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Descriptive Summary 
 
Title:  Akta Miasta Chęciny (Sygn. 121): Selected Records of the Town Chęciny  
 
Dates:  1917‐1945 
 
Accession Number:  2016.25.1 
 
Record Group Number:  RG‐15.429 
 
Creator: Urząd Miasta Chęciny 
 
Extent:  2,752 digital images:  PDF (1.05 GB) 
 
Repository:  United States Holocaust Memorial Museum Archives, 100 Raoul Wallenberg Place SW, 

Washington, DC 20024‐2126 
 
Abstract:  Books, resolutions and decisions of the Chęciny town, and other records of the Town Council  

relating to migration of  population, and Jewish Community affairs.  
 
Languages:  Polish 
 
Access:  Collection is open for use, and is available on the museum’s internal network as a digital 
collection.  
 
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. 
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Preferred citation:  (Identification of item), (identification of file), Reel number, Akta miasta Chęciny 
(Sygn. 121), RG‐15.429, United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC. 
 
Acquisition information:  The United States Holocaust Memorial Museum Archives received the 
filmed collection via the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs 
Division in Jan. 2016. This is a cooperative project based on the agreement between USHMM and Yad 
Vashem, Israel. 
 
Forms part of the Claims Conference International Holocaust Documentation Archive at the United 
States Holocaust Memorial Museum. This archive consists of documentation whose reproduction 
and/or acquisition was made possible with funding from the Conference on Jewish Material Claims 
Against Germany. 
 
Existence and location of originals:   
  Archiwum Państwowe w Kielcach 
  ul. Janusza Kusocińskiego 57 
  Kielce 25‐045 

Poland 
Tel. 011 (0048 41) 260 53 11 
e‐mail:  kancelaria@kielce.ap.gov.pl 
Web page: www.kielce.ap.gov.pl 
 

Copyright Holder: 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 
ul. Rakowiecka 20 
Warsaw 02‐517 
Poland 
Tel. 011 48 (22) 565‐46‐00 
e‐mail: ndap@archiwa.gov.pl 
Web page: www.archiwa.gov.pl 

 
The additional finding aid of the  records  Sygn. 121 housed at Archiwum Państwowe w Kielcach can 
be found at: http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=pl&mode=show&zespoly id=21765 
 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was first processed, see archives 
catalog at collections.ushmm.org for further information. 
 
Processing history:  Finding aid adapted from Polish inventory provided by the United States 
Holocaust Memorial Museum International Archival Programs Division by Aleksandra Borecka, March 
2016. 
 
 
Scope and Content of Collection 
 
Books of the traffic control of population, regulations, orders, budget, and statements of accounts of 
the Chęciny City Council related to expansion and revitalization of the city, construction industry, 
education, commerce and trade, and health (no years 1936‐1939). In the interwar period the city 
Chęciny had more than 5,000 residents, including 56% of Jews. Jewish councils were very active in 
the City Council administration and influential on all city decisions. 
 
System of Arrangement 
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Arranged in nine series:  
1. Resolutions and provisions of the City Council of the City Chęciny, 1917‐1918  
2. Visits of the city authorities, inspection, protocols and directives, 1932‐1935  
3. Files of the Magistrate of the City Chęciny: Affairs of the Councils and other officials, 1921‐1932  
4. General affairs of the City and district, 1933‐1935  
5. Expansion and electrification of the city, 1924 to 1934  
6. School system, cultural and educational affairs, 1932‐1935 
7. Health and hospital services, 1932‐1933 
8. Constructions of buildings, 1933‐1945  
9. Trade, industry and crafts, 1932‐1944. 
 
Indexing Terms 
 
Corporate Name: 
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach. 
 
Genre/Form: 
Minutes. 
Orders. 
Registers. 
Statements. 
 
Geographic name: 
Chęciny (Województwo Świętokrzyskie, Poland)‐‐History. 
Poland‐‐Ethnic relations‐‐History‐‐20th century. 
 
Topical Term: 
Jews‐‐Legal status, laws, etc.‐‐Poland‐‐Chęciny‐‐History‐‐20th century‐‐Registers. 
Jews‐‐Poland‐‐Województwo Świętokrzyskie‐‐History. 
Jewish property‐‐Poland‐‐Chęciny‐‐Registers. 
Holocaust Jewish (1939‐1945)‐‐Poland‐‐Chęciny‐‐History. 
 
 
 

CONTAINER LIST 
 

 

NOTE:  Polish inventory provided by the United States Holocaust Memorial Museum International 
Archival Programs Division. 
See also: http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=pl&mode=show&zespoly id=21765 

 

Archiwum Państwowe w Kielcach (State Archives in Kielce) 

Akta miasta Chęciny (Sygn. 121), 1917‐1945 (wybrane materiały) 

W okresie międzywojennym miasto liczyło ponad 5000 mieszkańców,  w tym 56% Żydów. 
Zawartość  zespołu: księgi kontroli  ruchu  ludności, uchwały  i postanowienia   Rady Miejskiej  (wśród 
radnych  Żydzi  mieszkańcy  Chęcin)  dotyczące  rozbudowy  miasta  (m.in.  cmentarz  żydowski)  I 
budownictwa  (m.in.  budynki  należące  do  Gminy  Żydowskiej  i  te  których właścicielami  byli  Żydzi) 
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[teczka szara, stan akt do konserwacji, rękopis i maszynopis]
 

Sygn. 
69 

Akta Magistratu Miasta Chęcin – sprawy miejskie o Radzie i urzędnikach (1921) 
 
● k. 4‐5, 39‐40,  88‐89, 112, Wyciągi z protokółów posiedzeń Rady Miejskiej m. Chęcin 
● k. 9‐10 Okólnik burmistrza Chęcin wzywający radnych (lista nazwisk z autografami) na 
posiedzenie 9 lutego 1921 r.  (omawiane m. in. uregulowanie pensji urzędnikom) 
● k. 33‐34, 48‐49, 54‐57 Okólniki burmistrza wzywające radnych na posiedzenia (listy 
nazwisk z autografami) 
● k. 70‐71 Okólnik burmistrza Chęcin wzywający radnych (lista nazwisk z autografami) na 
posiedzenie 7 maja 1921 r.  (omawiane m. in. zatwierdzenie budżetu na 1921 r.) 
● k. 83‐84 Okólnik burmistrza Chęcin wzywający radnych (lista nazwisk z autografami) na 
nadzwyczajne posiedzenie w sprawie „uchwalenia sumy na pomoc powstańcom Górno 
Śląskim”. 
● k. 85‐87, 115‐117, 124‐126, 164‐165, 188‐189,  212‐213, 220‐221 Okólniki burmistrza 
wzywające radnych na posiedzenia (listy nazwisk z autografami) 
● k. 118 Pismo Wydziału Powiatowego Sejmiku Kieleckiego z dnia 22 czerwca 1921 r. do 
Magistratu m. Chęcin w sprawach: 
   ‐ ustalenia do kogo należy ziemia mająca służyć pod rozszerzenie cmentarza izraelickiego; 
   ‐ ustalenia czy ziemia, została oddana tytułem darowizny gminie izraelickiej; 
   ‐ rozliczenie „całkowicie zbytecznego” wyjazdu burmistrza Leona Lisowicza i Mordki 
Gotliba w sprawie   
     dr Bellerta do Warszawy na w  państwa. 
● k. 137 Wykaz urzędników Magistratu z początków II RP. M. in. Fiszel Happe, ławnik. 
● k. 145 Wykaz urzędników Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Chęcinach: Rabin 
Mordka Borensztajn, Eliasz Łokieć, Jochenen Arbach, Herszel Warzecha, Lewek Boruchowicz 
– sekretarz Zarządu. Podane wiek, stan majątkowy i wykształcenie. 
● k. 190‐191 Odpowiedź na pismo Starosty Kieleckiego dotyczące propozycji urządzenia 
lokalnego referendum w celu całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu. Urzędnik Magistratu 
tłumaczy, że referendum nie może się odbyć „z powodu nieproporcjonalnego stosunku 
narodowościowego, a mianowicie 33:66, przy 66% ludności żydowskiej głosowanie 
powszechne nie da pozytywnego wyniku”. 
● k. 196 Zaświadczenie z Magistratu, że Moszek Lejb Bojgier i Wulf Langwald mają prawo 
pobierać opłaty od rzezi bydła. 
● k. 209‐211, 216 Pisma Ejzyka Maneli, Aby Bojgena i in. w sprawach mieszkaniowych. 
● k. 214 Prośba trzech rzeźników żydowskich o zgodę na otwarcie nowej, szóstej jatki 
miejskiej. 
● k. 222 Pismo Szynony Ryngi do Magistratu w sprawie licytacji na miejską opłatę 
brukowego (autograf pisany hebrajskimi literami) 
 
[teczka szara, stan akt do konserwacji, język polski i jidysz, rękopis i maszynopis] 
 

Sygn. 
70 

Ogólne sprawy gminne i gromadzkie oraz Rady, Komisji Radzieckich i ich członków (1933)
 
● k. 82‐83 Sprawozdanie roczne Zarządu m. Chęcin z dn. 1 września 1933 r. Najważniejsze 
dane dotyczące miasta, w tym obszar, ilość mieszkańców, skład władz miejskich (w tym 
rabin Mordka Borensztajn i Mordka Gotlib) wraz z danymi o ich wykształceniu i zawodzie. 
● k. 121‐122 Pismo Magistratu do Urzędu Gminy Korzecko w sprawie zmniejszenia opłat 
rogatkowych z 10 do 5 gr. Od 1 kwietnia 1933 r. 
● k. 165‐166 Pismo Magistratu do Jakóba Horowitza w Jędrzejowie w sprawie 
zapotrzebowania na 300 sosnowych podkładów dla kolejki wąskotorowej oraz 100 
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podkładów dla kolejki „normalnotorowej” z dn. 9 stycznia 1933 r. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, język polski, rękopis i maszynopis] 
 

Sygn. 
71 

Ogólne sprawy gminne i gromadzkie oraz Rady, Komisji Radzieckich i ich członków 1935 
 
● k. 11‐13 Pismo od „obywateli miasta Chęcin niżej podpisanych” do Przełożonego Zarządu 
m. Chęcin z 21 lipca 1935 r. w sprawie wprowadzenia opłat za korzystanie z 2 studni 
miejskich. Wśród ok. 70 podpisanych przeważają podpisy chęcińskich Żydów. 
● k. 14‐17 Pisma Rachmila Cytryna i Abrama Rajzmana w sprawie dzierżawy studni. 
● k. 23 „Zestawienie obligacji Pożyczki Narodowej znajdującej się w Kasie miejskiej Zarządu 
m. Chęciny”. Wśród 14 wierzycieli absolutną większość stanowią Żydzi. 
● k. 65 Wykaz członków Zarządu Miejskiego m. Chęcin z 1935 r. Wśród 5 członków m. in. 
Herszel Garfinkiel ur. 14.05.1885 r., handlarz, zam. przy ul. Kieleckiej Dużej. 
● k. 66 Wykaz Radnych Miejskich miasta Chęciny z 1935 r. Wśród 14 radnych m. in. Rabin 
Mordka Borensztajn, ur. 31.05.1880, zam. przy ul. Stary Rynek oraz Mordka Gotlib, ur. 
1880, przemysłowiec, zam. przy ul. Kieleckiej szosa. 
● k. 67‐71 Wykaz  członków Zarządu i Rady Miejskiej Chęcin z lipca 1935 r. 19 nazwisk. 
● k. 171‐174 Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej z dn. 30 stycznia 1935 r., w którym 
aktywny udział brali żydowscy radni. Uchwalono na nim preliminarz budżetowy na rok 
1935/1936. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, język polski, rękopis i maszynopis] 
 

Sygn. 
72 

Sprawy rozbudowy miasta 1933‐1934 
 
● k. 4 Opis do mapki Podzamcza chęcińskiego z adnotacją: „2/ dział tj. cmentarz żydowski 
/kirkut/ wydzierżawić do 1.X.1932 r. Granic Żydowskiej – 2,7991 ha” 
● k. 5 Mapka Podzamcza chęcińskiego z zaznaczonym kikrutem 
● k. 11 Sprawozdanie z degacji do majątku Chęciny  z dn. 25 lutego 1931 r. Skarb Państwa 
został wprowadzony w posiadanie wyznaczonych na mapce gruntów. 
● k. 19‐21 Protokół z posiedzenia Rady Komisarycznej miasta Chęcin z dn. 28 czerwca 1933 
r. w którym brali udział m. in. Mordka Gotlib i Mordka Borensztajn. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, język polski, rękopis i maszynopis] 
 

Sygn. 
73 

Prace Komitetu Rozbudowy Miasta Chęcin 1924‐1934 
 
● k. 17‐18 Pismo Kieleckiego Wydziału Komunikacyjno‐Budowlanego do Zarządu Miasta w 
Chęcinach z dn. 27 listopada 1933 r. informujące o przejęciu pod zarząd MSW parceli nr 17 
o pow. 19.5432 ha, z której przestrzeń 14.7850 ha [?] należała do „cmentarza izraelickiego” 
jako rezerwatu ochronnego przy zabytkowych ruinach. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, język polski, rękopis i maszynopis] 
 

Sygn. 
75 

Akta Magistratu Miasta Chęcin o majątku miejskim i dzierżawach 
 
● k. 6 Kontrakt Magistratu z Gitlą Bojgiem na dzierżawę placu pod stół nr 2 na Starym 
Rynku w Chęcinach na lata 1920‐1923.  
● k. 7 Kontrakt Magistratu z Złatą Śklasz na dzierżawę placu pod stół nr 3 na Starym Rynku 
w Chęcinach na lata 1920‐1923. 
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● k. 8, 10, 12, 15‐17 Kolejne dzierżawy placów pod stół dla żydowskich handlarzy 
● k. 20‐26 „Dowody przeprowadzenia licytacji na dzierżawę 13 placów pod stoły dla 
sprzedawców wieprzowiny [i] 10 placów pod stoły dla sprzedaży pieczywa na Starym 
Rynku” 
● k. 54 Kwit potwierdzający 10 000 zł kaucji złożonej przez dzierżawcę rzeźni miejskiej 
Moszka‐Lejb Bojgiena na lata 1921‐24 jako zabezpieczenie tejże dzierżawy. 
● k. 55‐57 Kontrakt Magistratu z Wolfem Kluzkiem na dzierżawę dochodu kasy miejskiej w 
Chęcinach od „handlu rogatkowego i brukowego” na lata 1921‐1924 opiewający na kwotę 
114 850 zł. 
● k. 58‐61 Kontrakt Magistratu z Moszkiem‐Lejb Bojgienem na dzierżawę rzeźni miejskiej na 
lata 1918‐1921. 
● k. 82‐86 Sprawy dzierżaw i licytacji majątków miejskich, w których biorą udział chęcińscy 
Żydzi. 
● k. 168 Protokół w sprawie licytacji na sprzedaż 200 sztuk drzewa opałowego. Wśród 
licytujących m. in. Wulf Langwald (6450 zł).  
 
[teczka szara, stan akt do konserwacji, język polski, rękopis i maszynopis] 
 

Sygn. 
76 

Akta dotyczące elektryfikacji miasta Chęcin z 1932 r. 
 
● k. 30 Odpis protokołu z posiedzenia Rady miejskiej m. Chęcin, z dn. 8 maja 1929 r. Na 
posiedzeniu radny Mordka Gotlib został posądzony  o „zmowę z Elektrownią miejską” i 
wycofał swój wniosek dotyczący elektrowni oraz zrzekł się równocześnie stanowiska 
członka Komisji Elektrycznej. 
 
[teczka szara, stan akt do konserwacji, język polski, rękopis i maszynopis] 
 

Sygn. 
79 

Szkolnictwo powszechne, sprawy kulturalno‐oświatowe (1932) 
 
● k. 41 Pismo Magistratu informujące o przeprowadzeniu się z Chęcin do Kielc dwojga 
byłych więźniów Hendli Luft i Szmula Wojdesławskiego. 
 
[teczka szara, stan akt średni, język polski, rękopis i maszynopis] 
 

Sygn. 
80 

Szkolnictwo powszechne, sprawy kulturalno‐oświatowe (1933) 
 
● k. 95‐97 Prośby Zarządu Miasta Chęciny o przygotowanie budynku powięziennego do 
urządzenia teatru 18 marca 1933 r. przez Szkołę Religijną przy Synagodze w Chęcinach 
(Szlama Naparstek). 
● k. 105 Pismo wzmiankujące o wpłaceniu na rzecz Komitetu Rodzicielskiego w Chęcinach 
25 zł przez Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, język polski, rękopis i maszynopis] 
 

Sygn. 
81 

Szkolnictwo powszechne, sprawy kulturalno‐oświatowe (1935) 
 
● k. 14, 19 Lista Chęcinian (głównie Żydów) jadących na pielgrzymkę do Krakowa (aby uczcić 
pamięć Marszałka Piłsudskiego). 
 
[teczka szara, stan akt dobry, język polski, rękopis i maszynopis] 
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Sygn. 
82 

Zdrowotność i szpitalnictwo (1932)
 
● k. 1, 3, 5, 15‐18, 30‐32, 35‐52, 54‐58, 80, 85, 97, 101‐104, 109 dokumenty i 
korespondencja dotycząca leczenia, kuracji, skierowań i kosztów pojedynczych Żydów z 
Chęcin i okolic. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, język polski, rękopis i maszynopis]  
 

Sygn. 
83 

Zdrowotność i szpitalnictwo (1933) 
 
● k. 5‐7, 10‐13, 17‐20, 24‐28, 34‐37, 40‐41, 43‐45, 47‐54, 63‐72, 75‐79, 87‐98, 100‐101, 112‐
113, 115, 124, 129‐141, 143, 144: „[Mordka Rekosiński, prośba o zwrot kosztów leczenia w 
Szpitalowi Starozakonnych Warszawie]: „Jestem upośledzony od natury, kaleka (bez nóg) i 
do żadnej pracy niezdolny, rodzinę moją, składającą się z żony i 3 dzieci utrzymuję w nędzy 
ze skromnych zarobków ze sprzedaży chleba, w ogóle znajduję się w bardzo krytycznych 
warunkach ekonomicznych i do zapłacenia w/w sumy w żaden sposób nie jestem w stanie.” 
dokumenty i korespondencja dotycząca leczenia, kuracji, skierowań i kosztów pojedynczych 
Żydów z Chęcin i okolic. 
k. 111 Wykaz kosztów leczenia kuracjuszy z Chęcin w Warszawie. Lista 16 chęcińskich 
Żydów wraz z datami i kosztami ich kuracji. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, język polski, rękopis i maszynopis]  
 

Sygn. 
86 

Sprawy budowlane (1933) 
 
k. 2 pismo o niezgodnej z przepisami budowie Fajwla Lejzora Ickowicza. 
k. 15‐16 sprawa budowlana Fajgli Korenblum. 
k. 22 oświadczenie Abrama Wajsbrota w sprawie robót budowlanych. 
k. 27 sprawa budowlana Jojny‐Hersza Kestenberga. 
k. 34 praca dla magistratu majstra stolarskiego Izraela Moszka Rozenwalda. 
k. 37 sprawa budowlana Majera Kserhendlera. 
k. 38 prośba o wydanie zezwolenia na budowę Fajgli Kornblum. 
k. 39 sprawa budowlana Moszka Pinczowskiego. 
k. 44 sprawa budowlana Lemela Epsztajna. 
k. 53‐54 prośba o zezwolenie na remont domu Judki Hauta: „wyjaśniam, że życzę sobię 
poprawić ściany i dach, bo się całkiem walą, gdyż belki są zepsute. Wieje i leje się ze 
wszystkich stron.” 
k. 67‐68 Lista nowowybudowanych domów w Chęcinach z lat 1926‐1929. Nazwiska 
właścicieli, liczba izb. Większości budów dokonali chęcińscy Żydzi. 
 
 
[teczka szara, stan akt dobry, język polski, rękopis i maszynopis] 
 

Sygn. 
87 

Sprawy budowlane (1933) 
 
k. 2 projekt rzeźni rytualnego uboju ptactwa w Chęcinach. 
k. 11 pismo Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Chęcinach do tymczasowego 
Zarządu m. Chęcin w w sprawie budowy rzeźni 
k. 19‐21 prośba Jankla Gnata o zezwolenie na przebudowę domu i zezwolenie Zarządu 
Miasta 
k. 22‐23 sprawa budownictwa Izraela Moszka Rozenbauma. 
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k. 38‐39 zezwolenie na przebudowę drzwi dla Binema Ajnchorda.
k. 40 pismo adresowane m. in do Lejbusia Ajzenberga ponaglające do uiszczenia opłat 
budowlanych. 
k. 57‐58 sprawa budownictwa Pichusa Ajnochorda. 
k. 59 zamówienie żelaza ze składu Majera Ejsenberga. 
k. 84‐85 sprawa budownictwa Benjamina Muzykanta. 
k. 112‐113 sprawa budownictwa Naftuli Herlanga. 
k. 128 pismo Jankla Gnata z prośbą o zgodę na remont mieszkania: 
           „Dnia 8 b. miesiąca, lokatór mój Eljasz Bekier, bez żadnego powodu i racji, porąbał 
siekierą podłogę w swem mieszkaniu, oraz zniszczył w 2‐ch miejscach sufit nad moim 
mieszkaniem (...)” 10.4.33 
k. 135 zagrożenie budowlane w domu Ruchli Henig. 
k. 137‐138 sprawa budownictwa Jentli Nalewki. 
k. 146‐147 sprawa budownictwa Joska Maneli. 
k. 148‐149 sprawa budownictwa Icka‐Aby Laksa. 
k. 150 prośba Dawida Wólfsztadta o zgodę na przebudowę domu. 
k. 153‐154 sprawa przebudwy domu Naftuli Herlanga (z projektem domu). 
k. 156 doniesienie Moszka Frydmana o budownictwie Ajchentoła Bendeta. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, język polski, rękopis i maszynopis] 
 

Sygn. 
88 

Projekt domu z 1936 r. 
 
Projekt domu murowanego 1‐piętrowego, mieszkalnego na posesji małżonków Eliasza i 
Gołdy Cukiermanów w Chęcinach przy ul. Nowy Rynek. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, język polski, rękopis i rysunki architektoniczne] 
 

Sygn. 
90 

Sprawy handlu, przemysłu i rzemiosł (1932‐33) 
 
s. 92‐93 Wykaz rzeźników, masarzy i ilość ubitych przez nich zwierząt w Rzeźni Miejskiej w 
Chęcinach w roku 1932. Wykaz zawiera imiona i nazwiska rzeźników (w tym licznych 
Żydów) ze szczegółowym podziałem na ubite przez nich cielęta, barany, bydło grube i 
jałowiznę. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, język polski, rękopis i maszynopis] 
 

Sygn. 
96 

Kontrola zakładów handlowych i przemysłowych w Chęcinach (1940‐1944) 
 
Księga zawiera coroczne spisy przedsiębiorstw działających w Chęcinach w trakcie okupacji 
niemieckiej. W kolejne rubryki wpisywane jest imię i nazwisko właściciela, rodzaj zakładu 
handlowego, adres oraz adnotacja czy zakład prowadzi sam właściciel czy zastępca. W 
pierwszych latach pojawia się bardzo wiele nazwisk żydowskich. Od roku 1942, (karta 34) 
pierwotnie zapisane tuszem nazwiska żydowskie zaczynają być kolejno przekreślane kredką 
(dotyczy to także niektórych nazwisk polskich). W roku 1943 i następnym występują już 
tylko nazwiska polskie. 
 
 
[księga, stan akt dobry, język polski, rękopis i maszynopis] 
 

Sygn.  Sprawy budowlane (1945) 
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152   
k. 5‐6 Pismo Zjednoczenia Przemysłu Skórnego Okręgu Kieleckiego do Zarządu Miejskiego w 
Chęcinach w sprawie oddania Eugeniuszowi Jagielskiemu w dzierżawę budynku po Lejbusiu 
Tenenbaumie. 
k. 9‐13 Nakaz wstrzymania robót budowlanych w pożydowskiej garbarni. 
k. 73 List mieszkańca pożydowskiego domu z prośbą o wsparcie finansowe jego remontu. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, język polski, rękopis i maszynopis] 
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