
Akta miasta Sochaczewa (Sygn. 90) 
Selected records of the City Sochachew 

RG-15.395 
 

United States Holocaust Memorial Museum Archives 
100 Raoul Wallenberg Place SW 

Washington, DC  20024-2126 
Tel. (202) 479-9717 

e-mail:  reference@ushmm.org 
 
 
Descriptive summary 
 
Title:  Akta miasta Sochaczewa (Sygn. 90) 

Selected records of the City Sochachew 
 
Dates:  1920-1943 
 
Accession number: 2015.126.1 
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Scope and content of collection 
Consists of various records of the Municipal Administration of Sochaczew: protocols and personal files of 

the candidates to the Municipal Council; files of the municipal properties; lists of owners of 
animals and agricultural property; applications for a job; various statistics; registration books of 
population of the city Sochaczew and migration control; files of Jewish properties and the 
Jewish religious community in Sochaczew; records related to taxes and owners of businesses; 
ordinances and correspondence of the Starost of the City Sochaczew, and correspondence of 
the Judenrat relating to designation of people for forced labor, 1940. 

 
 
Administrative Information  
 
Restrictions on access:  Restrictions on access refer to selected files of the collection RG-15.395: 

Files: 66, 69, 70, 74, 311, 312, 313. Third parties are required to obtain the written consent of 
the Director of the Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim to 
access these files. The Museum staff may access these records without special permission. 
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According to the Cooperative Agreement Amendment from 2013, point 4: “The Museum 
acknowledges that if the archival materials reproduced under this Agreement contain personal 
and sensitive information of individuals, which is protected under Polish law, it shall permit 
Museum staff only to have access to said materials. Third parties who desire access to said 
materials shall be required to obtain the written consent of the director of the state archives 
that holds the original materials. The director of the state archives that reproduces the original 
materials will be responsible for informing the Museum, in writing, of any specific material that 
contains personal and sensitive information protected under Polish law.” 

 
Restrictions on reproduction and use:  Reproduction of more than 100 pages of copies of documents 

for researchers or other institutions requires a written permission of the General Director of the 
State Archives of the Republic of Poland. Publication of more than 10 complete documents in an 
individual work requires the written authorization of the General Director. The Museum may 
not publish any archival material obtained from the General Director, including specific archives 
under his control, on the Internet, the World Wide Web, or any other publicly accessible on-line 
network without the written permission of the General Director. Citation of the materials in any 
publication must refer to the Museum and the Polish State Archives and must include the name 
of the archival group and catalogue number of the originals. 

 
Preferred citation:  Preferred citation for USHMM archival collections; consult the USHMM website 

for guidance. 
 
Acquisition information: Source of acquisition is the Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział 

w Grodzisku Mazowieckim, Poland, Sygn. 90. The United States Holocaust Memorial Museum 
Archives received the filmed collection via the United States Holocaust Memorial Museum 
International Archival Programs Division in 2015. 

 
Existence and location of originals: Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku 

Mazowieckim 
 
Processing history: Processed by Aleksandra Borecka, 2015. 
 
 
System of arrangement 
Arranged in eleven series: 1. Minutes of the City Council Sochaczewa; 2. Table of voters to the City 

Council Sochaczewa (alphabetized by streets); 3. Personal Files, 1924-1932; 4. Statistics (tax lists, 
shopkeepers, traders cattle and tenant; lists of marriages, births and deaths of Jews), 1923-
1930; 5. Table of voters to the Sejm from Sochaczew 1922; 6. Book of population of the town of 
Sochaczew, 1925-1930; 7. Records of real estate at ul. Reymonta 14 in Sochaczew 1929; 8. 
Applications for loans and records relating to taxes, 1920-1929; 9. Registration of property of 
the city of Sochaczew, 1934; 10. City of Sochaczew: regulations, orders and correspondence, 
1939-1940; 11. Jewish files: the Judenrat correspondence with the Mayor receivership 
Sochaczew, 1940-1943. 

 
 
Indexing terms 

Urząd Miejski w Sochaczewie. 
World War, 1914-1918--Economic aspects--Poland--Sochaczew. 
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World War, 1939-1945--Conscript labor--Poland--Sochaczew. 
Jews--Poland--Sochaczew--History--20th century--Registers. 
Jewish property--Poland--Sochaczew--Registers. 
Jewish councils--Poland--Soc 
Sochaczew (Poland)--Ethnic relations. 
Poland--History--Occupation, 1939-1945. 
Protocols. 
Statistics. 
Registers. 
Questionnaires. 
Correspondence. 

 
 

CONTAINER LIST 
 
SEE RESTRICTION NOTE (above) 
 
Restrykcje w udostępnianiu dotyczą teczek: 66, 69, 70, 74, 311, 312, 313 
Zgodnie z Aneksem do Umowy o Współpracy z 2013 punkt 4: 
„Muzeum stwierdza, że w przypadku materiałów archiwalnych reprodukowanych   w ramach niniejszej 
Umowy, zawierających informacje o chronionych według prawa polskiego danych osobowych, zezwoli 
jedynie pracownikom Muzeum na dostęp do tych materiałów. Strony trzecie, które zechcą mieć dostęp 
do tych materiałów musza uzyskać uprzednią pisemną zgodę dyrektora archiwum państwowego, w 
zasobach którego znajdują się oryginały tych materiałów. Dyrektor archiwum państwowego 
przyjmującego zamówienie na reprografię materiałów archiwalnych będzie zobowiązany poinformować 
Muzeum pisemnie, które materiały zawierają chronione przez polskie prawo dane osobowe”. 
 
 
Materiały zawierają bardzo różnorodne dokumenty dotyczące mieszkańców Sochaczewa: 

- księgi protokołów Rady Miejskiej z 1921 roku, spisy wyborców do Rady Miejskiej z lat 1932-
1933 i akta personalne kandydatów do rady Miejskiej 

- akta dotyczące majątku należącego do miasta 
- wykazy właścicieli zwierząt, pól i gruntów 
- podania o pracę 
- statystyki różne z 1923 roku 
- spisy wyborców do Sejmu z 1922 roku 
- księgi ludności Sochaczewa z lat 1920-1925 w tym: paszporty i dowody osobiste, zaświadczenia 

o ślubach, urodzeniach i zgonach, meldunkach i skazaniach 
- księgi kontroli ruchu ludności, 1939 
- Żydzi zmarli w latach 1920-21 
- księgi zeznań dotyczących urodzeń, 1927-28 
- ewidencje nieruchomości i spisy właścicieli 
- akta gminy żydowskiej w Sochaczewie z 1925 roku 
- kwestionariusze dotyczące cmentarzy i domów, 1930 
- księga meldunkowa urlopowanych żołnierzy, 1927-1936 
- akta cechów rzemieślniczych (wykazy, zaświadczenia, ogłoszenia) 
- spis wyborców do Izby Rzemieślniczej 
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- teczki poszczególnych osób (Żydów) dotyczące udzielenia pożyczki na remont domu 
- plan domu i stajni Zalcmana i Kruczka 
- akta dotyczące podatków i spisy właścicieli sklepów spożywczych, 1920-21 
- akta Komitetu Budowy Wzorcowego Osiedla Robotniczego, 1934-35 
- rejestr osób poszukiwanych 
- akta różnych komitetów 
- zarządzenia, wykazy i korespondencja starosty Sochaczewa z lat 1939-40 
- okupacyjne ogłoszenia, rozporządzenia, nakazy, spisy i korespondencja z lat 1940-43 
- korespondencja Judenratu w sprawie wyznaczania osób do pracy przymusowej, 1940 
- „Lista kolonii żydowskiej w Sochaczewie” – wykazy osób według grup roboczych, 1941 

 
 
 

 9 Ksiegi protokolow Rady Miejskiej Sochaczewa. Na stronie 2 wymienieni radni, wsrod 
nich Zydzi: Ajzyk Waldenberg, Jankiel Marjenfeld, Jakob Biderman, Symcha 
Grundwag, Szyja Kaufman, Josek Lajb Skotnicki, Idel Luksztyk, Jankiel 
Benczkowski, Chil Majer Tylman. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 93, ksiega, stan dobry, 1921 
 

 18 Spis wyborcow do Rady Miejskiej Sochaczewa, ulozony alfabetycznie ulicami. Zydzi w 
bardzo wielu miejscach. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 198, ksiega, stan dobry, 1932 – 33 
 

 19 Spis wyborcow do Rady Miejskiej Sochaczewa, ulozony alfabetycznie ulicami. Zydzi na 
stronach 1 - 3. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 31, ksiega, stan dobry, 1932 – 33 
 

 33 Akta personalne, dotyczace takze wyborow do Rady Miejskiej. Zydzi wzmiankowani na 
stronach: 9 – 10 (dane o radnych), 12 (lista radnych), 25 – 33. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 61, poszyt, stan dobry, 1924 – 25 
 

 50 Akta dotyczace majatku miejskiego oraz oferty dzierzawy. Oferty skladane przez Zydow 
na stronach: 3-4, 15, 18. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 46, poszyt, stan dobry, 1932  
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 53 Wykazy wlasicieli  zwierzat, pol i gruntow, Zydzi na stronach: 2, 4-6, 42 
 
Teczka zawiera: 
- k. 48, poszyt, stan dobry, 1921 
 

 59 Akta personalne, podania o prace, zaswiadczenia. Na stronach 22-23  Zydzi w spisie 
pracownikow  komunalnych. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 190, poszyt, stan dobry, 1930  
 

 61 Statystyki – wykazy podatkowe, wlasciciele sklepow, handlarze bydla i dzierzawcy; 
wykazy malzenstw, urodzin i zgonow Zydow. Zydzi wzmiankowani na stronach: 
16, 19, 21, 22, 25, 26, 39, 44-47, 49-59. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 61, poszyt, stan dobry, 1923 
 

 62 Statystyki – wykazy podatkowe, robotnikow i rzemieslnikow oraz nienormalnych, 
wlasciciele sklepow, handlarze bydla i dzierzawcy; wykazy malzenstw, urodzin i 
zgonow Zydow. Zydzi wzmiankowani na stronach: 1, 5, 7, 12-13, 16. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 61, poszyt, stan dobry, 1923 
 

 63 Statystyki – wykazy podatkowe, domy zniszczone w 1914 roku, umowy dzierzawne. 
Zydzi wzmiankowani na stronach: 24-25. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 34, poszyt, stan dobry, 1930 
 

 64 Spis wyborcow do Sejmu z Sochaczewa, obwod glowny nr 1 okreg 11. Ogolem 2009 
uprawnionych, Zydow znajduje sie tam bardzo duzo. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 27, poszyt, stan zly, 1922 
 

 65 Spis wyborcow do Sejmu z Sochaczewa, obwod glowny nr 2 okreg 11. Ogolem 1207 
uprawnionych, Zydow znajduje sie tam bardzo duzo. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 31, poszyt, stan zly, 1922 
 

 66 Ksiegi ludnosci miasta Sochaczewa – zaswiadczenia o slubach, urodzinach i zgonach, 
meldunkach i skazaniach sporzadzane przez policje i wlascicieli domow w celu 
odtworzenia ksiag zniszczonych podczas I wojny swiatowej. 
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Teczka zawiera: 
- k. 171, poszyt, stan zly, 1920-21 
 

 69 Ksiegi ludnosci miasta Sochaczewa – paszporty oraz zaswiadczenia o slubach, urodzinach 
i zgonach, meldunkach i skazaniach sporzadzane przez policje i wlascicieli 
domow w celu odtworzenia ksiag zniszczonych podczas I wojny swiatowej. 
Dotyczy przewaznie Zydow. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 223, poszyt, stan dobry, 1925 
 

 70 Ksiegi ludnosci miasta Sochaczewa – paszporty i dowody osobiste oraz zaswiadczenia o 
slubach, urodzinach i zgonach, meldunkach i skazaniach sporzadzane przez 
policje i wlascicieli domow w celu odtworzenia ksiag zniszczonych podczas I 
wojny swiatowej. Dotyczy przewaznie Zydow. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 418, poszyt, stan zly, 1930 
 

 73  Akta informujace o liczbie zmarlych w Sochaczewie Zydow, w okresie od 1.12.1920 do 
1.11.1921 zmarlo 31 Zydow.  

 
Teczka zawiera: 
- k. 39, luzne, stan dobry, 1921 
 

 74 Ksiegi aktow zeznan o urodzeniu, spisywanych w celu odtworzenia ksiag zniszczonych 
podczas wojny. Dotycza przewaznie Zydow. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 167, luzne, stan dobry, 1927-28 
 

 77 Ewidencja nieruchomosci przy ul. Reymonta 14 w Sochaczewie. Niepaginowany spis 
wlascicieli (rowniez Zydow) znajduje sie na jedynej luznej kartce w teczce. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 54, poszyt i luzne, stan dobry, 1929 
 

 78 Teczka zatytulowana „Gmina Zydowska”. Sprawy tejze znajduja sie jednak jedynie na 
stronach 78 – 86 (uboj drobiu, taksa rytualna w rzezni, nowy prezes Zarzadu 
Gminy – J. Wolkowicz, skladka bozniczna i odtwarzanie ksiag stanu cywilnego). 

 
Teczka zawiera: 
- k. 86, luzne, stan dobry, 1925 
 

 86 Ksiega kontroli osob karanych kryminalnie miasta Sochaczewa. Znajduje sie tak sporo 
zydowskich nazwisk. 
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Teczka zawiera: 
- k. 92, ksiega, stan dobry, 1921 
 

 89 Kontrola osob odbywajacych areszt w Sochaczewie. Zawiera bardzo wiele zydowskich 
nazwisk. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 149, ksiega, stan zly, 1928 
 

 93 Kwestionariusze dotyczace cmentarzy oraz wykazy wlascicieli domow w Sochaczewie. 
Zydzi wymieniani na stronach: 14 (w walkach z Rosja sowiecka zginal 
mieszkaniec Sochaczewa Moszek Albert), 45-48, 186-188. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 225, poszyt, stan dobry, 1930 (1932) 
 

 98 Ksiazka meldunkowa szeregowych urlopowanych Sochaczewa. 
 
Teczka zawiera: 
- k. 65, ksiega, stan dobry, sporo kart wyrwanych, 1927-36 
 

 110 Akta dotyczace cechow (ogloszenia, wykazy rzemieslnikow) 
 
Teczka zawiera: 
- k. 20, poszyt, stan dobry, 1929 
 

 111 Akta dotyczace cechow – podania o wydanie zaswiadczenia, stwierdzjacego samodzielne 
prowadzenie warsztatu. Przewaznie dotycza Zydow. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 128, poszyt, stan dobry, 1927 
 

 112 Spis wyborcow do Izby Rzemieslniczej, znaczna ich czesc stanowia Zydzi. 
 
Teczka zawiera: 
- k. 52, poszyt, stan dobry, 1929 
 

 133 Akta dotyczace nowo wybudowanych budynkow w Sochaczewie i ich wlascicieli. Duza 
ich czesc dotyczy wlascicieli zydowskich. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 256, luzne, stan dobry, 1928 
 

 134 Akta Jakuba Bidermana – podanie o pozyczke w BGK, zaswiadczenie burmistrza, 
korespondencja miedzy BGK a magistratem Sochaczewa, zawiadomienie o 
przyznaniu pozyczki i poswiadczenie, ze uzyto jej zgodnie z przeznaczeniem. 
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Teczka zawiera: 
- k. 18, poszyt, stan dobry, 1927-28 
 

 136 Akta Abrama Borensztajna – uchwala magistratu o wystapieniu o pozyczke w BGK, 
zaswiadczenie o wyplacie raty.. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 4, poszyt, stan dobry, 1928 
 

 137 Akta Abrama Borensztajna – podanie o pozyczke w BGK, zaswiadczenie burmistrza, 
korespondencja miedzy BGK a magistratem Sochaczewa, kosztorys remontu 
domu, zawiadomienie o przyznaniu pozyczki i poswiadczenie, ze uzyto jej 
zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 47, poszyt, stan dobry, 1928-29 
 

 140 Akta Moszka Gingolda – podanie o pozyczke w BGK, zaswiadczenie magistratu, 
zawiadomienie o przyznaniu pozyczki. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 11, poszyt, stan dobry, 1926 
 

 141 Akta Symchy i Machli malzonkow Kohn – podanie o pozyczke w BGK, zaswiadczenie 
burmistrza, korespondencja miedzy BGK a magistratem Sochaczewa, kosztorys 
remontu domu, zawiadomienie o przyznaniu pozyczki i poswiadczenie, ze uzyto 
jej zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 40, poszyt, stan dobry, 1928-29 
 

 144 Akta Sury Seidendorf – podanie o pozyczke w BGK, zaswiadczenie burmistrza, 
korespondencja miedzy BGK a magistratem Sochaczewa, kosztorys remontu 
domu, zawiadomienie o przyznaniu pozyczki i poswiadczenie, ze uzyto jej 
zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 47, poszyt, stan dobry, 1928-30 
 

 145 Akta Moszka Skotnickiego – podanie o pozyczke w BGK, zaswiadczenie burmistrza, 
korespondencja miedzy BGK a magistratem Sochaczewa, kosztorys remontu 
domu, zawiadomienie o przyznaniu pozyczki i poswiadczenie, ze uzyto jej 
zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 36, poszyt, stan dobry, 1928-29 
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 147 Akta Lajbla Taubenfelda – podanie o pozyczke w BGK, zaswiadczenie burmistrza, 
korespondencja miedzy BGK a magistratem Sochaczewa, zawiadomienie o 
przyznaniu pozyczki i poswiadczenie, ze uzyto jej zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 37, poszyt, stan dobry, 1927-29 
 

 148 Akta Chila Majera Tylmana – prosba do magistratu o wystapienie o pozyczke i 
poswiadczenie, ze uzyto jej zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 3, poszyt, stan dobry, 1927 
 

 149 Akta Srula i Malki Rotsztejn – kosztorysy remontu domu oraz podanie Ajzyka 
Woldenberga o pozyczke. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 21, poszyt, stan dobry, 1928-29 
 

 150 Plan domku i stajni przy Starym Rynku w Sochaczewie, wlasnosci Zalcmana i Kruczka. 
 
Teczka zawiera: 
- k. 1, karton, stan dobry, 1920 
 

 217 Akta dotyczace podatkow, wykaz wlascicieli sklepow spozywczych. 
 
Teczka zawiera: 
- k. 172, poszyt, stan dobry, 1920-21 
 

 248 Ewidencja nieruchomosci miasta Sochaczewa. Zydzi wymieniani prawie w calej ksiedze, 
zamieszkali przy ulicach: Torunskiej, Traugutta, Warszawskiej, Waskiej, 
Zeromskiego. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 125, ksiega, stan dobry, 1934 
 

 304 Akta Komitetu Budowy Wzorcowego Osiedla Robotniczegow Sochaczewie. Zydzi w 
skladzie Komitetu oraz biora udzial w przetargu na budowe barakow (nb 
przetarg wygrywa brat czlonka Komitetu, por. s. 19) 

 
Teczka zawiera: 
- k. 56, poszyt, stan dobry, 1934-35 
 

 311 Ksiega kontroli ruchu ludnosci – osoby przybywajace do gminy. Uwzglednia personalia, 
date przybycia, poprzednie miejsce zamieszkania. Wymienianych jest w niej 
wielu Zydow. 

 



PAGE 10 
 

Teczka zawiera: 
- k. 186, ksiega, stan dobry, 1939 
 

 312 Rejestr osob odbywajacych kare w areszcie Zarzadu Miejskiego w Sochaczewie, zawiera 
personalia, miejsce zamieszkania, date i nr orzeczenia, wymiar kary, date 
osadzenia i wyjscia z aresztu. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 44, poszyt, stan dobry, 1935-38 
 

 313 Rejestr osob poszukiwanych. Zawiera personalia, wiek,  przyczyne wszczecia 
poszukiwan, stan cywilny, rezultat poszukiwan. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 47, ksiega, stan dobry, 1935-38 
 

 314 Akta Miejskiego Komitetu Pomocy Ludnosci Rolniczej Wojewodztwa Podolskiego. Listy 
ofiar na rzecz pomocy powodzianom Polesia.  Zydowscy donatorzy na stronach: 
50, 58, 61. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 95, poszyt, stan dobry, 1936 
 

 315 Akta Miejskiego Komitetu Uczczenia Pamieci Marszalka Jozefa Pilsudskiego. W Komitecie 
Josek Mune (s. 3). Na stronie 39 wykaz urzedow i stowarzyszen w Sochaczewie, 
ogolem na 58 sa tam 4 zydowskie. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 75, poszyt, stan dobry, 1936 
 

 329 Okupacyjne starostwo miasta Sochaczewa, zarzadzenia i korespondencja. Na stronach 3, 
19-20, 51-52 wykazy sklepow zydowskich, na stronie 168 informacja, ze szefem 
sochaczewskiego Judenratu zostal Chaim Oklanski,  na s. 193 i 231 wykazy 
zydowskich piekarni oraz listy zydowskich pracownikow magistratu z podanym 
nr obuwia i adresem. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 234, poszyt, stan dobry, 1939 – 40, jezyk polski i niemiecki 
 

 332 Okupacyjne ogłoszenia, rozporządzenia, nakazy. Na stronach 17 i 18 ogłoszenie (z 
17.01.41) o utworzeniu z dniem 15.01.41 r. dzielnicy żydowskiej na terenie 
Sochaczewa, odgraniczonej ulicami: Staszica, Toruńską, Przedpole Bzury, Rynek 
Kościuszki. Podpisany przez burmistrza J. Prause dokument obowiązkami 
związanymi z przesiedlaniem, opróżnianiem i przydziałem mieszkań obciąża 
Radę Żydowską w Sochaczewie. Na stronach 25 – 28 rozporządzenia o 
rozszerzeniu getta (z 24.01.41, o ulice Koszarową, Warszawską oraz Bóżniczną 
na odcinku pomiędzy dwiema poprzednimi); o zakazie wchodzenia do dzielnicy 
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żydowskiej (z 27.01.41); wezwanie do zaprzestania demolowania i grabieży 
mieszkań żydowskich przez ludność polską (z 28.01.41).  

Na stronie 72 rozporządzenie (pod groźbą kary śmierci ) o obowiązku meldowania 
wszystkich oficerów wojsk polskich, którzy po 30.08.40 przybyli do GG. 

Na stronie 124 zarządzenie z 8.07.41 w myśl zarządzenia z 17.06.41 o zakazie 
zatrzymywania się i przebywania Żydów na zachód od Wisły, z wyjątkiem 
„żydowskiego obozu w Sochaczewie”, gdzie mieści się 95 mężczyzn i 5 kobiet. 

Strony 157 – 159: zarządzenie Kreishauptmanna do wójtów i burmistrzów okręgu 
Sochaczew – Błonie – zakaz przebywania Żydów na tym terenie, nakaz odesłania 
do Warszawy. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 181, poszyt, stan bardzo dobry, 1940-41, język polski i niemiecki 
 

 336 Ogłoszenia, przetargi, korespondencja gospodarcza. 
Ogłoszenie o zakazie goszczenia obcych, nakaz ich natychmiastowego meldunku, zakaz 

chowania Żydów pod karą śmierci. Z 20.01.43, podpisał burmistrz Krynicki. 
 
Teczka zawiera: 
- k. 77, poszyt i luzne, stan bardzo dobry, 1942-43, język polski i niemiecki 
 

 340 Ogłoszenia, spisy, korespondencja miedzy Kreishauptmannem a Zarządem Związku Gmin 
w Sochaczewie.  

Teczka zawiera: 
- k. 315, poszyt i luzne, stan bardzo dobry, 1943, język polski i niemiecki 
 

 341 Akta dotyczace Zydow – korespondencja Judenratu z Burmistrzem Komisarycznym 
Sochaczewa, wyznaczanie ludzi do pracy, listy Zydow wg koloru posiadanych 
kart zywnosciowych. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 61, poszyt, stan dobry, 1940, jezyk polski i niemiecki 
 

 342 Tytul teczki: ”Lista kolonii zydowskiej w Sochaczewie”. Wykaz Zydow wg grup roboczych, 
do jakich zostali przydzieleni, wyszczegolniony rodzaj pracy oraz funkcja w 
grupie. 

 
Teczka zawiera: 
- k. 11, poszyt, stan dobry, 1941, jezyk polski i niemiecki 
 

 
 
 


