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Descriptive Summary 
 
Title:  Akta Miasta Kielce (Sygn. 122): Selected Records of the City Kielce 
 
Dates:  1905‐1945 
 
Accession Number:  2016.26.1 
 
Record Group Number:  RG‐15.430 
 
Creator: Urząd Miasta Kielce 
 
Extent:  50,540 digital images:  PDF (26.01 GB) 
 
Repository:  United States Holocaust Memorial Museum Archives, 100 Raoul Wallenberg Place SW, 

Washington, DC 20024‐2126 
 
Abstract:  Files of the City Kielce, 1905‐1945. In 1935 the population in Kielce was approx. 25,000; 35 % of 

them were Jews. 
 
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 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 2

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:  (Identification of item), (identification of file), Reel number, Akta Miasta Kielce 
(Sygn. 122),  RG‐15.430, 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 

 
 
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 
Correspondence and minutes of sessions of the Municipal Council (34 aldermen, 10 of them Jews), 
alphabetical lists of cases examined by the Council (1917‐1925), materials related to elections to the 
Council and lists of voters (1919 and 1927), materials related to election to the Parliament and 
Senate, lists of voters included (1922, 1928, 1930), files of the Town Hall ‐ Departments of Treasury, 
Statistics and Technical Dept. (e.g. documents related to the Jewish graveyard (call No 1601), also 
lists and books of inhabitants, lists of recruits, files of the Jewish religious community in Kielce of 
1915‐1917. Including are records from the period of German occupation: resolutions and 
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proclamations of the German authorities (1939‐1943), documents related to Jewish town dwellers 
(1941), a list of 106 Jewish hostages on Sept. 24, 1939, as well as annexes to the death certificates of 
Jews from the Kielce synagogue district (Call No. 2905‐2927).  
In 1935 the population in Kielce was approx. 25,000, 35 % of them were Jews. 
 
System of Arrangement 
 
Arranged in five series:  
1. Files of the City Kielce, Municipal Council: General Department  
2. Files of the City Kielce: Departments of Treasury, Statistics 
3. Files of the City Kielce: Technical Department  
4. Files of the Board of the City Kielce during the German occupation  
5. Files of the City Kielce: Synagogue regions. 
 
Indexing Terms 
 
Corporate Name: 
Urząd Miasta Kielce. 
 
Genre/Form: 
Correspondence. 
Death certificates. 
Minutes. 
Proclamations. 
Registers. 
Statistics. 
 
Geographic Name: 
Kielce (Poland)‐‐History‐‐20th century. 
Kielce (Poland)‐‐Ethnic relations. 
 
Topical Term: 
World War, 1939‐1945‐‐Atrocities‐‐Poland‐‐Kielce. 
Jews‐‐Poland‐‐Kielce‐‐History‐‐20th century. 
Synagogues‐‐Poland‐‐Kielce‐‐History‐‐20th century. 
Holocaust Jewish (1939‐1945)‐‐Poland‐‐Kielce‐‐History. 
 
 
 

CONTAINER LIST 
 

NOTE:  Polish inventory provided by the United States Holocaust Memorial Museum International 
Archival Programs Division. 
 

Archiwum Państwowe w Kielcach  (State Archives in Kielce) 

Akta miasta Kielc (Sygn. 122), 1905‐1945 (wybrane materiały) 
W  roku  1935  ludność  miasta  wynosiła  ok.  25  000,  w  tym  35%    Żydzi.  W  zespole  znajdują  się 
następujące materiały: korespondencja i protokoły posiedzeń Rady Miejskiej (w radzie na34 radnych 
10  było  Żydami),  alfabetyczny  spis  spraw  rozpatrywanych  przez  Radę  (1917‐1925),  materiały 
dotyczące wyborów do Rady i listy wyborców (1919 i 1927), materiały dotyczące wyborów do Sejmu i 
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żydowskiego p. Zelmanowej ofiarowała 1 zł na zbiórkę. Uczennice III Klasy 
tegoż gimnazjum ofiarowały w sumie 60 gr. 

 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

sygn. 
1274 

Protokóły i stenogramy Kieleckiej Rady Miejskiej za 1918 r. 
 
Kielecka Rada Miejska odbyła w 1918 r. 30 posiedzeń, z których pierwsze odbyło się 8 
stycznia, a ostatnie 28 grudnia 1918 r. 
 
[mikrofilm, stan akt dobry, paginowane, język polski, rękopis i maszynopis] 

sygn. 
1275  

Protokóły i stenogramy Kieleckiej Rady Miejskiej za 1919 r. 
 
Kielecka Rada Miejska odbyła w 1919 r. 29 posiedzeń, z których pierwsze odbyło się 
12 stycznia, a ostatnie 20 grudnia 1920 r. W jej obradach aktywny udział brali 
przedstawiciele kieleckich Żydów. 
Na pierwszym posiedzeniu Rada dyskutowała m. in. o brutalnym rozbrojeniu przez 
nowopowstałą Policję Państwową posterunków niestawiającej oporu Milicji Miejskiej 
oraz o powiększeniach kredytów dla kieleckich szpitali. 

 k. 1 Protokół posiedzenia kieleckiej Rady Miejskiej z dn. 18.01.1919 r. Na 
posiedzeniu ustalono nieobecność 21 radnych m. in. Hassenbeina, 
Jankielewskiego, Kohna, Kirchnera, Zylberszpica i stwierdzono, że od 
pewnego czasu posiedzenia Rady nie dochodzą do skutku z powodu braku 
quorum. Przewodniczący Rady zaapelował by radni nie zaniedbywali 
ciążących na nich obowiązków. 

 k. 2 Ciąg dalszy Protokołu. Radny Skórecki w imieniu grupy radnych Żydów 
złożył oświadczenie, że w nie wezmą udziału w głosowaniu i dyskusji nad 
przekształceniem Milicji Miejskiej w Policję Państwową ze względu na 
„nieodpowiedni” sposób tego przekształcenia. 

 k. 4 Ciąg dalszy Protokołu. Radny dr. Lewinson poprosił o otwarcie kredytu na 
artykuły spożywcze dla szpitala żydowskiego w wysokości 10 000 kor. Rada 
miejska przyjęła jego wniosek. 

 k. 8 Stenogram posiedzenia kieleckiej Rady Miejskiej z dn. 18.01.1919 r. 
Radny Rajzman zabiera głos w sprawie quorum. 

 k. 12 Ciąg dalszy stenogramu. Radny Skórecki w imieniu grupy radnych Żydów 
złożył oświadczenie, że w nie wezmą udziału w głosowaniu i dyskusji nad 
przekształceniem Milicji Miejskiej w Policję Państwową ze względu na 
„nieodpowiedni” sposób tego przekształcenia. 

 k. 16 Ciąg dalszy stenogramu. Radny dr. Lewinson poprosił o otwarcie 
kredytu na artykuły spożywcze dla szpitala żydowskiego w wysokości 10 000 
kor. Rada miejska przyjęła jego wniosek. 

 K. 37‐38 Protokół posiedzenia kieleckiej Rady Miejskiej z dn. 22.01.1919 r. Na 
posiedzeniu ustalono nieobecność 23 radnych w tym wielu radnych Żydów. 
Po obszernej dyskusji na wniosek radnego Lewiego uchwalono powołanie 
Komisji do sprawdzania bilansu i majątkowego stanu wydziału 
Żywnościowego. [etc.] 

 
[mikrofilm, stan akt dobry, paginowane, język polski, maszynopis] 

sygn. 
1276 

Protokóły i stenogramy Kieleckiej Rady Miejskiej za 1920 r.
 
Kielecka Rada Miejska odbyła w 1920 r. 18 posiedzeń, z których pierwsze odbyło się 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 6

22 stycznia, a ostatnie 2 grudnia 1920 r.
 
[mikrofilm, stan akt dobry, paginowane, język polski, maszynopis] 

sygn. 
1277 

Protokóły i stenogramy Kieleckiej Rady Miejskiej za 1921 r.
 
Kielecka Rada Miejska odbyła w 1921 r. 23 posiedzenia, z których pierwsze odbyło się 
18 stycznia, a ostatnie 29 grudnia 1921 r. W jej obradach aktywny udział brali 
przedstawiciele kieleckich Żydów. 
 
[mikrofilm, stan akt dobry, paginowane, język polski, maszynopis] 

sygn. 
1278 

Protokóły i stenogramy Kieleckiej Rady Miejskiej za 1922 r.
 
Kielecka Rada Miejska odbyła w 1922 r. 24 posiedzenia, z których pierwsze odbyło się 
12 stycznia, a ostatnie 18 grudnia 1922 r. W jej obradach aktywny udział brali 
przedstawiciele kieleckich Żydów. 
 
[mikrofilm, stan akt dobry, paginowane, język polski, maszynopis] 

sygn. 
1279 

Protokóły i stenogramy Kieleckiej Rady Miejskiej za 1924 r. 
 
Kielecka Rada Miejska odbyła w 1924 r. 24 posiedzenia, z których pierwsze odbyło się 
22 stycznia, a ostatnie 31 grudnia 1924 r. W jej obradach aktywny udział brali 
przedstawiciele kieleckich Żydów. 
 
[mikrofilm, stan akt dobry, paginowane, język polski, maszynopis] 

sygn. 
1281 

Protokóły i stenogramy Kieleckiej Rady Miejskiej za 1925 r. 
 
Kielecka Rada Miejska odbyła w 1925 r. 22 posiedzenia, z których pierwsze odbyło się 
22 stycznia, a ostatnie 19 grudnia 1925 r. W jej obradach aktywny udział brali 
przedstawiciele kieleckich Żydów. 
 
[mikrofilm, stan akt dobry, paginowane, język polski, maszynopis] 

sygn. 
1282 

Protokóły i stenogramy Kieleckiej Rady Miejskiej za 1926 r. 
 
Kielecka Rada Miejska odbyła w 1926 r. 17 posiedzeń, z których pierwsze odbyło się 
11 lutego, a ostatnie 23 grudnia 1920 r. W jej obradach aktywny udział brali 
przedstawiciele kieleckich Żydów. 
 
[mikrofilm, stan akt dobry, paginowane, język polski, maszynopis] 

sygn. 
1283 

Protokóły i stenogramy Kieleckiej Rady Miejskiej za 1927 r. 
 
Kielecka Rada Miejska odbyła w 1927 r. 21 posiedzeń, z których pierwsze odbyło się 1 
lutego, a ostatnie 21 grudnia 1927 r. W jej obradach aktywny udział brali 
przedstawiciele kieleckich Żydów. 
 
[mikrofilm, stan akt dobry, paginowane, język polski, maszynopis] 

sygn. 
1284 

Protokóły i stenogramy Kieleckiej Rady Miejskiej za 1928 r.
 
Kielecka Rada Miejska odbyła w 1928 r. 42 posiedzenia, z których pierwsze odbyło się 
10 stycznia, a ostatnie 20 grudnia 1928 r. W jej obradach aktywny udział brali 
przedstawiciele kieleckich Żydów. 
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[mikrofilm, stan akt dobry, paginowane, język polski, maszynopis] 

sygn. 
1285 

Protokóły i stenogramy Kieleckiej Rady Miejskiej za 1929 r.
 
Kielecka Rada Miejska odbyła w 1929 r. 29 posiedzeń, z których pierwsze odbyło się 8 
stycznia, a ostatnie 19 grudnia 1929 r. W jej obradach aktywny udział brali 
przedstawiciele kieleckich Żydów. 
 
[mikrofilm, stan akt dobry, paginowane, język polski, maszynopis] 

sygn. 
1286 

Protokóły i stenogramy Kieleckiej Rady Miejskiej za 1930 r.
 
Kielecka Rada Miejska odbyła w 1930 r. 26 posiedzeń, z których pierwsze odbyło się 9 
stycznia, a ostatnie 11 grudnia 1930 r. W jej obradach aktywny udział brali 
przedstawiciele kieleckich Żydów. 
 
[mikrofilm, stan akt dobry, paginowane, język polski, maszynopis] 

sygn. 
1287 

Protokóły i stenogramy Kieleckiej Rady Miejskiej za 1931 r. 
 
Kielecka Rada Miejska odbyła w 1931 r. 22 posiedzenia, z których pierwsze odbyło się 
8 stycznia, a ostatnie 23 grudnia 1931 r. W jej obradach aktywny udział brali 
przedstawiciele kieleckich Żydów. 
 
[mikrofilm, stan akt dobry, paginowane, język polski, maszynopis] 

sygn. 
1288 

Protokóły i stenogramy Kieleckiej Rady Miejskiej za 1932 r. 
 
Kielecka Rada Miejska odbyła w 1932 r. 20 posiedzeń, z których pierwsze odbyło się 
28 stycznia, a ostatnie 15 grudnia 1932 r. W jej obradach aktywny udział brali 
przedstawiciele kieleckich Żydów. 
 
[mikrofilm, stan akt dobry, paginowane, język polski, maszynopis] 

sygn. 
1296 

Skorowidz alfabetyczny spraw rozpatrywanych przez Radę Miejską kielecką w latach 
1917‐1925 
 
Skorowidz zawiera wykaz spraw rozpatrywanych przez Radę Miejską w układzie 
alfabetyczno‐chronologicznym. Ważne dla niniejszej kwerendy wydają się być takie 
hasła jak „Szpital żydowski”, „Szkoła ludowa żydowska” czy wreszcie „Żydzi” (np. 4 
grudnia 1918 r. Rada przyjęła do wiadomości protest 8 radnych żydowskich z powodu 
„rozruchów antyżydowskich w Kielcach”, które miały miejsce 11 i 12 listopada 1918 r. 
– k. 362). Skopiowanie tej jednostki w całości pozwoli na swobodne poruszanie się w 
zbiorze protokołów i stenogramów Rady Miejskiej m. Kielc. 
 
[mikrofilm, stan akt dobry, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1322 

Protokóły Komisji Rady Miejskiej z 1919 r.
 
Protokoły Komisji (plur.) Rady miejskiej (1919) Komisja budowy hall rozwiązana, kom. 
Regulaminowa, regulamin r. m. Kielc, kom. Do rozpatrz etatów pracowników 
Magistratu, komisja sanitarna, gospodarcza (dużo szczegółowych spraw), budżetowa, 
aprowizacyjna (ustalają ceny na produkty) + lista członków Rady Miejskiej Kielc 

 k. 205 Podanie Zarządu Związku Żydowskich drobnych Kupców i Handlarzy w 
Kielcach do Rady Miejskiej w Kielcach z 20 czerwca 1919 r. W piśmie kupcy 
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skarżą się na interwencję Policji Komunalnej na kieleckim bazarze 17 czerwca 
1919 r. Według ich relacji Policja weszła do niektórych sklepów i zwoławszy 
okolicznych chłopów przybyłych na targ zaczęła samowolnie rozsprzedawać 
artykuły spożywcze należące do kupców po niższych cenach, co 
spowodowało straty materialne u powyższych kupców. Policja 
prawdopodobnie opierała się na ogłoszonej wcześniej uchwale Komisji 
Aprowizacyjnej Kieleckiej Rady Miejskiej z 30 maja 1919 r. (k. 187‐188). 
Problem w tym, że ceny te miały obowiązywać do 15 czerwca, a Policja 
dokonała interwencji 2 dni po terminie. W dalszych dokumentach brak 
wzmianki o rozwiązaniu tej sprawy. 

 
[teczka szara, stan średni, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i maszynopis]

sygn. 
1339 

O wyborach uzupełniających do rady miejskiej w 1919 r. i wyborach uzupełniających 
1923 r. 
 
Wybory odbyły się 9 marca 1919 r. 34 miejsca w radzie zajęło 24 Polaków 10 Żydów.  

 k. 1 Spis obwodów do głosowania do Rady Miejskiej w Kielcach. Wśród 
składów niektórych Komisji Wyborczych wymienione są nazwiska kieleckich 
Żydów. 

 k. 2 Listy Wyborcze. Wśród 8 list znajduje się 5 list z nazwiskami żydowskich 
kandydatów. Lista nr 2 zawiera nazwiska 19 kandydatów, nr 3 – 6 
kandydatów, nr 5 – 3 kandydatów, nr 6 – 9 kandydatów, nr 7 – 2 
kandydatów. 

 k. 3 Ogłoszenie wyników wyborów z dn. 12 marca 1919. Z listy nr 2 radnymi 
(9) zostali: Herman Lewi, Moszek Chaim Kaminer, Izaak Rajzman, dr Noe 
Braun, Markus Rawicki, Jakób Josek Rottenberg, Szapsza Goldszajder, Józef 
Skórecki, Herszel Zagajski; z listy nr 5 radnym został: Abram Wajncwajg. 

 k. 7 Lista osób wybranych na radnych w wyborach uzupełniających w marcu 
1923 r. z oznaczeniem zaszłych zmian. Lista zawiera nazwiska wszystkich 
radnych z zaznaczeniem tych, którzy ustąpili ze stanowiska i ich zastępców. 
Także nazwiska żydowskich radnych i ich zastępców. 

 k. 8 „Lista obecnych radnych” z dn. 12 lutego 1923 z adnotacją „Powinno być 
radnych: 34. Jest: 27. Należy wybrać: 7 (...) Oprócz tego na posiedzenia nie 
przychodzi: 3. Czyli razem brak: 10”. 

 k. 9 Lista członków Magistratu m. Kielce z dn. 12 lutego 1923 r. Jako ławnicy 
zasiadają dwaj kieleccy Żydzi: Markus Rawicki i Izaak Rajzman. 

 k. 38 Plakat „Wybory uzupełniające do kieleckiej Rady Miejskiej zarządzone 
rozporządzeniem z dnia 13 czerwca 1923 r.”. Informacja o regulaminie, dacie 
wyborów (25 lipca 1923) oraz spis obwodów wyborczych z lokalami i 
zasiadającymi w nich komisjami. W składzie komisji pojawiają się nazwiska 
kieleckich Żydów. 

 k. 39‐48 Wykaz 160 osób skazanych sądownie na więzienie zamieszkałych w 
Kielcach (1919‐1923). Osoby skazane nie mogły brać udziału w wyborach. Na 
wykazie pojawiają się nazwiska kieleckich Żydów, wymiar wymierzonej im 
kary oraz adnotacje o podstawie prawnej dla danego wyroku. 

 k. 51 Wykaz 14 osób skazanych sądownie na więzienie zamieszkałych w 
Kielcach (1919‐1923). Na wykazie pojawiają się nazwiska kieleckich Żydów, 
wymiar wymierzonej im kary oraz adnotacje o podstawie prawnej dla danego 
wyroku. 

 k. 72 Ogłoszenie. W związku ze zgłoszeniem do wyborów tylko jednej listy, 
wybory zostały odwołane a radnymi zostali automatycznie kandydaci tej 
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jednej listy, m. in. Mendel Lipszyc, Abram‐Ber Ajzenberg i Gustaw 
Goldwasser.  

 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

sygn. 
1341 

Akta Głównego Komitetu wyborczego do Rady Miejskiej w mieście Kielcach. Wybory 
główne i uzupełniające w 1918‐1923 r. 
 
Ze względu na notoryczną nieobecność wielu radnych, która często uniemożliwiała 
zebranie quorum, postanowiono ogłosić uzupełniające wybory. Do uzupełniających 
wyborów zgłosiła się tylko 1 lista, z której wszyscy przedstawiciele (Polacy i Żydzi) 
stali się radnymi. 

 k. 3 Plakat z 15 stycznia 1919 zawierający pierwotny skład listy wyborcze do 
Rady Miejskiej. Ostatecznie wybory odbyły się nie w styczniu a w marcu a 
liczba list powiększyła się z 6 do 8. Wśród 6 list znajdują się 4 listy z 
nazwiskami żydowskich kandydatów. Lista nr 1 zawiera nazwiska 7 
kandydatów, nr 2 – 16 kandydatów, nr 4 – 3 kandydatów, nr 5 – 2 
kandydatów. 

 k. 89‐92 Lista właścicieli restauracji i piwiarni w Kielcach z 31 grudnia 1918 r. 
Na liście podane imię i nazwisko właściciela, oraz adres restauracji. Wśród 
właścicieli znajdują się Żydzi. 

 k. 138‐139 Pismo Przewodniczącego Głównej Komisji Wyborczej z dn. 12 
marca 1919 zawiadamiające poszczególnych radnych o wyborze na 
stanowisko. Pismo zawiera odręczne podpisy radnych (także Żydów) wraz z 
ich miejscem zamieszkania. 

 k. 151‐157 Protokół z posiedzenia Głównego Komitetu Wyborczego z dn. 15 
czerwca 1923 r. Na posiedzeniu tym wyznaczono 11 obwodów i komisji w 
nich zasiadających do mających się odbyć wyborów uzupełniających. W skład 
komisji wchodzą kieleccy Żydzi.  

 k. 175 Protokół z posiedzenia GKW (1923). Komisja zdecydowała o zmianie 
niektórych siedzib lokali wyborczych oraz zmianach personalnych w 
niektórych Obwodowych Komisjach. Zmieniają się także niektórzy żydowscy 
członkowie komisji (podane nazwiska osoby, która piastowała stanowiska i 
osoby, która ją zastępuje). 

 k. 197 Dokument zgłoszenia jedynej listy w wyborach uzupełniających 1923 r. 
Lista 19 kandydatów (5 Żydów)i 64 osób popierających ich kandydaturę. W 
danych kandydatów znaleźć możemy wiek, zawód i adres.  

 k. 218‐221 Lista kandydatów i popierających jej zarejestrowanie do wyborów 
do Rady Miejskiej z 1919 r. Nazwiska 7 kandydatów i 65 Żydów zgłaszających 
swoją listę. 

 k. 222‐227 Lista kandydatów i popierających jej zarejestrowanie do wyborów 
do Rady Miejskiej z dn. 9 stycznia 1919 r. Nazwiska 18 kandydatów i 91 
Żydów zgłaszających swoją listę. 

 k. 234‐237 Lista kandydatów i popierających jej zarejestrowanie z ramienia 
Żydowskiego Socjal‐Demokratycznego Robotniczego Komitetu Wyborczego 
„Poale‐Sjon” do wyborów do Rady Miejskiej ze stycznia 1919 r. Nazwiska 9 
kandydatów i 80 Żydów zgłaszających swoją listę. 

 k. 238 Lista kandydatów i popierających jej zarejestrowanie do 
wyborównRady Miejskiej z 1919 r. Nazwiska 2 kandydatów i 136 Żydów 
zgłaszających swoją listę. 

 k. 245‐256 Lista z dn. 9 stycznia 1919 r. osób zgłoszonych do wzięcia 
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czynnego udziału w wyborach do Rady Miejskiej z obwodu 4. Lista zawiera 
nazwiska, zawody, adresy i wiek wyborców. Na liście znajdują się w 
absolutnej większości nazwiska Żydów. 

 k. 263, 273‐277, 284‐286 Lista z dn. 5 stycznia 1919 r. osób zgłoszonych do 
wzięcia czynnego udziału w wyborach do Rady Miejskiej z rewiru 10 . Lista 
zawiera nazwiska, zawody, adresy i wiek wyborców. Na liście znajdują się w 
absolutnej większości nazwiska Żydów. 

 k. 287, 295‐299 Lista z dn. 5 stycznia 1919 r. osób zgłoszonych do wzięcia 
czynnego udziału w wyborach do Rady Miejskiej z rewiru 9 . Lista zawiera 
nazwiska, zawody, adresy i wiek wyborców. Na liście znajdują się w 
absolutnej większości nazwiska Żydów. 

 k. 313‐318 Pismo Przewodniczącego Komitetu Miejscowego VI obwodu do 
Komitetu Głównego Wyborców do Rady Miejskiej m. Kielce ze stycznia 1919 
r. Przewodniczący zawiadamia KGW o 33 Żydach z jego okręgu, którzy 
prawdopodobnie zarejestrowani są w innych okręgach. Podane są nazwiska i 
dokładne dane 33 osób. 

 k. 319‐325 Lista z dn. 5 stycznia 1919 r. osób zgłoszonych do wzięcia 
czynnego udziału w wyborach do Rady Miejskiej z rewiru 3 . Lista zawiera 
nazwiska, zawody, adresy i wiek wyborców. Na liście znajdują się w 
absolutnej większości nazwiska Żydów. 

 k. 337 Dokument powołania 5 członków Głównego Komitetu Wyborczego do 
Rady Miejskiej w Kielcach z grudnia 1918 r. Wśród członków znalazł się m. in. 
Natan Hassenbojm. 

 k. 345‐351 Protokół posiedzenia GKW z 27 grudnia 1918 r. Komitet wyznaczył 
11 obwodów do głosowania podając nazwy ulic wchodzących w skład 
obwodów oraz składy miejscowych Komitetów Wyborczych. W komitetach 
zasiadają przedstawiciele kieleckich Żydów. 

 k. 357 Plakat wyborczy z 1919 r. ogłaszający regulamin wyborów do Rady 
Miejskiej. Plakat zawiera podział na 11 okręgów wyborczych z 
wyszczególnieniem numerów nazw ulic, od których zaczynają się i na których 
kończą poszczególne okręgi. 

 k. 359‐365 Lista z dn. 5 stycznia 1919 r. osób zgłoszonych do wzięcia 
czynnego udziału w wyborach do Rady Miejskiej z rewiru 1. Lista zawiera 
nazwiska, zawody, adresy i wiek wyborców. Na liście znajdują się w 
absolutnej większości nazwiska Żydów. 

 k. 375‐384 Lista z dn. 5 stycznia 1919 r. osób zgłoszonych do wzięcia 
czynnego udziału w wyborach do Rady Miejskiej z rewiru 2. Lista zawiera 
nazwiska, zawody, adresy i wiek wyborców. Na liście znajdują się w 
absolutnej większości nazwiska Żydów. 

 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

sygn. 
1342 

Akta Głównego Komitetu Wyborczego do Rady Miejskiej do Rady Miejskiej w Kielcach 
za 1927 r. 
 
Zbiór dokumentów, korespondencji, plakatów itp. związanych z wyborami 
samorządowymi 1927 r.  

 k. 31 Wyciąg z protokółu z dn. 7 września 1927 r. z posiedzenia Rady Miejskiej 
przedstawiający listę powołanych do Głównej i Obwodowych Komisji 
Wyborczych. W ich składach podane nazwiska wielu Żydów. 

 k. 37 Pismo od Przewodniczącego Głównej Komisji Wyborczej  z dn. 9 
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września 1927 r. zawiadamiające o powołaniu na członka Obwodowej Komisji 
Wyborczej. Powołani zostali m. in. Beniamin Lew, Mojżesz Rotenberg, Abram 
Ber‐Ajzenberg. 

 k. 38 Pismo od Przewodniczącego Głównej Komisji Wyborczej  z dn. 9 
września 1927 r. zawiadamiające o powołaniu na członka Obwodowej Komisji 
Wyborczej. Powołani zostali m. in. Aron Josek Moszkowicz, Josek Fiszman, 
Alter Erlich, Wólf Kluska, Izaak Rajzman, Herszel Zagajski, Szapsia 
Goldszajder. 

 k. 51 Pismo od Przewodniczącego Głównej Komisji Wyborczej  z dn. 10 
września 1927 r. zawiadamiające o powołaniu na członka Obwodowej Komisji 
Wyborczej. Powołany zostali m. in. Hermana Lewi. 

 k. 59‐60 Dokument Głównej Komisji Wyborczej. Obwody głosowania do Rady 
Miejskiej w Kielcach. Podane nazwy ulic wchodzące w skład obwodów, nazwy 
lokali, w których oddawano głosy oraz składy Obwodowych Komisji 
Wyborczych. Członkami komisji są także kieleccy Żydzi. 

 K. 62 Plakat z 12 września 1927 r. przedstawiający obwody głosowania do 
Rady Miejskiej w Kielcach. Podane nazwy ulic wchodzące w skład obwodów, 
nazwy lokali, w których oddawano głosy oraz składy Obwodowych Komisji 
Wyborczych. Członkami Komisji są także kieleccy Żydzi. 

 k. 88 Protokół z posiedzenia Głównej Komisji Wyborczej z dn. 20 września 
1927 r. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele kieleckich Żydów. Na 
rewersie protokołu znajdują się ich odręczne podpisy. 

 k. 94 Zaświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Demokratycznych 
Rzemieślników Żydowskich w Kielcach. 

 k. 97 Protokół z posiedzenia Głównej Komisji Wyborczej z dn. 27 września 
1927 r. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele kieleckich Żydów.  

 k. 102 Pismo Przewodniczącego Głównej Komisji Wyborczej do Judy‐Lejba 
Zajde pełnomocnika listy nr 5 Żydowskiego Robotniczego Komitetu 
Wyborczego „Poale Syjon” z dn. 1 października 1927 w sprawie „braków i 
wad” w podanych przez niego danych osobowych żydowskich kandydatów. 

 k. 105 Pismo Przewodniczącego Głównej Komisji Wyborczej do Szymona 
Strawczyńskiego pełnomocnika listy nr 10 Komitetu Wyborczego 
Demokratycznych Rzemieślników Żydowskich z dn. 1 października 1927 w 
sprawie „braków, wad i uchybień” w podanych przez niego danych 
osobowych żydowskich kandydatów. 

 k. 107 Pismo Przewodniczącego Głównej Komisji Wyborczej do Lei‐Rejzli 
Blusztajn pełnomocniczki listy nr 13 Komitetu Wyborczego Żydowskiej 
Sosjalistycznej Partii Robotniczej „Poelej Sjon” z dn. 1 października 1927 w 
sprawi „braków i wad” w podanych przez nią danych osobowych żydowskich 
kandydatów. 

 k. 111‐112 Protokół z posiedzenia Głównej Komisji Wyborczej z dn. 3 
października 1927 r. Na zebraniu omawiane były korekty list wyborczych, 
także żydowskich. Spośród ugrupowań żydowskich uznano za ważne 6 list: 
listę nr 5 (Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy „Poale Syjon”, listę nr 8 
(Żydowski Związek Lokatorów w Kielcach), listę nr 10 (Demokratyczni 
Rzemieślnicy Żydowscy w Kielcach), listę nr 13 (Komitet Wyborczy Żydowskiej 
Socjalistycznej Partii Robotniczej „Poalej Sjon”, listę nr 14 (Żydowski Blok 
Gospodarczy) oraz listę nr 18 (Zjednoczony Narodowy Żydowski Komitet 
Wyborczy). 

 k. 190‐191 Lista kandydatów na stanowiska radnych i popierających jej 
zarejestrowanie Żydowskiego Robotniczego Komitetu Wyborczego „Poale 
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Syjon” (nr 5). Nazwiska 12 kandydatów i 72 Żydów popierających zgłoszenie 
listy. 

 192‐201 Odręcznie napisane oświadczenia zgody na kandydowanie Żydów z 
listy nr 5. 

 k. 203‐204 Lista kandydatów na stanowiska radnych Zjednoczonego 
Narodowo‐Żydowskiego Komitetu Wyborczego w Kielcach (nr 6). Lista 
wycofana 30 września 1927 ze względów formalnych. 

 k. 205 Pismo z 30 września 1927 dotyczące wycofania listy nr 6 z wyborów do 
Rady Miejskiej. 

 k. 258‐259 Lista wyborcza kandydatów do Rady Miejskiej miasta Kielc i 
popierających jej zarejestrowanie Żydowskiego Związku Ochrony Lokatorów 
w Kielcach (nr 8). Nazwiska 7 kandydatów i 82 Żydów zgłaszających swoją 
listę. 

 k. 260‐266 Odręcznie napisane oświadczenia zgody na kandydowanie Żydów 
z listy nr 8. 

 k. 267‐268 Lista kandydatów i popierających jej zarejestrowanie do Rady 
Miejskiej z ramienia Demokratycznych Rzemieślników Żydowskich w Kielcach 
(nr 10). Nazwiska 8 kandydatów i 81 Żydów zgłaszających swoją listę. 

 k. 269‐274 Odręcznie napisane oświadczenia zgody na kandydowanie Żydów 
z listy nr 10. 

 k. 277 Pismo Szymona Strawczyńskiego pełnomocnika listy nr 10 do 
Przewodniczącego Głównej Komisji Wyborczej z dn. 2 października 1927. 
Pismo jest odpowiedzią na wcześniejszy list Przewodniczącego GKW (patrz 
karta 105) uzupełniającą „braki i wady” zawarte w złożonej przed Komisję 
listy wyborczej. 

 k. 278‐280 Lista kandydatów i popierających jej zarejestrowanie Komitetu 
Wyborczego „Jedności Robotniczej” w Kielcach (nr 11). Lista zawiera w 
większości nazwiska Polaków, jednak sporadycznie pojawiają się nazwiska 
żydowskie np. Chil Aba Goldberg czy Icek Zylbersztein. 

 k. 282 Oświadczenie Chila Aby Goldberga zgody na kandydowanie z listy nr 
11. 

 k. 284 Oświadczenie Majera Szterenszosa zgody na kandydowanie z listy nr 
11. 

 k. 294 Oświadczenie Icka Zylberszteina zgody na kandydowanie z listy nr 11. 

 k. 303 Pismo Przewodniczącego Głównej Komisji Wyborczej do Stanisława 
Toporowskiego pełnomocnika listy nr 11 Komitetu Wyborczego „Jedności 
Robotniczej” z dn. 1 października 1927 w sprawi „wad i braków” w podanych 
przez niego danych osobowych kandydatów. Zastrzeżenia dotyczą m. in. 
Majera Szterenszosa, Mendla Cytrona i Chila‐Aby Goldberga. 

 k. 304 Odpowiedź S. Toporowskiego na pismo Przewodniczącego GKW z dn. 2 
października 1927.  Pismo uzupełnia „wady i braki” w pierwotnej liście także 
w przypadku Majera Szterenszosa, Mendla Cytrona i Chila‐Aby Goldberga. 

 k. 312‐313 Lista kandydatów i popierających jej zarejestrowanie Komitetu 
Wyborczego Żydowskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej „Poalej‐Sjon” (nr 
13). Nazwiska 12 kandydatów i 74 Żydów zgłaszających swoją listę. 

 k. 314‐325 Oświadczenia zgody na kandydowanie Żydów z listy nr 13. 

 k. 327 Odpowiedź Zastępcy Pełnomocnika listy nr 13 na pismo 
Przewodniczącego GKW (patrz karta 107)z dn. 3 września 1927. Pismo 
uzupełnia nieścisłości w pierwotnej liście zgłoszonej do GKW.  

 k. 328‐329 Lista kandydatów i popierających jej zarejestrowanie Żydowskiego 
Bloku Gospodarczego (nr 14). Lista 12 kandydatów i 57 popierających ją 
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Żydów. 

 k. 330‐341 Oświadczenia zgody na kandydowanie Żydów z listy nr 14. 

 k. 389‐391 Lista kandydatów i popierających jej zarejestrowanie 
Zjednoczonego Narodowo‐Żydowskiego Komitetu Wyborczego (nr 18). Lista 
14 kandydatów i 69 Żydów zgłaszających swoją listę. 

 k. 392‐405 Oświadczenia zgody na kandydowanie Żydów z listy nr 18. 

 k. 408 Plakat ogłaszający wybory do Rady Miejskiej w Kielcach z dn. 5 
października 1927 r. Na plakacie wyszczególnionych jest 13 list wyborczych w 
tym 6 list żydowskich (nr 5, 7, 8, 13, 14, 18). Podana jest pełna lista 
kandydatów z każdego komitetu wyborczego ich wiek, zawód i adres. 

 k. 412 Pismo Przewodniczącego GKW do pełnomocników poszczególnych 
Komitetów Wyborczych, także żydowskich z dn. 3 października 1927 r. 

 k. 417 Pismo Przewodniczącego GKW do Judy‐Lejba Zajde pełnomocnika listy 
nr 5 z dn. 5 października 1927 r. w sprawie skreślenia z niniejszej listy Berka 
Karpusińskiego, Izraela Apla, Szai Grosa i Fiszla Gęgiera. 

 k. 418 Pismo Przewodniczącego GKW do Szymona Strawczyńskiego 
pełnomocnika listy nr 10 z dn. 5 października 1927 r. w sprawie skreślenia z 
niniejszej listy Szmula‐Jankla Ickowicza. 

 k. 421 Pismo Przewodniczącego GKW do Leji‐Rajzli Blusztejn pełnomocniczki 
listy nr 13 z dn. 5 października 1927 r. w sprawie skreślenia z niniejszej listy 
Abrama Chila Kierszenbauma, Henocha Pinkusowicza, Moszka Śmiałego i 
Szmula Targownika. 

 k. 427 Pismo pełnomocnika listy nr 5 (Żydowski Robotniczy Komitet 
Wyborczy „Poale Syjon) do Przewodniczącego GKW z dn. 5 października 1927 
r. Wykaz „mężów zaufania” i ich zastępców z zaznaczeniem Obwodów, do 
których zostali przydzieleni.  

 k. 431 Pismo pełnomocnika listy nr 8 (Żydowski Związek Lokatorów w 
Kielcach) do Przewodniczącego GKW z dn. 8 października 1927 r. Wykaz 
„mężów zaufania” i ich zastępców z zaznaczeniem Obwodów, do których 
zostali przydzieleni.  

 k. 432 Pismo pełnomocnika listy nr 10 (Demokratyczni Rzemieślnicy 
Żydowscy w Kielcach) do Przewodniczącego GKW z dn. 5 października 1927 r. 
Wykaz „mężów zaufania” i ich zastępców z zaznaczeniem Obwodów, do 
których zostali przydzieleni.  

 k. 436 Pismo pełnomocnika listy nr 13 ((Komitet Wyborczy Żydowskiej 
Socjalistycznej Partii Robotniczej „Poalej Sjon”) do Przewodniczącego GKW. 
Wykaz „mężów zaufania” i ich zastępców z zaznaczeniem Obwodów, do 
których zostali przydzieleni.  

 k. 437‐438 Pisma pełnomocnika listy nr 14 (Żydowski Blok Gospodarczy) do 
Przewodniczącego GKW z dni 4 i 9 października 1927 r. Wykaz „mężów 
zaufania” i ich zastępców z zaznaczeniem Obwodów, do których zostali 
przydzieleni.  

 k. 440 Pismo pełnomocnika listy nr 18 (Zjednoczony Narodowy Żydowski 
Komitet Wyborczy) do Przewodniczącego GKW z dn. 7 października 1927 r. 
Wykaz „mężów zaufania” i ich zastępców z zaznaczeniem Obwodów, do 
których zostali przydzieleni.  

 k. 444‐446 Protokół z posiedzenia Głównej Komisji Wyborczej z dn. 9/10 
października 1927 r. w sprawie dostarczenia przez Okręgowe Komisje 
Wyborcze wyników głosowania. Podanie poszczególnych wyników każdej z 
list w przeliczeniu na mandaty. Wykaz zwycięzców wyborów do Rady 
Miejskiej. W sumie listy żydowskie zdobyły 10 na 33 mandaty. Najwięcej 
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Żydowski Blok Gospodarczy – 5 mandatów (Herman Lewi, Benjamin Lew, 
Szapsia‐Josef Goldszajder, Josek Fiszman, Judka Gutman), następnie 
Zjednoczony Narodowy Żydowski Komitet Wyborczy – 4 mandaty (Herszel 
Zagajski, Dawid Rosenberg, Mojżesz Pelc, Aron Josef Moszkowicz) 
Demokratyczni Rzemieślnicy Żydowscy w Kielcach – 1 mandat (Markus 
Rawicki). Pozostałym komitetom żydowskim nie udało się uzyskać 
mandatów. 

 k. 448 Zestawienie obliczenia głosów oddanych przy wyborach do Rady 
Miejskiej w Kielcach z dn. 9 października 1927 r. Szczegółowe zestawienie 
wszystkich głosów oddanych na poszczególne listy we wszystkich 11 okręgach 
wyborczych. Na 15 208 ważnych głosów lista nr 5 otrzymała ich 358, nr 8 – 
70, nr 10 – 482, nr 13 – 236, nr 14 – 2240 a nr 18 – 1651 głosów. 

 k. 582 Maszynopis ogłoszenia wyników wyborów do Rady Miejskiej w 
Kielcach. Podane wyniki głosowania na wszystkie listy, frekwencja i nazwiska 
zwycięzców (bez podania z której wywodzą się partii). 

 k. 583 Plakat ogłaszający wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Kielcach z dn. 
10 października 1927 r. Podane wyniki głosowania na wszystkie listy, 
frekwencja i nazwiska zwycięzców (bez podania z której wywodzą się partii). 

 k. 606‐607 Wykaz diet należnych członkom Głównej i Obwodowych Komisji 
Wyborczych. Diety obejmują kwoty od 15 do 585 zł za okres od 1 do 39 dni 
pracy. Diety otrzymali także zasiadający w komisjach Żydzi. 

 k. 609 Pismo Przewodniczącego GKW do Magistratu m. Kielc z 26 
października 1927 r. wyszczególniające 17 zastępców radnych, zgodnie z 
parytetem podziału na mandaty. W tej grupie znaleźli się m. in. Abram‐Josek 
Kohn, Józef Lewinson, Szlama‐Lejba Rotman i Moszek‐Dawid Rottenberg. 

 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i 
maszynopis]         

sygn. 
1343 

Lista wyborców do Rady Miejskiej w Kielcach Obwodu nr 1.
 
Lista 2356 wyborców sporządzona w 20 lutego 1919 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Rynek, Starej Warszawskiej, Nowej Warszawskie, Plac NMP, Silnicznej, Borzęckieji 
Koziej. Podane są imiona i nazwiska wyborców, ich wiek, zawód, miejsce stałego 
zamieszkania oraz informacje „otrzymał koperty” oraz „oddał kartę głosowania”. 
Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1344 

Lista wyborców do Rady Miejskiej w Kielcach Obwodu nr 2. 
 
Lista 1885 wyborców sporządzona w 20 lutego 1919 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Bodzentyńskiej, Kościuszki, Zagnańskiej, Domaszowskiej, Źródlanej, Św. Aleksandra, 
Ceglanej, Nowej Warszawskiej i Zagórskiej. Podane są imiona i nazwiska wyborców, 
ich wiek, zawód, miejsce stałego zamieszkania oraz informacje „otrzymał koperty” 
oraz „oddał kartę głosowania”. Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się 
nazwiska żydowskich wyborców.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1345 

 

Lista wyborców do Rady Miejskiej w Kielcach Obwodu nr 3. 
 
Lista 1894 wyborców sporządzona w lutym 1919 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Polnej, Nowej Warszawskiej, Starej Warszawskiej, Targowej, Nowy Świat, Niskiej, Św. 
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Aleksandra, Św. Wojciecha,  Starej Św. Wojciecha, Wiejskiej i Cichej. Podane są 
imiona i nazwiska wyborców, ich wiek, zawód, miejsce stałego zamieszkania oraz 
informacje „otrzymał koperty” oraz „oddał kartę głosowania”. Praktycznie na każdej 
stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców.  
   
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1346 

Lista wyborców do Rady Miejskiej w Kielcach Obwodu nr 4.
 
Lista 1597 wyborców sporządzona 20 lutego 1919 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Nowy Świat, Dąbrowskiej, Nowej Zagnańskiej, Starej Zagnańskiej, Szydłowskiej, 
Stolarskiej, Wąskiej, Krzywej i Piaski. Podane są imiona i nazwiska wyborców, ich 
wiek, zawód, miejsce stałego zamieszkania oraz informacje „otrzymał koperty” oraz 
„oddał kartę głosowania”. Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska 
żydowskich wyborców. Spis nazwisk rozpoczyna się od karty 5. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1347 

 

Lista wyborców do Rady Miejskiej w Kielcach Obwodu nr 5. 
 
Lista 1781 wyborców sporządzona 17 lutego 1919 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Starej Zagnańskiej, Starej Warszawskiej, Jasnej, i Niewachlowskiej. Podane są imiona i 
nazwiska wyborców, ich wiek, zawód, miejsce stałego zamieszkania oraz informacje 
„otrzymał koperty” oraz „oddał kartę głosowania”. Praktycznie na każdej stronie listy 
pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1348 

Lista wyborców do Rady Miejskiej w Kielcach Obwodu nr 6. 
 
Lista 1715 wyborców sporządzona 22 lutego 1919 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Niewachlowskiej, Herbskiej, Czarnowskiej, Franciszka Józefa (Kolejowej), Podwale, 
Żelaznej, Składowej, Czystej i Tylnej. Podane są imiona i nazwiska wyborców, ich 
wiek, zawód, miejsce stałego zamieszkania oraz informacje „otrzymał koperty” oraz 
„oddał kartę głosowania”. Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska 
żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1349 

Lista wyborców do Rady Miejskiej w Kielcach Obwodu nr 7. 
 
Lista 1748 wyborców sporządzona 21 lutego 1919 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Wspólnej, Niewachlowskiej, Czystej, Karczówkowskiej, Młynarskiej, Franciszka Józefa, 
Kolejowej, Leśnej, Zamkowej i Kapitulnej. Podane są imiona i nazwiska wyborców, ich 
wiek, zawód, miejsce stałego zamieszkania oraz informacje „otrzymał koperty” oraz 
„oddał kartę głosowania”. Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska 
żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1350 

Lista wyborców do Rady Miejskiej w Kielcach Obwodu nr 8. 
 
Lista 1115 wyborców sporządzona 17 lutego 1919 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Chęcińskiej, Ogrodowej, Baranówek, Spacerowej, Młynarskiego i Zacisze. Podane są 
imiona i nazwiska wyborców, ich wiek, zawód, miejsce stałego zamieszkania oraz 
informacje „otrzymał koperty” oraz „oddał kartę głosowania”. Praktycznie na każdej 
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stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców.
   
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1351 

Lista wyborców do Rady Miejskiej w Kielcach Obwodu nr 9.
 
Lista 1869 wyborców sporządzona 17 lutego 1919 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Seminaryjskiej, Lipowej, Prostej, Szerokiej, Baranówek, Barwinek i 3 maja. Podane są 
imiona i nazwiska wyborców, ich wiek, zawód, miejsce stałego zamieszkania oraz 
informacje „otrzymał koperty” oraz „oddał kartę głosowania”. Praktycznie na każdej 
stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1352 

Lista wyborców do Rady Miejskiej w Kielcach Obwodu nr 10. 
 
Lista 1826 wyborców sporządzona 17 lutego 1919 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Pocztowej, Bazarowej, Mickiewicza, Hypotecznej, Dużej, Konstantego i 
Seminaryjskiej. Podane są imiona i nazwiska wyborców, ich wiek, zawód, miejsce 
stałego zamieszkania oraz informacje „otrzymał koperty” oraz „oddał kartę 
głosowania”. Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich 
wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1353 

Lista wyborców do Rady Miejskiej w Kielcach Obwodu nr 11. 
 
Lista 1701 wyborców sporządzona 17 lutego 1919 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Niecałej, Wesołej, Hypotecznej, św. Leonarda, Małej i Dużej. Podane są imiona i 
nazwiska wyborców, ich wiek, zawód, miejsce stałego zamieszkania oraz informacje 
„otrzymał koperty” oraz „oddał kartę głosowania”. Praktycznie na każdej stronie listy 
pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1354 

Lista wyborców z I Obwodu głosowania do Rady Miejskiej w 1927 r. 
 
Lista 2145 wyborców sporządzona 30 września 1927 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Niewachlowskiej, Podwalnej, Herbskiej, Młyńskiej i Żurawiej. Podane są imiona i 
nazwiska wyborców w porządku alfabetycznym, ich wiek, zawód, miejsce stałego 
zamieszkania oraz informacje czy dana osoba oddała swój głos w wyborach. 
Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców.  
   
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1355 

Lista wyborców z III Obwodu głosowania do Rady Miejskiej w 1927 r. 
 
Lista 2044 wyborców sporządzona 13 września 1927 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Kapitulnej, Starej Warszawskiej i Leśnej. Podane są imiona i nazwiska wyborców w 
porządku alfabetycznym, ich wiek, zawód, miejsce stałego zamieszkania oraz 
informacje czy dana osoba oddała swój głos w wyborach. Praktycznie na każdej 
stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 
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sygn. 
1356 

Lista wyborców z IV Obwodu głosowania do Rady Miejskiej w 1927 r. 
 
Lista 2306 wyborców sporządzona 13 września 1927 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Starej i Nowej Warszawskiej, Nowy Świat, Dąbrowskiej, Szydłowskiej i Targowej. 
Podane są imiona i nazwiska wyborców w porządku alfabetycznym, ich wiek, zawód, 
miejsce stałego zamieszkania oraz informacje czy dana osoba oddała swój głos w 
wyborach. Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich 
wyborców.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1357 

Lista wyborców z V Obwodu głosowania do Rady Miejskiej w 1927 r. 
 
Lista 2106 wyborców sporządzona 21 września 1927 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Bodzentyńskiej, Niskiej, Polnej, Silnicznej, Cichej, Koziej, Gęsiej i św. Wojciecha. 
Podane są imiona i nazwiska wyborców w porządku alfabetycznym, ich wiek, zawód, 
miejsce stałego zamieszkania oraz informacje czy dana osoba oddała swój głos w 
wyborach. Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich 
wyborców.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1358 

Lista wyborców z VI Obwodu głosowania do Rady Miejskiej w 1927 r. 
 
Lista 2205 wyborców sporządzona 27 września 1927 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Zagórskiej, św. Aleksandra, Ceglanej, Domaszowskiej, Kościuszki, Szerokiej i 
Źródłowej. Podane są imiona i nazwiska wyborców w porządku alfabetycznym, ich 
wiek, zawód, miejsce stałego zamieszkania oraz informacje czy dana osoba oddała 
swój głos w wyborach. Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska 
żydowskich wyborców.  
   
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1359 

Lista wyborców z VII Obwodu głosowania do Rady Miejskiej w 1927 r. 
 
Lista 2338 wyborców sporządzona 23 września 1927 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Dużej, Kilińskiego, św. Leonarda, Rynek i Wesołej. Podane są imiona i nazwiska 
wyborców w porządku alfabetycznym, ich wiek, zawód, miejsce stałego zamieszkania 
oraz informacje czy dana osoba oddała swój głos w wyborach. Praktycznie na każdej 
stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1360 

Lista wyborców z VIII Obwodu głosowania do Rady Miejskiej w 1927 r. 
 
Lista 2263 wyborców sporządzona 21 września 1927 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Śniadeckich, Hipotecznej, Mickiewicza, Seminaryjskiej i Placu Wolności. Podane są 
imiona i nazwiska wyborców w porządku alfabetycznym, ich wiek, zawód, miejsce 
stałego zamieszkania oraz informacje czy dana osoba oddała swój głos w wyborach. 
Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1361 

Lista wyborców z IX Obwodu głosowania do Rady Miejskiej w 1927 r. 
 
Lista 2354 wyborców sporządzona we wrześniu 1927 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
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3 Maja, Dymińskiej, Baranówek, Plac NMP, Prostej, Lipowej i Dymińskiej. Podane są 
imiona i nazwiska wyborców w porządku alfabetycznym, ich wiek, zawód, miejsce 
stałego zamieszkania oraz informacje czy dana osoba oddała swój głos w wyborach. 
Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1362 

Lista wyborców z X Obwodu głosowania do Rady Miejskiej w 1927 r. 
 
Lista 2003 wyborców sporządzona 23 września 1927 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Chęcińskiej, Czystej, Żelaznej, Ogrodowej, Krakowskiej, Spacerowej i Zacisze. Podane 
są imiona i nazwiska wyborców w porządku alfabetycznym, ich wiek, zawód, miejsce 
stałego zamieszkania oraz informacje czy dana osoba oddała swój głos w wyborach. 
Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1363 

Lista wyborców z XI Obwodu głosowania do Rady Miejskiej w 1927 r. 
 
Lista 2167 wyborców sporządzona 22 września 1927 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Sienkiewicza, Czarnowskiej, Składowej, Planty, Staszyca i Zamkowej. Podane są 
imiona i nazwiska wyborców w porządku alfabetycznym, ich wiek, zawód, miejsce 
stałego zamieszkania oraz informacje czy dana osoba oddała swój głos w wyborach. 
Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1364 

Wybory do Sejmu Ustawodawczego 
 
W wyborach tych na 8 posłów z okręgu, nie było żadnego przedstawiciela 
żydowskiego (k. 227) 

 k. 19, 23‐24 Pismo Zarządu Gminy Izraelickiej w Kielcach do Prezydenta m. 
Kielc z 10 grudnia 1918 r. z propozycją 57 kandydatów do obsadzenia 
składów 1/3 komisji wyborczych. Podane imiona i nazwiska kandydatów. 

 k. 75 Spis obwodów do głosowania do Sejmu Ustawodawczego w Kielcach. 
Podane nazwy ulic i ostateczne składy miejscowych Komisji Wyborczych. 
Jedną trzecią składów wszystkich komisji stanowią kieleccy Żydzi.  

 k. 92‐96 Listy osób sądownie pozbawionych praw obywatelskich. Na listach 
znajdują się dane osobowe skazańców, w tym nazwiska kieleckich Żydów. 

 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

sygn. 
1365 

Wybory do Sejmu i Senatu 1922 r.
 
Zbiór dokumentów, korespondencji, plakatów itp. związanych z wyborami 1922 r.  

 k. 69‐71 Lista z dn. 30 sierpnia 1922 r. osób wybranych przez Radę Miejską na 
członków i zastępców do Komisji Okręgowej i Obwodowych Wyborczych w 
Kielcach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. W składach 
zarówno Okręgowej jak i Obwodowych Komisji Wyborczych znajdują się 
przedstawiciele kieleckich Żydów.  

 k. 85 Wykaz osób pozostających pod nadzorem Policji Państwowej. Na liście 
osób pozostających pod nadzorem policji (i tym samym pozbawionych prawa 
do głosowania) znajdują się nazwiska Żydów. Podane są także artykuły 
kodeksu karnego, za złamanie których osoby te zostały pozbawione wolności. 
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Część pozostających pod nadzorem np. Szymon Goldfarb zatrzymana jest z
powodów przynależności do armii sowieckiej. 

 k. 109‐112 Pismo Przewodniczącego 71 obwodu wyborczego do Prezydenta 
m. Kielc w sprawie uzupełnienia wiadomości co do obywatelstwa polskiego 
27 osób (w tym 10 Żydów). Nazwiska niektórych osób są trudne do 
odczytania. 

 k. 113 Druk z nazwiskami (czytelnymi) osób wymienionych w powyższym 
piśmie. 

 k. 162‐163 Wykaz osób wyznania Mojżeszowego zmarłych w Kielcach od 18 
sierpnia 1922 r. Wykaz podaje imię i nazwisko zmarłego, jego wiek, datę i 
miejsce śmierci. 

 k. 167 Imienny wykaz zgonów za czas od 17 sierpnia do 29 września 1922 r. 
Na wykazie pojawiają się nazwiska wielu kieleckich Żydów. 

 k. 229 Komunikat Magistratu o wyborze członków Komisji Okręgowej nr 20. 
W składzie komisji znajdują się przedstawiciele kieleckich Żydów. 

 k. 335‐341 Lista płacy urzędników i funkcjonariuszy Magistratu m. Kielc za 
styczeń 1920 r. Lista zawiera m. in. nazwiska czołowych przedstawicieli 
kieleckich Żydów i wysokość ich pensji. 

 k. 355‐361 Lista płacy urzędników i funkcjonariuszy Magistratu m. Kielc za 
luty 1920 r. Lista zawiera m. in. nazwiska czołowych przedstawicieli kieleckich 
Żydów i wysokość ich pensji. 

 k. 379‐385 Lista płacy urzędników i funkcjonariuszy Magistratu m. Kielc za 
marzec 1920 r. Lista zawiera m. in. nazwiska czołowych przedstawicieli 
kieleckich Żydów i wysokość ich pensji. 

 k. 400 Ogłoszenie składów Obwodowych Komisji Wyborczych do Sejmu i 
Senatu w Okręgu Wyborczym nr 20 (Kielce, Jędrzejów, Włoszczowa). 
Ostateczny wykaz członków 80 Obwodowych Komisji Wyborczych, w ich 
składzie wielu Żydów. 

 k. 411 Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej o wyborach do Sejmu. 
Ogłoszenie prezentuje kandydatów z 16 list ogólnokrajowych (z podziałem na 
kandydatów z listy „państwowej” i „okręgowej) i 4 list regionalnych. Na liście 
„okręgowej” Bloku Mniejszości Narodowych RP znajdują się nazwiska 
kieleckich Żydów. Na liście Żydowskiego Robotniczego Komitetu Wyborczego 
(nr 11) nie ma żadnych kandydatów z Kielc.  

 k. 416 Ogłoszenie OKW o wyborach do Senatu. Ogłoszenie prezentuje 
kandydatów z 16 list ogólnokrajowych (z podziałem na kandydatów z listy 
„państwowej” i „okręgowej) i 3 list regionalnych. Na liście „okręgowej” Bloku 
Mniejszości Narodowych RP znajdują się nazwiska kieleckich Żydów.  

 k. 424 Ogłoszenie OKW o wynikach wyborów do Senatu. Kandydaci Bloku 
Mniejszości otrzymali w tym okręgu 76 024 głosów (na 616 416). Niestety 
żaden z kieleckich Żydów nie został senatorem. Senatorem z tego okręgu 
został Abram Truskier z Warszawy. 

 k. 426 Ogłoszenie OKW o wynikach wyborów do Sejmu. Kandydaci BMN RP 
otrzymali w tym okręgu 14 812 głosów a kandydaci Żydowskiego 
Robotniczego Komitetu Wyborczego 804 głosy. Głosy te nie wystarczyły aby 
wprowadzić swoich kandydatów do sejmu. 

 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i 
maszynopis] 
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sygn. 
1366 

Wybory do Sejmu i Senatu 1928 r.
 
Zbiór dokumentów, korespondencji, plakatów itp. związanych z wyborami 1928 r.  

 k. 82 Ogłoszenie z dn. 23 grudnia 1927 r. o składzie Obwodowych Komisji 
Wyborczych w Okręgu Kielce‐Jędrzejów‐Włoszczowa (nr 20). W składzie 
większości OKW znajdują się przedstawiciele kieleckich Żydów. 

 k. 271 Ogłoszenie o wyborach do Sejmu 1928 r. Na listach żydowskich (nr 4, 
5, 18 i 33) zarówno „okręgowych” i „państwowych” brak jest żydowskich 
kandydatów z Kielc. 

 k. 274 Ogłoszenie o wyborach do Senatu 1928 r. Na listach żydowskich (nr 18, 
33) zarówno „okręgowych” i „państwowych” brak jest żydowskich 
kandydatów z Kielc. 

 k. 376 Obwieszczenie o wynikach wyborów do Sejmu z dn. 7 marca 1928 r. 
Na Ogólny Żydowski Związek „Bund” w Polsce (nr 4) głosowało 35 osób, na 
Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy Poalej‐Sjon (nr 5) 306 osób, na Listę 
Bloku Mniejszości Narodowych w Polsce (nr 18) 7 728 osób, na Ogólno‐
Żydowski Narodowy Blok Wyborczy do Sejmu i Senatu (nr 33) 2 208. Głosy te 
nie wystarczyły aby wprowadzić swoich kandydatów do Sejmu. 

 k. 392 Obwieszczenie o wynikach wyborów do Senatu z dn. 15 marca 1928 r. 
Na Listę Bloku Mniejszości Narodowych w Polsce (nr 18) głosowało 48 520 
osób, na Ogólno‐Żydowski Narodowy Blok Wyborczy do Sejmu i Senatu (nr 
33) 17 561. Blok Mniejszości Narodwych wprowadził do Senatu 1 
przedstawiciela – Izaaka Icka Rubinszteina – nadrabina Wilna. 

 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

sygn. 
1367 

Wybory do Sejmu i Senatu 1930 r. 
 
Zbiór dokumentów, korespondencji, plakatów itp. związanych z wyborami 1930 r.  

 k. 110‐115 Wykaz osób oddanych pod dozór policyjny. Lista zawiera 
nazwiska, adresy i powód zatrzymania 61 osób, w tym grupa Żydów. Osoby te 
pozbawione były możliwości głosowania w wyborach 1930 roku.  

 k. 116 Ogłoszenie o wyborach do Sejmu i Senatu 1930 r. Wymieniony jest 
skład Okręgowej Komisji Wyborczej. Jej członkiem został Izaak‐Majer 
Rajzman a jego zastępcą Chil Zagajski. 

 k. 162 Ogłoszenie z dn. 17 września 1930 r. o składzie Obwodowych Komisji 
Wyborczych w Okręgu Kielce‐Jędrzejów‐Włoszczowa (nr 20). W składzie 
większości OKW znajdują się przedstawiciele kieleckich Żydów. 

 k. 246 Ogłoszenie o wyborach do Senatu 1930 r. Na listach żydowskich (nr 17, 
18) zarówno „okręgowych” i „państwowych” brak jest żydowskich 
kandydatów z Kielc. Jedynie pełnomocnikami tych list są kieleccy Żydzi – 
podane nazwiska. 

 k. 248 Ogłoszenie o wyborach do Sejmu 1930 r. Na listach żydowskich (nr 5, 
6, 17 i 18) zarówno „okręgowych” i „państwowych” brak jest żydowskich 
kandydatów z Kielc. Kieleccy Żydzi są jedynie pełnomocnikami tych list – 
podane nazwiska. 

 k. 296 Obwieszczenie o wynikach wyborów do Sejmu z dn. 18 listopada 1930 
r. Na Ogólny Żydowski Związek „Bund” w Polsce (nr 5) głosowało 95 osób, na 
Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy Poalej‐Sjon (nr 6) 311 osób, na Blok 
Obrony Praw Narodowości Żydowskiej w Polsce (nr 17) 3 390 osób, na 
Ogólno‐Żydowski Narodowy Blok Gospodarczy (nr 18) 206. Głosy te nie 
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wystarczyły aby wprowadzić swoich kandydatów do Sejmu. 

 k. 297 Obwieszczenie o wynikach wyborów do Senatu z dn. 27 listopada 1930 
r. Na Blok Obrony Praw Narodowości Żydowskiej w Polsce (nr 17) głosowało 
29 308 osób, na Ogólno‐Żydowski Narodowy Blok Gospodarczy (nr 18) 32 459 
osób. Głosy te nie wystarczyły aby wprowadzić swoich kandydatów do Sejmu.

 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

sygn. 
1368 

Wybory do Sejmu i Senatu 1928 r. (Uzupełniające dokumenty)
 
Zbiór dokumentów, korespondencji, plakatów itp. związanych z wyborami 1928 r.  

 k. 46‐47 Pismo Przewodniczącego IV Obwodowej Komisji Wyborczej do 
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dn. 5 stycznia 
1928 r. Przewodniczący domaga się ukarania jednego z członków IV 
Obwodowej Komisji – Joska Zajączkowskiego. Według niego Zajączkowski 
„zasługuje na surowsze ukaranie dlatego, że mieszka w Rynku Nr. 5, zaczem 
kilka kroków od Magistratu, mimo to od dyżurowania [przy wyłożeniu list 
wyborczych] się uchyla, widać z jego niedbalstwa tylko oczywiste i rozmyślne 
lekceważenie w sobie swych obowiązków.” 

 k. 50 Podobne pismo, tym razem w sprawie ukarania Abrama Chila 
Kirszenbauma. 

 k. 77 Lista pełnomocników i zastępców (wraz z adresami) wszystkich list 
wyborczych, w tym 4 list żydowskich z dn. 16 lutego 1928 r. 

 k. 118 Pisemne odwołanie Abrama Chila Kirszenbauma od grzywny nałożonej 
na niego przez Okręgową Komisję Wyborczą z dn. 12 stycznia 1928 r. 

 k. 119 Odpowiedź OKW na pismo Kirszenbauma 

 k. 145 Pismo Przewodniczącego IV Obwodowej Komisji Wyborczej do 
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dn. 17 stycznia 
1928 r. Przewodniczący prosi o zwolnienie z płacenia grzywny Joska 
Zajączkowskiego i Abrama Chila Kirszenbauma, gdyż usprawiedliwili swoje 
nieobecności a na dyżury przychodzili odtąd punktualnie. 

 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, paginowane, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

sygn. 
1371 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1922 r. Obwód głosowania 67 
 
Lista 789 wyborców sporządzona 13 września 1922 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Bodzentyńskiej (nr 1‐68) i Kościuszki (nr 3‐18). Wyliczani są kolejno mieszkańcy 
poszczególnych budynków na kolejnych ulicach. Ponadto podana jest ich data 
urodzenia lub wiek, zawód oraz data, od której dany obywatel mieszkał w tym 
obwodzie do głosowania. Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska 
żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1372 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1922 r. Obwód głosowania 68 i 70 
 
Obwód 68: 
Lista 733 wyborców sporządzona w 1922 r. Obejmująca wyborców z ulic: Koziej (nr 3‐
5), Niecałej‐Wesołej (nr 2), Niecałej (nr 4‐8), Orlej (nr 4), Rynek (nr 1‐20) i Wesołej (nr 
2‐61). Wyliczani są kolejno mieszkańcy poszczególnych budynków na kolejnych 
ulicach. Ponadto podana jest ich data urodzenia lub wiek, zawód oraz data, od której 
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dany obywatel mieszkał w tym obwodzie do głosowania. Praktycznie na każdej 
stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców. 
   
Obwód 70: 
Lista 1226 wyborców sporządzona 14 września 1922 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Zagórskiej (nr 2‐38), Kapitulnej (nr 4‐11), Cichej (nr 2‐8), Silnicznej (nr 1‐10), 
Kolejowej (nr 1‐67). Wyliczani są kolejno mieszkańcy poszczególnych budynków na 
kolejnych ulicach. Ponadto podana jest ich data urodzenia lub wiek, zawód oraz data, 
od której dany obywatel mieszkał w tym obwodzie do głosowania. Praktycznie na 
każdej stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1373 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1922 r. Obwód głosowania 71 
 
Lista 827 wyborców sporządzona w 1922 r. Obejmująca wyborców z ulic: Chęcińskiej 
(nr 5‐44), Chęcińskiej Szosy (nr 1 i 5), Kadzielni (nr 4), Młynarskiej (nr 2‐53), 
Ogrodowej (nr 4‐8), Spacerowej (nr 5‐51), Zacisze (nr 7‐11) i Zamkowej (nr 2‐8). 
Wyliczani są kolejno mieszkańcy poszczególnych budynków na kolejnych ulicach. 
Ponadto podana jest ich data urodzenia lub wiek, zawód oraz data, od której dany 
obywatel mieszkał w tym obwodzie do głosowania. Praktycznie na każdej stronie listy 
pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1374 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1922 r. Obwód głosowania 73 
 
Lista 864 wyborców zatwierdzona 11 września 1922 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Bazarowej (nr 3‐48), Mickiewicza (nr 2‐12), Szerokiej (nr 2‐40) i Źródłowej (nr 4‐22). 
Wyliczani są kolejno mieszkańcy poszczególnych budynków na kolejnych ulicach. 
Ponadto podana jest ich data urodzenia lub wiek, zawód oraz data, od której dany 
obywatel mieszkał w tym obwodzie do głosowania. Praktycznie na każdej stronie listy 
pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1375 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1922 r. Obwód głosowania 74 
 
Lista 1063 wyborców sporządzona 28 lipca 1922 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Hypotecznej (nr 5‐45), św. Leonarda (nr 1‐22) i Seminaryjskiej (nr 1‐58). Wyliczani są 
kolejno mieszkańcy poszczególnych budynków na kolejnych ulicach. Ponadto podana 
jest ich data urodzenia lub wiek, zawód oraz data, od której dany obywatel mieszkał 
w tym obwodzie do głosowania. Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się 
nazwiska żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1376 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1922 r. Obwód głosowania 75 
 
Lista 1021 wyborców sporządzona 17 września 1922 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Barwinek (nr 1‐59), Baranówek (nr 1‐28), Lipowej (nr 2‐143), Prostej (nr 1‐52) i 
Podgórskiej (nr 2‐3). Wyliczani są kolejno mieszkańcy poszczególnych budynków na 
kolejnych ulicach. Ponadto podana jest ich data urodzenia lub wiek, zawód oraz data, 
od której dany obywatel mieszkał w tym obwodzie do głosowania. Praktycznie na 
każdej stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców. 
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[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1377 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1922 r. Obwód głosowania 76
 
Lista 1277 wyborców sporządzona 20 września 1922 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Staro‐Warszawskiej (nr 1‐89) i Nowo‐Zagnańskiej (nr 5‐73). Wyliczani są kolejno 
mieszkańcy poszczególnych budynków na kolejnych ulicach. Ponadto podana jest ich 
data urodzenia lub wiek, zawód oraz data, od której dany obywatel mieszkał w tym 
obwodzie do głosowania. Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska 
żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1378 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1922 r. Obwód głosowania 77 
 
Lista 1129 wyborców sporządzona 26 września 1922 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Składowej (nr 3‐15), Planty (nr 4‐17), Tylnej (nr 1‐4a), Czarnowskiej (2‐19), Żelaznej 
(3‐27) i Staro‐Warszawskiej (nr 4‐78). Wyliczani są kolejno mieszkańcy 
poszczególnych budynków na kolejnych ulicach. Ponadto podana jest ich data 
urodzenia lub wiek, zawód oraz data, od której dany obywatel mieszkał w tym 
obwodzie do głosowania. Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska 
żydowskich wyborców. 
   
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1379 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1922 r. Obwód głosowania 78
 
Lista 1108 wyborców sporządzona 13 września 1922 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Herbskiej (nr 1‐16), Jasnej (nr 2‐30), Krzywej (2‐5), Niewachlowskiej (1‐147), Podwale 
(nr 3‐25), Piaski (nr 1‐63) i Wąskiej (1‐11). Wyliczani są kolejno mieszkańcy 
poszczególnych budynków na kolejnych ulicach. Ponadto podana jest ich data 
urodzenia lub wiek, zawód oraz data, od której dany obywatel mieszkał w tym 
obwodzie do głosowania. Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska 
żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1380 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1922 r. Obwód głosowania 79
 
Lista 1136 wyborców sporządzona 13 września 1922 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Staro‐Warszawskiej (nr 3‐31), Stolarskiej (nr 3‐34) i Staro‐Zagnańskiej (nr 3‐76). 
Wyliczani są kolejno mieszkańcy poszczególnych budynków na kolejnych ulicach. 
Ponadto podana jest ich data urodzenia lub wiek, zawód oraz data, od której dany 
obywatel mieszkał w tym obwodzie do głosowania. Praktycznie na każdej stronie listy 
pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1381 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1922 r. Obwód głosowania 80
 
Lista 988 wyborców zatwierdzona 13 września 1922 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Dąbrowskiej (nr 1‐34), Targowej (nr 2‐14), Nowo Warszawskiej (nr 1‐21), Szydłowskiej 
(nr 2‐38) i Nowy Świat (nr 3‐54). Wyliczani są kolejno mieszkańcy poszczególnych 
budynków na kolejnych ulicach. Ponadto podana jest ich data urodzenia lub wiek, 
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zawód oraz data, od której dany obywatel mieszkał w tym obwodzie do głosowania. 
Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1382 

 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1928 r. Obwód głosowania I 
 
Lista 1033 wyborców zatwierdzona 4 lutego 1928 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Herbskiej (nr 1‐32a), Niewachlowskiej (nr 1‐153), Podwalnej (nr 3‐12), Wygoda (nr 
21‐24), Zaścianek (nr 3‐44) i Żórawiej (nr 1‐48). Wyliczani są kolejno mieszkańcy 
poszczególnych budynków na kolejnych ulicach. Ponadto podana jest ich data 
urodzenia lub wiek, zawód oraz data, od której dany obywatel mieszkał w tym 
obwodzie do głosowania. Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska 
żydowskich wyborców. 
   
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1383 

 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1930 r. Obwód głosowania I 
 
Lista 1513 wyborców zatwierdzona 30 października 1930 r. Obejmująca wyborców z 
ulic: Częstochowskiej (nr 1‐23a), Granicznej (nr 1‐20), Herbskiej (nr 1‐14), Hożej (nr 3‐
49), Niewachlowskiej (nr 1‐153), Woronicza (nr 16‐111), Podwalnej (nr 4‐15), Wygoda 
(nr 2‐29) i Żórawiej (nr 1‐48). Wyliczani są kolejno mieszkańcy poszczególnych 
budynków na kolejnych ulicach. Ponadto podana jest ich data urodzenia lub wiek, 
zawód oraz data, od której dany obywatel mieszkał w tym obwodzie do głosowania. 
Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1384 

 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1930 r. Obwód głosowania II  
 
Lista 1838 wyborców zatwierdzona 30 października 1930 r. Obejmująca wyborców z 
ulic: Czarnów (nr 1‐84), Cegielnia (nr 1‐21), Karczówkowskiej (nr 1‐45), Karczówka (nr 
1‐53), Młynarskiej (nr 2‐78), Pakosz (nr 1‐60), Spacerowej (nr 2‐51), Słonecznej (nr 2‐
20), Urzędniczej (nr 2‐57), Zielonej (nr 3‐22) i Zacisze (nr 7‐11). Wyliczani są kolejno 
mieszkańcy poszczególnych budynków na kolejnych ulicach. Ponadto podana jest ich 
data urodzenia lub wiek, zawód oraz data, od której dany obywatel mieszkał w tym 
obwodzie do głosowania. Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska 
żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1385 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1928 r. Obwód głosowania II 
 
Lista 1096 wyborców zatwierdzona 4 lutego 1928 r. Obejmująca wyborców z ulic: 
Chęcińskiej (nr 2‐44), Karczówkowskiej (nr 1‐45), Młynarskiej (nr 2‐53), Spacerowej 
(2a‐51), Zielonej (nr 3‐7) i Zacisze (nr 7‐11). Wyliczani są kolejno mieszkańcy 
poszczególnych budynków na kolejnych ulicach. Ponadto podana jest ich data 
urodzenia lub wiek, zawód oraz data, od której dany obywatel mieszkał w tym 
obwodzie do głosowania. Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska 
żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 
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sygn. 
1386 

 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1928 r. Obwód głosowania III
 
Lista 1297 wyborców sporządzona 30 października 1930 r. Obejmująca wyborców z 
ulicy Staro‐Warszawskiej (nr 1‐83). Wyliczani są kolejno mieszkańcy poszczególnych 
budynków na kolejnych ulicach. Ponadto podana jest ich data urodzenia lub wiek, 
zawód oraz data, od której dany obywatel mieszkał w tym obwodzie do głosowania. 
Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1387 

 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1930 r. Obwód głosowania III 
 
Lista 1386 wyborców sporządzona 30 października 1930 r. Obejmująca wyborców z 
ulicy Staro‐Warszawskiej (nr 1‐87). Wyliczani są kolejno mieszkańcy poszczególnych 
budynków na kolejnych ulicach. Ponadto podana jest ich data urodzenia lub wiek, 
zawód oraz data, od której dany obywatel mieszkał w tym obwodzie do głosowania. 
Praktycznie na każdej stronie listy pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1388 

 

Spis wyborców do Senatu R.P. z 1928 r. Obwód głosowania IV 
 
Lista 1104 wyborców z 1928 r. Obejmująca wyborców z ulic: Dąbrowskiej (nr 1‐34), 
Nowo‐Zagnańskiej (nr 5‐56), Nowy Świat (nr 3‐57), Orlej (nr 4) i Silnicznej (nr 1‐10). 
Wyliczani są kolejno mieszkańcy poszczególnych budynków na kolejnych ulicach. 
Ponadto podana jest ich data urodzenia lub wiek, zawód oraz data, od której dany 
obywatel mieszkał w tym obwodzie do głosowania. Praktycznie na każdej stronie listy 
pojawiają się nazwiska żydowskich wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1389‐
1442  

 

Spisy wyborców do Sejmu i Senatu z lat 1922‐1930 
 
Listy wyborców sporządzone w latach 1922‐1930. Wyliczani są na nich mieszkańcy 
poszczególnych budynków na kolejnych ulicach. Podane są w miarę szczegółowe 
dane osobowe. Praktycznie na każdej stronie list pojawiają się nazwiska żydowskich 
wyborców. 
 
[teczki szare, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1443 

Odpisy i wyciągi z protokołów posiedzeń Rady Miejskiej, korespondencja, itp. z lat 
1919‐1920 
 
Wśród korespondencji do Rady Miejskiej z lat 1919‐1920 znajduje się kilka 
interesujących pism m. in. dotyczących budowy kina. 

 k. 1 Pismo kieleckich żydowskich radnych do Prezesa Rady Miejskiej z dn. 15 
lipca 1919 r. W piśmie radni piszą „mamy zaszczyt donieść Panu Prezesowi, 
że utworzyliśmy Żydowski Klub Radziecki”. Klub składa się z 11 radnych, 
zamieszczona lista nazwisk.  

 k. 180 Uchwała Rady Miejskiej z sierpnia 1919 r. zezwalająca radnemu 
Hermanowi Lewiemu na rozpoczęcie budowy kina‐teatru („teatru‐iluzjonu”). 
Inne dokumenty dotyczące kina – k. 123, 177, 397, 398, (Pismo H. Lewi 
handel i przemysł drzewny) 399, 400, 405, 406 (pismo 11 majstrów i 
przedsiębiorców budowlanych, mówią, że jest ich 150), 409 zgoda MSW! . 
Miał zatrudnić 150 bezrobotnych (180), 449 
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 k. 198 Pismo Marii Krzyżanowskiej, dyrektorki Gimnazjum Żeńskiego im. 
Adama Mickiewicza w Kielcach do Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie 
budowy kina z dn. 14 października 1919 r.  

 Nauczycielka stanowczo protestuje przeciwko budowie w Kielcach trzeciego 
kina. Autorka pisma załącza 14 egzemplarzy broszury „Kinoteatr, nowy wróg 
młodzieży” dla 14 radnych, którzy głosowali za zezwoleniem na budowę. „Nie 
mamy mieszkań, kąpieli, węgla, chleba, cukru – ale w zamian będziemy 
mieszkać i bawić się w kinie!” dodaje na koniec pisma dyrektorka. 

 k. 199 Odręczna notatka informująca M. Krzyżanowską o zwrocie załączonych 
14 broszur i sugestią by nauczycielka wręczyła je radnym osobiście. 

 k. 298‐300 Lista osób wybranych przez Radę Miejską 14 sierpnia 1919 r. na 
ławników Sądu Okręgowego w Kielcach. Wśród wybranych są także ławnicy 
wyznania mojżeszowego. Podany jest ich wiek, wykształcenie, zawód i adres. 

 k. 308‐311 Lista osób wybranych przez Radę Miejską 14 sierpnia 1919 r. na 
ławników Sądów Pokoju w Kielcach. Wśród wybranych są także ławnicy 
wyznania mojżeszowego. Podany jest ich wiek, wykształcenie, zawód i adres. 

 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

sygn. 
1488 

Sprawozdanie Magistratu na rok 1920/21
 
Zespół dokumentów, którego trzon stanowi „Sprawozdanie rachunkowe z obrotu 
sum gminnych Kasy Miasta Kielc za 1920/21 rok za czas od 1‐go stycznia 1920 r. do 1‐
go kwietnia 1921 r.” (k. 6‐46). W owym sprawozdaniu ujęto wszystkie przychody i 
wydatki miasta Kielce w danym okresie czasu, łącznie z należnościami z lat 
poprzednich, licząc od 1912 r. 

 k. 21 Zwrot kosztów leczenia w szpitalu żydowskim wyniósł 238 822.28 marek 
z należnych kasie miejskiej 568 048.41 mk 

 k. 37 Szpital żydowski otrzymał z kasy miejskiej 396 371.34 marek z 
projektowanych 500 000 mk. 

 k. 42 Na „rachunku sum bóźniczych” znajdowało się w tym czasie 85.74 mk. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, maszynopis] 

sygn. 
1508 

Sprawy sanitarne miasta, spokoju i bezpieczeństwa publicznego za 1921 r. 
 
Wśród wielu pism dotyczących spraw sanitarnych miasta można odnaleźć kilka 
ciekawych, dotyczących kieleckich Żydów. 

 k. 1‐2 Raport Nadzorcy sanitarnego m. Kielc (NsmK) do lekarza miejskiego 
Doktora Wacława Komedy z 3 stycznia 1921 r. Raport donosi, że w domu 
należącym do Kalmy Sandał (podany adres) „znaleziono nieporządki, a 
mianowicie: na całym podworzu pełno brudów gnoju śmiecia rynsztok pełny 
zlewów”. Na drugiej stronie prośba do Prezydenta m. Kielc o ukaranie 
właścicielki. 

 k. 3‐4 Raport NsmK do dr W. Komedy z 3 stycznia 1921 r. Raport donosi, że w 
domu Moszka Feldmana (adres) znaleziono: „na podworzu kupy ludzkich 
odchodow doł klozetowy niekryty klozety nieczyste pełne ludzkich 
odchodów”. Na drugiej stronie prośba do Prezydenta m. Kielc o ukaranie 
właściciela. 

 k. 5‐6 Raport NsmK do dr. W. Komedy z 7 stycznia 1921 r. Raport donosi, że w 
domu Judki Goldfryda znaleziono: „klozety nieczyste pełne brudów i ludzkich 
odchodów doł klozetowy przepełniony – na podworzu pełnym gnoju śmiecia i 
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ludzkich odchodów”. Na drugiej stronie prośba do Prezydenta m. Kielc o 
ukaranie właściciela. 

 k. 10‐15, 17, 19 Pisma Magistratu m. Kielc do Sądów Pokoju z prośbą o 
ukarania kieleckich Żydów za „nieporządki sanitarne” na terenie ich 
nieruchomości. 

 k. 76 Pismo Prezydenta m. Kielc o zapieczętowaniu kotła parowego w łaźni 
kahalnej. 

 k. 88 Ogłoszenie w którym Magistrat wzywa mieszkańców Kielc do ścisłego 
wykonania rozporządzenia Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw 
walki z epidemiami z dnia 10 czerwca 1921 r. o utrzymaniu porządku w 
domach, na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach. 

 
 
[teczka szara, stan średni, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i maszynopis]

sygn. 
1544  

O stypendiach miejskich dla kształtującej się młodzieży [1922‐1930] 
 
Kielecka Rada Miejska podjęła w 1922 r. inicjatywę wypłacania corocznie stypendium 
naukowego dla czwórki (od 1925 piątki, od 1928 dziesiątki) kształcącej się młodzieży 
w ramach „Fundacji stypendialnej m. Kielc”. Swoją decyzję ogłosiła w lokalnej prasie 
– „Słowo” nr 118, rok 2, Środa 23 Maja 1923 r. W powyższym numerze gazety można 
też natrafić na ciekawy felieton p.t. „Daleszyce”: 

 k. 31 „Daleszyce”, autor B. T. „Poważne rezultaty osiąga się tylko pracą 
systematyczną. Nie chcę tu zabawiać czytelnika morałami, ukazywać jakieś 
nadzwyczajności, lecz pragnę mówić o tem, co na własne oczy widziałem. [ak] 
Mam na myśli Daleszyce, położone o jakieś 14 klm. od Kielc. Jest to osada 
licząca około 2700 mieszkańców. Między tą liczbą według wszelkich danych, 
żydów mieszka około 700, a mimoto mogą Daleszycanie służyć jako wzór 
patrjotyzmu i godności narodowej. [ak] Zdaje się, że już całe województwo 
wie, co się stało w Daleszycach i podziwiają ludzie postępek Daleszyczan, bo 
warci oni podziwu... czyż wiemy o drugiem podobnem mieście, miasteczku 
czy wsi?.. Nie! Daleszyce pierwsze rozpoczęły naprawdę godną pochwały 
kampanię przeciwko żydom. Było to ułożone z zachowaniem wszelkich praw 
strategji. [ak] Od śmierci ks. prałata Budkiewicza nienawiść Daleszycan ku 
żydom z każdym dniem rosła. Wreszcie uradzono wspólnie nie kupować nic u 
„brodaczy”. Ktoby, zaś przekroczył uchwałę płaci określoną sumę, jako 
grzywnę. Sposób skuteczny! Żydzi pomału opuszczają osadę, bo i cóż oprócz 
handelku przyjdzie im robić? [ak] Zrozumiałą jest rzeczą, że jeżeli chcemy 
budować coś, staramy się zrobić najpierw dobry plan, by praca nasza nie 
poszła na marne. Po zakreśleniu planu, dopiero pomału i z rozwagą 
przystępujemy do budowy. [ak] Że w Daleszycach taki plan był przygotowany, 
nie mamy najmniejszej wątpliwości, a zresztą to widoczne... Warto by się 
jednak zastanowić co spowodowało nakreślenie takiego, a nie innego planu? 
Czytelnik sam sobie odpowie, skoro powiemy, że w całej wsi niema ani 
jednego socjalisty. Czyjaż to zasługa, że te zgubne prądy tak łatwo się 
zaszczepiające w pośrodku ludu nie znalazły tu odpowiedniego odźwięku. 
[ak] Oczywiście nikomu innemu jak obecnym kapłanom to wszystko 
zawdzięczać należy. [ak] Obecnie mieszkańcy Daleszyc rozumieją już 
doskonale robotę żydowską i rozwijać się jej nie dadzą. W pośród Daleszycan 
jest kilku obywateli tak energicznych, że sami już ujęli ster bojkotu w swe 
ręce, przestrzegając ściśle postanowień wszystkich. Do pracy organizacyjnej 
w wielkim stopniu dopomaga dom ludowy, ufundowany własnym kosztem 
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ks. prob. Czerkiewicza. Dom ten koncentruje w sobie życie Daleszyc. Mieści 
się w nim sala zebrań, ochronka, herbaciarnia, sklep akcyjny i mleczarnia. [ak] 
Jak słyszałem dom ludowy co niedzielę ogląda liczne zastępy publiczności, 
która radzi o tem i owem, poruszając sprawy największej wagi, bo związane z 
interesem państwowym. Gdyby wszystkie miasta i wsie poszły za przykładem 
Daleszyc, pijawka, która wysysa nam krew przez tyle wieków, a przed którą 
obrona zdała się niepodobieństwem, odpadłaby spewnością bezpowrotnie. 
[ak] Trzeba jednak dobrej woli całego narodu, trzeba by Polska cała stała się 
jednemi Daleszycami, a wtedy dopiero staniemy na piedestale i nie 
przestraszy nas wróg – żyd, bo mu nie damy niczego co polskie.” 

 k. 419 Protokół z posiedzenia Rady Opiekuńczej „Fundacji Stypendialnej m. 
Kielc” z dn. 6 lutego 1929 r. o przyznaniu stypendiów na rok akademicki 
1928/9. Wśród wyróżnionych stypendium jest Monachim Juda Rzendowski, 
student na wydziale inżynierii lądowej Politechniki Warszawskiej. 

 k. 449‐455, 579, 592‐3, 633‐5 Różne dokumenty dotyczące M. 
Rzendowskiego (ur. 1906 r.): podanie o stypendium, zaświadczenie o braku 
posiadanych nieruchomości przez Rzendowskiego, zaświadczenie o studiach 
na Politechnice Warszawskiej, odpis jego matury, wykaz ocen na P.W, itp. 

 k. 616‐618 Protokół z posiedzenia Rady Opiekuńczej „Fundacji Stypendialnej 
m. Kielc” z dn. 15 listopada 1929 r. o ponownym przyznaniu m. in. 
Monachimowi Rzendowskiemu stypendium na rok akademicki 1929/30. 
Podczas przyznawania 3 stypendiów dla nowych studentów doszło do sporu 
pomiędzy radnym żydowskim dr. Pelcem a pozostałymi członkami Rady 
Opiekuńczej. Dr. Pelc protestował przeciwko przyznawaniu wolnych 
stypendiów wyłącznie młodzieży polskiej (na 5 członków Rady, tylko on 
głosował za przyznaniem stypendium Ickowi Cwajglowi). „Na skutek tego p. 
dr. Pelc zgłosił votum separatum i zaznaczając, iż pod względem podziału 
stypendiów pewnej części społeczeństwa kieleckiego dzieje się krzywda, bo w 
tych warunkach, jakie wytworzyły się na Radzie Opiekuńczej żydzi stypendiów 
nie otrzymują i nie będą otrzymywali, p. dr. Pelc oświadczył, iż występuje z 
Rady Opiekuńczej, gdyż nie może brać na siebie odpowiedzialności za tok 
obrad, poczem posiedzenie opuścił.”  

   
[teczka szara, stan średni, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i maszynopis]

sygn. 
1545 

O stypendiach miejskich dla kształtującej się młodzieży [1930‐32] 
 
Kielecki Magistrat po demonstracyjnym wystąpieniu z Rady Opiekuńczej w listopadzie 
1929 r. postanowił zmienić statut Fundacji Stypendialnej m. Kielc m. in. powiększając 
liczbę stypendystów o 5 i zmieniając sposób powoływania członków Rady 
Opiekuńczej Fundacji w kierunku bardziej korzystnym dla kieleckich Żydów.  

 k. 14‐15 Protokół posiedzenia kieleckiego magistratu z dn.23 października 
1930 opisujący zmiany w statucie fundacji oraz wybór nowych członków Rady 
Opiekuńczej. Dzięki zmianom w skład Rady weszło tym razem 2 
przedstawicieli żydowskich: dr. Pelc i radny Schmeidel (wcześniej był nim 
tylko dr. Pelc). 

 k. 57‐59 Protokół posiedzenia Rady Opiekuńczej Fundacji Stypendialnej m. 
Kielc z dn. 3 lutego 1931 r. w sprawie przyznania stypendiów na rok 
akademicki 1930/31. Na posiedzeniu zadecydowano pozbawić stypendium 
Monachima Rzendowskiego „jako syna zamożnych rodziców”. Natomiast 
przyznano stypendia m. in.: Ickowi Cwajgowi ‐ studentowi II roku 
Architektury ma Uniwersytecie Warszawskim,  Izraelowi Rozencwajgowi ‐ 
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studentowi I roku medycyny na Uniwersytecie Montpellier (Francja) oraz 
Cyrli Ryng ‐ studentce filologii klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim. 

 k. 70 Pismo z dn.11 lutego 1931 do Monachima Rzendowskiego oznajmujące 
mu pozbawienie go stypendium „wobec zgłoszenia się wielu kandydatów, 
znajdujących się w znacznie gorszych, niż Pan warunkach materjalnych”. 

 k. 89‐94 Dokumenty dotyczące Icka Cwajgla 

 k. 139‐141 Dokumenty dotyczące Izraela Rozencwajga 

 k. 142‐147 Dokumenty dotyczące Cyrli Ryng 
 
[teczka szara, stan średni, akta zszyte, paginowane, język polski i francuski, rękopis i 
maszynopis] 

sygn. 
1546 

Akta o utworzeniu gminy izraelickiej w Kielcach z 1915 r. 
 
Akta zawierają regulamin, wzór pieczęci, skład zarządu gminy oraz protokoły 10 
posiedzeń „Dozoru bożniczego wraz z Komitetem Doradczym gminy Izraelickiej m. 
Kielc”, z których pierwsze odbyło się 28 października a ostatnie 22 listopada1915 r. 
 
[teczka szara, stan dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i maszynopis]

sygn. 
1547 

Protokóły gminy izraelickiej z 1916 r. 
 
Akta zawierają protokoły 40 posiedzeń „Dozoru bożniczego wraz z Komitetem 
Doradczym gminy Izraelickiej m. Kielc”, z których pierwsze odbyło się 5 lutego a 
ostatnie 10 listopada 1917 r. Sporadycznie pojawiają się także załączone pisma do 
Magistratu m. Kielc w sprawach bieżących. 
   
[teczka szara, stan dobry, akta zszyte, język polski, rękopis] 

sygn. 
1548 

Protokóły gminy izraelickiej w Kielcach z 1917 r.
 
Akta zawierają protokoły 45 posiedzeń „Dozoru bożniczego wraz z Komitetem 
Doradczym gminy Izraelickiej m. Kielc”, z których pierwsze odbyło się 5 stycznia a 
ostatnie 17 grudnia1916 r. Sporadycznie pojawiają się także załączone pisma do 
Magistratu m. Kielc w sprawach bieżących. 
   
[teczka szara, stan dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis] 

sygn. 
1573 

Podział cukru nabytego dla Kielczan za pośrednictwem Towarzystwa Aprowizacji 
Miast Polski  
 
Na podstawie pism Towarzystwa Aprowizacji Miast Polski i Ziem Wschodnich do 
Magistratu m. Kielc z dn. 29 grudnia 1923, 7 stycznia, 20 lutego dowiadujemy się, że 
przydzielono Kielcom 20 ton cukru na styczeń i 15 ton na luty po 3500 franków 
szwajcarskich za 10 ton. 

 k. 5 Prośba nauczycieli Szkoły Powszechnej Męskiej Menachema (ul. Niecała 
2) Prybulskiego o przydzielenie cukru na styczeń. Wśród nauczycieli szkoły 
wymienieni są m. in. Noe Weiner i Mendel Waksman. 

 k. 25‐26 Lista podziału cukru przydzielonego na listopad 1923 i luty 1924 r. W 
listopadzie Szpitalowi Żydowskiemu przydzielono 80 kg cukru, Ochronce 
Żydowskiej 80 kg, Stowarzyszeniu Rzemieślników Żydowskich 1100 kg, 
Robotnikom Żydowskim 400 kg, żydowskiemu Gimnazjum Żeńskiemu Stefanii 
Wolmanowej 80 kg, stowarzyszeniu „Linas Hacedek” 80 kg a nauczycielom 
żydowskiego Gimnazjum  Męskiego Rajzmanowej 40 kg. W lutym Szpitalowi 
Żydowskiemu przydzielono 60 kg cukru, Ochronce Żydowskiej 60 kg, 
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Stowarzyszeniu Rzemieślników Żydowskich 825 kg, Robotnikom Żydowskim 
300 kg, żydowskiemu Gimnazjum Żeńskiemu Stefanii Wolmanowej 60 kg, 
stowarzyszeniu „Linas Hacedek” 60 kg ale nauczycielom szkoły Rajzmanowej 
nie przyznano już nic. 

 k. 33 Pismo Stefanii Wolmanowej do Magistratu m. Kielc z 13 marca 1924 r. 
Dyrektorka żeńskiego gimnazjum pyta czy cukier został przydzielony tylko jej 
szkole, czy też przydzielono go również żydowskiemu gimnazjum męskiemu. 

 k. 34 Pisemna odpowiedź sekretarza Magistratu m. Kielc na pismo 
Wolmanowej. Sekretarz komunikuje w nim, że cukier został przydzielony 
[tylko] gimnazjum żeńskiemu. 

 k. 35 Pismo Stefanii Wolmanowej do Magistratu m. Kielc z 18 marca 1924 r. 
Dyrektorka gimnazjum „zawiadamia, że wobec niejednolitego traktowania 
przez Magistrat wszystkich szkół pod względem przydziału cukru 
nauczycielskiego tut. Gimnazjum na znak protestu zrzeka się powyższego 
przydziału.”  

 k. 41 Pismo Stowarzyszenia Żydowskich Rzemieślników w Kielcach do 
Magistratu m. Kielc z dn. 12 marca 1924 r. Zarząd Stowarzyszenia postanowił 
nie wykupić przydzielonego cukru z powodu „niekonfinowanej ceny”. 

 
[teczka szara, stan dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i maszynopis] 

sygn. 
1574 

Podział cukru nabytego dla Kielczan za pośrednictwem Towarzystwa Aprowizacji 
Miast Polski  
 
Jednostka podobna do sygn. 1573, ale tu pojawiają się całe listy kieleckich Żydów 
odbierających swój przydział cukru np. k. 235‐242 

 k. 17 Ogólny podział cukru na stowrzyszenia (w tym żydowskie 1040 kg) 

 k. 36 Wykaz 46 członków Związku Majstrów Piekarskich Żydów w Kielcach, do 
podziału cukru 

 k. 64 Wyciąg z protokołu posiedzenia Magistratu w sprawie podziału cukru. 
Cukier otrzymało wiele żydowskich instytucji. 

 k. 109 Wyciąg z protokołu posiedzenia Magistratu (październik 1923) w 
sprawie podziału cukru. Cukier otrzymało wiele żydowskich instytucji. 

 k. 116 Podział cukru za wrzesień 1923 

 k. 120 prośba żydowskiego stowarzyszenia „Linas Hacedek” o przydzielenie 
jednego worka cukru 

 k. 126‐132 Wykaz 200 członków żydowskiego Związku Zawodowego Branży 
Igłowej w Kielcach, do podziału cukru 

 k. 134‐145 Wykaz 400 członków Stowarzyszenia Żydowskich Rzemieślników 
w Kielcach, do podziału cukru 

 k. 200‐209 Wykaz 546 członków Stowarzyszenia Rzemieślników Żydowskich, 
do podziału cukru  

 k. 217 Wykaz 20 pracowników żydowskiego Gimnazjum Żeńskiego Stefanii 
Wolmanowej w Kielcach do podziału cukru 

 k. 218 Wykaz 3 pracowników żydowskiej 7 klasowej Szkoły Powszechnej 
Menachema Przybulskiego do podziału cukru 

 k. 219 Wykaz 10 pracowników żydowskiej 7 klasowej Szkoły Powszechnej I. 
Rajzmanowej do podziału cukru 

 k. 220 Wykaz 17 pracowników Męskiego Gimnazjum Żydowskiego do 
podziału cukru 

 k. 260 Wyciąg z protokołu posiedzenia Magistratu (listopad 1923) w sprawie 
podziału cukru. Cukier otrzymało wiele żydowskich instytucji 
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[teczka szara, stan dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i maszynopis]

sygn. 
1594 

Komitet Obrony Państwowej 1920‐1921
 
W związku z zagrożeniem sowieckim i w odpowiedzi na odezwę Naczelnika Państwa 
powołano w Kielcach lokalny z inicjatywy radnego Kostucha Komitet Obrony 
Państwowej w dniu 7 lipca 1920 r. Jego przewodniczącym został radny Tomaszewski. 
Zespół zawiera akta kieleckiego i innych pobliskich KOP. 

 k. 40 Odpis protokółu posiedzenia KOP – Chęciny z dn. 13 lipca 1920. W jego 
składzie znaleźli się rabin Mordka Borensztajn i inni przedstawiciele 
chęcińskich Żydów 

 k. 42 Pismo Zarządu Gminy Izraelickiej w Kielcach do Starostwa Kieleckiego z 
dn. 15 lipca 1920 informujące o ukonstytuowaniu się „Komisji Finansowej dla 
zbiórki ofiar na rzecz Wojska Polskiego, przy Zarządzie Gminy Izraelickiej w 
Kielcach”. Jej przewodniczącym został radny K. Rajzman, zastępcą R. 
Edelsztajn, sekretarzem J. Toepfer a skarbnikiem A. Rembiszewski. 

 k. 72‐73 List matki żydowskiego ochotnika [Zalma Dimentsztejn?] do WP 
wysłanego na front z prośbą o zapomogę. 

 k. 108‐109 List Alty Lejwy, matki żydowskiego ochotnika [Roman Lejwa] do 
WP wysłanego na front z prośbą o zapomogę. 

 k. 112‐113 List Berka Herszta Jury, ojca żydowskiego ochotnika [Izrael Jura] 
do WP wysłanego na front z prośbą o zapomogę. 

 k. 126 Pismo Zarządu Gminy Izraelickiej w Kielcach do KOP – Kielce z dn. 20 
sierpnia 1920 r. zawiadamiające o założeniu przy Gminie „Koła kobiet 
niesienia pomocy Żołnierzowi Polskiemu”. 

 k. 174‐177 List Chai Hajd, matki żydowskiego ochotnika [Herszel Hajd] do WP 
wysłanego na front z prośbą o zapomogę. 

 k. 196 List Estery Lajchter, matki żydowskiego ochotnika [Hilel Lajchter] do 
WP wysłanego na front z prośbą o zapomogę. 

 k. 196 List Marii Elrbirk, matki żydowskiego ochotnika [Josek Elbirk] do WP 
wysłanego na front z prośbą o zapomogę. 

 k. 309‐310 Lista osób, którym wypłacono jednorazowe zapomogi (są wśród 
nich kieleccy Żydzi) 

 
[teczka szara, stan akt  średni, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

sygn. 
1602 

Sprawa poszerzenia cmentarza żydowskiego w Kielcach w 1920 r. 
 
Zbiór dokumentów urzędowych dotyczących prośby gminy izraelickiej m. Kielc o 
poszerzenia cmentarza na Pakoszu. Zbiór zawiera zestaw pytań nadesłanych przez 
Ministerstwo Zdrowia Publicznego dotyczących infrastruktury dotychczasowego 
cmentarza, odesłanych odpowiedzi oraz kolejne zgody Magistratu, Rady Miejskiej i 
MZP. Z punktu widzenia kwerendy najcenniejsze wydają się być: 

 k. 12 Ankieta dotycząca infrastruktury cmentarza. Dowiedzieć się można z 
niej, m. in. że cmentarz istnieje od 1870 r., że grzebie się w nim 285‐290 ciał 
rocznie, czy że zwłoki były chowane na głębokości 1,5 m. 

 k. 14 Zgoda MZP na poszerzenie cmentarza 

 k. 17 Zgoda Magistratu na poszerzenie cmentarza 

 k. 18 Zgoda Rady Miejskiej na poszerzenie cmentarza 
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[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

 
II. AKTA MAGISTRATU M. KIELC – WYDZIAŁ SKARBOWY I STATYSTYCZNY 

 

sygn. 
1631‐
1647, 
1651‐
1684 

Budżety, preliminarze i sprawozdania z wykonania budżetów m . Kielc na 1918‐
1934 
 
Dokumenty ten zawierają wszystkie przychody i rozchody miasta Kielc planowane na 
kolejne lata budżetowe. Poszczególne wydatki podawane są najczęściej sumarycznie 
(tzn. bez podziału w jaką część wydatków np. na szpitale otrzymują Polacy a jaką 
Żydzi albo fragmentarycznie, z wyszczególnieniem np. „Na bibljotekę żydowską” , 
„Utrzymanie oddziału dla chorych żydów przy szpitalu św. Aleksandra w Kielcach” itp.
 
[teczki szare, stan akt dobry i średni, akta zszyte, paginowane i niepaginowane, język polski, 
rękopis i maszynopis] 

sygn. 
1884 

Spis ludności miasta Kielce z 1921 r. 
 
Akta jednodniowego spisu ludności, który odbył się 30 września 1921 r. zawierają 
dokumenty związane z jego przeprowadzeniem oraz obszerne wykazy kielczan nim 
objętych. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

sygn. 
1886‐
1888 

Prowadzenie ksiąg ludności
 
Akta o prowadzeniu ksiąg ludności i statystycznych danych ludności miasta z lat 1920‐
1923. Zawierają ogólne dane statystyczne dotyczące ludności Kielc (w tym kieleckich 
Żydów). 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, paginowane, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

sygn. 
2168‐
2179, 
2181 

Różne statystyki 1918‐1934 
 
Chaotycznie poukładane dokumenty dotyczące głównie kwestii gospodarczych. W 
statystykach często przewijają się firmy kieleckich Żydów (Kopalnie, młyny, zbiorniki 
wodne, posiadane zwierzęta hodowlane) oraz ciekawe informacje na ich temat.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, niepaginowane, ok. 300/300 stron do 
mikrofilmowania, język polski, rękopis i maszynopis] 

sygn. 
2196 

Spis bydła, koni, owiec i trzody chlewnej w Kielcach [1927]
 
Spis zawiera listę instytucji oraz mieszkańców Kielc posiadających ziemię i hodujących 
na niej bydło. Wśród nich pojawiają się także kieleccy Żydzi. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, niepaginowane, język polski, rękopis i 
maszynopis] 
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sygn. 
2203 

Spis poborowych z 1928 r.
 
Jednostka składa się z chaotycznie poukładanych dokumentów kieleckiego 
Magistratu dotyczących zarejestrowania w spisie poborowych kolejnych mężczyzn 
oraz zamieszczonego na końcu (k. ‐ ) spisu poborowych. Umieszczony na końcu spis 
zawiera imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców poborowych. 
Nazwiska ułożone są w porządku alfabetycznym. Wśród poborowych są także 
kieleccy Żydzi. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

sygn. 
2204 

Sporządzenie listy poborowych (rocznik 1910)
 
Jednostka składa się z chaotycznie poukładanych dokumentów kieleckiego 
Magistratu dotyczących zarejestrowania w spisie poborowych kolejnych mężczyzn 
oraz zamieszczonego na końcu (k. ‐ ) spisu poborowych. Umieszczony na końcu spis 
zawiera imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców poborowych. 
Nazwiska ułożone są w porządku alfabetycznym. Wśród poborowych są także 
kieleccy Żydzi. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, paginowane, język polski, rękopis i 
maszynopis] 
 
 

 
III. AKTA MAGISTRATU M. KIELC – WYDZIAŁ TECHNICZNY 

sygn. 
2212‐
2215 

Przebudowa starych budynków i wznoszenie nowych budowli przez prywatnych 
właścicieli  
 
W jednym miejscu zebrane są projekty architektoniczne, które w innym miejscu 
(sygn. 3449‐6393) stanowią odrębne jednostki archiwalne. Ponadto jednostki te 
zawiera bogatą korespondencję związaną z budową i przebudową domów. Dużo 
domów należy do kieleckich Żydów. Jednostki obejmują lata 1928‐1930. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

sygn. 
2226‐
2228 

O walących się domach 1922‐1930 
 
Trzy zbiory dokumentów z korespondencją dotyczącą budynków grożących 
zawaleniem. Wśród nich jest także wiele mieszkań kieleckich Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

sygn. 
2300 

Protokóły z  posiedzeń Rady Miejskiej w Kielcach za pierwszy kwartał 1932 r. 
 
Kielecka Rada Miejska odbyła w pierwszym kwartale 1934 r. 3 posiedzenia, z których 
pierwsze odbyło się 24 stycznia, a ostatnie 20 marca 1934 r. W jej obradach aktywny 
udział brali przedstawiciele kieleckich Żydów. 
 
 [mikrofilm, stan akt dobry, paginowane, język polski, maszynopis] 
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sygn. 
2301‐
2304 

 Protokóły posiedzeń kieleckiej Rady Miejskiej za lata 1934‐1938 
 
Protokoły zawierają posiedzenia kieleckiej Rady Miejskiej z lat 1934‐1937 oraz 
pierwszej połowy 1938 r. W  ich obradach aktywny udział brali przedstawiciele 
kieleckich Żydów. 
 
 [mikrofilm, stan akt dobry, paginowane, język polski, maszynopis] 

sygn. 
2321‐
2341 

 Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy Wyborach do Rady Miejskiej 
[1934] w   
 Kielcach. Okręgi I‐XII z podziałem na obwody. 
 
Listy wyborców sporządzone w 1934 roku. Wyliczani są na nich mieszkańcy 
poszczególnych budynków na kolejnych ulicach. Podane są w miarę szczegółowe 
dane osobowe. Praktycznie na każdej stronie list pojawiają się nazwiska żydowskich 
wyborców. 
 
 [teczki szare, stan akt dobry, akta zszyte, język   
 polski, maszynopis] 

sygn. 
2345 

 Wybory do Rady Miejskiej [1934]. Lista Narodowo‐Żydowskiego Bloku Wyborczego 
 
 Dokumenty zawierają dane osobowe kandydatów w poszczególnych okręgach 
wyborczych. 
 
 [teczka szara, stan akt średni, akta luzem, język   
 polski, rękopis]  

sygn. 
2373‐
2393 

 Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy Wyborach do Rady Miejskiej 
[1939] w   
 Kielcach. Okręgi I‐IX z podziałem na obwody. 
 
Listy wyborców sporządzone w 1939 roku. Wyliczani są na nich mieszkańcy 
poszczególnych budynków na kolejnych ulicach. Podane są w miarę szczegółowe 
dane osobowe. Praktycznie na każdej stronie list pojawiają się nazwiska żydowskich 
wyborców. 
 
 [teczki szare, stan akt dobry, akta zszyte, język   
 polski, maszynopis] 

sygn. 
2394‐
2402 

 Listy kandydatów do Rady Miejskiej [1939]. 
 
 Listy z okręgów I‐IX zawierają dane osobowe kandydatów poszczególnych partii, w 
tym partii żydowskich. 
 
 [teczki szare, stan akt dobry, akta zszyte, język   
 polski, maszynopis] 

sygn. 
2405 

 Wybory do Rady Miejskiej [1939]. Wykaz radnych 
 
 Wykaz (k. 2‐6) zawiera dane osobowe nowo wybranych radnych. Wśród nich 
pojawiają się także   
 przedstawiciele kieleckich Żydów. 
 
 [teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język   
 polski, maszynopis] 
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sygn. 
2580 

Umowy z firmą „Wietrznia” 1936‐1939
 
„Zakłady Wapienne ‘Wietrznia’ A. Zagajski i S‐wie” były jednym z największych 
przedsiębiorstw w Kielcach. Należały do żydowskiej rodziny Zagajskich. W latach 
1936‐1939 realizowały umowy dotyczące budowy i konserwacji dróg w Kielcach 
zlecone im przez kielecki Magistrat. Niniejsza jednostka zawiera zbiór dokumentów 
związanych z wzajemną współpracą w dziedzinie kieleckiej infrastruktury.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

IV. AKTA ZARZĄDU MIASTA KIELCE (OKUPACJA NIEMIECKA) 

sygn. 
2639 

Rozporządzenia i odezwy władzy okupacyjnej [1939‐1943] 
 
Zbiór rozporządzeń niemieckich: 

 k. 16‐32 Rozporządzenie „o przemianowaniu ulic i zawieszeniu nowych 
szyldów ulicznych” z dn. 5 czerwca 1941 oraz lista mieszkańców Kielc 
(nazwiska i adresy wielu Żydów), którzy wykupili karty rejestracyjne. 

 k. 73‐74 Spis dużych firm kieleckich z 4 maja 1943 r. będących w posiadaniu 
reichs i volksdeutschów. Np. spośród przedwojennych firm żydowskich 
Zakłady Wapienne i Kamieniołomy „Kadzielnia” należące przed wojną do 
rodziny Zagajskich oraz Zakłady Wapienne i Kamieniołomy „Wietrznia” 
należące przed wojną do rodziny Erlichów przejął Anton Klotz.  

 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski,  rękopis i maszynopis] 

sygn. 
2644 

Spis osób pragnących powrócić do ich miejsca zamieszkania stałego na terenach 
Rosji Sowieckiej 
 
Spis przeprowadzony wiosną 1940 r. zawiera nazwiska i dane osobowe 117 osób ( w 
tym 26 Żydów). Kieleccy Żydzi zgłosili się do wyjazdu do: Augustowa, Brześcia, 
Humania, Lwowa, Mińska, Nowogródka, Stołpca, Stryja, Stanisławowa, Włodzimierza 
Wołyńskiego, Wilna, Żółkwi.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski,  rękopis i maszynopis] 

sygn. 
2648 

Rozliczenia „Huty Ludwików” z Zarządem Miejskim 1941‐1943 
 
Początkowe rozliczenia (za 1941 r.) obejmują okres, w którym kieleccy Żydzi nie byli 
zamknięci w getcie i mogli prowadzić jakąś działalność gospodarczą. Późniejsze 
zestawienia nie obejmują już (z wiadomych przyczyn) przedsiębiorstw żydowskich.   

 k. 9‐82 Zestawienie poczynionych zakupów towarowych, wypłaconych 
kwotach za wykonane roboty, wypłaconych prowizji, odsetek itp. za rok 1941. 
W zestawieniu pojawia się wiele nazwisk właścicieli, adresów i wypłacanych 
kwot jeszcze istniejącym firmom żydowskim. 

 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język niemiecki, maszynopis] 

sygn. 
2651 

Akta dotyczące ludności żydowskiej w Kielcach w okresie okupacji [1941] 
 
Akta są zbiorem niemieckich dokumentów oraz ich polskich odpisów. Dotyczą spraw 
stanu cywilnego kieleckich Żydów (urodzenia, śluby, zgony) w momencie utworzenia 
kieleckiego getta (wiosna 1941). 
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[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

sygn. 
2652 

Spis zakładników żydowskich w Kielcach [1939] 
 
Spis zawiera listę imion, nazwisk (w porządku alfabetycznym) i adresów zamieszkania 
106 żydowskich zakładników wziętych do niewoli pomiędzy 6 a 24 września 1939 r. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

V. AKTA MIASTA KIELC ‐ OKRĘG BOŻNICZY 

sygn. 
2905‐
2927 

Załączniki do akt zgonów Okręgu Bożniczego Kielce za lata 1905‐1935 r. 
 
Akta są zbiorem „świadectw o śmierci” członków kieleckiego Okręgu Bożniczego. 
Zawierają dane osobowe zmarłych wraz z ich wiekiem, datą i przyczyną śmierci. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, niepaginowane, ok. 6000/6000 stron do 
mikrofilmowania, język polski, rękopis] 

sygn. 
2926‐
2927 

Załączniki do akt urodzenia Okręgu Bożniczego Kielce za lata 1935‐1936 r. 
 
Zbiory dokumentów zawierają odpisy aktów urodzenia i świadectw ślubów 
żydowskich rodziców z Kielc i okolic.  
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis] 

 

sygn. 
2951 

Wybrane protokoły posiedzeń, korespondencja i ogłoszenia za lata 1935‐1939
 
Protokoły zawierają ostatnie posiedzenia kieleckiej Rady Miejskiej przed wybuchem 
wojny. W  ich obradach aktywny udział brali przedstawiciele kieleckich Żydów. Układ 
dokumentów o wiele bardziej chaotyczny, niż w przypadku poprzednich posiedzeń 
Rady. 
 
[stan akt dobry, paginowane, język polski, maszynopis] 
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