ii l1'1'!t!' .„:lK '" '!:)!Jl 

i i Np '1 !:) li' !J ~ ?Ni' 7::i '1Tll7K i1lVl':l „.:lN :J.'' '!:)!Jl 
PT"N n::i 70'T .„:rn ,., 't:)!:ll 

7''1ll~lV l1!l ';i"t:)Kl':l „.!lK i'!:) 't:)!J.l 

'1"Nl':l l !l l7~7i „.::!N i'!:) 't:)!ill 

'POi1N7'l'1lllV '::l"T'1~ l1::1 7a':I i17in::in .„::iK j't:) '!:)!Jl 

•1,iv '.l!l p'lti::i ,„oni1 ::i'inil :1'mK~i1 ::i'1n „.::iN rr 'V!il.l 

o'll::i 7 Ko p ,, ::i N 711::in ivi::i,7 „,,,,, n'il':l poni"n l17'!t!'7lV 

,,onn 'pn ''1i1!l n'ti:i. 7ll ,„K l1!\N'!t!' '1Doi 7iinN i1"Tin„ l1'!l 

il"T l 'Ml1!:l O'll!l :i , :i 7 p '"T :i N 1n::in t:J7Wm „,,~ pNli1!l 7N7lt!l „.,~ 
t:J'~::li1 l1::l'~O O'll!l N l T, !J ~ 1 n ::i n „ 7 l1 !Jl „,„ l'il':l i1"1il1i1 "1lV p1:1::i.n "T::l.l 

i1'1lV '~ l1'l!l'1n i~Ni 7'i ''lV'1 "Tli :\N '1 !J ~ 7 ''1 i1 ~ i1 "Tli '!t!'"Tp!l i17lll':l7i 

7W1N !V'!l O'll!l N l T i !J p '"T !l N 7Nil':llV 1'11':l l 'i1!l:J1/J'1 7iNli1 l1!l 7''1ll'O 

i1 N '1 !:) O N ~ N 'lV '1 i1 l':l i1 N p N '1 p l':l K 'l':l '1 i1 i1'1il1il ''1'!V t:J'.liN:li1 "T::ll 

Brustowska, I. 74 

Szklankiewicz, I. 44 

ll''i 1 , ? :i i 7 r::i ,„ l1 l':l n i 
7:10 l"1i1N OM.l!J l1!l i1l'"T "1l10N „.::iK T'' 't:)ll.l 

, rn p „ N 1 N );) „ , l o i1ttm ,„ l11/JN 

!l''J i1nl':l11J l1::1 '1l10K ,„:lN N'::l '!:)Ol 

"!ll l!l ~Oi" K:lN t:Ji1'1!lN .„:iii< ::l':J 'V!Jl 
'1ll'V'JK iii l1:1 ?i"'1 „.!lK il':J '!:)!Jl 

Glicensztajn, I. 37 
ill':l?'!V J!l '1'Kl':l pnl, „.:IN i':J '!:)Ol 

'1ill"7N l1::1 lll"!l ll"TN'1 •• .7i7K M''1lJ 't:)E:ll 
Ml l1::1 t1N7 7!:)":1 .„?i7N M''1 'N '!:)Ol 

Julja z Warszawskich Doktorowa Feder, ur. 20 lipca 1811 
urn. 20 Sierpnia 1889 

Frenkel, I. 67 
Dawid Steinhauer 

pMll:" l1:J n"T7Nl i1'1lV „. ':ii7N M''1 'N 't:)tl.l 
„. 7i7N ':I 1t:)Dl 

ur. 1 Stycznia 1860, urn. 1 Września 1889 
Bram?, I. 78 
Lejzerowicz, I. 63 

Grodzeński, I. 81 
Golomb, I. 28 
Librach, I. 39 
Ekszfajn, I. 44 
Szlamowicz, I. 72 

lV'1'i1 ":Jlt 7::i 7"'7 llJl':l l:Jnll':l „. 717N '!:) 't:)E:ll 

'1Tl.1"7K p M"TW ':lll: „.7i7N "T'" '!:)!Jl 
7łl;11':llV p N!lN t:Jil'1::111< „.?1';!N 1'!:) 'Vl:l.'1 

l:J"'M „. 7i7N T't:) 't:)E:l.l 

N l "T N „ N ri);) n'!lm l!l 7Ni~iv .„717N T'" 't:)tll 

''7'7:1 ·n::i 7t:)'l „. 717N i':J '!:)!Jl 

ll1.liil' l1::1 lJT'1'1 „. 717N T':J '!:)!Jl 

:!plt" J!l t:l"'M M'!V~ M"Tiil' .„ c;i17!1< M':J 't:)tl.l 

~~?!V i:! :lpll'' .„ 71c;!N M':J 't:)tll 

2619 
2620 
2621 
2622 

2623 
2624 
2625 
2626 
2627 
2628 
2629 
2630 

2631 

2632 
2633 
2634 
2635 
2636 
2637 

2638 
2639 

2640 
2641 
2642 
2643 
2644 
2645 
2646 
2647 
2648 

' 

Zand, · J. 86 
Cudkowicz, I. 46 
Zylberberg, I. 70 
Winer, I. 20 
Lubelska, I. 24 

1'11':l:l.l i1ll:l '1K1 

Frenkel, I. 70 

- 90 -

!lNT i::! :l"'?l.l'T l1ll'~lV „. '1"'N "T'' 'tl!Jl 
!l'111J 7'll.l':\ l:lip'7N l1:J i1p::1'1 n'1lV „. '1"N ?'!:) 'tl!ll 

1i1'7N 1:11'.i!V l1:1 1:!''11.:l .„'1"'N T'tl 'bt:ll 
:l'' '11'7.:\'!lN l1::1 ?n'1 il'M n71l1!lil .„ '1"N '::> 't:)!lJ 

7N5l::i '::l"T'1~ l1:J Np?!t „. '1"'N "T'::l 'b!J.l 
t:l"'1'!1Jll 'm.:iiv? ,,n „. n i 7 i , n niv Nil 

1'1T:I i1!J1l1 ''Nlil1'1 i1iV.ln i1'1::1p "731 

i1'11:Jl17 ".l"~lt'il lV"TM7 

2588 
2589 
2590 
2591 
2592 

• „„ l1N'1'i IW1.l'.!l i1'1lV::l il!VN „. '1"N ?':J 'tl!ll 2593 
?N'1!V' ".lil':lN 'l':l1?!V l:J'!V1"Tp l.l'Tll':l 

"!Jl t:Dn l:Jt1'1Hl~:"l iHtHI l11::l.l 

N't:)'?''!t!' 

Dubowska ? I. 41 

Wajnberg? I. 34 

Kolska, I. 20 
Siępa, I. 66 
Kon, I. 28 
Wajnfraub, I. 30 
Broner, I. 54 
Witkowska, I. 22 
Frajer, I. 86 
Ber, I. 43 

ll'''T '71'7 l1'!J l1M!l!V~? OMP~n 

nivl':l ::ipsr' ~'::i '1l11:lN mn 'l':l 
'7"0"1 c::in "T'l':l?l1 l1'!/JN r'ill''lT~ ?'ll:T 

7''.!lT '17M :i. '?:itr pn:!l" i1'1~ l:J0'1H:>l':l 

plNp~ iviipn ::i'in ?w nn~~ni 
'i1'7N n::i ltlNi1 „. ,„N n'::i 'tl!ll 

i1''1MN C".l:l niviv :i::irv 

P'"Tllli !l'1i1 m::i.l pm.t' nw~ n::i 1::1''1~ n:i?l':l „.mlli::itv ':i 'v!l.l 
„ p TV N ':i p ' p , , I !l N ~01" il'11':l 

2594 

2595 

2596 
2597 
2598 
2599 
2600 

Rozenszfajn, I. 29 
Wyszegrodzki, I. 76 

'::!li: n::i Nb1' il?::in ri?in::iil „. J1'0 i'v 'tl!:l.l 
nl':l?'!/l ,,, 7::i 1n'?N „.71,0 ''n 'v!ll 

~o,, ::ipll' n::i 7ll'"T wn „. 7,„0 '::i 'tl!l.l 

pni, t:Ji1'1::tN n::i ''"T.l:itn .„ J1'tl '::> 'tl!lJ 

11lVl':l J!l ivi::i„, i1'71i1' „. 7i'O !l'::l 'b!ll 

i1'?'1:1 l"l!J li"'M .„ J1"0 li':J 'tl!l.l 
mzn.:i n::i il:\ "'!:l .„ n~n t1''1i 'N 'fj!:l.l 

„T:L'7N t:l''M l1!VN l:JM'i::IN l1!J N?l.l' .„?1~l1 ('l) 't:)!l.l 
JUl?.)TV N:JK 1 ::i :i ,51 :mn, '!V'1'n '!ll „. mm ,, 'tl!l.l 

!l"? niin„ J!l lilVl':l pM:!l' .„?il':ll1 !l'' 'V!l.l 

Ntlll!J .„ Til':ll1 !l '' 'tl!J.l 
i'N?.l ::ipl.l'' l'l:l lJ'1::1N"T i1?il1::ti1 „. Til':ll"l i'!:) ,tl!l.l 

l:l11'1!lN J:l ?Ni~!V „.Ti~J1 M'' 't:)!l.l 

l'l':l'.l::i l::i 7Nil':l'!/l „. nr.m '::> 'V!l.l 
5':10 7i!Vl':l'!V J:l JK~b'7 "Tl „.Til':ll1 :l'::l 'tlb.l 

p7N!l JNl':lv1:1 p pni, 7N'1lV' .„ rn.:in i'::i 'tl!ll 

7N1" n::i np::i'1 il'i!V .„ Til':l!l n 'V!l.l 
lr. p '!V N 7 ::i '1'lJl':l l::l17lV n::i '1l10N .„ Til':ll1 i'::i 'b!J.l 

tl1M.l 7::i ?ll"Tll.l'l':l '1in::i .„ ?11.)11 1'::> 'tl!l.l 
p. li i N !:) ~ 7Nil':l'!V J!l l:l1N'1 1'1:1Nl1 „.Y1~l1 . T':J 'V!l.l 

2601 
2602 
2603 
2604 

2605 
2606 
2607 
2608 
2609 
2610 
2611 
2612 
2613 
2614 
2615 

Krajsman, I. 45 
Lichtensztajn, I. 66 
Nowotny, I. 38 
Falk, I. 49 
Komorowska, I. 45 

Zahn, I. 28 
Frydman, I. 38 
Lichtensztajn, I. 66 
Rozenblum, I. 49 

t:l"'M n:i ni'in „.nl':ln n'::i 'V!l.l 2616 
po N'~ '1l.l'rnK7!l '1TlJ?N 7:i ?Ni~iv „. rn~n M'::l 't:)!:)J 2617 

min, t:l"M i'::i ""7l1T „.nl':ln b'::> 'V!:l.l 2618 



Szajnholc, I. 60 

- 89' -

pnlt' p pn7N „.10'.l n"1 'l:lD.l 

iri131 li'1::im '1'31::2 ::iill!m i::i::i.l 

tl'.lll! ::i'i Nll7'1P N'i::in::i ll!N'1i 'P'i::!'? tl'31.l 
t1 „ 7 , n „ , p ::i 'n n 7 n li 7 , n i „ ' :i T ' „. 
.„t:i" 7 n li n ' ::i , ., '::i n (1) li N i l 7 „ l 

Izraelska, I. 90 Nl:l.l31' n::iiwn:i l1 '.l ::i „ i1 „.JO"J ':I 'l:lD.l 
'Dl:lHPD p'pi i'::iN t:Ji7117 nD~i1 P'ilM :::i'in .„ll7'1'i1 ':ll li:l 

Riwak, I. 47 
Goldbarf, I. 34 
Szmulowicz, I. 64 
Rozanek, I. 49 
Brzustowska, I. 24 

Najgarfen, I. 54 
Hechf, I. 23 
Oks, I. 31 
Rozenberg, I. 68 

Szpindler, I. 62 
W.żońska, I. 29 
Grynberg, I. 36 

Heberfeld, I. 22 

Belin 

Ajzenberg, I. 30 
Szymkiewicz, I. 55 
Lewkowicz, I. 40 
Wilczyńska?, I. 76 
Fryde, I. 44 

nN'1„.:ivn::i 

Grynsztajn, I. 38 

f'::l ~w h:l 'inoN .„lO'l 'i 'l:lD.'.l 
'l1:lll! li:l 7311.lltf"l f"l'ii::li „.10'.l 'i1 'l:lD.l 

::J."7 pnl' l:l 1'1::2 „.lb'.l 'i 'l:lD.l 
pl"N h:l l:ln" ''M .„ lO'l 'i 'l:lDl 

'1'N~ l1::J. i1N7 N:lNl:l „.JO'l 'T 't:n'.ll 

ll1.l ':ll h::J. NWi1 .„lO'J 'M 'l:l!J.l 
::J.NT J:l 7N::l"~ 71:-PM' „.JO'l N'' 'l:lD.l 

::ip31' p. i1117~ .„nODi 'N 'l:lDl „,,„, OM)D li::J. f"i'M „.noDi 'N 'l:l!J.l 

171.)'7N p ,,,,,.,, „.nooi ':i 'l:l!J.l 

l~7p Oi~'li7p l!:I 7N!J'1 „„noD l.)'f"liMi 'N 'l:l!J.l 
f"l.ll.)l'1J p i 31 '1 !:! 7 f"I j? li! N '1 

f"ll':J:-17 'ii:lit '::l'1ll i'j?O 

l"lll1'l i7 t:.1''1~ ~o::i TlN 
f"l.l~I.) liU1"1'7 N'?i f"lill.)7 

i'Tlij?il hN i1ll!li' '1l10::t 
,,mll!N'il.) 1n~1 t:.1'7in '1p::i~ 

:i71Jni ,,~,7::i tl'lW 31::ip 

.„1"17~::i 1"171.) 'ii::i 'l:l 77DM7 
lW~ll! l1:l 7''1317p N7"::J. „.ntl!J 7117 'T 'l:l!J.l 

'1'N~ ~tli' l1!:1 '1l1bN N'T l'i1 .„ntl!l 7117 'T 'l:l!Jl 
t:Ji1'1::2N l1::J. i1'1117 NO'T .„noD 7117 'T 'l:ltl.l 

7ND'1 l1:l i1j?::!'1 mn „.noD 7117 'T 'l:lD.'l 

31117 '1N1 i I.) 'i7f"l ilMl.)117 J:l 7N"li „.JO"l i1 1::l 'l:l!Jl 
751l'1~1 ilMl.)il.) Nl'.ii'i .„ ":ll „.Jtl'J T'!:l 'l:lD.l 

Dokf6r Henryk T ugendhold 
ur. dn. 22 stycznia 1847, 

urn. dn. 27 kwietnia 1889. 
7N11.)ll! t:J"n ri::i ?n'i i1'?1l1:li1 „„„N „. 'l:l!J.l 

Jf"l::li1 iii l1::J. li'ii11' 11.lj?T „. '1''N n 1'1 'l:l!J.l 
t:Jt'!ll.) 7::J. Mll!~ !Jt1'1:J.N „.11'1'Dtl::J. '::i 'l:l!J.l 

':ll 1::i J1311.)VJ .„'1'"N '1 'l:ltl.l 
!:!''? :ii111" p. 7'ii""!:l N:\'1VJ „.'i"N 'i 11:l!:l.l 

pnlt" l'1::J. Ni.l':-1 .„'1"N 'T 't:l!Jl 
7'"tl '::li'1~ l1::2 ?t:l'l Ni'?Nl .„ 'i''N 'l:l 'l:l!ll 

t:l'Z'ltli f'll! '''1N Ji31~117 li::! 7n'1 ,„„n .„ 'i"'N 'l:l 't:lD.l 

2561 

2562 

2563 
2564 
2565 
2566 
2567 
2568 
2569 
2570 
257'1 
2572 
2573 

2574 
2575 
2576 
2577 
2578 
2579 

2580 
2581 
2582 
2583 
2584 
2585 
2576 
2587 
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Naumberg l1l1i i'l~::in l'llpll! 7p1 i::i::i.:ii '1j?' ll!'N .„JW..'N'1 '11N '1 'tniJ 
i'IEli '?Nj?TM' ''1 ::!'ii'I l::l 7ll!"rl tl''1DN ~01' '~ n.:ii:::im 

Bezbroda, I. 72 

f'1Nn 1~ 11.mn::ii ill.)::itT::i 71.)N.l ~Oi' 
f'1El i::i '1VJN 1l1~:ltll.) i".l::J.7 7"ltNil tl"'1rlN 

i.l'731~ l'll:ll i"JD il1'11:11 in:i.J 1'T iJl1NI.) :-1.lrl 

i'll'P 1'1'1W' 1'31'1i l'1311.)i il'.l"ll' 17T" 
mn.:iN? :.nll' 1.'lmNi ninm~? ::i::ill! 

l11!:l'1:.l7 1l11N i'1::1T l1ilt'15 7ll'D !J".lll'? 
1l1'1't:lrl l"ll1117 lll' pml1H 7N hi!:!. 

iltl'VJI.) l1N"!:I 'TV 1.l'WN'1 l1'1t:lll' l'l?!:ll 

l11nlttll:l l1!lVJ' t:l'p?N p 7'73l'I.) 

U!Vt'll prti" ....... . . . . • • ł •••• 

''"o mv~ '':lil:l l1ll!N :i~?!V h:l l'lltl .„7WJN'1 '11N 'n 'V!:l.l 
f':J ':Ji'1~ l!l !V1!J.'5 mw „.7iVJN'1 '1'7N 'T 'V!:l.l 

'i'N~ l1:l 7311:l~l:l .„ pit:N"l '1'7N 'V 'b!:l.l 

Wilczkowska, I. 66 r „ 1/) N, N „ ~ 
Boczkowska, I. 86 

7N1VJ J!l 031.lNl:l „.J1117N'1 'i'TN 'b 'UD.l 
7'1i1N l"l!l i'IN? 5M'1 ... }1lVN'1 '1iN ,„ 'l:l!:l.l 

pMX' tl::! N!J'1V .„71VJN'1 '1'7N l:l'' 'l:lD.l 
:lj?ll'" l!:I l'IVJl:l .„71117N'1 '11N '!:l 'l:llil:l 

t:l''1rlN l"l!l ':i'!:lll''1 il.lM .„ 'lVJ '1'7N n''1 'l:lrl.l 

Sadokierski, I. 66 

Prync, I. 30 f:l'"lD l'llil'l' n::i 31?'1'1 „.'.lll! '11N '!l 'vri.:i 
Radoszycka, I. 62 !lj?ll'' l"l:l i'lp!:!'1 „. '.lit: '1'7N •:i. 'V!:lJ 
Frydl, I. 22 !:!'' Jl1.l n::i Vll'l:l1'1D nm „. '.l!V '1'7N 'l'l ·vri.:i 
Silski, I. 64 l:l''tl 7:::i ::ipll'' „. ".llV '1'1N 'n 'l:lD.l 
Erlichman, I. 68 ':J.X l'1!l „„„~ NVJl:lN:l .„ '.l!V '1'7N 'T 'Vrl.l 
Halpern I. 80 ::i' 1 w 7 il :J H '' 5 'i :i h 117 N n~?ll! n::i n'n .„'Jll! '1'7N 'T 'V!:l.l 

v .l 117 ND N; „,v~ n~?TV n::i 31::1,lV n71n::in .„ '.lit: '1'7N ,, 'l:l!:l.l 
Zylberszfajn, I. 18 
Grosberg, L 34 ptll' l1!l :-IN? .„'.lll! „IN N'' 'bl:l.l 
Miedzińska, I. 22 !l'' i'l'71i'I' l"l!l nN'? .'1l10N .„ 'lll! "liN ,,„ 'b!:l.l 
Ekszfajn, I. 80 l 'V .l N U O .l Np~ ?N•'1T31 l!:I !l'7 t:ln'1~N .„t:l''11D 'tl!JJ 
Margulies, I. 85 l:l"tl l1:l N'l731T .„'.lit: 'iiN M'' 'VDl 
Dreihorn, I. 50 tl:1'1::!N l"l!l l1.ltl „. 'l!V '11N l:l'' 'tlt'l.l 
Borzykowska, I. 24 pnX' l1!:1 l'l"'tl .„•.lll! '1iN 'l':J 'tl!:l.l 

31 p l:l .l N , !J p ' p i cn'i::iN ::i'1i'I 7::i ::ip31' „. '.lll! '11N i':J 'Vl:l.l 
Prussak, I. 32 
Mendlowicz, I. 70 
Floks, I. 57 
Bilczak, I. 7 4 

7Nmll! l1!VN ~01' 11'1::2 l1:l l'1'1lli' .„ 'lll! „,N i'!:l 'l:lD.l 
'711 l1!l '?1'1'1 7:1.1'7.l"!V .„ ".l11) '1'7N T'!:l 'l:ll:l.l 

brr.li.) l1:l np::i'1 1'1'111) ,„lO'.l 1'1''1 'V!:l.l 

N:\"lll! l1!l mtT „.lO'.l 1'1''1 'l:l!:ll 
i'liW l1!l N!lNl:l N'77Nl „.lO'l 11''1 'bD.l 

2533 

2534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 

2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 
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Rozenblat 

„,,n ,,, 1::1 ::ipll'' „.i?o::i u'::i 't)!J.l 

t)N?::iwnti ,„ ,, l"\l/JN OMl!:l l"\::1 N::l'1t) .„.n::iu 'N 't)!).l 

::ipll'' l"\:J il"\ON „,l"\::lt) ':l 'U!:ll 

?N11.llV l::I t:l'P'7N t:li1'1:1N „.l"\:Jt? 'i1 'U!J.l 

?Nilll' p '::l1il.l ::ipll'' ii:iNn .„n:iu '' 'U!:l.l 
i1i1i1' t:l'"M p irn7N ·m .„l"\:lt:J ,, 'tHl.l 

7•113''T '?N11.llt' l:l '111l':JN ?Nilll' .• „l"\:lt) i'' 'U!:l.l 

pm:• ?N11.ll/J l"\:?1 i1N7 '?n'1 „.11::iu 1't) 't)!:ll 

':l'.!:t p t:li1i::tN „.l1::1t) 1't) 't)!:l.l 

i1i1l1' ł:ll"li::IN l1:1 N~''P Nl.l•?::i „.l1:lt) T'U 'U!:l.l 

5Nm' ''1 l1l/JN f'::l '1'Nl.l l1:l i1'::l'.!:t i1'1!11 „.l1:lU l"l'::l 't)!JJ 

7N::l'l.l l"ll/Jl.l l1:l N?ll' „.l1::1t) 1'::l 't)!J.l 

'?N:J'l.l 11:l 7M'1 Ni?N:\ „,t:l::ll/J 11 't:lE:>.l 

Wiesel geb. 1833, gest. 6 Januar 1889, I. 51. 

Dziendziowski? I. 74 

Koniecpoler, I. 30 
Nejman? I. 22 
Cyfer, I. 82 

Herszkowicz, I. 75 

Fuks, I. 45 
Krajczer, I. 48 
Biedak, I. BO 

Bat, I. 85 
Winter, I. 79 
Piotrkowski, I. 7$ 
Szewanc, I. 78 
Dembińska, I. 29 
Hechf, I. 58 

i11.l?lt' "l1l!''7N 7 ::i :i Nr 1:1n.ll.l „.u::iw ·r 'V!JJ 

t:1"n 11::1 i1'11::11 „. u.::iw 'r 'V!:l.l 

t:ll'1'1::1N p i11 „,U:llt' 'tl 'U!J.l 

'7l7lNl.l l:l :1'5 ':1'.!:t „.U::tlt' 't) 'U!:l.l 

71.l?t l"ll.l?lt' n::i ll'.llm .„ u::iw •n 't)!:ll 

'::liil.l 7::1 ph:!t'> .„t):ll/J 't) 't)!J.] 

i11l.l111::i 'i;!J n i;; :i n o l :i n N „ ::i n 

';l'>11'"!J Nl'11V' 11::1 7t?'l .„ti:llt' 't) 'U!Jl 

Gliksman, I. 32 t:l'1Nrt::t''N ':l'.!:t ~01" i1::1 Nlt'!:l''? '1l'10N .„V::llt' 'r,, 'U!Jl 

Safir, I. 69 7 :i, l.l n lt' l.l p „, '.!:t n ::i „ n 11::1 Ni?lJ'T N7":1 .„!:':lit' N'' 't)!Jl 

Nt?'>71 ll'7N'::l p'pi i':JN 

t:li1'1::1N ':l'.!:t 1 ::I :lNT 111 .„ti::IVJ T'' 't!!:ll 

i?t'l'.!:t' 1::1 i111i1' .„t?:llll t?'' 't)!Jl 

'17i1 ''71l· t:lrt"l:lN 11::1 Nl"l:l i1't'I .„t?:ll/J '::l 't?!J.l 

f'::l 5N"l!IJ' 11:l t:l''11.l 7n'1 „.t?:ll/J i1'::l 't?!:ll 

1'1111'1' 7::i 71.l5T i11.l5ll! „.U:ll/J 1'::l 't?!ll „, N l.l n :i „ n i11t'l.l 11::1 MN? l1'1lt' .„t):lll! T'::l 'ti!JJ 

ph:!t' l:l '1'Nl.l „.t?:llV n'::i 'UEll 

!:INT 7::1 i1i1i1' i1llll.l '11M:lrt .„ '11N ('N) 1[j!l.l 

11'1:! 7::1 :11'7 t:l''h .„'1'7N .„ 't?!:ll 

Strykowski, I. 44 :!j?l!'' p t:ll1'1!:1N „. "liN M''ill' 't!DJ 

Perlmufer, I. 75 :!'1l1 11lt'N l:ll1'1::1N l"l:l nin Nlt'U:.:!17 .„711VN'1 '1iN M'"lll' 'ti!:ll 

n !:l 1 r I !/} l1'7'.!:tt „ T lJ' 7 N P''7'.!:tl'l ~''1Mrt 

Abbe, I. 57 

Guszf, I. 90 
Nejman, I. 30 
Doktorczyk, I. 50 
Łokczyński, I. 29 
Frajnkind, I. 73 ? i 1 l n 
Wizenberg, I. 68 

Lewkowicz, I. 53 
Zandberg, I. 21 

l'Ul/J 1'p 7:.:i „.Nl'1lll l::I '::l'7'11.l „. '11N t1''11 'N 't)!:ll 

lll'1'n ':1'.!:t n:i mn .„ 71lt'N'1 '1'7N ,, 't)l:l.l 

'1lt'N n:i rtN7 '1l'10N .„ 71lt'N'1 '11N '1 1t)l:ll 

2497 
2498 
2499 
2500 
2501 
2502 
2503 
2504 
2505 
2506 
2507 
2508 
2509 

25'10 
251 'I 
2512 
2513 
2514 
2515 

2516 
25'17 
2518 

2519 
2520 
2521 
2522 
2523 
2524 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 

2530 
2531 
2532 I 

I l; 
ei 
f,' 
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Engel, I. 66 tli1'1::1N 11::1 :iiw „. 71!.!'n n'i::i 't:l!;.l 

Nasielska, I. 70 ;Ji1i1' l"l::I iljt::l'1 '?l"!:l .„71wn M"11 'N 'tl!:l.l 
7 ' r r :i p ' i' i i ' :i N ? ' i r „ :i l/J „ 'l.l p ' :i il i :i .l n 11 , ;i w 

f'lllt).'.1'7 i''Pi i'!JN 7''.!:ti ::INT il'11.l l'il'1rt 1 11;, 
lJ ' .l p T 11 „ ti ll' „.:i ' :i il i :i .l . , „ n w 

Sompolińska, I. 68 

Librach, I. 25 

Fajtlowicz, I. 72 

Zylber, I. 31 
Hamburski, I. 48 

1:1 „ „ 1 u 'o n , ll' :i , :i n 1 :i l 1 

r::i '::l:t l'1i1N 11::1 i1N7 „. 71!/Jn ':i 't:l!:l.l 
ll' w „ N 1 i l.l j?'1Nt:JW1?::i 71.l'?T 11::i ?lJ'il"'11' .„pum '1 't:l!Jl 

7n::in nwl.l '1'::i i'M'.!:t' „.71um '1 'V!J.l 

oni::i1< '1':1 pn:!t' pn71< lll'lll'i1 .„71wn 't:l '!-'!Jl 
1:1'1.l' ::i'1 nm n izn i p N „ :i n i , 1< :i :i 

l!''.ll.li1 N7 l7lll1 t:lllll '11j?:l lJ'>?1n „. 

j?Mlt' lJi1'1:lN 11:l i1't'l „. l1l/JM 't:l 't)!J.l 

pn?N 7::1 illt'l.l .„ l1lllt'l ·~ '1-'!:l.l 
.„,l.llll 1'T:l::l N lll ''7 p N '1 ::I n i 1 '::111-' l::I 

i1'7'Tl l1:l i1'1lt' .„lilt'M '' '1-'!:l.l Lipman, I. 69 

Dobrzyński, l. 49 
Gotesgnaden, I. 52 

f':.i l:li1'1:lN 7::1 t:11M.l ':l'.!:t .„71lllM N'' ·~!J.l 

7iNl/J p .:!'? rt1W .„J1lllt'l :::i.'' '~!l.l 
f'::I 7N'l.lM'1' illt'l.l '1 1::1 '1Tl17N .„71lllt'l .:!'' '!:'!Jl 

P'llll:J'1Ni1 i11Vl.l 11:1 N?':l .„Jilt'tl l'' 't)!JJ 
Berta Starkman, geb. Hartschig, I. 77 

ll.'1:l '>'; i1i1i1' 11::1 Nl'!:l il.lM „. l1lllh 1'[j 'U!J.l 

Bergman, I. 36 
t:li1'1.:!N l.:l '15 „.pllln T'l:J 'ti!;.l 

::INT '1Tll'?N l1::1 lll''1:1N1 '11.ll1 .„ J1ll!M :1 '1U 'U!Jl 

1n::in '1'Nl.l (?) pnN n::i i1'::1'.!:t ll'.lNM „.plt'n n'' 'ti!JJ 

lj'1Nil::l"N '.:!'.!:: ~or 11::1 5n'1 ... 71!/Jn ':i 'tJ!J.l 
Zylberberg, I. 51 ll' i' I-' .l N' 01.l 7N::l'~ i1llll.l 7::i ~01' .„71lllM 11::i 'U!lJ 

i' O N? l.l i'''.!:t'N ph'.!:t' p il'71i1' ':l'.!:t l?!l11.ll'l 1'0Mil „.J11t'M T'::l 'U!Jl 
Keński vel Lewkowicz, I. 73 b n '1 :i N p l.l ? l1 ::i l 1 N l n? i :i .n pl 

Wagowska, I. 36 . 7.:iiN'1 11::1 0''11.l 5''1ll'' .n i 5 1 'n „.plt'n n'::i 'tJ!:l.l 

::1'>5 plll'1l 7::1 '1'Nl.l ii'7 .„ 1?0::1 'i 11-'!;l 

Abramowicz, I. 35 pM:!t' 711.t11Jlll 7.:i N:lN !Ji1'1.:!N „.1?o::i 'n 'Ull.l 

Librach, I. 25 '1'Nl.l lJ"M 1111.'N O::li!J p.iN'1 11.:i i1:.i71.l '1110N „. i?o::i 'T 't)!l.l 

ill11? ''1MN ''7::lM ''1''.!:t ''1MN il?!Jl i1ll''1:.i 

Nowograd, I. 39 

Russak, I. 48 
Muszkat, I. 21 
Kirsztajn, I. 80 

l/J'1'rt '::1! 1:1 i1l1' „. i7o::i 'T '~!J.l 

n?J?l/J 1::1 pn:it' '::I! .„1?o::i 'n 't:l!:ll 

ilNlllt!N?Tl.l ?NpTM' 7::i .:!'? 11''1N .„ 170::l · 'M 'Ull.l 

lJM.ll.l MOL; p :1'>5 ill.l'?ll! .„ 1?0::1 '' 't)!J.'l 

pn~, .n:::i '~'l „. 1?o::i ,,„ '~ll.l 

f':.i ~01' 11::1 (I) 7::lN'1 illptn .„ 150::1 i'!-' '~!JJ 
Gerszon, I. 39 p!V ? N T ~ Mit'~ ''1 i::i.:i :::ipll'' 7::1 pn'.!:t' i11.l?lll „. 1?o::i T'' '~!J.l 
Rabinowicz '::l'.!:t lJ''M .n.:i t:lll'l.l1'1!J .„ i?o:.; !-''' 'Vll.l 

E jzen, I. 18 71!/J'il p t:li1'1:1N '11n.:in „.n::iuni 'N 'ti!Jl 

'15il ~01' t:l"M J::I illll~ '1iM::li1 „. i?O::l tl'::l 'U.!J.l 

2463 
2464 

2465 
2466 
2467 
2468 

2469 
2470 

2471 
2472 
2473 
2474 
2475 

2476 
2477 
2478 
2479 
2480 
2481 
2482 

2483 
2484 
2485 
2486 

2487 
2488 
2489 
2490 
2491 
2492 
2493 
2494 
2495 
2496 



Mendlowicz, I. 62 

Natanowicz, I. 45 

Wołkowicz, I. 39 
Szmulowicz, I. 75 
Bronowski, I. 40 
Hiller, I. 44 
Szymsio, I. 71 
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„,N1.'l .n::i 7'„lllt „.:IN N'!:l 't:nl.'l 
7Ni1.'ltv 11::1 '?tJ':\ „,:IN ::l'!:l '!J!'l.'l 
7N'M' .n::i 7'"T'N .„::iN i'!:l '!:1!Jl 

71Jlli"J l::l N:JN .„:Ut i1'!'.l '!:1!JJ 

Adolf Breschel, geb. 1 O October 1871 
gest. 2 April 1888 

::l'';i 1:1in.'l p 7N!:l'1.'l „.:JN r;,'::i '!:1!J.'l 
„v::i :::ii"T ~w .n::i „,1.'lllt:1 ;,„tv .„ i:;i?N n•„, 'li: '!:11.l.'l 

:JjiV' 7:::i i1MlV 1Ji1„::IN „.':!1';iN 'li: '!:11~ 
7N11.'ltv .n::i 7ll1.'lN1.'l mn .„ 7i?ll: '::i '1:1ti.'l 

':!Ni1.'ltv .n::i 7i''„„, i"JJjim „. 71'?N ':\ '!:1!Jl 
tvi::i,7 i1iii1' 7:::i „i3J''7N i"JlV1.'l „.?i?N !I'' '!J!J.'l 

f'!:l 7N11.'llV p jil'llt' „.7i7N M'' '!:11.l.'l 
Oi1„::IN 7::i 7„ilN i1lV1.'l .„717N '!:) '!:1tll 

?Oi' 7:::i „,N1.'l „. ?i?N '!:l '!:1tl.'l 
t:l''M p p:i?t i11.'l'?lV ... ?i7N "T'!:) '!J!J.'l 
::INT ::ljil1' .n::i ,„,1.'l „. 517N i1 1!'.l '!J!Jl 
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Blaszkowska, I. 54 l1 i' !V N 7 !:I l;l il!l./'l;l l1::1 il7Ml;l N:l"? „.T11;ln !l'" 'tll:l.'I 
Wiener pMll:" p. 7"'131::1 ::i.ii .„?11;ll1 i't:i 't:i!:l.'I 
Korzuch, I. 22 Pl;l"l!:I 7::1 tll1'1::1N .„ri1;3n T'tl 't:l!:ll 

J'1ilN l'll;l7'!V '1'::1 ::i 1i'!V tlli!il iTMl:l'!V l7!:lil;lil i"tlMl'I ••• ?11;ll1 M'" 'l:)E>.'I 
„. 1111.'ll;lN '!V'ij:'l'I n::iN?r.i1 '11 N'1\„ 

Altman I. 26 '11'il":IN 7::i. 7N'1'!V" „.T11;ll1 :l'!J 't:ll:ll 
I I I Abramowicz, I. 85 Nj:'01" ,„ N'1pl!V .„tli1'1!lN i:J ~01" t:ll'l'i:JN .„:iN n „ t:ltll 

Skurkowska, I. 22 n 'i 7 i „ n „.iT'i111" n::i 11'1'!V '"t'I .„::i.N ''i 't:l!:ll 
Salomea z Birencwajgów Birencwajg iii n::i. 7'i.'l"''!V .„::iN 'tl 'tltl~ 

Brenatowski, I. 56 
Grotek, I. 57 
Kuszer, I. 94 
Weiner 
Lewińska, I. 50 

ur. w r. 1817, zgasła 30 lipca 1887 
7NpTn" 7::1 il'!Vl:l ••• !:!N :l'!J 't:ltl.l 

1'1::1 l"l:l"l!l 7:i tll1'1:1N „.:IN T'!J 't:lt.'I 
i11:l7'!V n:i '1l10N '""M ••• 7i7N 't:l 'tlE>.l 

7Nil;l'!V l'l'!VN '::lll: n::i 11'111.1' „. 7i7N ,„ 'l:)!:l.'J 

nr.i?10 n::i N::i."7 .„7i7N 1::i 'l;)E>l 

7Nl:ltl"7 7::1 ~01" ''')N „. 7i')N il'!:l 't:itll 

"' * * 
n"~iri 

2291 

2292 
2293 
2294 
2295 

2296 
2297 
2298 

2299 
2300 
2301 
2302 
2303 
2304 

2305 
2306 
2307 
2308 

2309 
2310 
2311 
2312 
2313 
2314 

1'ai1 
Abramowicz, I. 82 

1 U t'I '1' i l:l 'i N 'i :i .l '!Ji'ir.i .n::i iT'i'!V l"!.lt'I „. 't:IE>.l 2315 
7Ni1.l'!V J:l tll'l'i!JN ''?N .„''1'!Vl1 't '~!J.l 2316 

l"r'!Vl;l n:i N:il"'1 N'i7Nl „.n::i'1 N.llt'!Vin 't:ll:l.l 2317 
N.ll'l!:l J.11.'I 7Nil:ll/l l!J '!V"'1lt:l ::iii '1!:>W' „. ''1ltll1 i1'!J 't>!:l.l 2318 

rnpir.i31 11?:11;3 r.i'::i i:i.:i 

Hendlisz, I. 66 
Szpiro, I. 43 

Rogozińska, I. 65 
Sumeraj, ·I. 63 
Gotlib, I. 60 

ll'1lll1il" ":Ili: n::i 7ti"l .„ "'1llll'1 l'!':i '~tl.l 2319 
:INT pnlt" l!J i1"'1N ni1il" „. "'1'!V1'l 1'::1 'l;)E>.'I 2320 

tinlr.i n::i ni'!V .„Ji'!Vn n''1 'til:l.:i 2321 

Szymsio I. 45 

Lajzerowicz I. 28 
Minc I. 33 

Olsztajn I. 66 
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~:::ii'11;l n::i '?l71N . „ '1iN ,„ 'tl!'.1.l 

ti"n n·n;p n::i NOl1!:l '1ntiN „. '1iN ,„ 'tl!:l.'I 

p~7r ill;)7llt p l"7l1T "llltN .„ '1iN N'::i 'tl!:l.l 

.„::IN .n::i l1.l':l il'110 „.'1iN l'!l 'l:)!:l.'I 
::1Pl1" 1'llON ':iNir.i10 n::i ,„„l:l vi'?Nl „."mi i'::i 'l;)l:l.'I 

2255 
2256 
2257 
2258 
2259 

pnii:„ il!l.l'r.i n::i inoN ;,„iv .„ '1'iN i'::i 'tl!:l.'I 2260 
Adler I. 35 z Goldkranców 

Kotkowicz z Tanczewskich I. 21 
317 N,, Np o n, T p'p, i1 nr.i, r.i !:l'i 10 
Praszkier I. 65 

7N11:i'!V n::i vi7Nl .„'1iN 11'!:) 'l:)!:ll 2261 
10".'l""!:I n::i i1'1!1.1' •.• '11N M'!:l 'l:)!:l.l 2262 

JO".'I l1:J Nl.?W" N!:INt> „.70".l M''1l1 't>tl.l 2263 

Zegel I. 43 „ pt> .'I N „ !Jr.i f'!::i i::iiir.i n::i "ll1bN •.• 7b'l "1 'l:)!:l.'I 
Abramowicz I. 40 lil!:lii l"?l1T pMl" .n::i ';il:)"l N7"::1 „.70".l 'M 'l;)!:l.l 
Wiktor Rundbakin ~01" 7::i '11W::IN „.70".'I 'M 'l:)l:l.'I 

ur. w Ostrołęce 13 lulego 1839, urn. 2 kwietnia 1887 r. 
Herman Weilzemang 7mn iii '1'!J "!:lll: '1in::iil .•. nb!:l 7tv '!J 't>!:l.'I 

ur. w Warszawie 17 czerwca 1858, 
urn. 1 O kwieinia 1887 

2264 
2265 
2266 

2267 

Gerszkowicz I. 50 iii .n::i t:l''il;l .„MO!:l '?lll '!J 'l'.?!:l.l 2268 
Aleksandrowicz I. 51 '1Tll"':iN .n::i. 7f"''1 ?i.l'l;l „.no!:l ?!V '"'i11M'7 'N 'tl!:l.'I 2269 
Herszkowicz I. 59 ~o,„ il1/.17.l n::i i1N';i „.JO".l M'" 't.1!:l) 2270 
Wajskol I. 24 n i7 i' n .„Jn~m nr.i?w n::i 7n'1 .„Mb!:l ?w n'oN::i 't.11:1.'I 2271 

p ti „ „ :i P'P r.i ::i i n ::i „ r;; l:l ''n .n::i nN7 ... 70'.l :i.':i 'l:)ti.'I 2272 
Działoszynska I. 64 

lmber I. 63 

Gerta! I. 25 
Łopatka I. 54 
Magnes I. 45 

T ornberg I. 38 
Fajfel I. 65 
Nyssel I. 90 
Lewi I. 33 
Bejlin I. 72 
Appel I. 43 
Berger I. 79 
Działoszyńska I. 7 4 
Uszer I. 60 
Rozenkranc I. 64 
Gady I. 40 

Paliwoda I. 39 

7N'M' "'1N J!:l ::iii ~':'N11 ::lNT „.J0'.'1 ?':i 't.1lJ.'I 
~bl' l'1!J Np?ll' „. '1"'N M''1 't.11:l.'I 

n11m .n::i 7n'1 n?i1i::i11 .„ '1"N n''1 'l'.?!:l.'I 
7NPTn" 1::1 :I"' min„ ~w .„ 1'1::1Nil „.'1iN 'T 'l:)!:lJ 

~bl" .n::i '?T"''1 7i.l'l.l .„'1'"N 'n 'l;)!:l.'I 
'1'!VN mvr.i l'1:i nN7 ?n'1 .„ '1"N '!;) 'l;)l:l.l 

ii Np '1 l;) l1 „ lJ ~ 11i1il' n::i Np!:l'7 N.l'::I „.'1"N .'.\'" 'l;)El.'I 

7'!m:i "17i1 "::!li: l!J ~Oi' '1'Nl:l ,,.'1"'N i'' 'l'.?!J.'I 
il"l1lll' l'1::i mn .„„l;lu.t:i ::i'? 't.1DJ 

"17il J1'!Vl:l'!V 7::i ~01' '!Jll: „. '1"'N N'!I 't.1!J.'I 
'17i1 J'1ilN '1 1::1 l1t.1.'I 7l1.'1 „.'1"N ::1 1

!1 'l'.?lJ.'I 
iii .11::1 7p"'1 „."i"'N il'!! 'l;)!:l.'l 

'!ii'il:l '1 1::1 '1Til1 „."l"N l'!:l 'l;)!:l.'I 
t:i 71lll1.:i'!V .n::i i1'1'!V mn „. '1"'N r'::i 't.1!:l.'I 

'1'!VN l!J iliin" „. J1'0 M''1l1 'l;)!:l.'I 
'!V1!l'7 mi~„ .n::i l1P1'1 ... 71'0 ':i 'l;)l:l.l 

oni::iN .n::i. Nll:.'1"'1!:illl „.7i'o 'n 'tl!:l.l 
ii N i' „ 'i t.1 O l;l '1l1'i.'ll10 "!:li'1~ .11!J NOl1E> .„7i"o 't.1 'l:)!:l.l 

NiNi1'5N!:l 1n'7N ''1 .11'!VN 

2273 
2274 
2275 
2276 
2277 
2278 
2279 

·22EO 
2281 
2282 
2283 
2284 
2285 
2286 
2287 
2288 
2289 
2290 



Rabinowicz, I. 53 
Szymkowicz, I. 36 
Markowiczowa, I. 36 
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117·w1 '::Il t::i 1r.i?r nll7r.i „.n::it) .„ 't)!'.l.l 

cn'l::n-1: l'l:J N7"::i Nt)1' .„n::it) n''l ,t)!Jl 

,, N t:) V :i' 7 V ::i r.i p"r'N l'l:J M':Jl .„n::it:l 'i 't)!'.ll 

M.ll'li7!l N:J '11.'l t:IP 

Zylberberg, I. 53 

Libowska ? I. 65 
Kujawski, I. 87 
Perlmuter, I. 80 

?'ltl ?N:::l'l.'l tl'>'ll'.>N n::i Ni?llT „.l'l:Jt:l 't) 't)!:l.l 
~bl' l:l:"l'l:!N l1:l '?t:l':I .„11:Jt) T't) 't:l!:l.l 

in„7N n::i llT',, ?lli.l'"ll7 „ • .ti::it) 11'' 't)!:l.l 

P'T''N vMl' 1::i "17n pl'N .„i::i::i.:i 117'N „.n::it:l ::i':i 't!:l.l 
I l"!J .„n::it:l N':> 't::!:l.l 

ME.li f '117 ?':n '1Tll'?N ''1 :J.'1M 

7'T nll7r.i 'r.i ::i'ln::i '1Tll'?N n'1r.i P'ili'l ~„inn ::i'1i1 
M'l.'ll:Jl i'li1:Jll:Ji n'lil'l:J pt>V i'l.'l' '?:i 

l'l't1:11 n'nv ;i117r.i t::iN 'l!:ltl ·r.inn 7v::i 

l'l'i1V '':i ·nvi ::i'r.i'll'l ti!Jili1 nwr.i t::iN '1!Jtl1 t:i'''ltl O!:li.li'l 
il'l'l't:l!J '1MN imr.i 'l!J? i'.l::I? '11.'lN n::ii 
l'1N 'l1'1::1M '>lN „:i i:JN l1::1ll.'l 7v ::in::i' 

J'li?l7 'l'l'l'l N'.! ''11:Ji i?Ni1 t:i''1!:lbi'l ?:i 

N? ':::l lll' i?Ni'l l"\'11i'l iNl' '.ll.'ll.'l ':::l 
.n'lil"\i'l ii::i::ir.i .n1.:in? 'l1'l'1 

i'l.'llV tl'Wi'.1117i (!) i'IWIV :'l!:l 1'117iw'? 7r.iN.'l 'l'l i'l'i1 
Działoszyński, I. 60 ':Jl t::i '1TV?N .„n::iv ::i'::i 't:i!J.l 
Franciszka z Kleinmanów Heiman J'li'IN tl:l Nl"!J „.tl:Jt:l :\':i 't)!'.l.'l 
ur. w Warszawie 26 slycznia 1865, urn. 19. I. 1887 

n77im"n np'Tin n:::i.wmn i'l'!VNi'l „.n::iv T'::i 't:lD.l 

llnN"ll.'l 't:H:l?N ?Ni' 

Dynaburski, I, 18 
Manhajt 
Rywalska, I. 68 

Ka<:, I. 29 

Markowicz, I. 70 
Zwierzyński, I. 30 

'l.'l J i N l i'l l"\'T:::l.l „,7;, iii ~01' l'l:J 7n'1 i'l'l1 
;mn„ 7::1 ::iii 7ivr.itv .„t:l:::i.IV 11''1 't:lD.l 

t:l"i1.lNl.'l '?N'11V' „,t:l::llV 'N 't:l!:l.l 
'::Il l'l::l i1N7 711'1 ,„t:l:J.117 ''T 't:l!J.l 

OM)!J J:J. .„i'IWl.'l ,„t:l:J.'!V 'T 't:l!J.l 

7N"l.'lM'1' 7::i ?Nir.itv '::iiir.i „.v::iw '11 'l:)!J.l 
nwr.i n::i 11<'?'::1 „.t:1::i1V T'l:' 't:ll.l.l 

':::l'T,'11.'l n::i MN? i'lp:::i.'1 ,„!:'::Ili) ::I':> 't;)!:l.l 

tl"'l1 l"\:J. ';it;)'>l ,„1:)::1117 l 1::i 't:il.l.l 

"l'Nl.'l p ::ip:it' ,„t):J.'!V i'::i 't:ll.l.l 

::iii n.l 7::i !l'? i'liW 
Szostakowski, ,I. 50 

1::ii11:-, J::i ~o,„ .„1::1::itv i'l'::i 't:l!l.l 
'>::li'll.'l ,„l?l.li1-'t'I i'OMM .„'l'TN 11 1'1 't;)!J.l 

Konliowicz, I. 53 

Szmuczyk ? I. 24 

Wangrodzka, I. 70 

i'l'Tii'I' p '::li"ll.'l .„ "liN 11'"1 'l:'!J.l 

?N'llV' 7::i ~Ol' „. '1'TN 11''1 ':i 't;)!:l.l 
Cli'1'1::111: n::i i'IN? ll:OV!J „, 'l'TN 11''1ll' 't)!:l.l 

'Pb.l'>tl/t:ilVV? ::ipll' n::i N?'>:l M.ln .„ 'l'TN 'N 't;)!.l.l 

pMl' 1'1::1. i'l.ll'1 .„'1ill: 11''1 't)!J.l 

::ii'T ~oi„ n::i i'!::i':lr.i „. '1'TN 'n 't:?l.l.l 

'l'Nl.'l l1::1. M"llV Nl'tl .„ '1iN 't) 't:?!J.l 

2226 
2227 
2228 

2229 
2230 
2231 
2232 
2233 

2234 
2235 

2236 

2237 
2238 
2239 
2240 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2246 
2247 

2248 
2249 
2250 
2251 
2252 
2253 
2254 
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Judkes, I. 68 N'lp.li'I i111:°1" 'l'::i p11l" t:ltl'11!:lr.JM 'l::I'ln .„1wm •::; 't1!:1J 2200 
bllpiN' pt1l' ''1 

Michałowicz, I. 24 ~tll' tl'!VN ':ll ':i'T'll.'l n::i l1'1El'!V .„pw11 'T'::l '1::1!.l.l 2201 · 
p br.i N i N, p I p i r I IV t:J;'J'l:lN n::i i'1'11:li i'l'l!'.l'!V .„pion i':; 'tl!l.l 2202 

Niemiecowa z Pachterów n l'l i 7 :i n n i tv pn ::i n'11::i1 l'lr.i.ni 

t:li'l'l::IN '1'::1 11:111.'l'!V Ci"t'I .„ J1101'1 i1'::l 'VD.l 2203 
Kopelman, I. 47 JNr.i?ll!.lNp pn~' •.• J11171'1 n':; 'tl!.l.l 2204 
Sochaczewski, I. 40 ::INT 7::i P'7NEl 7Nir.itv .„ptt>n i'::i 'V!:l.l 2205 

l „ IV „ i, N tl br.i f'::> Nl'11V 7N'1'!V' 1::i '1"N1.l Nll7t)'N ,„:rnn .„7wm t'::i 't:i!l.l 2206 
Engel, I. 20 
Frenkel „ p tl .l N' !.l r.i '=>1'11.'l n::i l'lN? Nt:11' .„pttm T'::> 't)!.l.l 2207 

i'! n r.i n :i n t) „ ? r.i n „ „ n N o „ r.i „ ·n 
pt1l' i'l'!Vr.i 1'\:J '11'\0N 71'1'1 „. i7ti::i 1'1''1 'tll.l.l 2208 

Marokko, I. 77 j:l.l '1'::1 7'r.ill7 'lll.lN .„ i7o::i 1'1''1 't:l!:l.'l 2209 

Ger st 
Sieradzki 

Pieirowicz, I. 18 
Kowalska, I. 26 

Szymsio, I. 18 
Salomon, I. 46 

'r.i Ci'r.i' :it::ill.li lPT '!V"N 11'i1 

7'1.lV7 '11VN 

?'T 71'1.l i1'ir.i J::I. 

l'l'lltl 171.lV 'ill.lN IV"N ''11VN 

in'Ti:ill:i ir.illl'? mp ::iit:i l:llV 

ll"\131'7 pil l'l"lir.ii ::1'1 

:IM!'< '''1W'l.'li 1'11.lN t:l!.l!Vl.'l J'lill.lll7 

iM::in::i 7'Xi1 ip1V1v i'r.i pill.l:ir 
i„~„ 7::> Cl"'111N7 i1p1Vi1 irl'1ll'11.'l 

in.lpT "llli i"'11ll.i1.l 'i N'l' 

Mll.lll t:i'l.'l~::i J'li7'7 
M':ll.ll'l 1l"\'11l'l 'lj;i"ll' ll::lp i'r.i;i:i::i 

1:1.:ii::i nnr.il/.I' "l'::i W'1"i1 t:1i'1'1::iN .„ i?ti::i 1'1''1 't:i!.l.l 

::!"? i1'T1i1' "l'::I t:li1'1::1N .„ i?ti::i ':l 't:l!l.'l 
::ii'T ,„ :i'ln n::i. n?::ir.i .„ i?o::i ':i 'V!l.l 

f l.l i 'T !.l l.'l "1Tll'7N 7::i "lTV?N il-'11.l "lll'1::1 „. i?o::i ':i '1::1!.l.i 
":Il n:i ?n"l n?::i;i n?in::in „. i?ti::i ''T 't:i!.l.l 

?N,X:l J:l pt1l' Cll1'1::J.N •. i?o::i 'i1 '1::1!.l.l 
7r.i7T i'!l.'l?l/.I' J::I. '::li"l1.l 1i"l::i '111'1:li1 „.i?o::i 'i'l 't:l!.l.l 

(v. 2224) i'l.lll.l i'l'r.i n::i 5' i p r.i 

1~?T n~?ll.l .n::i t:l"'lr.i i1"11 „. i7o::i '' 't:i!.l.'l 

'Pb1lNpl'::I ::i.pll' 1'1::1 '11'\0N „.i7o::i i'' 'tl!.l.l 
~?N ii n::i ?n"l .„ i7o:i i't:i 'til.l.'l 

,„„v::i :111 'l'::i i1ll.lr.i „. i?o::i i't:i 't:l!:l.'l 

2210 
2211 
2212 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2218 
2219 
2220 
2221 
2222 

Sokołowski, I. 57 
Goldberg, I. 66 i'Jiii'I' 7::1 ':Il pl"ll' .„ 170::> T'tl ,t:l!.l.l 

? „ i p r.i 'Ptl1lNp.l':l t:ll'l"l:JN "1 1::1 :ip:it' „. i?o::i T'tl 'tl!.l.l 

(v. 2220) Binkowski, I. 76 
Olsztajn, I. 85 
Sawicki, I. 28 

Jr.i7p 1'1::1 ?ll1"N „. l?ti::i l':::l 't:l!J.l 2223 
Ji'l::ii'I 71i' '1'::1 Ci"M l'1rlN . „:'l:::lllMi 'N 't:l!.l.l 2224 

nr.i?IV "l'::i ?'l'N pni„ „.n::iun'T •:i 'ti1.1.l 2225 
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Wałenberg, I. 68 . '17i1 niin' łd'„!:N "'l':l 7'iJl:l.:l ?N„1V'' „. 717N 1't:l 't::.!:lJ 

f'::l '?N11.:lll" n::i 11'::1'.ll: :ilM „. '?i?N T'' 't:l!:lJ 

Belin p?ll'::i :iNr n::i .11'1.:l?l/J n?:in n?in::in .„?i':iN ':i 't:lP.l 

3l' 11N i „ ,, r.i ::i'1ll" ~or• '1'::1 ':i1Nl/J l'111N i'OMl'l l':i!:l11.:ll1 „. ':ii7N i':l 't:l!JJ 

7':.\0 '?N!:l„ li:l N::t'"1 „.717N 1'::l 't:lElJ 

':iNir.iw n::i mn „.'.5i7N T':i 

* * ~· 

t"~il"l 

2163 
2164 
2165 
2166 
2167 
2168 

Rybak, I. 24 tm::i i1M11l i111lr.i n::i „MN .„i1
1'"li 'N 't:l!:lJ 2169 

Lewin, I. 31 pJ,„.'.1 Jn:in !:!'' ::ipll'' n::i M'n m"'11l „.i1'„i 'N 't:l!:lJ 2no 

Im ber, I. 45 tlil„!lN n::i Ni'„!:l „. 'i11ll1 '.'.I 't: !:)j 2171 

Bej lin z Margoliesów, I. 58 „1/lN n::i Ni"'1!:l i1p::i„ „. ''111ll1 'i 't:!:l.l 2172 

Naumberg, I. 60 m~':i11l '1 1!:1 i1M1/l ~01" .„ ,„1/ll1 'il 't:l!:lj 2173 

Cesia Blachman, I. 75 Jil!:lil ~01' .n::i 3l'T!)NT!) „.'„T!)l"I '11 't:lDJ 2174 

Ch. Glika Kul ner, I. 30 1"1b1' n::i Np'':i.'.I N!:l3l'J .„ ,„T!)l"l N'' 't:!:l.l 2175 

Izydor Szuman, I. 69 (61?) 7N''1rn J!l j?n'.ll:' „.m:iio !l„3l' 't:l!:l.l 2176 
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,„!'.l:l "7:i7W'i'1'1 '7!:1::1 1ir.i7l1 

7''.!!T tl:"l'1lN il'i~ tl'"liior.i ''il 

Rozenbergowa, I. 23 
Wiązowska, I. 55 ti7ll!JNP 

Horończyk, I. 28 

t:1'::iit? 11::1 .„::i'7 rriiil' n:i il"ltll .„ i?o::i 1:)
1' '!:)!Jl 

t/l"l':"l ":Jlt 7N:>'~ 11::1 Nil':"l .„17tl!:l !l'!:l '!:)!Jl 

llt/ll:)'N ''1 l1t/!N !:1'7 niw n:i ?lliN „.1?tl!:l l'!:l 'l:)l:ll 

71NW' „,:i ?Nj?Tn' „.„W'' 1'1!:1K .„i?ti:> i•::i '!?!Jl 

:ipll' '1':i 1ii ~bi" „.i"CM 'l!l"ll'J .„l1:ll:) ,, '!:)!Jl 

in?nl :im n~'~!Jlj:J n?v ciNM„. 
Hecht, I. 60 

•.. ?i!:l'i ir.ill' "lltlN nl7::i .„ i 

tl'!l!:l rrin::i 1:1'~:> ~'tin n''1!l oi „. 
1:1inl om~ "l'::i ,,, n'!Vr.i .„11::il:)::i 1'1'1!/lll 't?!Jl 

Lewin, I. 48 
Poznański, I. 70 

„::>,„~ l1!l ll'!JJN~ „.l1!ll:) !l'' 'l:)l:ll 

pmt' „•:i 11iwin' „,lti:>7N .„n::il:) ,,„ '!:)Dl 

'=>1„r.i n::i nN7 n'"M „.n::rn i'!:) 'l:)l:ll 

:i, w Nr.i N!:) :i r ·w ,,7,„ 1„nN n::i n„,:i, ll'::iw .„n::il:) T'l:) 'l:)l:ll 

Grosman, I. 27 t:H"l„:i.N ,„ l1!JJN 7Niw ll1l n:i 7iN„l:l „ .l1:Jl:) T'' 'l:)l:ll 

Skosowski, I. 70 
Frydwald, I. 36 
Fajtlowicz, I. 61 

Retman, I. 58 

Dow, L 20 
Fajnkind 
Szwif, I. 70 
Senator, I. 96 
Lichten~ztajn, I. 34 
Hamburger, I. 35 
Szyna, I. 66 
Herszkowicz, I, 68 
Goldberg, I. 20 

Abramczyk, I. 36 
Krauze, I.. 66 

n l1 i? '!V „ v r.i n 7 :i i n „ :i p 7 i.„ 

'7ll'lNl':i Cnll':i l:l '"l:)N'itl min' „Jl!ll:) M'' 'l:)!:ll 

7N'1'!V' „,:i 7ll'tvl:)'N pMlt" „.n!ll:) '::> 'l:)l:ll 

7'ltl 7N17:i!V l1!l 7ll'i lllM .„l1!ll:) '::> 'l:)l:ll 

nr.i7w l1:i nN7 „.l1:il:) N':> 'l:)l:ll 

„tl"N l1!l 7T"'1 .„l1!ll:) !l'::l '!:)!Jl 

lfi'll' „,:i cn'1::iN .„l1!:1!:) n'::i '!:)!Jl 

:"1'7i:i. „,:i l'1ilN il'!Vl':i ,„ l:)!lll} M'„ll' 'l:)!:ll 

f N 7 tl' ii tl r.i ~'1i'!V :"l'!Vr.i 11!:1 :"l!J"lt „.l:)!l!JJ '1 'l:)l:ll 

'1'N7:i '1'!:1 ~bi' .„tl!l!JJ 'il 'l:)!:ll 

„,ltl '1ilti:>7N l1!l 7n'1 :"l'i'!V „.l:):J!Jl 'T 'l:)l:ll 

ii Np' '1 tl tl 7:i „:>Il}' '1':J t:l.l1!l '1'N7:i ,„l:):Jll} '!:) 'l:)l:ll 

~W '1'!:1 ?'!V'!:l tl''1!:lN „,l:)!l'!V '!:) 'l:)l:ll 

?N7:il:l'7 'i'l iii „.l:)::i'!V '!:) 'l:)!:ll 

1:1, l N 7 o '1'lll':i l'1ll!li7Nl P'T''N .„l:)::i'!V ::i'' 'l:)l:l.l 

f'=> ?r.i?r n:i n::i7r.i „. !:):iw l'' 'l:)!:ll 

~tl,„ l1::i 7llil"'rJl ,,„„!:l .„l:)::itll i'!:) '!:)!Jl 

!:1'7 n:i ';il:)'" „,l:)!lt/l !:)'' '~!Jl 

2028 
2029 
2030 
2031 
2032 

2033 
2034 
2035 
2036 
2037 

2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
2043 

2044 
2045 
2046 
2047 
2048 
2049 
2050 
2051 
2052 
2053 
2054 
2055 
2056 
2057 
2058 
2059 
2060 
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?il:>n ?Nir.iw nw~ l1:l ?t?'l :"l"l!lit n'?in::in .„''1tlll1 N'' '1'Dl 

l 'i .l li' :i r.i oim „,:i ,,„:i ~tli' "lin:in .„ ''1tlln :i'' 'tiDl 

„. ,,11utll? '1!/lll' ll'::itll:i nr.i „.tll„,r.i:i 11,::i::i m:i ir.i? '1'!VN 

ii1 "l':i pnit' „.'"l·tlll1 i't? '!:)Dl 

Edelman, I. 72 ll':iill "l':l t:IMll':i :"111:'1' „.ni::iio 7ltl ':l 'l:)!J.l 

Jill'l':i'!V .n:i Nr.ii?:i ilp!l"l „. '"ltlll1 M'' 't?l:ll 

Minc z Krakowskich z Przedborza, I. 19 
Marokko, I. 52 tJ:1'1:lN n::i Ni""l!J .„''1tlll1 !?'' 't?!ll 

Kroskopfowa, I. 27 nr.i?w h:l 7"1'7:i '''M .„l1„ltll 'l'~llJ 'ti!ll 

Grynbaum, I. 19 
7':i.tl min' "l'::J ::ipll' ,„ tll'tllm „.''1tll11 n':> 't?!ll 

tJM"l!lN n::i Nt?i' „. ,„llJl1 11::> 't?!ll 

l'lnl1l1M "lMN nl!Jl nN77:il N? 

l:lil'llV inr.ii .n::i nt:P'?r.iili n.n17:i wpni ni?? nll'1=>i 

Strycharz, I. 32 
Jenłszman, I. 66 
Kroskopf, I. 70 
Gotlieb 
Kenig z Segałów, 
Najman, I. 74 
Elbinger, I. 65 

t:lM"l:lN 11:J :'l"lt/l .„ '"lllJl1 i':> '1'!1l 

7'ltl ~tli' "l':l :l'? 1~7T „. ''1ltln i':> 1!:)!1l 

1i1 '1 1::i n~?w .„ ''11/Jn i'::i 't?Ell 

Nl"ltll min' "l':i pnit' 7N'1W' „.7iwn M''1l7 'l:)Ell 

I. 19 
':lit n::i 1:1'"1~ .„7wm ':i 't?Ell 

7iNtll n:i np::i'1 7t?'l .„1wm 'i 'l:)Ell 

t:Jn'i:J.N "l'!l '1Tll'7N „. pwn i ,„ 'l:)El.l 

nii:i' t:1n„:iN :17Eiir.in „„::i:i.n 7::i ':>i„~ „. 7i1t1n t't? 't?Dl 
,,n 

'1:ip:i l'!D 7::ii1Vn m „~ 
'1!ll ?:i "1"17:il1 '1ll'l.l':l7ll' "!:li'17:i .„ 

tJ'l':i:l i?t' ,,„„:i~ 'l'll 11ill'7:i'i 

,l:J'~'!V? il7ll'i ir.i?ill' l1N :!Tli' '!:l 

mir.iN!l UM1 iN!Jl~:l i7 !:1'1 ,„,„ 

l'll"P ,„?li' N'!Vl1 lliU 7:>7 l1NT 

„11iiNt?N::i711:i il'!VT.l ,„ .nlt'N niin' n::i NltlN~ nln .„7iwn T'' 't?Ell 

Szmulowicz I. 42 
Berlińska I. 52 
Haber 

Kac I. 40 

Wajnberg, I. 82 
Oberman, I. 21 
Brzezińska, I. 28 

Rozanes, I. 60 
Kowal, I. 50 

,,,n in"7N on"l::iN 11!:1 NP'7l N!l'7 „. 7iwn n'' '!:)!Jl 

pn:!t' l1!l '1MN .„ ?11t'M il'" '~!ll 

p1V'1l '1'Nl':i '1'!:1 l~i '1tll''7N tJ:"l"l:lN „.1iwn !?'' '~!Jl 

r·::i pnit' „,:i wi::i'7 min" „.7iwn !?'' '!:)!Jl 

n"lil1il ni::i„ri::i::i ow:i .ni1:i117 i::i7i ,,,, 

„.t:l"l11J i'it l"l:l .„'1llT""7 l1!:1 NI:),, „.7iwn N':> 'l:)El.l 

7':l"'!J Nl'1t/l '1':l Oll'lN~ tJMll':i „.7iwrr n':i '!:)!Jl 
pnit„ „,:i „,, „.1iwn i'::i 't?!Jl 

7'!l"l:l .„ 111/JN "l'Nf';) l1:l l'li""lEl .„ 7iwn T':> 'l:)ElJ 

onl!:l l11/JN nrt1.ltt1 .n:i N~,, mn .„ i?o::i ':i 'l:)Ell 

n n r.i l :i n 1 7 „ „ „ n N 1:1 ' 1.l „ ,, 

:i'' min" '1'l t:JMi'1' °?'!V'El .„ i?o::i 'n '!:)Dl 

17?;)'7N n:i 7n'1 nnr.iw „.i?o::i 'n 't?Ell 

'1"N7:i nw~ "l'!l 1/J'J":l ~?Nil ::i~T „. i7o::i 'n 'l:)Ell 

1998 
1999 

2000 
2001 
2002 

2003 
2004 
2005 
2006 

2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

2015 

2016 
2017 
2018 
2019 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

2025 
2026 
2027 
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Nomberg, I. 21 N:l'ilZl n::i tl'ir.l 7'1'7.:l .„nr.in ':J 't:l!:ll 

Lawenda, I. 65 l:l'1.l!:l .NilZll1 1!l:Jl .„M7lll '1 1!l '1Tll'7N l:J"M „. rn.'ln ::i'::i 't:l!:ll 

Tatarkowska, I. 42 ''7N n:i N1 l'11 "'nr.in il'::J 't:l!:l.l 

Kolska, I. 63 ~01' n:i 31.lN'i::I „. rn~n il'::J 't:l!:l.l 
nnr.illl n::i "1l'10N • „ rn~n r'::i 't:l!J.l 

Sender, I. 23 
Hubei, I. 48 
Strykowski, I. 51 
Kaliński, I. 24 

Piguła, I. 18 
Susek, I. 50 
Rozencwajg, I. 28 

Jakubowicz, I. 32 

Kerszbaum, I. 28 
Libermenisz, I. 73 
Widawska, I. 34 

Gonzka, I. 80 

i1.l1' l:lil"1!lN '1'::l 7::i1N'1 7Nir.illl „.m:m T'::J 't:l!Jl 

71Nlll "1'!l .,,N il11il' .„ m~n M'"1 't:l!J.l 

il''"lN j:'Mll' '"1'::1 '"l'Nr.! 1!l::llil .„::IN M''"lll 't:l!Jl 

„.1"1:lNil „. 7N1r.!lll '"l'l lll"1'il '::Il: „.::IN M''"lll 't:l!Jl 

ll7Nl'!J ~bi' l:lil"1::1N n::i "1l'10N .„::i.N M''"l 't:l!Jl 

7N'"llll' illllr.! '"1 1:1 7iNlll „,:lN M''"l 't:l!Jl 

. •17il illllr.! "1 1 ::1 N:l'"llll .„!lN 'T 't:lE>.l 

l71lll1il' n::i il"1lll N7"P „.::i.N 't:l 't:l!J.l 

':lll '"l'!l N::IN l:Jil'"l!lN .„::i.N i't:i 't:l!Jl 

min' n::i mn .„::i.N T't:l 't:i!Jl 

l:lil'"l!lN n::i ilp!l"1 llbll!J .„::IN T't:l 't:l!:ll 

illllr.! 7::i il'r.!'"1' „.:iN M'' 't:l!Jl 

'"1311ll7t:I n!l il':llt .„::i.N N'::J 't:l!J.'.I 

::ipl7' n::i N7':J .„ 717N M'"1 't:l!J.'.I 

7':1t:I iun '"1 1!l pM:!t' „.7i7N M''1 'N 't:l!J.'.I 

1 N :i '"1 i N 7 N :i 'r.! N Il 1 "1 il n::i l1Ti"1 „.7i7N 'N 't:l!Jl 

Róża z Urbachów Frenkel, 
urodz. 1. Sierp. 1860 

'"1Tl1'7N n::i mn .„717N ':I 't:l!Jl 

ti'llll t:l'' n::i .„illllr.i ,„ n::i b"11 n7::i'r.i „. 7i?N 'il 't:llll . 

lll'7Np 7il1r.illl "1'!l :t'7 il11il' .„ 7i7N 'i 't:l!Jl 

Zygielberg z Goldbaumów, I. 66 Jl'll n::i 7''"131'.!t „.7i?N 'i 't:i!Jl 

l:lil'"l!lN t1i7lll '"l'!l l:J''M ,„ 7i'?N N'' 't:l!J.l 

Polański, I. 19 
Fajnszfat z Landauów, I. 24 

lil::!il ?''"1l7::i '"l'!l 7r.i7p "1iM!lil „.'?i?N :I'' 't:l!Jl 

illllr.! l'l:J 7'"1'.17'.!t .„ 7i7N T't:l 't:lll.l 

· ~i'"l!l 7N::J'r.l l'l!l 7t:l':I „. 7i7N ~'::J 't:l!Jl 

7'lllllil :tivin' n::i ?n'"l N1"'"1!J .„'?i7N :1'::i 'ti!J.l 

pn?N tl"M n::i Nt:l.lll' N:l''IJ .„?i?N: T'::J 't:l!Jl 
Wajlowa. I. 23 
Szarf, I. 48 

* * * 

(1) 7N1lr.!31 '"l'::i 7 1T 1il'7N ''"1 .„7pm 1'bMJ'J „. 't:l!Jl 

pn:!t' n::i il'"llllll .„ '"1llll'1 ':i 'ti!Jl 

Rozalie T enenbaum I. 44 
Kenig 

y':i iliiil' n::i N7"!l il"M „, '"1'!Ł?l'1 'i 'till.l 

731U31 l'l!l 7M"1 „, ''"1llll'1 N'' 't:llll 

i1'71:1 '"l':l 7lll'll l:J''1llN '" ''"1llll1 N'' 't:llll 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
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Sztajnbok, I. 48 
Doktorczyk, I. 25 

",:i1il.l lliW>iil' n::i (!) ?::mi .„„~'N ,~ ·~!:l.'l 

'17i1 ::J.'7 .„i'1i1il' "1'::1 t:li'l"l::IN .„ '1"'N 'n 't:l!:ll 

„,,il N:l"llV 7::i emti 71.l7T „.'1"'N 'T 'Ut:ll 

'1"Nl.'l l'l:l il"11!l1 .„ "l"'N 'T 't:l!ll 

,, N :i ' r.i p p ' t.l ::i ' , W> 7N"1lZl' .n::i n::i77.) „."l"N 'n 'tnil 

Najman, I. 44 

15 

Goldberg, I. 38 

NlVt:l'N pM'lt' n::i mn Nl'i .„ '"l''N 'n 't:l!:l.l 

7'"1:1N l"\!l '"1l'10N .„ '"l"N '' 't:l!:ll 

JNr.!0p'7:1 "131:1 :in ''"1 J!l 7N1r.llZl :iii l:l''"l!JN „.'"l''N N'' 't:l!Jl 

„,,„n '1.">'7 i't:i 

Felix GIUcksman 
„.ir.i7ill !lTll :\131 7::i „.bMl!J '"l'!l 7N!J'1 „.'1''N T't:l 't:J!:ll 

:1'7 7Nir.!lZl i'::i 1i'"l::i l:Jil'1!lN „.'i"N ':;i 't:l!:ll 

Mendelson, I. 20 
~01' t:lil'"l:JN n::i Nl'iNt!Jt:l .„'"l''N N'::! 't:l!:ll 

':l:!t '7n!J.l "1 1:1 :J''? :111:1' ~01' .„ '"l''N il'::J 't:l!J.l 

'::l1i7.) n::i „.N min „. "1"N i'::i 't:l!J~ 

f':l ~'?l:rn ::INT i'::i 7117'!'.l .„ '"l"N n 't:l!Jl 

11lZlr.llZl l!l ilr.!?lZl .„ '"l''N n'::i 't:l!J.l 

l:J'.'.11lZlN'1 il'"llVllr.! il':'! 

Szefner, I. 70 
Czośniak, I. 61 

Konarski, I. 46 
Lipkowicz, I. 27 

(z Płocka) 
Kapłowicz, I. 60 

1'.ln ni::inn iit:l'll! 

'Pt:l'1N'.lNp ::ipl1' "1 1!l 7r.i?T ilr.!'?lZl .„1'11311::1lZl ::1'"131 't:l!'.l.l 

'"1T131 '1':1 ::i•? il11il' .„7i'O 'il 't:l!:ll 

':1'lllZl' 11:1 7ilN"1:J „.71•t:1 'il 't:l!:ll 

Berta Deułschman, 
gest. 21 Mai 1855 in 52 Lebensjahre, 

geb. Eisenberg 
i1i1il' '1 1:1 7lZl'!J 1:1''"1!'.lN .„71•0 '1 't:l!:ll 

i1i1i1' 11:1 7ilN'1::1 .„71'0 'i1 't.?!'.ll 

Zgierza, I. 31 Kujawska z Oksnerów ze 
'Pl:'1'i1 n::i i1N? NT1"1 .„ 71'0 'M 't:l!'.ll 

l:l'Jll! N' 5 7::i .„?lV'IJ "1 1:1 :111 ?N'1lZl' ... Ji't:I 'M 't:l!:ll 
l:Jil'"l:JN "1':1 '::l1'"1r.! „.7i•o 't:l 't::>!:ll 

Borkowska, I. 45 
Szmucek, I. 29 
Berger, I. 38 

•i?il ::ipll' i'::i n::ilZl .„ 7i't:1 '' 't:illl 

Kutner, I. 66 ~o1' n::i N?'P „.71'0 1't:i 't:i!:ll 

Ejzenberg, I. 28 Jl1l n:i ilN'? .„71•0 t:i'' 't:l!'ll 

Landau, I. 19 N l 11 N 7 l r.i 7N::i•r.i '"1 1:1 "l'Nl.l l:J"M '1llt:l?N „.J1'0 ':i 't:l!:l.l 

Baumgaden, I. 19 l '.l Np 1 '?' •?l'l!Jl t:l"M "1
1
::i 7r.i?T ill.l7lV .„71'0 N'::J 't::>!ll 

Grosman, I. 64 7''1ll!l n::i illM .„7i•t:1 :I':> 't:l!:ll 

Fryszman,? I. 80 in,nnr.i i'::i P'T"N pnit' '!l'.i: .„Til.ll'1 M''1ll 't:l!ll 
7Nr.iti'7 i'::i ~o,, „.m~n 'N 't::>!ll 

Frys:z:man? I. 80 
Okręt, I. 79 
Nogacz, I. 70 

Kaliszer, I. 25 

::i„? ni1il' i·::i pnit' cni::iN „.rn.'l.n '.:1 't::>!l.l 

''lrlZl' n::i il'1lll .„ rn.">.n 'i'l '~til 

pn:s„ n::i np::i"1 „.nl.ln ,, 't:i!:ll 

,,„::i t:ini::iN fo 7T"'1 .„nr.in ,, 't:i!l.'l 

j?"l"N n::i il'?Ml.l „.nr.i.n T't:l 't::)!ll 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

1940 
1941 
1942 

1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
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Kesler I. 42 f'!:l Nl'1lii l1::1 nv::i"l ''M .„"11N ::!'' 't:lDJ 

Lajze~owicz I. 21 '''N 5Ni1J1V n::i N?'::! nv::i."1 .„"11N i'' 't!lJ 

Halpern I. 70 7n:m ''"1N "l'::l r I llJ , :i I , '!/} n'?1l 1't:>Mn .„ "11N i'' 't:l!lJ 

Leszczyńska I. 64 t:in"l::iN n::i N1J'?::l .•. "11N i'' 't:l!lJ 

Pelc I. 24 
Płocka I. 62 
Sieradzki 

Joachim Silberslein 
Herszenberg I. 64 
Moszkowicz I. 36 

5N'M' "l'::! b"M „."11N t:l'' 't:l!J.l 

niin' ?N?'.!t::i„. "lll'"1:JN1 ?ll'1J311J n::i n.ln •.• "11N N'!:l 't:lDJ 

'iiT1N"l'1V t:in"l::iN "l'::i ?1N1V :iii 1"l::!Nn .„ "11N l'!:l 't:lD.l 
"1'::1 '::1'.!t b"M t:iti"li:i1Ji i::i::iJn ,,,un .„ „,N ;'::i 't:lD.l 

1''t:l1V"1ll'::15'T i?M'.!t' 
111 "l':J '::1'.!t ?N"11V' „. "l'lN i'!:l 't:l!:ll 

~?N1l ::!NT n::i ?n'1 .„ "l1N l"l'!:l 't:l!lJ 

':l'.!t l1:1 ';ijJ"lV „. "11N T'!:l 't:'bJ 

„.1V'1V'l'I •.. Jn::in pmt "l'::i pn'.!t' „."11N t'::i 'ti!:lJ 
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Kołlan I. 36 
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Orbach I. 80 
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I. 76 

Zygielberg I. 36 
Gutman I. 80 
Szrajber I. 39 
Rozenberg I. 70 
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.· Krotowski 
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Wiślicka I. 40 
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·Tu spacz. zwłoki B. P. Nalalji z Seidemanów 

Wiernik, urodz. 1-go czerwca 1850, zmarła 15-go grudnia 1884 
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n7!:llii1 li'::l:l lVll"l Wl'.:llV 
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Pik I. 19 
Jedwabnik I. 60 
Cymerman I. 26 
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P'!:l 1:1''" n::i 7n"1 „.1ilVn n•„ 'fjEJ.l 
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Hier ruht unser unvergesslicher 
Jacob Boehm gest. in 21 December 

Friede seiner Asche 
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?NpYM" 71N1V „.71"b t:l'!:i 't::!:l.l 
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37,, N „ !:) b N?;) 37iJN? ?'r l"lllm n::i '"'El .„:iN t''l"i 't:lb.l 

Hier ruht Feigel Starkman 
geb. Lande. v~rschieden am Aw 5638 
Im Alier von 79 Jahren 
Friede ihrer Asche. 

Fidler, I. 70 1i'1::i „,::i Nll!'Y „.:iN ';, 't:lb.l 
l:J".llV i:J'37::llVi l"JlVl.)M p „. "jtbm~pt:lN',,v „„NI.) ,„ .„!lN ,, 't:lb.l 

Kwiatkowski, I. 80 
S. Ester Rubin, I. 35 :1'371.)lV n::i :1'11/J .„:iN !l'' 't:lb.l 
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"jtO.l"lVl'l!lNi "17il iii '1'::1 ::ljt37" „.:iN 1'::> 't:l!:l..l 
Ruhesfafte des redlichen Kaufmanns Jacob 
Dobrzyński, geb. am 18-fen November 1829 zur ewigen 
Ruhe am 25 August 1878 in kraeftigen Mannesalter 
hingeschieden. Es beweinen ihn fUnf Waisen und eine 
Trauernde Witwe die klagend ruft. 
Ja I Es brichf der Treuen Gaitin Herz 
Ach I Nichfs gleichf ihrem lefzfen Schmerz 
Koennfen die Steine Wasser fliessen 
Ob diesen Jammer mussfen sie sich erschliessen 
Beileidsvoll mit Witwe und Waisen Thraenen ergiessen 
Selig seine Ruhe I 
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Sztark, I: 36 

Le~kowicz ? I. 70 
Szmulewicz, I. 70 

Pomeranc? I. 70 
Jakubowicz, I. 32 
Prusznewska, I. 40 
Markowicz, I. 18 

Jakubowicz, I. 55 
Binek, I. 20 
Grynbaum, I. 63 

1Np'1t:il!'!:l "l'll~ 

':ll "I':! ~01' „.71'tl l'::! 't:l!ll 
f'!.'l '1"NIJ '1'!:1 ~01' il~'?ll! „.p'O l'::> 't:lD.'1 

'1llil0::!7N '1'311.1 

964 
965 

7Nr.it:1N'1l t:1M'1:JN '1'::i ":Il „.nr.in :i'' 't:?!:ll 966 
l"t?P't:? P'P „,,,,1.1 

'1Tll"7N pv1.1w „,:i t:m::i :iii „.nr.in .„ 't:?!:ll 967 
7"llll n::i :ip11JN'1 , .• nr.in n'::i 't:lDl 968 

l:l''1!:lN n::i '1nt:iN .„nr.in 11·::i 't:i!:l.'I 969 
„ .. „!:IN t:lnll.1 11''1!1 't:iDl 970 

~w n::i 7t:l'l „.::iN n'i ':i 't:?D.'I 971 · 
Nl'111l '1':J l'111l'I" l'111JIJ .„!:IN 'T '!:?Dl 972 

,„o::i ll'l'r.i milJ ,„n '~' ?::i 
l"l'lln '1':J l:l"'1DN „.:IN (? 1'!.'l) 't:iDl 973 

1'1!:1 '1'::1 ~01' '::Il „.!:IN T'tl 't:lD.l 974 
'!:li'1~ l"l!:I ?l!i""N „.!:IN t:l'' '!:?!:ll 975 

nim ::it:lp '1l!o::i .„n7in::i „.::iN l'::i 't:i!:ll 976 
ft:?'iiNp"lNIJ :'li1n' '1':l l"!N':l ?11'1 

7n::in l:l''" '1'::i mm „.::iN :1'::i 'titi.'I 677 
5N'1lll' n::i nN7 n'1iv n?in::i:-i „.::iN n·::i 't:iDl 978 

t!'1::1l''1l f'!:l pMl' ,,::i '1"1\IJ i"lll'I „.!:IN t:l'!:l 't:?!:l.'I 979 
.n~, .M11D!L'~'-1 .„ r n N „ ::i N !J p I p r.i 



Bławat, I. 60 

Wajnlraub, I. 40 

Goldsztajn, I. 60 

Pomeranc 

Heber, I. 42 

Bernstein, I. 80 
Wajnkranc, I. 70 
Sumeraj, I. 21 
Gothelf, I. 66 
Traube, I. 21 

11''i:lil 

Markowicz ? I. 65 

Zajdler 

Szoflam, I. 44 

Falcman, I. 57 
Kufelnicka, I. 55 

Glafer, I. 33 
Szajdwaser, I. 38 
Kalińska, I. 86 

Lederman, I. 33 
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* * * 
i"?i.n 

tlNi1N7::l pn:>:' il~71V ''i '1'0Mi '1'l.lil .„il.l1/!l'I 11!N'1 ::l'ill' 't:itl.l 921 
l'l!V.ll.l 'i'::i 

'i::llil i1t 'i'N!Vil l'll.ll.llUi l'l'N!V 

'1M!l N7i ::l'.!l:'l'1il tl'!:>71.l '.l!l7 

'1M' pi:S:l.li 'i'.!l:::l iiliti'1'i t:ii'il.ll.l 

'i:::iv 7::iiil w (1) iil''.!l:il7 mil 7ll' mil 

i"M '~' 7::> 1.lii'll.l '1::l!:> 
1
i1 

1
'N'i' 

,,N ill'll.t1 ::lilN 1'H'll.l 'iiTN p'1ll: 

pi'1N nm t:iil:::ii !J''1'tin:::i prvn 

·v''1'.!l:il 11::>'i:::il.l „„El np? im~ cmp 
!Jil'i::lN 'i'::l l'iilN ill.l711! ,„''i11!11 'l1 1tlbl 

l'il1N 'i'::l ::lNT tJiM.l .„ ''i11!11 N'' 'tl!:l.l 

tJiM.ll'l l'J'1iil' ''i l'l!VN il'M .„m::>iti 'N 'tl!:l.l 

7N''il'l::> J'l::l n'ii:::i'1 Nl"b .„''i11!11 T'::> 'tl!:l.l 

„.:::ipll'' l'l::l i1N7 7M'i „.p!VM'11.l .„ 1tlbl 

!J"M ''i 11::1 7'i''.!l: .„tiWM'il.l (N'') 'tlb.l 

flN'ill'l.lN!:l !J''ibN ... lilVM ::1 1
' 't:i!:ll 

· TNl.l!:l'7 'iTll'7N '1'::i „,, tl"M „.7i111n „,, 't:i!:l.l 

il'1W 7N7lr::J 'i'::l Ol.t.lNl.l t:IM.ll.l ':IN'i!V' „.ptzm '1 1::> 't:ib.l 

7'iU"T 7Nil.llll 'i'::l iltl.'l.l ''i TL''lll'l'I „. i';lo:i 'il 1 tll:l.l 

T'iilN 'i'::l 'Pll'i'il '7l'l!:l.l „. i<;1o:i 'il 't:il:l.l 

7Nil.lW 'i'::l il!L'l.l .„i';o:i 1i 1tl!:ll 

lil!:lil 'i'1.'ltl::>7N n::i NtlU" .„ i?o::> tl'' 't:ibl 

l'iilN :Jj:'ll'' 11:1 tl''il.l ilN';l „. i7o::> '1 1::> 'tltll 
t:11iv '1nN t:i , ' , p il I:) „ 'l.l n , „ n N 

7n:iil 7N'i'rV' 11::i ll'tlll'!:l 7lr'1.l"'1P .„n:rn l'' 'tlbl 

prtll:' 'i'::l ::iplr' „.11::ltl l'' 'tlb..l 
„l.t7'1"T" ::lNT 7N'i'at' „,::i '1i'1 7N!:l'l.l .„11:ltl i•:i 'tlb.l 

i'l'rV~ '1'::1 '1i'1 .„tl::IW 'N 1tltl..l 

ill.l?W 11::1 71'1„ „l'lON „.tl::l!L' 'M 'tlb.l 

l11l „,:i prtl' '?N!:l'l.l .„tl::IW 'M 'tlb.l 

'7:JN !Ji'l„::lN l'l::l 11!''i::lN'1 il„'.V' „.tl:l'!V l'' 1tlb.l 

n 11 ~ l :i n '17' '„ n N „.!J''M n::i 7'1.l'l.l .„tl:J11! i'::> 'tlEl.l 

„.::ip:i.t' 'i'::l b''M .„'i'1N T'' 't:ib.l 

tWmw 11::1 il'i!V „.'1'1N M''1'1 ':i 't:ib.l 
7,,,.l"T 7Nil.l1V 11::1 ilN7 „.'1'1N M''1'1 ':i 'tl!l.l 

illUl.l l'l:J 7ll''1l''11! „,„'1N 'M 'tlbl 

922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 

936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 

' ~: 

I 
~ 

I 
~ 

l 
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J:'l!:lil :!NT tll'lm 'i'::i :ip:i.t• „."l"N '.\ 'ti!ll 
Frydman, r. 70 ilii:i„ 11:1 N!l'l „."l"N N'' 't::!ll 
Kanier, I. 42 „.ll'Tll.l .„:i i w tl „ '1 „ l.t :i~ „.itp7ll~ll) .„"l"N il'::> 'tl!Jl 

898 
899 
900 

:i. „ i ::i o 7 ., p „ l l.l n ' :i ' ::i ' iu ' ::i P''1it:i 7m:i „,N~n 
„,N~:i P'Hil :J„il '1:l.l tll1 

„„,, l'l!Viip„ 7l.t:J l'1 1 ::l':J 1 l/l 1 '1 51ili'I 

Lewkowicz, I. 75 'p TL' N 7 :i l.l 1i1'7N '1'::i „,., JWl1.\ „."l"N n':i 'tl!ll 

Winer, I. 43 •:iii: l'l::l 7'1~lr: :'!'::ll „.i1'1'!l07 i':> 'b!Jl 
Lewkowicz, I. 7 5 7'lo bi1'1::lN „,:i „,„ „. "l"N i':i 'tl!Jl 

901 
902 
903 
904 Frenkel, I. 75 '::l'.!l: „,::i :::ipll'' 11.l „„::ll1'1 '1'l'1'1 .„'1"N I'!':> 'bill 

Feldman, I. 
Cyperman, I. 60 

Fiszer, I. 36 
Engel, I. 27 

!J'll'll.l 7i„:iiu::i MJN' '1l'I !Vl'1 :i? i1~il' 

1';11!' IJ'~ 'l'?!l i1'1'11.l::ti TiN7 "l'lt 
,,„ :witVn 11;)1;) '::> i.ll'l' '::>:i::i t:1?1p 

!:l'ltN ?1?ll'l l'll1'1;llUi1 (I) N::l '::> '1l.tlU:J 

!J'.'l!J ?::> 1l::tp '1i'1N!l C''1i"l~l1 '::l::l 

!J'.l::l7 ::IN l.''11 ::l1'11N p11'1 ':l 1M'1l '1'1.l 

l'l'Hl'l::l Ul'll t:l?1p '1'l'::l b'N:Jl !J'):'ltl 

i1''11!l Jlll::> 1l1lllNi 1Jl1.lN 111'::1 '.l::l 

n:irnr ~'tli;) ::1''1.lil il'N ,„l;)N' imp '111' 

lr'P„, 17' 1'lll7 1'1'11piir:7 p'1:it 

l''l' tl'~' fp '1l.t ?N l'l':l::l 1::1'101'17 

:iii '1Tll''?N tl1'1'1::1N l'l::l ili!:l!V „.il71!1::til .„)1'0 '1 'tl!:il 905 
p1N„ .„l'l!l '"11 .„Jl'O t'l:l '!:l!ll 906 

::ljil'' '1'::! '1!''? JNl;l!:1'7 .„)1'0 l'I'::> 1l:l!:l.l 907 
:::INT '1 1!l 1'11V~ .„til;ll'l 'l 1!:l!:ll 908 

iii::i 1il''?N '1':i 1::iiN'1 „.mm 'i 'l:l!:i.l 909 
7::>11.l 7N'l1' r::i 1'1.l''1 il"ltV .„til;lli 'T '!:l!ll 910 

::1'7 ,,„N ll::l N'17l.IT .„ T1?Jl'l 1tl 'tl!:il 911 
B. P. 

Władysław Brauman 
urodzony w .Warszawie 
D. 19 sierpnia 1853 

Zmarły w Łodzi d. 13 sierpnia 
1875 r. 

.„iN?Ji'1::1 il'll ~?N11 il'il;) 

912 

„,'>?in !13'1'1' .„.'1i'1 ll::l '1l'10N .„::lN '::> '!:l!ll 913 
„.ilp::t„ „.:JN N':i 'l:l!l.l 914 

~ ' '1 11 1'1 :i „ il 7 !l 7~7p 1Vl::l'7 „,!lN i':; '!:l!:ll 915 
NliiN„!l p'p'1 .„ll!:ll il'11;l „.'p::li 

Widawski vel Sadłowski, I. 66 :iii '1
1
!l mii1' '::ll .„715N 'tl '!:lbl 916 

Goldheft, I. 73 

p o N ' p I p ,„,,,l.l yitul;)!V „,:i '1'NI;) „. ,,,N T'' 1tl!ll 917 
!lpl.t' „,:i ':l1'1~ .„ 7i7N '::; 'l:l!:ll 918 
b"l1 „,:I jil'l:l' .„?17N 1'1 1::> 'l:l!:ll 919 
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Berger, I. 50 '::l1'i?.:l i'::i P'i"N pnl' .„1wJN'1 '1iN tl'' 'tJtij 

j:l i!l,J..11) 'JJ"lil ,„l:l':l!U 37:J1/J1 t:l'llWli F1 „.1iWN'1 "1iN :J.'::l 'tJOJ 

'lJ"ll'i ::i'1n 71l1 i:i.:11 7'i :ipll' :nr.i :iii! 
„.y'::i '1till „,„ :-nr.i 

::iii „.n::i 371/JN:t il'hn::in „.1iwN'1 'iiN n'::i 'tJ!:lj 

111/J?.:l n::i :1'1i::i·1 •·•lWJN'i '1iN ;"f'::l 'tl!:lJ 

Rozenblum, I. 60 '::l'i"lr.i "1':1 P"i"N pnl" „.pwN'1 '1iN l"l'::l 't::!:lj 

Łenczycki, I. 60 p b N' p' p .„,i"l::i '1':1 mim .„7WlN'1 "liN i·::i '~!:lJ 

Działoszyńska, I. 60 ::iip"11')l7'0 P'Pi pi pn'l!" .„n::i Ullr.ii"1D .„ '~u,· '1iN 'il 'tJ!Jj 

Tempelhof, I. 70 cn1::iK "1':1 pn'.!l' '1Tl7'7N „. 'JW 'iii-i ':i 't::tiJ 

Potasznik, I. 90 min~ "1':1 wi::i„7 ili1il' „. 'lj!lJ 'ii N 'i '!.?!'.Jj 

Gutgold, I. 66 1ii::i "1':1 :JNi "111:\':lN „·'j!l.i "liK N'::l 't:O:i 

Horyn, I. 63 W'1':1 ':Jl "l'::i '"7N '" "J!l.i "l'iN N':J 't::!:JJ 

Laufer, I. 75 ~w '1':! i1i nwr.i „. "j!l.i '1iN :i.•::i '~tiJ 

Landau, I. 38 N:lK '1':! ~01' "l':U:-1 „. \'J11i iiN: l'::l 'tltl:l 

Michałowicz ? I. 35 
Fuks, I. 54 

!J"?:l'i ni7'7 '?7Ul"ll'i '1WK ililN„. 
t:1~wp t:1„„,o„ 7:ioi „,, !l.i"lll:J. 

;wi:iN:i in::ir.ir.ii in7nr.ir.i 1 nrm 
„.wi1pi1 '!.:Jr.i 11u7w 1?r.ir.i '1i:\J mu 

Joseph A. Landau 
gest. am. 1 April 187 5 

in 38 Lebensjahre 
'?:\'b '?:l'l.1 'i':! :J.'7 i1"mP „.".l!l.i "11N 1'::J 't:!:JJ 

'1!1.iK n1in::i :i. 7!.'l11.1:i i"tlnil „ :i:i'1n „. Jtl"J 'i 't !:JJ 

1J?:J"n nnu m·ii:i:i M1'11 m:i~~r :ini:i 01pr..iii M1'1 

,,, nwr..i '1':J :iW1" 7N'111i" 

872 
873 

874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 

885 
886 

Pf';)'l:i n::i n"iw .„10".l 'il 'l')!:J.l 887 

7YiJ37?.:l l:lMJ?.:l '1':l )r.!'?p „.JO':! 'i 'tJ!JJ 888 
onJ!J "l'::i 7iJl.lr.i t:JMJr.i •• no!:! ::J.'137 't::!J.l 889 

'''il-i 'i'::t ';i"1U"i 5~tir.i'(I) .„Mtl!J ::J.'137 't:lOl 890 
Hendlisz, I. 70 '1::.:ip::i no .„piw „.'.l'(I) 'iiN tl':J '!;Ol 891 

'1::1:\il m :J.ilK ~il ~1i'15 

il.l11';ll\:l .„ 'W7 n1:J.1.l ~ON?.:! 

il.l'P 1N'(I) P'i':"ll.1 "1il 

i'Ot'!n :\7!:J1?.:lil "l:l'1il "737 

n'ir.i ::i1rr ':i nr.i5rv il'ir.i 

„ p tl l N „ tl P'PI i':JN i1''7li '711 

:!Ni ''1 l"l:l il'i1:li '?t:l":I .„ 7ti"l i'" 't:Ol 892 

N „ 1 w „ Ki i p'pr.i :i.iit::.:iJllll'7 t:iil'i!JN :„ n::i n7M „.m:i?im :i?m::i. „.ntio ::i'137 'r;;OJ 893 
Lindberg, I. 18 

„ p "1 K i r.i l:l•"ltiN n::i Ntl1" 7''1ll'!:J „.M.O!J 7!1.i ':l. 'l')!:J.l 894 
.?':i.o ~o,, 'i':J pn:>:' ... 7ti'l i'::i 't!:J.l 895 

1'll1il 11.lM "l':l il!l.il.1 l:J:"l'1:lN '11M:lil .„Jb"l i'::J 'tl!:l.l 896 
l:l1M.l 7::i iil'l"llir.i l5!.l1?:li1 'l:l"l~1 „. 'i"K ':l 't Ol 897 

- 36 -

Zalcenszfajn ? I. 50 
.„l:l'llll l"J.l1?.:l'11J1 l:l'WW J:l „."1T~'7N „ .. „ 't:l!Jl 

nwr.i '1':J 7K"1W' „.l"lllllil '(/)N"1 :l'1ll' 1t)!jj 

Grynbergowa, I. 23 ':Jl n::i 7n'1 .„''ill)J1 'T 't:l!:ll 

Hendlisz, I. 19 l:l.:ii::i nnr.i'llJ "l!l'1l"J':l ~tl1' ::ipll'' 1'1::!Nl'l „.m::i10 ~·nin; 'N 'b!.ll 

1n:irr l"li1l1' "l'::i tinm JO'.l ''7N „.m:m' r.i'rrin1 'N 'tl!JJ 

f'::l l"ll/J?.:l l'1:J N'l'?Nl „.pwn „, 'tltil 

Landau ll'11N::JKt::OJ37'(1)tJr.l '17l1 N'7JN7 ~?~rn :JNi 1'::i nwr.i l:l"M „.pwn 'N 't::Dl 

Winer, I. 50 
Laufenberg 
Wiązowski, I. 

'17n 7N1r.iw n::i 7'"1l.l!.l niw „.71wn ,, 't:!:ll 

i1i n::i ilK? Ni7Nl .„pwn t't:l 't::'O.l 

:\'1l.l:lJ!:!K7 f':l "1'1-i?.:l "1':1 ?N"llll' „.11wn n'' 'tl!:ll 

66 ( 14.Xll.187 4) 'PONTlN'1l 7ll'!.lNp ::!pl.I' .„ „. 'l:)!:lJ 

„. ,,,n '?.:!' 5!:l 1'!.l!:l ll'Wr.i„. 

P'i"N pn:>:' n::i 't:l':I „.17ti::i ':i 't:!Jl 

~01' '1'::! l"JM?.:l!ll K'7'"1!J .„ i?o::i '1 'l:)!:ll 

z Lasmanów Frydowa, I. 32 JN?.:ltlK7 i1t!7~ n::i NJN"l:l „.1?o::i 1't:l 'tl!Jl 

Lewi t:: i') N :i p 'p (?i' :i. r.i) 'lll.17 )'1"'.l::i ''1 n::i Nt:li' .„i?o::i n 'l:)Ol 

Leszczyńska, I. 61 l111il" l"JWI-' n::i Nl"1l1l1 .„ 1?o::i '!'::> 'l:)!Jl 

Zand I. 49 i':llil p ::IKT i':ll;"f l'!J „.n::itl '7'' 'tl!:ll 

l1537.l iK?.:l "l'(l)iK:J i:l::l.l l"J'l"J ?::in::i ,„ilNi ~01" 

Wolf Zand, gestorben d. 22 December 1874 
im Alier von 49 Jahr 

Ruhe seiner Asche. 

Joskowicz, I. 28 
N:\"1!1.i m1n, n::i mn „.n::it:l i'tJ 't:ltiJ 

!1.i1:l'7 Tii1l"J' '1 1::! '111:\'::!N „,l'1:lt:l 1'::J 'l:)til 

Nłl'' '1il1"7N n::i np::i'1 N:l1!J .„t:l:lll) „. 't:l!JJ 

1K~!J'7 "1Tl.1'7N n::i n::i5r.i "1l"10N .„ tl:J1l) ,, '!J!Jl 

?Nir.iw n::i np::i"I „.u::iw 'I:) 'tJ!Jl 

:i i w t:: N ? r P'P ,,,,„r.i nnr.i'(I) '1'::i ?t1Nr.i „.t:l:iw N'' 'tJ!JJ 

"lill'''N '1'::i nr.i?w pn:>:' .„t:l:J'(/) ,,„ 'l:)!JJ 

"l'1:l!l.i "l'::t :!NT 1::!1N'1 .„t:l:ll/l T't:l 'tl!:ll 

Nl'1W n::i Kt:l1' •• ,t:l::iw '::J 't:l!Jl 

Salomon, I. 53 

Drukier? I. 70 

Rajbenbach, I. 32 '!:li'11" '1':l :iii pn:>:• „.uw l'::l 'tl!JJ 

„„n•:iprn „.pm.:1 n::i nN? 7n'1 .„t:l::iw :i.'::i 't:l!Jl 

Strykowski, I. 55 p O '1 'r.i K tli') r.i tll'l3!J "1'::i l:ln1"1' „.'1iN M'"li 'N 'tl!JJ 

Bajniszewicz, '· 51 b''1!JN ?N1?.:!'11J '1':l ?!U'!J l:l''1!JK „.p!UN'1 'llN n'"ll1 'tJDl 

Pilgrim, I. 70 t:i'l.1" 37:l!U1 7Pi .„t!il'1:JN 'i'::! :!Ki il!lll-' .„71WN'1 '1'7K ':\ 't:l!JJ 

7K'1'(1)' 11?1 O'J::Jil? f?.:!K1 1M1"1 il!liJ 1'?.:l':l„ • 

• „ U':lK l:lil'1:JK ?w 1l1'"1:J:J 

n"l1n 'i~i? :i1i1N5 m::i::i m tm 

839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 

850 
851 
852 
853 
854 
855 

856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 

?lt''tl l:l"M '1'::1 l"J"llll „.pllJN'1 '1'7N ''I 't:l!JJ 870 
::ipY" n:i Nt:lN';iT N.l"INl/JI:) .„7ll/JN"l "liK 'i 't:l!JJ 871 

Mordhejrowicz vel. Ajnebaum, I. 22 
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