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Regulations of the Council of Four Lands, Jarosław, July 8, 1739
The Congress of Crown Jewry took place in Jarosław, while His Honor Jan Czapski was
Chief Treasurer to the Crown, beginning on March 15 and ending on July 8th, 1739.
The instructions of the Jewish Congress were made in 1739, while His Honor Jan
Czapski was Chief Treasurer to the Crown, by His Honor Działyński1, Podkomorzy of
Poznań, who was appointed Commissar to the Congress by the Crown Treasury.
1. Since disagreement often breaks out among the rabbis who come to our congresses to sit
in judgment and deal with other matters over who should take the first seat [at the
congress] and chair the session, a great deal of time is wasted before they come to
agreement. The delegates, tax administrators, and other elders of the Council also
actively promote their own interests in these arguments, which is sometimes not helpful
and even detrimental to the Council. So, in order to avoid such disputes and pointless
arguments, we have made the following rule to be observed in all future [meetings]: the
rabbi, in whose region the General Congress is held will take the chair; no dissent will be
allowed. This refers only to the regions of Kraków, Poznań, Lublin, and [Red] Ruthenia.
So, when the Congress is held in the Kraków-Sandomierz region, the rabbi of Kraków
should take the chair, though he has to be rabbi of the both the Kraków community and
the Kraków-Sandomierz region. When [the Congress meets] in the Poznań region, it is
the rabbi of the Poznań community [who should take the chair], provided that he is also
rabbi of the Poznań region. The same is understood for the rabbis of Ruthenia and
Lublin.

2. However, should it turn out that the Congress is being held in a region where the
[senior] rabbi has jurisdiction only over the community – in one of the four principal
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3.
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6.

towns, Kraków, Poznań, Lwow, and Lublin - and not over the region; or conversely,
where he has jurisdiction over the region and not the community or town, then the rabbi
of Kraków, who has jurisdiction over both the community and the region - and, if not of
Kraków, then of [another of] the principal towns - will take the chair. The rabbi of the
region where the Congress is being held will [act as] his deputy.
Great harm befalls the Council, because the less senior rabbis – the communal ones interfere in economic matters, [as well as in] the deliberations and regulations of the
Lands. Though they are chosen to be the watchmen of our religion and pay no taxes –
quite the reverse, those who live beside the synagogue are paid a salary [by our
communities] and live from that - yet they take what is not due to them and use various
means to receive honors, such as the posts of delegate, assessor, trustee and scribe,
which are due to us as the lay leadership who bear all the burdens. So, in order to
prevent this competition and greed for those posts and honors, which is unbecoming for
rabbis, we have decided and decreed that no rabbi now, or in the future, should dare to
stand as delegate, assessor, or trustee, upon penalty of losing rabbinic office and being
banned from the [Council] table. Should any region or community put such a one up for
a post or elect him, then it will not only lose its representation among the Council
leaders but will have to pay a fine of 500 red zloties, half to the Treasury and half to the
Council. We exempt from this ruling and this penalty only those same [rabbis] who
have accepted these honors for the present Congress before the ruling was made. In the
future they will be forbidden to them. The same thing goes for the leadership of the
regional councils, to which rabbis have had to be elected [in the past].
No little damage is done to the Council when two opposing functions, like trustee and
Council leader, are held by one man – no-one can be both master and slave! We
therefore lay down and make an irreversible ruling that from now on, no trustee, while
still holding the post, shall take up the post of Council leader. The penalty [for so doing
is to be] the loss of both posts and a fine of 200 red zloties.
We decree that the trustees must fulfill the regulations of this Congress and keep them
in every respect; our Council leader must take great care and ensure that after each
division [of the poll-tax burden among the communities], the accounts with the
reductions [given to various communities] are handed over to the treasury every year.
Since the aforementioned regulations only record the salaries of these trustees, and say
nothing about travel expenses, we have determined that for this our present Congress,
the travel expenses for each trustee and for the Chief Syndyk [Shtadlan] of the Crown
Jews, covering both food and travel, when they travel to Warsaw, Grodno, or Radom for
the division [of the poll-tax burden] is to be 50 zl. a week. From this food and travel is
to be paid. An extra payment [“kontentacja”] for those at the divisions, the
commissions, and the sejms is set at 200 zl. for each trustee and 100 zl. for the syndyk;
this is in addition to their salary. He [i.e. the syndyk] will also receive 36 zl. a week for
travel and food. They may not take any more than this on any pretext whatever. In
addition, neither the trustees nor the syndyk may make private journeys at the Council’s
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expense by pretending to serve Crown Jewry. They must draw up [expense] accounts
each year and submit them to the Council Head and to the leaders of the four principal
regions.
We resolve and strongly decree that that the trustees who meet each year on the division
[of the poll-tax burden between the communities] will stay at the place [where they
make the] division for only three, or at most four days. After this, the divisions must be
sent to the regions and districts; the heads of the regional councils must have them sent
and handed over to the treasury in accordance with the proclamation of His Honor the
Chief Treasurer to the Crown issued on September 15th of last year, under threat of a
fine and the rejection of later divisions, which the Treasury will decide upon [alone].
Since the trustees have been accustomed, to the detriment of the Council, to hand out
compromises, reductions, and alternations [in their tax assessments] to Jews in
different localities, we have therefore decided and decreed that the trustees, together or
individually, are not in any way empowered to give [such] alternations or reductions to
Jews anywhere and to add their signatures to them. These [signed documents] will be
worthless; the amount of the reduction is to be restored with the signed agreement of
the Council; and each [of the trustees who granted the reduction] is to be fined 100 red
zloties for the Treasury and the Council of Crown Jews and removed from his post.
Disasters, such as fires, often cause the Jews significant damage. In such cases, the
community, town, or locality may not look for salvation from the trustees, who have no
authority to grant reductions. Instead, it must first turn to the heads of the regional
council to which it belongs and then to the regional council itself at its annual meeting
for the division of taxes, and there look for a reduction or alternation [agreement].
These should be granted in proportion to the destruction and decline [suffered by the
community] by the council heads at the meeting; they must themselves sign a document
to that effect.
The sum allotted by the Council for indigent beggars – i.e. 1,500 zl. annually – may not
be used by the trustees for any other [purpose] but charity for those poor people, each
according to his need. The aforementioned trustees must draw up an account each year
and submit it for signature to the Head of the Council and the leaders of the four
principal lands, otherwise the amount will not be accepted.
Previous accounts show that the trustees, at their own discretion and as they thought
best, spent large sums for the Sejms and the Radom [Treasury] Commissions, and even
though it is impossible to be at those places without such [expenses], the payments they
made were sometimes neither necessary nor helpful. We therefore reduce those
expenses and decree that the trustees not spend for the purposes of protection at the
Sejm and [Treasury] Commission more than 334 red zloties, i.e. 6,000 zl. But if, God
Forbid, there should again be similar or worse attempts on the Council than were heard
at last year’s uncompleted Sejm, our trustees are empowered to incur greater expenses
in order to prevent the destruction of the Council in timely fashion. They should first,
however, turn to the all-powerful protection of His Honor the Chief Treasurer of the
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Crown, which we request from this our present Congress; with his noble wisdom and
foresight, he will assess if [such expenditure] is necessary and whom to pay first; then he
will give the trustees instruction on how to deal with the issue and whom to approach.
With the foresight and protection of this lord the poor community of Crown Jews can
avoid [unnecessary] expense. However, should he consider [such expenditure]
unavoidable, and the trustees do not have enough money, then we empower them to
borrow the sum from the Treasury of His Honor the Chief Treasurer to the Crown or
elsewhere. It must be repaid the very next year with noble interest. We beseech his
grace [in this matter] from this our present Congress in Jarosław and make our petition
through this decision.
12. The trustees, of whom we have five, must all come to the Council meeting [dealing with
tax] division. In order to reduce travel expenses, two will be enough when it comes to
protecting [Jewish] interests at the sejms and commissions. They will be joined by the
Chief Syndyk, who understands the politics very well, is known to the nobles involved
and has access to them. They should remain half or a quarter of a mile from the place
where the sejm or commission is being held and only the Syndyk must be there with
some quick-witted attendant he has with him in order to bring [messages] and inform
the trustees which proposals will concern the community of Crown Jews.
13. Reckoning up the debt remaining from 1739, the expenses of the Warsaw Sejm and our
present Jarosław Congress, we see clearly that we will not be able to manage at all
without a tax assessment reaching 323,600 zl. So we do not only permit [the
assessment] but draw it up and spread it over the years at our disposal and in the form
of accounting we are permitted (which we accept and view as positive), with the
precondition that in 1743, when, God Willing, we have paid off the debt properly in the
way laid down in the aforementioned arrangement, we will not set the tax at more than
270,000 (i.e. two hundred and seventy thousand) zl. [That is] provided that … [no
further] debts and extraordinary expenses … [are incurred] under the protection of His
Honor the Chief Treasurer of the Crown. This will bring general relief for all [the Jews]
and ease the burden of paying the poll-tax.
14. We know from experience that in certain circumstances the trustees stubbornly refuse to
listen to one another and [each one] does just what he wants. This harms the Council
and so in order to avoid this, we decree that in the more difficult matters which concern
the Council, they must wisely and with foresight agree among themselves. Should three
agree among themselves with good reason, two – and all the more so one - may not
oppose four without sound basis, under [threat] of losing his post and repaying the
Council [all] losses which his stubbornness has caused it.

15. We decree that all dispositions made by the Council of Crown Jews, whether as part of
the tax assessment and allocation or in the form of expenses at the Sejms or the Radom
[Treasury] Commissions may not be made and accepted without the knowledge and
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signature of the Council Leader. Those [dispositions] about which the Council Leader
and the leaders of the principal regions did not know we declare null and void.
Finally, we strongly recommend that the delegates to the present Congress in Jarosław
write down and inform everyone what they view and think would be good for the
Council.
In order to give these rulings and rites the fullest possible validity, we here sign in our
own hands.
In Jarosław at the closing of the General Congress, July 8, 1739
* * *
This translation has made been from the transcription of the Polish text which appears
on this website. It was provided by kind permission of Prof. Jacob Goldberg and Prof.
Adam Kazmierczyk, who are preparing for publication a volume of Polish language
sources dealing with the Council. It is slated to be published in 2011 by Wydawnictwo
Sejmowe in Warsaw.
Source:
Ms. Krasinski 5334
Publication (and Hebrew translation):
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Endnotes
1 This is a copy of the original text, made in 1739 when Działyński was Chorążyof
Wschowa. It was made between 1750-55, when Działyński was Podkomorzy of Poznań –
most probably in 1753.
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Dyspozycia Kongressu Zydowskiego w Jaroslawiu
Regulations of the Jewish Council in Jaroslaw

1739
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Ordynacja sejmu żydowskiego
Jarosław 8 VII 1739
Kongres Żydów koronnych odprawiony w Jarosławiu za podskarbstwa JW JMPana
[Jana Anzgarego Czapskiego]a podskarbiego wielkiego koronnego, zaczęty die 15 Martii,
skończony 8va Julii roku 1739.
Dyspozycyja kongresu żydowskiego w Jarosławiu uczyniona w roku 1739 za
podskarbstwa JW Czapskiego podskarbiego wielkiego koronnego, przez wielmożnego
Działyńskiego podkomorzego poznańskiego1 ze skarbu koronnego na tenże kongres
destynowanego komisarza.
1mo. Ponieważ między rabinami na nasze kongresa zjeżdżającymi do sądów i spraw
różnych zasiadającemi często wzrusza się kontrowersyja, który ma z nich pierwsze
miejsce zasiadać i prym trzymać, na czym nim się uspokoją i ugodzą, wiele czasu próżno
ginie i przy tej kontrowersyi deputaci, symplarze i inni do kongresu należący starsi swoje
promowują i wyrabiają interesa, czasem generalności przeciwne i mniej pożyteczne, więc
zabiegając takim kłótniom i niepotrzebnym kontrowersyjom, determinujemy i na zawsze
postanawiamy, aby rabin tego ziem[s]twa, w którym kongres generalny będzie to
pierwsze miejsce bez wszelkiej przeszkody zasiadał, co się ma tylko rozumieć o ziemstwie
krakowskiem, poznańskiem, lubelskiem i ruskiem, to jest gdy kongres generalny będzie
w krakowskiem i sandomierskiem, rabin krakowski, który co do tej precedencyi razem
ma być rabinem miasta Krakowa i powiatowym krakowskiem i sandomierskiem, to
miejsce pierwsze zasiąść powinien, gdy zaś w poznańskiem rabin poznański z tą
kondycyją, aby był razem i ziemskiem poznańskiem, co samo rozumieć się ma i o
rabinach ruskiem i lubelskiem.
2do. Gdyby się przytrafiło, iż kongres generalny w tamtym agitować się będzie
województwie, w którym rabin będzie samym miejskiem, z miast tych czterech
pryncypalnych Krakowa, Poznania, Lwowa i Lublina, a nie będzie razem ziemskiem, lub
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też przeciwnym sposobem, będzie ziemskiem nie będąc miejskiem albo kahałowym,
natenczas postanawiamy i moc dajemy rabinowi krakowskiemu i kahałowemu, i
ziemskiemu, albo z najpryncypalniejszego miasta, aby on to pierwsze miejsce zasiadał z
alternatą jednak tego rabina, w którego ziemstwie generalny kongres agitować się będzie.
3tio. Wielka i stąd dzieje się generalności krzywda, że rabini ni[ż]szej nad pierwszych
powagi, to jest kahałowi, wdzierają się w gospodarskie interesa, rady i porządki ziemskie
i lubo sami będąc wybrani do pilnowania obrządków religii naszej, żadnego podatku nie
dają, owszem każdy mieszkający przy szkole jest płatny i swoją stąd ma subsystencyją,
uzurpują sobie i przez różne sposoby starają się o honory nam świeckiem gospodarzom
wszystek ciężar ponoszącym należące, jako to deputactwa, symplarstwa, wiernikostwa
alias pisarstwa, więc zabiegając tej konkurencyi i nieprzyzwoitej rabinom pomienionych
honorów i funkcyi chciwości postanawiamy i warujemy, aby żaden z rabinów teraz i na
potym nie ważył się starać o żadną deputacyją, symplarstwo, wiernikostwo pod utratą
rabiństwa i niedopuszczeniem do stołu. A który by powiat albo kahał takiego
promowował, obierał, taki nie tylko utraceniem starszeństwa swego na generalnym
kongresie, ale też winą i strofem 500 czerwonych zł przez połowę na skarb, a przez
połowę na generalność karany będzie. Od której kary i rygoru tych samych tylko
uwalniamy, którzy na teraźniejszym kongresie przed ustanowieniem tej dyspozycyi
pomienione honory na sobie mają, których na potym żadnemu nigdy nie pozwalamy, co
się ma rozumieć i o starszeństwach powiatowych, do których rabinowie obierani być
mają.
4to. I to niemała dla generalności krzywda, gdy dwie funkcyje sobie przeciwne, jako
to wiernikostwo i marszałkostwo w jednej zostają osobie, żaden bowiem być nie może
panem i sługą, więc warujemy i nieodmiennie postanowiamy, aby tak teraz jako i na
potym żaden wiernik, nie złożywszy wprzód wiernikostwa swego, funkcyi
marszałkowskiej nie przyjmował, pod utraceniem tak marszałkostwa, jako i
wiernikostwa i pod winą 200 czerwonych zł.
5to. Wiernicy uformowanej na teraźniejszym kongresie i zostawionej dyspozycyi aby
zadosyć czynili i onę we wszystkiem zachowali, postanowiamy, czego marszałek nasz
pilnie przestrzegać będzie i aby po każdym rozdziale rachunek defalkowej sumy co rok
do skarbu oddawali, dopilnuje.
6to. A że w przerzeczonej dyspozycyi same tylko dla pomienionych wierników są
zapisane salaria, o ekspensach podróżnych żadnych dla nich nie mają zmianki, tedy na
teraźniejszym kongresie naszym te ekspensa podróżne determinujemy każdemu
wiernikowi i generalnemu sendykowi Żydów koronnych, tak na wikt, jako i na furę, bądź
to do podziałów do Warszawy, Grodna lub Radomia jadącym, na każdy tydzień po zł 50,
z których tak wikt, jako i fura ma być zapłacona. Tymże wiernikom kontentacyi przy
podziałach, na komisyjach, sejmach, wyznaczamy oprócz salarium każdemu po zł 200, a
sendykowi zł 100; temuż na furę i strawne na tydzień po zł 36, nad które pozwolenie nic
sobie więcej pod żadnym pretekstem uzurpować nie mają, warujemy. To także, aby tak
wiernicy, jako i sendyk pod pozorem usługi Żydów koronnych swoich własnych podróż
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kosztem generalności nie czynił, z czego każdego roku rachunek uczynić i podać go mają
marszałkowi i starszym powiatów czterech pryncypalnych.
7mo. Postanawiamy także i pilno przykazujemy, aby wiernicy na podzia[ł] corocznie
zjeżdżający się więcej przy tym podziale na miejscu nie bawili jako trzy dni, a najwięcej
cztery. Po których pomienione podziały do województw i powiatów mają być rozesłane, a
starsi ziemscy powiatowi one do skarbu według uniwersału jaśnie wielmożnego jego
mości pana podskarbiego wielkiego koronnego w roku przeszłym wydanego na dzień 15
septembra odsyłać i oddawać mają, pod winą i nieprzyjęciem późniejszych
dyspartymentów, którą skarb determinować i decydować będzie.
8vo. Wiernicy ponieważ przedtym wdawali się w ugody, defalki i a[ltern]acyje
Żydom partykularnym ze szkodą generalności, więc teraz decydujemy i postanowiamy, iż
wiernicy, bądź to razem wszyscy, bądź każdy z osobna, żadnej nie ma mocy jakiejkolwiek
i gdziekolwiek Żydomb alternacyi i defalki czynić i na nie podpisy Żydom dawać. Które
żadnego waloru mieć nie będą pod restytucyją z własnego generalności podpisanej i
akordowanej na defalkę lub donatywę jaką sumy i pod strofem każdy z swojej osoby 100
czerwonych zł na skarb i na generalność Żydów koronnych przypadającym i żeby był
odsądzony od funkcyi.
9no. A że często przypadki trafiają się, jako to ognia, zrujnowania znacznego między
Żydami, więc ten kahał, miasto lub partykularz w takowym razie aby miał ratunek nie od
wierników, którzy żadnej mocy do uczynienia defalki nie mają, ale wprzód do starszych
swoich powiatowych, a potym do kongresu partykularnego w każdym roku przy podziale
agitującego się udać mają i tam szukać defalki i alternacyi, która według proporcyi i
upadku, i zrujnowania od starszych na tym kongresie zasiadających onym czyniona być
powinna z podpisem tych starszych.
10mo. Suma na ubogich żebraków od generalności wyznaczona, to jest corocznie po
zł 1 500, aby przez wierników na co inszegoc aplikowana nie była, tylko tymże ubogim na
jałmużnę, podzielona według osoby każdego ubogiego. Z czego pomienioni wiernicy
każdego roku rachunek uczynić i regestr do podpisu marszałka i czterech starszych z
pryncypalnych powiatów pod nieprzyjęciem wydanej sumy podać mają.
11mo. Z przeszłych rachunków pokazują się wielkie ekspensa na sejmach,
Komisyjach radomskich, które wiernicy według swego zdania i umysłu czasem mniej
potrzebne i pożyteczne czynili, bez których że się na tych miejscach wcale obejść
niepodobna, więc takie ekspensa redukujemy i postanawiamy, to jest aby wiernicy na
protekcyjonalne ekspensa se[j]mu i komisyi więcej nie ekspendowali, jako czerwonych zł
334, alias zł 6 000. Gdyby zaś, uchowaj Boże, podobne lub większe jeszcze były zamachy
na generalność, jako się dały słyszeć w roku przeszłym na sejmie niedoszłym
warszawskiem, natenczas zabiegając wcześnie upadkowi generalności, wiernicy nasi
więcej ekspensować mocni będą, uczyniwszy wprzód rekurs do wielowładnej protekcyi
jaśnie wielmożnego jego mości pana podskarbiego wielkiego koronnego, jako o to z
kongresu naszego teraźniejszego suplikujemy, aby on pańskiem swoim rozumem i
przezornością te ekspensa, jeśli są potrzebne i komu wprzód, pomiarkował, a potym
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wierników, jak mają sobie w tym punkcie postąpić i do kogo się udać, dysponował. Aby
przy przezorności i protekcyi pana tego uboga synagoga koronna niepotrzebnych
uniknąć mogła ekspens, które jeśliby nieochybne z konsyderacyi pańskiej były a
wiernikom gotowych pieniędzy nie stawało, tedy dajemy im moc zaciągnienia sumy w
skarbie koronnym JW JMPana podskarbiego wielkiego koronnego lub gdzie indziej,
która następującego zaraz roku razem z prowizyją szlachecką oddana i wypłacona będzie.
O którą łaskę naszą supliką z kongresu teraźniejszego jarosławskiego suplikować
będziemy i tym ustanowieniem suplikujemy.
12mo. Wiernicy, których mamy pięciu, ci do kongresu na podział wszyscy
zjeżdżać się powinni. Co zaś do pilnowania interesów na sejmach, komisyjach, unikając
ekspens na ich podróżą determinowanych, dosyć będzie, gdy dwóch a trzeci sendyk
generalny dobrze interesów świadomy, panom znajomy i do nich przystęp mający
zjedzie, i to tak, aby od miejsca, gdzie se[j]m lub komisyja agitować się będzie, o pół
ćwierci mili stali. Sendyk tylko z przydanym sobie jakiem szkólnikiem zawsze
przytomnym na tamtym miejscu być powinien, a to dla doniesienia i uwiadomienia
wierników, co za projekta będą synagogę koronną tykające się.
13tio. Rachując dług z roku 1739 zostający, ekspensa sejmu warszawskiego i
teraźniejszego kongresu naszego jarosławskiego, widzimy oczywiście, iż bez taki sympli,
która by wynosiła zł 323 600, obejść się żadną miarą nie możemy, więc na nią nie tylko
pozwalamy, ale i onę układamy i do lat w dyspozycyi i rozrachowaniu nam podanym,
które akceptujemy i za rzecz nam pożyteczną uznajemy, przyjmujemy z tą
prekustodycyją, iż w roku, da Bóg, 1743, po zapłaconych długach w przerzeczonej
dyspozycyi porządnie opisanych, więcej podatku stanowić nie będziemy, djeśli długu
takiego i ekstraordynaryjnych ekspens przy protekcyi JW JMPana podskarbiego
wielkiego koronnego się [...]d, jako zł 270 000, (dico dwakroć siedemdziesiąt tysięcy), a
tak generalna dla wszystkich będzie defalka i znośniejszy ciężar pogłównego.
14to. Jest i to z doświadczenia, że wiernicy w wynikających okolicznościach
upierają się i nie słuchając rady jeden drugiego swoje czyni, przez co szkoda dzieje
się generalności, której zabiegając postanowiamy, aby w trudniejszych interesach i
tykających się generalności roztropnie i przezornie z sobą zgadzali się. I gdyby trzech
przy słusznych racyjach na jedno się zgodzili, dwa, a daleko bardziej jeden przeciwko
czterem bez fundamentu opieszale kontrować nie powinien, pod utratą funkcyi swojej i
nadgrodzeniem generalności tej szkody, która by dla uporu jego wyniknąć mogła.
15to. Wszystkie dyspozycyje synagogi koronnej, tak przy dyspartymentach,
podziałach zachodzące, jako też względem ekspens sejmowych na Komisyjach
radomskich, aby nie były postanowione i czynione bez wiadomości marszałka
generalnego i podpisu jego determinujemy, i takie, o których by marszałek i starsi
pryncypalnych powiatów nie wiedzieli za niesłuszne i niesprawiedliwe decydujemy.
Na ostatek cokolwiek deputaci na kongresie tutecznym jarosławskim widzić i sądzić
będą dobrego generalności, aby to opisali i wszystkiem ogłosili, pilno zaleca się.
Te zaś postanowienia i obrządki dla lepszego onychże waloru rękami naszemi
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podpisujemy.
W Jarosławiu na dokończeniu kongresu generalnego, die 8 Julii, 1739.

This transcription is reproduced by kind permission of Prof. Jacob Goldberg and Prof.
Adam Kazmierczyk, who are preparing for publication a volume of Polish language
sources dealing with the Council. It is slated to be published in 2011 by Wydawnictwo
Sejmowe in Warsaw.
Źródło:  עמ,1736 -1773  ועד ארבע ארצות בשמים, היילפרין, 'גלבר161-160/
Gelber, Halperin, Sejm Czterech Ziem w latach 1733-1736, ss. 160-161
Tłumaczenie na hebr. Halperin, s. 326-328.
a. U Halperina występuje nazwisko Jakuba Działyńskiego zamiast nazwiska
podskarbiego Czapskiego
b. U Halperina: Żydy
c. U Halperina: niczego
d-d. U Halperina tekst zniekształcony.
1. Kopia dokumentu została sporządzona w latach 1750-1755, kiedy Jakub
Działyński chorąży wschowski w 1739 r., piastował urząd podkomorzego poznańskiego,
najprawdopodobniej w 1753 r.
Publisher: I. Halperin, Acta Congressus Generalis Judaeorum Regni Poloniae,
Jerusalem 1945, LV-LVIII
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