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Descriptive Summary 
 
Title:  Akta Miasta Końskie (Sygn. 519): Selected Records of the Town Końskie  
 
Dates:  1915‐1945   
 
Accession Number:  2016.37.1 
 
Record Group Number:  RG‐15.441 
 
Creator: Urząd Miasta i Gminy Końskie. 
 
Extent:  32,083 digital images:  PDF (21.6 GB) 
 
Repository:  United States Holocaust Memorial Museum Archives, 100 Raoul Wallenberg Place SW, 

Washington, DC 20024‐2126 
 
Abstract:  Records of the City Council, 1918‐1939 and City Board, 1939‐1945 of the town Końskie. 
 
Languages:  Polish 
 
Access:  Collection is open for use, and is available on the Museum’s internal network as a digital 
collection.  
 
Reproduction and use:  Reproduction of more than 100 pages of copies of documents for researchers 
or other institutions requires a written permission of the General Director of the State Archives of 
the Republic of Poland. Publication of more than 10 complete documents in an individual work 
requires the written authorization of the General Director. The Museum may not publish any archival 
material obtained from the General Director, including specific archives under his control, on the 
Internet, the World Wide Web, or any other publicly accessible on‐line network without the written 
permission of the General Director. Citation of the materials in any publication must refer to the 
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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 Końskie 
(Sygn. 519), RG‐15.441. 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 the 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. 
See also: http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=pl&mode=show&zespoly id=21783 
 
 
Scope and Content of Collection 
 
Minutes, correspondence, statistics, organization files, lists of war damages, as well as records 
related to matters of social welfare, insurance, and the like.  
Files of the City Council, 1918‐1939 relate to the election to the City Council, sessions of the council, 
budget commission, taxes, social welfare, emigration, industry, migration; included are books of 
permanent inhabitants. Files of the City Board, 1939‐1945 refer to matters of property, finances, 
road and construction works (“Baudienst”) and taxes. Included are also lists of German and Jewish 
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inhabitants who survived, announcements and correspondence of German authorities, data 
concerning camps, as well as the files of societies, associations and committees. 
Before WWII, the population of the town of Końskie was approx. 9,000, including about 6,500 Jews. 
 
System of Arrangement 
 
Arranged in two series:  
1. Records of the City Council, 1918‐1939  
2. Records of the City Board, 1939‐1945. 
 
Indexing Terms 
 
Corporate Name: 
Urząd Miasta i Gminy Końskie. 
 
Genre/Form: 
Correspondence. 
Financial records. 
Minutes. 
Registers. 
Statistics. 
 
Geographic Name: 
Końskie (Poland) 
 
Topical Term: 
World War 1939‐1945‐‐Atrocities‐‐Poland‐‐Końskie. 
Jews‐‐Legal status, laws, etc.‐‐Poland‐‐Końskie‐‐History‐‐20th century. 
Polish people‐‐Legal status, laws, etc.‐‐Poland‐‐Końskie‐‐History‐‐20th century. 
Germans‐‐Legal status, laws, etc.‐‐Poland‐‐Końskie‐‐History‐‐20th century. 
Holocaust Jewish (1939‐1945)‐‐Poland‐‐Końskie‐‐History. 
 
 
 

CONTAINER LIST 
 
 

NOTE:  Polish inventory provided by the United States Holocaust Memorial Museum 
International Archival Programs Division. 
See also: http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=pl&mode=show&zespoly id=21783 
 

Archiwum Państwowe w Kielcach (State Archives in Kielce) 

  Akta miasta Końskie (Sygn. 519), 1915‐1945 (wybrane materiały) 

  W okresie przedwojennym  ludność miasta Końskie  liczyła ok. 9  tys. Osób, w  tym ok.  6,5  tys. 
Żydów,  dlatego  wiele  spośród  materiałów  dotyczących  organizacji  życia  wmieście  dotyczy 
bezpośrednio  ludności  żydowskiej.  Akta  z  lat  1909‐1918  zawierają  protokoły  posiedzeń  Rady 
Miejskiej, akta organizacyjne, wykazy strat wojennych, dotyczą również spraw opieki społecznej, 
ubezpieczeń itp. Z okresu 1918‐1939 zachowały się akta wyborcze do Rady Miejskiej, protokoły 
posiedzeń  rady  i  komisji  budżetowej,  akta  dotyczące  podatków,  opieki  społecznej,  emigracji, 
przemysłu, rolnictwa, ruchu  ludności, księgi  ludności stałej. Akta Zarządu Miejskiego z  lat 1939‐
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zaś sama chora, zmuszona jestem wyżywić rodzinę składającą się z samych drobnych 
dzieci, przyczem nie mieszkam we własnym budynku, jak Zajdensznyc, a na 
kami[enicę?]. (...) Zajdenszyc opiera swoje starania na to, że niegdyś chorowałam na 
zboczenie zmysłów, więc czy tej chorobie ja winna? Przecież podobnym 
postępowaniem ze mną znów mogę wpaść w tą chorobę.” + adnotacja „Na 
posiedzeniu w dn. 18 czerwca b. r. niniejszą prośbę przyjęto do wiadomości bez 
skutku.” 
k. 15 kolejna prośba Ity Szmulowicz. 
k. 16‐17 prośba Joska Krugera o zwolnienie z opłaty. 
k. 21‐22 prośba Jankla Rafałowicza o zwolnienie z podatku. 
k. 23‐24 prośba Gołdy Ulrych o zwolnienie z opłaty. 
k. 25‐26 prośba Heny Ulrych o zwolnienie z opłaty. 
k. 33 prośba Abrama Ronika o koncesję na sprzedaż chleba. 
k. 34 trzecia prośba Ity Szmulowicz. 
k. 37 prośba Moszka Jurkiewicza o przydział mąki. 
k. 44‐45 prośba Szymszy Szterna o koncesję na sprzedaż chleba. 
k. 55‐56 prośba Ch. M. Joskowicza o zwolnienie z podatku. 
k. 57‐58 pismo dotyczące egzekucji długów od grupy koneckich Żydów. 
k. 59‐60 pismo dotyczące egzekucji długów od grupy koneckich Żydów. 
k. 61‐62 egzekucja długu od Abrama Sommera. 
k. 71‐73 nakaz sądowy oddania przez Jejkla Chęcińskiego spodni Stanisława Zimocha. 
k. 77 pismo dotyczące egzekucji długów od grupy koneckich Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 
13 

Sprawy budowlane 1914‐1919 r. 
 
k. 1‐4 spis domów nowo wzniesionych od sierpnia 1914 do 25 czerwca 1918. Zawiera 
imię i nazwisko właściciela, ulicę, nr domu i krótki opis budynku. Część z nich została 
wzniesiona przez koneckich Żydów. 
k. 9‐12 prośba Moszka Studni z dn. 31.06.1918 r. o zezwolenie na remont domu, wraz z 
jego planem sytuacyjnym.  
k. 29‐32 prośba Joska Richtensztajna z dn. 15.08.1918 r. o  zezwolenie na remont 
domu, wraz z jego planem sytuacyjnym. 
k. 33‐35 prośba Sendera Ajzenberga z dn. 4.03.1919 r. o zezwolenie budowy budki, 
wraz z jej planem sytuacyjnym. 
k. 44 prośba Hendli Grubsztein z dn. 2.09.1919 r. o remont dachu. 
k. 45 projekt M. Silbermanowej – przebudowanie drewnianej budki na owoce i wodę 
sodową. 
k. 46‐48 prośba o przebudowę posesji Mendla Borensztajna z załączonym planem 
sytuacyjnym. 
 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 
14 

Ubezpieczenia budynków z lat 1914‐1918 
 
k. 5 ubezpieczenie domu Pejsacha Siedleckiego 
k. 6 ubezpieczenie domu Joska‐Pejsacha Siedleckeigo (k. 10 szkic położenia parceli 
względem ul. Piotrkowskiej) 
k. 32‐47 ubezpieczenie odlewni Mendla Piżyca (szkic załączony) 
k. 48‐51 ubezpieczenie domu mieszkalnego (wraz z naszkicowanym położeniem parceli 
względem ul. Piotrkowskiej) Aby i Frymety Marmorsztajn  
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k. 53‐56 ubezpieczenie domu mieszkalnego (wraz z mapką) i komórki Wolfa i Fajgi 
Szlachter 
k. 65‐70 ubezpieczenie  domu mieszkalnego (wraz z mapką) Mordki i Sury‐Zeldy 
Eisenberg 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 
14 

Ubezpieczenia budynków z lat 1914‐1918
 
k. 5 ubezpieczenie domu Pejsacha Siedleckiego 
k. 6 ubezpieczenie domu Joska‐Pejsacha Siedleckeigo (k. 10 szkic położenia parceli 
względem ul. Piotrkowskiej) 
k. 32‐47 ubezpieczenie odlewni Mendla Piżyca (szkic załączony) 
k. 48‐51 ubezpieczenie domu mieszkalnego (wraz z naszkicowanym położeniem parceli 
względem ul. Piotrkowskiej) Aby i Frymety Marmorsztajn  
k. 53‐56 ubezpieczenie domu mieszkalnego (wraz z mapką) i komórki Wolfa i Fajgi 
Szlachter 
k. 65‐70 ubezpieczenie  domu mieszkalnego (wraz z mapką) Mordki i Sury‐Zeldy 
Eisenberg 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 
15 

Sprawy lecznictwa 1918‐1919 
 
k. 13‐20 korespondencja związana z kuracją Frajdy Rodan, bardzo szczegółowe dane 
osobiste 
k. 24 pismo w sprawie leczenia Wolfa Rozenblata 
k. 41‐67 Wykaz kosztów kuracyjnych od gminy izraelickiej należnych szpitalowi 
izolacyjnemu w Końskich za leczenie mieszkańców miasta wyznania mojżeszowego za 
lata 1916‐1919. Zawiera imiona nazwiska, miejsce pochodzenia, czas leczenia i sumę 
należności. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 
23 

Wykaz reemigrantów przybyłych w okresie 1.01.‐31.08.1918 r. z terenów byłego 
cesarstwa rosyjskiego. 
 
k. 6‐32 Imienne wykazy z uwzględnieniem wieku, płci, stanu cywilnego, wyznania, 
zawodu oraz miejscowości pochodzenia, 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 
29 

Powołanie i likwidacja Urzędu Rozjemczego ds. najmu 1924‐1926
 
k. 1‐4 Wyciąg z protokółu posiedzenia Rady Miejskiej powołującego Urząd Rozjemczy 
do życia w skład którego weszli żydowscy przedstawiciele. 
k. 15 skład Urzędu Rozjemczego. 
k. 23‐27 protokół likwidacji urzędu. Zawiera długą listę spraw typu: „Spawa nr 7/24 
Chaima Jakubowicza przeciwko Zelmanowi Lipszycowi o eksmisję”, ale bez adresów i 
bardziej szczegółowych danych osobowych. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 
34 

Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy wyborach do Rady Miejskiej z 1927 
r. 
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k. 1‐34 Obwód I. Imię i nazwisko, wiek, zawód i adres zamieszkania 1587 wyborców (w 
tym koneckich Żydów). 
k. 102‐140 Obwód II. 1681 wyborców. Reszta jak wyżej. 
 
Pozostałe spisy to kopie tych dwóch pierwszych spisów. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
35 

Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy wyborach do Rady Miejskiej z 1934 
r. 
 
k. 20, 23, 29‐31, 34, 36‐37 Pisma urzędowe do Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie 
poprawienia lub uściślenia danych osobowych (wybrałem te dotyczące Żydów). 
k. 40‐43, 46‐47, 50, 51 Pisma delegujące żydowskich mężów zaufania do komisji 
wyborczych. 
k. 52‐131 Spis 1192 wyborców z okręgu III. Zawiera nazwisko, imię, data urodzenia, 
adres zamieszkania, data od kiedy wyborca mieszka w gminie oraz numer porządkowy 
spisu ogólnego. Często pojawiają się nazwiska żydowskie. 
k. 135‐228 Spis 1363 wyborców z okręgu IV. Reszta jak wyżej. 
k. 229 Podział miasta Końskich na okręgi wyborcze (według ulic). 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
37 

Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy wyborach do Rady Miejskiej z 1939 
r. 
 
k. 268‐348 Spis 1213 wyborców (także Żydów) z II okręgu. Nazwisko, imię, adres, data 
urodzenia oraz adnotacja od kiedy dany wyborca mieszka w mieście. 
k. 177‐267 Spis 1341 wyborców z I okręgu. Reszta jak wyżej. 
k. 353‐439 Spis 1217 wyborców z III okręgu. Reszta jak wyżej. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, maszynopis] 

Sygn. 
45 

Wykazy członków Rady Miejskiej i Magistratu miasta Końskie 1919‐1939 
 
k. 2‐5 Wykaz członków Rady Miejskiej i Magistratu z 1919 r. Podane: nazwisko, imię, 
wiek lub data urodzenia, wykształcenie, zawód i przynależność partyjna radnych (ok. 
1/3 radnych to koneccy Żydzi). 
k. 10 Wykaz zmian zaszłych w Radzie Miejskiej od 14 lutego 1921 r. 
k. 11‐12, 14‐15 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z 
wyszczególnieniem zmian zaszłych od chwili ukonstytuowania się do dnia 15 lutego 
1923 r. Wykaz pokazuje, którzy nowi radni zajęli miejsca swoich poprzedników. 
k. 18 uzupełnienie do tabeli zmian. 
k. 28 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
zaszłych od chwili ukonstytuowania się do dnia 31 lipca 1923 r. 
k. 35 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
zaszłych od chwili ukonstytuowania się do dnia 1 września 1923 r. 
k. 76 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
zaszłych od chwili ukonstytuowania się z dnia 20 czerwca 1925 r. 
k. 81 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
zaszłych od chwili ukonstytuowania się z dnia 31 grudnia 1925 r. 
k. 83 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
zaszłych od chwili ukonstytuowania się z dnia 1 czerwca 1926 r. 
k. 87 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
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zaszłych od chwili ukonstytuowania się z dnia 31 grudnia 1926 r.
k. 90 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
zaszłych od chwili ukonstytuowania się z dnia 1 sierpnia 1927 r. 
k. 92 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
zaszłych od chwili ukonstytuowania się z dnia 1 września 1927 r. 
k. 98 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
zaszłych od chwili ukonstytuowania się z dnia 1 czerwca 1928 r. 
k. 100 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
zaszłych od chwili ukonstytuowania się z dnia 1 grudnia 1928 r. 
k. 103 Wykaz członków Rady Miejskiej i Magistratu po 29 listopada 1928 r. 
k. 108 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
zaszłych od chwili ukonstytuowania się z dnia 1 czerwca 1929 r. 
k. 110 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
zaszłych od chwili ukonstytuowania się z dnia 1 grudnia 1929 r. 
k. 112 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
zaszłych od chwili ukonstytuowania się z dnia 1 grudnia 1930 r. 
k. 123 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
zaszłych od chwili ukonstytuowania się z dnia 1 czerwca 1931 r. 
k. 129 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
zaszłych od chwili ukonstytuowania się z dnia 1 grudnia 1931 r. 
k. 132 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
zaszłych od chwili ukonstytuowania się z dnia 1 czerwca 1932 r. 
k. 133 Wykaz stanu osobowego Magistratu i Rady Miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
zaszłych od chwili ukonstytuowania się z dnia 1 grudnia 1932 r. 
k. 153 Lista wybranych radnych miasta Końskich z 23 maja 1939 r. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
50 

Sprawy odznaczeń państwowych
 
k. 11 prośba burmistrza Końskich o uhonorowanie medalem Dziesięciolecia Odzyskanej 
Niepodległości Borucha Warszawskiego – kancelisty Urzędu Stanu Cywilnego dla 
wyznań niechrześcijańskich w Końskich. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
51‐58 

Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej miasta Końskie (1919‐1939) 
 
8 jednostek zawiera protokoły z posiedzeń koneckiej rady miejskiej, w której walny 
udział żydowscy radni (około 1/3 wszystkich radnych). Na posiedzeniach omawiane są 
najważniejsze zagadnienia z życia miasta. 
 
[8 jednostek, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
60‐65 

Protokóły z posiedzeń Prezydium i Magistratu miasta Końskie 17.VI.1919‐3.VIII.1939 
r. 
 
Protokóły są zapisem decyzji władz wykonawczych miasta Końskie. W ich 
podejmowaniu biorą udział koneccy Żydzi, jako ławnicy, radni czy rzeczoznawcy. 
 
[6 jednostek, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
66‐69 

Skorowidze uchwał Magistratu m. Końskie 1922‐1938 
 
Jest to zapis podjętych uchwał ułożony wg schematu np. 29.VIII.1928, nr protokołu: 33, 

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

http://collections.ushmm.org



 9

punkt uchwały: 13, „Fiszman Ruchla – pokryć 72 zł kosztów kuracyjnych”. itp. 
ułatwiający odnalezienie poszczególnych spraw w protokołach z posiedzeń Prezydium i 
Magistratu. Tylko pierwsza z tych jednostek (sygn. 66) ma decyzje ułożone 
chronologicznie, a nie alfabetycznie. 
 
[4 jednostki, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
71 

Komisja rewizyjna 
 
Księga protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Magistratu miasta Końskie z lat 
1928‐1938, której sekretarzem był Rubin Kronenblum. Prace komisji pokazują szereg 
niedociągnięć i nieprawidłowości w funkcjonowaniu koneckiej Rady Miejskiej. 
 
[księga szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 
72 

Protokóły z posiedzeń sekcji aprowizacyjnej 1917‐1920
 
Protokóły zawierają rozstrzygnięcia co do palących potrzeb socjalnych 
odbudowującego się po wojnie miasta. Duża część spraw dotyczy tutejszych Żydów. 
 
[księga szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 
80 

Rzeźnia miejska (1938)
 
k. 11‐12 Wykaz rzeźników‐masarzy zamieszkałych w m. Końskie. Podane: imię i 
nazwisko, adres przedsiębiorstwa i adres zamieszkania. Na są nazwiska 25 żydowskich 
rzezaków. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, maszynopis] 

Sygn. 
81 

Korespondencja różna 1918‐1939 
 
k. 49‐51 Protokół odbioru z dn. 7 sierpnia 1931 przez Przewodniczącego Zarządu 
Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Końskich Joska Konderlerera od Magistratu m, 
Końskich ksiąg i dokumentów Gminy Żydowskiej m. in. księgi kasowej z lat 1924‐1930, 
księgi protokołów Rady Pełnomocników Zebrań Zarządu Gminy Wyznaniowej w 
Końskich z lata 1925‐1930, preliminarzy budżetowych Gminy za lata 1924‐1930, 
odcinków doręczenia składki bożniczej za lata 1925‐1930, kwitariuszy na pobór opłat w 
łaźni rytualnej itp.  
k. 123‐124 Prośba Izraela Jejzora Kuncbarda o zwolnienie z podatku od składu piwa. 
k. 125 Prośba Emanuela Orenbacha o zgodę na wybudowanie drewnianego domku. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, maszynopis] 

Sygn. 
104 

Korespondencja w sprawach finansowych 
 
k. 1 Prośba wdowy Grendli Oksenburgowej o zmniejszenie wymiaru opłaty 
municypalnej. 
k. 2 Prośba Lejzora Zeidenszyna o zmniejszenie wymiaru opłaty municypalnej.  
k. 4 Prośba Ruchli Blum o zwolnienie z opłaty municypalnej. 
k. 183‐189 Lista firm wykonujących zamówienia dla magistratu m. Końskich z lat 1930‐
1931. Podane nazwy firm (także żydowskich), rodzaj świadczonej przez nich usługi o 
pobrane kwoty. 
k. 193 Wykaz nie załatwionych definitywnie odezw egzekucyjnych Zakłada 
Ubezpieczenia od Wypadków w Krakowie, zwróconych na skutek na skutek polecenia 
Starostwa Powiatowego (wśród dłużników są koneccy Żydzi). 
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k. 245 Wezwanie Maksymiliana Weinbergera do zapłaty 135 zł.
k. 283 Wykaz osób leczonych w Powiatowym Szpitalu w Końskich, które mogą 
uregulować świadczenia w naturze. Podane imię i nazwisko pacjenta (w tym Żydów), 
jego dokładny adres, stan majątkowy, adnotację kto może zapłacić za koszty leczenia, 
(kolejne nazwiska), oraz co te osoby mogą dostarczyć w zamian (np. chleb, robociznę, 
artykuły spożywcze). 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, maszynopis] 

Sygn. 
106 

Księga różnych spraw Magistratu miasta Końskie (1919) 
 
k. 1‐4 Księga zawiera m. in. przychody do budżetu miasta z jatek, placów, straganów i 
budynków miejskich Wszędzie wyszczególnieni są właściciele, głównie Żydzi. 
k. 31‐35, 124‐125 Rozchody szpitala miejskiego (wśród wymienionych transakcji 
pojawiają się także żydowscy kontrahenci), 
k. 47 Rozchody z tytułu materiałów piśmiennych i druków (jak wyżej). 
k. 52 Rozchody z tytułu utrzymania mostków, bruków i studni (jak wyżej). 
k. 55‐63 Różne nieprzewidziane przychody i rozchody.  
k. 72 Przychody i rozchody związane z węglem kamiennym. 
k. 77 Rozchody na drzewo opałowe. 
k. 84‐87, 135 Przychody i rozchody związane ze sprzedażą kartofli. 
k. 88‐99, 128‐134 Przychody i rozchody związane ze sprzedażą mąki. 
k. 101‐104 Przychody i rozchody związane z robotami publicznymi. 
k. 116 Przychody i rozchody związane z 10% opłatą od zabaw i teatrów. 
k. 118 Przychody i rozchody związane z patronatem poborowym. 
k. 119‐122 Przychody ze straganów i placów. 
 
[księga, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 
120 

Akta dotyczące wymiaru i poboru podatków 1919‐1936 
 
k. 17‐20 Dokumenty i protokół z zamknięcia przedsiębiorstwa Herszka Sankiewicza. 
k. 24‐26 Wykaz wymierzonych i ziszczonych opłat komunalnych od petentów 
akcyzowych na rzecz Magistratu za rok 1935 (liczni dzierżawcy żydowscy). 
k. 41 Wykaz wydanych w 1924 r. patentów akcyzowych na wyrób i sprzedaż trunków w 
Końskich (jak wyżej). 
k. 164‐207 „Podatki od Żydów”: 
k. 165‐167 Wykaz rozesłanych odezw do różnych Magistratów i Urzędów gminnych w 
sprawie ściągnięcia podatków miejskich zaległych z osób, które do tamtejszych 
miejscowości wyjechały. 
k. 169 Prośba (nie uwzględniona) Kiwy Rafałowicza o umorzenie 2000 marek podatku. 
k. 178 Prośba Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Końskich o resztę ze składki 
bożniczej za lata 1926‐1928. 
k. 179‐187 Akt oskarżenia sekwestratora miejskiego, Antoniego Nowackiego o 
przywłaszczenie sobie 255 zł ze składki bożniczej (oraz związane z nim pisma). 
k. 188 Pismo burmistrza Końskich z poleceniem rozesłania listu gończego za Antonim 
Nowackim (załączony rysopis A.N.). 
k. 189 Ciąg dalszy sprawy Nowackiego (pismo burmistrza  do komendanta posterunku 
policji z 13.04.1931 o odroczeniu poszukiwań): „Ponieważ unikanie Urzędu przez A. 
Nowackiego nastręcza przypuszczenia, że zainkasowane przez się pieniądze zgubił 
wzgl. Roztrwonił /doszło do wiadomości Magistratu, iż w nocy z dnia 11 na 12 b.m. był 
w restauracji Dawida Markowicza, skąd wyszedł w stanie nietrzeźwym, rozrzucając po 
ulicy posiadane kwity i dowody podatkowe/ (...)” 
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k. 190‐193 Wykaz ściągniętej przez Wacława Krełowskiego składki bożniczej a nie 
wpłaconej do Kasy Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Końskich (imiona, 
nazwiska + kwoty składki). 
k. 194‐195 Wyciąg z protokółu nr 79 posiedzenia Zarządu Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej w Końskich z dnia 9 sierpnia 1926 r. (lista 6 obecnych i 3 nieobecnych). Na 
posiedzeniu omawiano sprawę przywłaszczenia 595 zł składki bożniczej 
przywłaszczonej przez Wacława Krełowskiego (do czego sam potem się przyznał). 
k. 196‐197 podatki „ściągnięte od Rozenblita Rachmila i Klajna Izraela”. 
k. 202‐207 Pismo dotyczące podziału własności na 6 spadkobierców  domu nr 40 przy 
ul. 3 Maja. 
k. 208 Prośba Wulfa Szlachtera o obniżenia mu kwoty podatku na umundurowanie 
wojska. 
k. 233‐235 Prośba Pinkusa Goldmana o rozwiązanie kwestii płatności za jego 
nieruchomości. 
k. 256‐257 Poświadczenie wpłaty 927 zł podatku przez firmę „Neptun” J. Mintza z 
Końskich. 
k. 289‐290 Prośba Jankla‐Berka Goldberga (nie uwzględniona) o zwolnienie z podatku. 
k. 293‐295 Prośba Zarządu Gminy Starozakonnych w Łodzi o ściągnięcie podatku 
gminnego od Majlecha Bergera. 
k. 297 Prośba (nie uwzględniona) Mendła Rubinsztejna o uwonienie z podwyżki 
podatku: „jestem rzemieśnikiem i teraz nie mam roboty i zarobków a sklep mój jest 
tylko większe części [,] ludzkie pieniądze które ja od nich procenta płaca a także nie 
posiadam duże interesy a do stołu mam dzięki Bogu kilkanaście osób, przetoto 
uprzejmie proszę Św. Rady Miejskiego uwolnienie mi z tej podwyżkę.” Za 
niepiśmiennego Mendla Rubinsztejna podpisał sie syn H. M. Rubinsztejn.  
k.302‐305 Zarząd Gminy Żydowskiej Wyznaniowej w Radoszycach prosi o ściągnięcie 
składki bożniczej. 
k. 317 Pismo dotyczące zaległości podatkowych Sabiny Tabakman. 
k. 335, 337, 340 Pisma dotyczące zaległości podatkowych Natana Dłużewskiego i 
Nusyma Sztakmana. 
k. 359‐360 Prośba Icka Mamermana o zmniejszenie opłat. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
125 

Podatki od nieruchomości, czynsze 1920‐1936 
 
k. 1‐53 Lista 293 płatników (w tym Żydów) państwowego podatku od nieruchomości za 
rok 1926 z m. Końskich. Imiona, nazwiska, adresy. 
k. 52‐56 Wykaz płatników państwowego podatku (w tym Żydów) od nieruchomości za 
1933 r. których roczny przychód (wartość czynszowa) przekracza 1000 złotych. Imiona, 
nazwiska, adresy, roczne przychody tytułem czynszu. 
k. 60‐65 Sprawa weksli Bera Dawida. 
k. 72‐76 Sprawa pozwu Zarządu Miejskiego przeciwko Majlichowi Grinszpanowi. 
k. 161‐206 Podatek mieszkaniowy w Końskich w 1919 r. Rejestr 419 płatników ( w tym 
Żydów). Imiona, nazwiska, adresy, stawki czynszów. 
 
[Zestaw brulionów, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
126 

Rejestry miejskiego podatku od szyldów, plakatów i ogłoszeń  za lata 1928‐1929 i 
1931 
 
Rejestry podają imię i nazwisko (liczne nazwiska żydowskie) właścicieli sklepów, adresy, 
ilość i rodzaj szyldów oraz zapłacony od nich podatek. 
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[3 księgi, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
141 

Rejestry opłat drogowych 1930‐1933 
 
Jednostka składa się z kilku brulionów. Większość z nich to rejestry płatników opłat 
drogowych, zawierające imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania płatników (w tym 
Żydów) oraz opłacane przez nich kwoty. Jeden z brulionów [k. 81‐97] to wykaz 298 
właścicieli nieruchomości w Końskich, którzy opłacają państwowy podatek od 
nieruchomości na rok 1931 . 
 
[8 brulionów, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
142 

Materiały do wymiaru opłat zastępczych za świadczenia drogowe w naturze 1933‐
1938 
 
Jednostka zawiera sześć brulionów z listami płatników (w tym Żydów), wraz z ich 
adresami zamieszkania. 
Dodatkowo, na końcu dołączony jest siódmy zeszyt: „Wykaz właścicieli nieruchomości 
w m. Końskich, którzy w myśl ustaw korzystają z ulg podatkowych dla 
nowowznoszonych budowli a winni podlegać opłacaniu opłat drogowych”. Tu dane są 
jeszcze bardziej szczegółowe i oprócz 278 właścicieli budynków opisują także rodzaj 
nieruchomości, np. piekarnia, sklepik itp. 
 
[7 brulionów, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
144 

Wykaz właścicieli budynków położonych na terenie miasta Końskich w 1925 r. oraz 
rejestr ubezpieczonych od ognia za 1924. 
 
Jednostka składa się z dwóch brulionów – „Wykazu właścicieli...” i „Rejestru 
ubezpieczonych...”. „Wykaz właścicieli...” wylicza kolejno ulicami 774 właścicieli (w tym 
Żydów) na dzień 19.03.1925, podając jednocześnie kwotę płaconego przez nich 
ubezpieczenia budynków. „Rejestr...” natomiast podaje same nazwiska właścicieli i 
kwoty ubezpieczenia, bez adnotacji jakiej nieruchomości dotyczą. 
 
[2 bruliony, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
145 

Akta w sprawie składki ogniowej
 
k. 6‐14 Wykaz zaległych płatników składki ogniowej (wielu Żydów).  
k. 40 Zawiadomienie o należności składki Moszkowi Blumanowi. 
k. 44 Pismo dotyczące egzekucji składki od Szmula Frydrycha. 
k. 51‐52 Wykaz niezainkasowanej składki ogniowej od ubezpieczonych p/g kwitów z 
rejestru poborowego za 1929 r. Imiona, nazwiska, opłaty i adnotacje dotyczące 
obecnego miejsca pobytu, sytuacji majątkowej np. : Jakubowicz Ruchla ‐ „Znajduje się 
obecnie w krytycznem położeniu materialnem”, Wólf Papiernik ‐ „Spadkobierca 
znajduje się w Radomiu”. 
k. 110‐111 Wykaz składki ogniowej za 1939 r. 
k. 223‐227, 229 Wykaz niopłaconej składki ogniowej za 1931 r.. Wśród dłużników wielu 
Żydów. 
k. 300‐302 Arkusz zbiorczy płatników składki ogniowej za 1931 r. Jak wyżej. 
k. 347‐351 Protokół spisany w związku z przywłaszczeniem pieniędzy ze składki 
bożniczej przez Antoniego Nowickiego. Szczegółowy wykaz od kogo z gminy żydowskiej 
A. N. pobrał składki. 
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[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
160 

Szkolnictwo 1929‐1934 
 
k. 20 Spis uczniów Publ. Szk. Powszechnej im. S. Staszica w Końskich, którym należy 
zakupić palta lub buty. Są wśród nich uczniowie żydowscy. 
k. 21 Spis uczennic bardzo biednych z PSP im. E. Plater w Końskich. Większość to 
uczennice żydowskie. 
k. 22 List Jeszui Cymermana z prośbą o palto. 
k. 49 List Burmistrza o przymusowym zapisie Lejbusia Felda do szkoły zawodowej. 
k. 50 List Burmistrza o przymusowym zapisie Brandli Liberman do szkoły zawodowej. 
k. 166‐169 List z 11 marca 1934 r. R. Tenenbaum, córki ubogiego handlarza 
włoszczyzną utrzymującego jeszcze żonę i 5 synów, do Marszałka Piłsudskiego o 
zapomogę: 
 
„Kochany Dziadziu 
 
Listu tego nie piszę z zadowoloną minką, lecz przesiąknęłam go tysiącami łez. Jestem 
dziewczynką liczącą 12 lat. Chodzę do szkoły, oddziału VI. Na półroczu miałam same 
celujące stopnie. Lecz bardzo mi przykro opuszczać tak ulubione przezemnie szkolne 
mury, ale cóż. Nie mam innej rady jak wystąpić ze szkoły. Nie posiadam zeszytów, 
książek i innych przyborów szkolnych. Rodzice moi znajdują się w ciężkich warunkach 
materialnych. Głód i chłód z dnia na dzień mocniej podtrzymuje swą żelazną, potężną 
ręką, a mróz jak zwykle mu towarzyszy. W domu zimno i nie mamy co jeść. Lecz ja na 
to wszystko nie zważam, nie gardzę lecz spieszę codziennie o głodzie i chłodzie do 
szkoły. Wiem że p. Marszałek bardzo lubi kształcącą się młodzież, bo ona dąży do dobra 
Ojczyzny. Z lekcji historii wiem dobrze jakie cierpienia p. Marszałek twórca legionów 
Polskich przechodził na Syberii i w innych jeszcze więzieniach. Wszystko to, aby 
wyzwolić Ojczyznę matkę o milionach cierpiących dzieci od jarzma nieprzyjaciół jak: 
Rosja, Niemcy i Austria. Wiem jak nasza patronka szkoły Emilia Platerówna Litwinka 
swe życie poświęciła dla Ojczyzny. Ja też nie jestem innego zdania, lecz tego samego. Ja 
chcę wiele, wiele uczynić dla naszej matki (Polska). Lecz cóż, nie mam na to wszystko 
funduszu. Chcę wszelkimi siłami pomóc rodzicom, którzy razem ze mną i pięcioma 
braćmi cierpią głód. Moje młode serce z zapałem rwie się do nauki. A czy być może, 
żeby się uczyć o głodzie i chłodzie? __ . W szkole dziewczynki stronią odemnie, 
lekceważą mnie z powodu mojego ubogiego ubrania. Chcę się uczyć, gdyż posiadam 
zdolności do nauki, lecz nie mam się kim poradzić, nie mam takiego, któryby się mną 
zaopiekował, ażebym mogła dalej chodzić do szkoły i uczyć się w wyższych szkołach, 
aby kiedyś wiele uczynić dla dobra Ojczyzny. Chcę się wzorować na Wodza 
Zmartwychwstałej Ojczyzny i świętej pamięci Emilii Platerównej. Nie mam nikogo na 
świecie, którymbym się mogła radzić lecz oto Najdroższego Opiekuna młodzieży Polski 
t. j. p. Marszałek. Kończę temi słowy ten list z myślą, że Wódz mnie nie opuści i zlituje 
się nademną i poradzi mi tak, ażebym nie wystąpiła ze szkoły, żebym wyrosła krajowi 
na pożyteczną jednostkę.” 
k. 179‐180 Prośba Zarządu Szkoły „Talmud‐Tora” o subsydium. 
k. 182‐183 List Jankla Senderowicza syna Kiwy z prośbą o zapomogę na kształcenie. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
161 

Szkolnictwo 1935‐1937 
 
k. 1 Prośba przewodniczącego Żydowskiej Żeńskiej Szkoły Religijnej „Bajs Jakow” Ch. I.  
Fajtlowicza o zapomogę w wysokości 500 zł. Wg pisma szkoła działa od sześciu lat przy 
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ul. Kazanowskiej 1, kształci 135 dziewcząt, z których 30% korzysta z nauki bezpłatnie.
k. 5 Prośba Zarządy Szkoły Wyznaniowej „Talmud Tora” w Końskich o subwencję. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
163 

Dożywianie dzieci w szkołach 1926‐1929 180, 181 też 
 
k. 149‐158 Listy dożywianych dzieci (także żydowskich) z poszczególnych szkół. Imiona, 
nazwiska, adresy. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
164 

Prośby o wsparcie 1922‐1938 
 
k. 21 Prośba o wsparcie Stowarzyszenia Pomocy Studentom‐Żydom w Polsce. 
k. 22‐32 Prośba o wsparcie Towarzystwa Przyjaciół Żydowskiego Instytutu Naukowego 
w Wilnie wraz z załączoną broszurką informacyjną o Instytucie, wyliczeniem 
dotychczasowych subwencji od miast i zestawieniem budżetowym za rok 1931/32. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
165 

Oświata, kultura, sztuka 1924‐1938 
 
k. 2‐3 Pismo z dn. 26 marca 1925 r. Żydowskiego Domu Sierot w Końskich do 
Magistratu przypominające, że od stycznia tegoż roku Dom nie otrzymał żadnych 
subwencji od miasta. 
k. 4‐5 Korespondencja związana z numerem hipotecznym synagogi. 
k. 8‐8a Wykaz zakładów drukarskich itp. na terenie Końskich. Jest wśród nich 5 
zakładów żydowskich. 
k. 63 Konsygnacja doręczonych zaświadczeń i odznaczeń „za ofiarną pracę” 
komisarzom spisowym zatrudnionym przy Drugim Powszechnym Spisie Ludności. Na 
liście wyróżnionych znajdują się m. in. Mojżesz Halbersztadt, Pinkus Kenig i Majer Chil 
Minc. 
k. 91‐94 Strony wyrwane z książki w języku hebrajskim. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski i hebrajski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
178 

Opieka społeczna 1922‐1938
 
k. 12‐13 Pismo opiekuna Żydowskiego Domu Sierot w Końskich A. Hochberga do 
Magistratu z prośbą o zapomogę. 
k. 14‐15 Preliminarze budżetowe Żyd. Domu Sierot. Mieszkało w nim 20 dzieci, 25‐45% 
kosztów pokrywał z własnej kieszeni A. Hochberg. 
k. 27‐29 Korespondencja związana z poszukiwaniem w Końskich aktu urodzenia Elki 
Ceder, która wyemigrowała do USA. 
k. 44‐46, 48 Korespondencja związana z poszukiwaniem w Toronto Benjamina 
Boruchowicza.  
k. 75‐82 Sprawozdanie A. Hochberga z działalności Żyd. Domu Sierot. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
180 

Zapomogi, pokrywanie kosztów leczenia i pogrzebu 1918‐1931 
 
k. 5‐13, 28, 31, 44, 58‐59, 60‐61, 65‐66, 70, 76‐99, 104, 124‐130, 138‐139, 142, 145, 
208‐222, 249‐252, 254‐258, 263, 308‐310 Dokumenty dotyczące pokrycia kosztów 
leczenia koneckich Żydów. Imiona, nazwiska, czasem bardziej dokładne dane osobowe.
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k. 36‐40 Protokoły przyjęcia do szpitala do szpitala w Tomaszowie żydowskich 
prostytutek. Bardzo szczegółowe dane osobowe. 
k. 172 Wykaz kosztów kuracyjnych żądanych do zapłacenia przez Magistrat m. 
Końskich od Gminy Izraelickiej Koneckiej za leczenie tutejszych (40) stałych 
mieszkańców w różnych szpitalach.  
k. 315 Sporządzenie rozkładu na opłacie kosztów kuracyjnych z 30 października 1922 r. 
Według ewidencji Starostwa miasto Końskie zalegało wówczas z opłacaniem kosztów 
kuracyjnych: za żydów 200000 marek, za chrześcijan 400000 marek. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
181 

Pokrywanie kosztów leczenia, zapomogi 1923‐1930
 
k. 3, 7, 52‐53, Dokumenty dotyczące pokrycia kosztów leczenia koneckich Żydów. 
k. 18 Pismo Burmistrza Końskich do Wydziału Powiatowego z 2 maja 1925 r. w sprawie 
kosztów leczenia niezamożnych Żydów.  
k. 19‐20 Odpowiedź Starosty z dn, 8 czerwca 1925 r., że koszty leczenia w szpitalach 
ubogich Żydów, powstałe przed wejściem w życie ustawy, pokryte mają być przez 
gminy wyznaniowe żydowskie. 
k. 140 Umowa. Chora Helena Nowakowska wydzierżawia swoje 9 morgowe pole 
Lejbusiowi Giedala.. 
k. 176‐177 Prośba Moszka Litwina o zapomogę. 
k. 178‐179 Prośba Ideła Pika o zapomogę. 
k. 185 Lista najbiedniejszych, którzy otrzymali zapomogę od hrabiego Władysława 
Tarnowskiego z racji Jego zaślubin. Wśród 43 obdarowanych osób znajdują się także 
Żydzi. 
k. 196‐197 Prośba Cutli Janklewiczowej o zapomogę. 
k. 199‐200 Prośba Wólfa Ajzenberga o zapomogę. 
k. 223‐224 Prośba żony Moszka Nachmana Trolma (wziętego do wojska) o zapomogę. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
182 

Pokrywanie kosztów leczenia, zapomogi 1931‐1938 
 
k. 1‐3 Prośba matki i odmowa Magistratu Końskich pokrycia kosztów leczenia Izraela 
Zysmana ze względu na „krytyczny stan finansów miejskich” (listopad 1931). 
k. 15‐20, 22‐25, 29, 32‐44, 48‐56 Korespondencja związana z leczeniem koneckich 
Żydów. Imiona, nazwiska, miejsca kuracji. 
k. 57‐60, 164‐171 Protokół przyjęcia Chaji Eisenberg do szpitala św. Łazarza w 
Krakowie. Podane bardzo szczegółowe dane osobowe. 
k. 78‐85, 93 Korespondencja związana z leczeniem koneckich Żydów. 
k. 140‐141 Prośba z dn. 22 grudnia 1932 r. Kibucu Emigrantów Palestyńskich im. 
Borochowa oddział w Końskich o zaniżenie taryfy kąpielowej (uwzględniona). 
k. 146‐147, 172‐175 Korespondencja związana z leczeniem koneckich Żydów. 
k. 189 Zestawienie osób zmarłych na raka lub inny nowotwór złośliwy z powiatu 
Koneckiego w 1933 r. Większość z nich to Koneccy Żydzi. Podane imiona, nazwiska, 
wiek, zawód i rodzaj choroby. 
k. 253‐255 Korespondencja związana z leczeniem koneckich Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
183 

Pokrywanie kosztów leczenia, zapomogi 1931‐1938
 
k. 12, 17‐18, 38‐47, 51‐55, 77‐80, 88, 97, 99‐101, 109‐110, 112, 116‐118, 120, 141‐144, 

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

http://collections.ushmm.org



 16

148‐149 Korespondencja związana z leczeniem koneckich Żydów.
k. 23‐27 Spis osób ubiegających się o zapomogę i o podanie stanu majątkowego. Na 
liście są imiona i nazwiska wielu koneckich Żydów. 
k. 28‐30, 83‐85 Pismo niepiśmiennej Gołdy Rajzman z prośbą o jednorazową 
zapomogę: 
„Syn mój Moszek Rajzman w czasie wojny polsko‐bolszewickiej [służąc czynnie w 
Wojsku Polskim] zupełnie oślepł. Obecnie zostaje on bez środków do życia. Ja jestem 
kobietą w podeszłych latach, niezdolna do jakiejkolwiek pracy fizycznej i bez żadnego 
źródła utrzymania. Majątku żadnego nie mam i mieszkam na komornem, nie mamy też 
środków na opłacenie komornego. Staram się wszelkimi sposobami synowi kalece 
pomóc, ale bezskutecznie. Renty stałej nie otrzymuje on, gdyż spóźnił termin co do 
złożenia podania o nią. Nie ma on ani odzienia, ani obuwia, ani nawet suchy kawałek 
chleba. Znajdujemy się wprost w opłakanych warunkach materialnych.”  
k. 48 Relacja do dyrekcji Szpitala Starozakonnych w Warszawie dotycząca leczenia Rudy 
Marmur. Bardzo szczegółowe dane osobowe jej ojca Aby Marmur. 
k. 65 Relacja z danymi Lejba Moszka Ejzenberga. 
k. 134 Protokół przyjęcia Berka Eljasiewicza do szpitala ś. Łazarza w Krakowie. Bardzo 
szczegółowe dane osobowe. 
k. 140 Pismo ZMK do ZGWŻK z 27 czerwca 1939 r. „Na terenie miasta mieszka od 
urodzenia Abram Sosonowski syn bp. Moszka, niedorozwinięty fizycznie, utrzymujący 
się z ofiarności publicznej. 
Ostatnio jak ustaliłem A. Sosnowski sypia w sieni, usuwany jest z mieszkania ze 
względu na swe niechlujstwo, które wpłynęło na wysypkę skrórną na jego ciele. 
W tym tygodniu A. Sosnowski zostanie wykąpany wyleczony i oddany pod opiekę 
Lubieńskiego Jankla, zamieszkałego  przy ul. Joselewicza w Końskich, za opłatą 30 zł 
miesięcznie. 
Ulokowanie w/w u Lubieńskiego, zwolni społeczeństwo żydowskie w naszym mieście 
od obowiązku świadczeń w naturze w postaci śniadań, obiadów i kolacji na rzecz 
Sosnowskiego. 
Zarząd Miejski rozporządzając w roku bieżącym bardzo ograniczonymi funduszami na 
opiekę społeczną nie jest w stanie pokryć z funduszów własnych kosztów utrzymania 
Sosnowskiego, a w związku z tym zwraca się do Zarządu Gminy Wyznaniowej o 
pokrycie połowy kosztów utrzymania Sosnowskiego w sumie 15 zł miesięcznie. 
Sprawę proszę potraktować jako bardzo pilną.” 
k. 152‐160 Szczegóły związane z leczeniem Sabiny Najfeld. Bardzo dokładne dane 
osobowe. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
195‐
196 

Skorowidze bezrobotnych pobierających zasiłek z Funduszu Pracy za rok 1937 i 1938 
 
Skorowidze zawierają imiona i nazwiska bezrobotnych (także Żydów) pobierających 
zasiłki z adnotacją od którego dnia zaczęli otrzymywać pomoc finansową i numerem 
rejestracyjnym w urzędzie. Niestety brak jest bardziej szczegółowych danych jak 
imiona rodziców, czy adres zamieszkania. 
 
[2 skorowidze, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 
197 

Karty ewidencyjno‐obliczeniowe bezrobotnych (1936)
 
Karty ewidencyjne numer: 6, 10, 13, 24, 30 ‐ karty bezrobotnych Żydów. Zawierają 
bardzo szczegółowe dane osobiste. Np. Mates Grubsztajn, ur. 1912 w Końskich, 
zamieszkały w Końskich – ul. Pocztowa 14, zawód: robotnik niewykwalifikowany, 
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kawaler, bezrobotny od 7.10.1936 r., dowód rejestracyjny nr 10, ostatni pracodawca: 
fabryka „Neptun”, zwolniony z pracy z powodu redukcji. Data kontroli domowej 
19.12.1936 r. Karty podają też osoby żyjące we wspólnym gospodarstwie z petentem 
(podane ich imiona, nazwiska, ewentualny zawód i miesiączny dochód). 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis] 

Sygn. 
198 

Sprawy nieszczęśliwych wypadków przy pracy 1924‐1933
 
k. 11 Wykaz przedsiębiorstw znajdujących się na terenie miast. Końskich, które w myśl 
ustawy obowiązane są do ubezpieczenia robotników od wypadków w zakładzie 
ubezpieczeń we Lwowie. Wykaz 11 zakładów, z których większość należy do koneckich 
Żydów z podaną liczbą załogi i posiadanymi maszynami. Np. fabryka odlewów 
żelaznych „Słowianin” należała w 1924 r. należała do Mojżesza Hochberga i zatrudniała 
300 robotników. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, maszynopis] 

Sygn. 
199 

Wykazy osób wykonujących wolne zawody 1926‐1935 
 
k. 14 Wykaz osób trudniących się wolną praktyką zamieszkałych w Końskich. Wśród 32 
spisanych osób jest także grupa Żydów. Podany jest ich zawód, miejsce zamieszkania 
oraz data, odkąd trudni się praktyką. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, maszynopis] 

Sygn. 
211 

Sprawy ogólne dotyczące przemysłu i handlu 1919‐1932
 
k. 1 „Stragany na rynku około studni wydzierżawione po licytacji w dniu 10.01.1919 r.”. 
Podane imiona i nazwiska handlarzy (także Żydów) oraz płacony przez nich czynsz. 
k. 12‐16 Prośba pięciu „tandeciarzy krawieckich” z Radoszyc. 
k. 17‐18 Prośba dwóch właścicieli jatek. 
k. 21‐22 Prośba dwóch kupców żydowskich. 
k. 27‐29 Prośba o zaświadczenie i zaświadczenie magistratu, że firma M. Hochberga 
„Słowianin” działa w końskich od 1899 r. 
k. 30 wykaz właścicieli pieców wapiennych (Lejbuś Gadala). 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
212 

Popieranie przemysłu i handlu 1919‐1924 
 
We wszystkich z niżej wymienionych wykazów znajdują się dane żydowskich 
przedsiębiorców w Końskich. 
k. 17‐18 Wykaz firm, względnie osób, sprowadzających węgiel kamienny. 
k. 22 Wykaz podkuwaczy m. Końskich. 
k. 31, 33 Wykazy zakładów produkcyjnych na terenie m. Końskich. 
k. 8, 16, 36, 49, 51, 73 Karty meldunkowe koneckich Żydów.  
k. 42 Wykaz osób posiadających różnego rodzaju przedsiębiorstwa (z wyjątkiem 
młynów) w Końskich. 
k. 42‐45 Wezwanie wszystkich właścicieli restauracji w mieście (lista) aby przekazać im 
wiadomość o surowym zakazie sprzedaży alkoholu w dniach 20‐23 II 1922 r. ze względu 
na przegląd poborowych rocznika 1901 r. 
k. 61 Pozwolenie na uruchomienie fabryki lemieszy Hejnocha Lewina z 24 I 1922 r. 
k. 67 Lista piekarzy niefachowców. 
k. 68‐70 Lista piekarzy fachowców. 
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k. 74 Lista przedsiębiorców trudniących się sprzedażą alkoholu.
k. 112 Wykaz furmanów z 1923 r. 
k. 115‐117 Wykaz właścicieli wozów i wyprzęży z 1923 r. 
k. 120 Wykaz hoteli i domów zajezdnych znajdujących się na terenie miasta Końskie 
(podane nazwiska właścicieli). 
k. 144 Wykaz cegielni przemysłowych i polowych z 1923 r. 
k. 147 Wykaz piekarni znajdujących się na terenie miasta z 1923 r. 
k. 154 Wykaz kuźni znajdujących się na terenie miasta. 
k. 155 Wykaz wykwalifikowanych podkuwaczy z 1924 r. 
k. 193‐194 Spis właścicieli odlewni wyrobów mosiężnych. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
213 

Popieranie przemysłu i handlu 1924‐1925 
 
k. 4‐7 Wykaz właścicieli posiadających w m. Końskich zbiorniki na wodę, składy 
apteczne, apteki itp. Podane imiona, nazwiska, dokładne zaznaczenie miejsca 
przedsiębiorstwa, adres właściciela i przybliżona pojemność zbiorników. 
k. 20‐22 Zażalenie 8 żydowskich właścicieli sklepów do rady miejskiej. Kupcy skarżą się 
na ciasnotę na posesji handlowej. 
k. 25‐26 Wykaz właścicieli wszystkich zakładów pracy znajdujących się na terenie 
miasta Końskich a zatrudniających powyżej 5 robotników. 
k. 33 Prośba Ezryela Weintrauba o wydanie pozwolenia na urządzenie tymczasowej 
składnicy na Naftę. 
k. 55‐62 Prośba Mendla Piżyca, właściciela fabryczki o zwolnienie z podatku ze względu 
na przestój w funkcjonowaniu zakładu (uwzględniona). 
k. 64, 69‐72 Wykaz inżynierów wszystkich specjalności oraz chemików zamieszkujących 
na terenie Końskich. Imię nazwisko, stopień wojskowy, dzienna data urodzenia, zawód, 
adres, specjalność (obszernie wypełniana rubryka, wyznanie, narodowość (wszyscy 
inżynierowie z listy wyznania mojżeszowego piszą tutaj „polska”), wykształcenie, 
przebieg służby wojskowej, kategoria zdrowia. 
k. 106 Spis podkuwaczy koni.  
k. 112‐113 Przemysłowo‐policyjne pozwolenie na rozbudowę warsztatów 
mechanicznych przy odlewni żelaza pod firmą „Neptun” Joska Mintza. 
k. 114‐115 Zaświadczenie, że Mordka Miedziogórski prowadzi zakład kamaszniczy. 
k. 116‐124 Kolejne zaświadczenia potwierdzające działalność gospodarczą koneckich 
Żydów. 
k. 136 Zaświadczenie Moszka Nachmana Trochma o historii swojej firmy. 
k. 151‐156 Prośby żydowskich handlarzy naczyniami emaliowymi 
k. 157‐159 Pismo rady miejskiej do „grona kupieckiego miasta Końskich” podpisane 
przez bardzo wielu kupców. 
k. 160‐163 Prośba kupców żydowskich o zniesienie zakazu postoju przy punktach 
handlowych przyjezdnych furmanek. 
k. 164‐165 Prośba Jeruchema Praszkiewicza o zapomogę. 
k. 166‐167 Prośba wdowy po Blimie Lengu o pozostawienie postoju furmanek przed jej 
herbaciarnią. 
k. 178 Zaświadczenie o prowadzeniu drukarni przez Szlamę Ehrenfrieda. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
214 

Popieranie przemysłu i handlu 1929‐1931 
 
k.18‐21 Protest „Mieszkańców miasta Końskich” podpisany głównie przez tutejszych 
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Żydów przeciwko „szykanom w stosunku do swych abonentów” miejskiej elektrowni, 
która często oszczędza i wyłącza światło pobierając za to bardzo wysokie stawki. 
k. 26 Wykaz drukarń w Końskich na dzień 4.IV.1929 r. 
k. 52 Wykaz hurtowników cukru, soli i nafty w Końskich na dzień 10.VII.1929 r. 
k. 55‐56 Wykaz zakładów rymarskich w Końskich z października 1930 r. 
k. 71 Wykaz fachowców w zakładach małych (z podaniem specjalizacji) w Końskich z 
października 1930 
k. 84 Wykaz cegielni w Końskich z 5.IV.1930 r. 
k. 98‐99 Wykazy wolnych zawodów w Końskich z lat 1930‐31. 
k. 110‐114 Wykaz właścicieli wozów, uprzęży i zwierząt pociągowych w Końskich z 
1931 r. 
k. 123‐127 Wykaz imienny inżynierów wszelkich specjalności oraz doktorów chemii 
zamieszkałych w Końskich. 
k. 130 Nielegalne uruchomienie przez Ezryla Wajntrauba fabryczki ram i listw w szopie 
Mojżesza Hochberga. 
k. 135, 138 Wykaz kowali w Końskich. 
k. 144 Wykaz osób używających pojazdów konnych do zarobkowego przewozu 
towarów z m. Końskich. 
k. 145‐153 Spis maszyn i urządzeń w zakładach przemysłowych na terenie miasta. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
216 

Przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe (1936) 
 
k. 2 Wykaz rzemieślniczych znajdujących się na terenie m. Końskich. Cech Stolarzy i 
Tokarzy Żydów posiadał w tym czasie 12 członków, 2 mistrzów i 1 terminującego 
ucznia, Cech Krawców Żydów 38 członków w tym 9 mistrzów i 7 terminujących, Cech 
Piekarzy Żydów miał 10 członków, 1 mistrza, Cech Majstrów Cholewkarskich i 
Szewskich Żydów 24 członków 1 mistrza i 2 terminatorów a Cech Rzeźników Żydów 18 
członków ale żaden z nich nie posiadał dyplomu mistrzowskiego. 
k. 5 Pismo Cechu Stolarzy i Tokarzy Żydów w sprawie ewidencji (oryginalna pieczęć 
Cechu). 
k. 7, 9, 13 Podobne pisma pozostałych cechów żydowskich. 
k. 20 Problem nie posiadania karty rzemieślniczej przez Icka Miodowicza, który składa 
rowery. 
k. 37 Otwarcie nowej restauracji przez Kałmę Buchmana. 
k. 65 Wykaz osób zamieszkałych na terenie m. Końskich, które prowadzą warsztaty 
krawieckie i bieliźniarskie a nie posiadają kart rzemieślniczych (większość z nich to 
Żydówki). 
k. 76 Zaświadczenie o prowadzeniu rzemiosła bieliźniarskiego przez Helenę 
Wajnbergier. 
k. 84 Wykazy składów węgla w Końskich (imiona, nazwiska, adresy właścicieli). Na 4 
składy 3 należały do tutejszych Żydów. 
k. 94‐101 Zaświadczenie dla Judki Miodowicza o prowadzeniu legalnie montażu 
rowerów (które w sprzedaży ma jego ojciec Machel Miodowicz). 
k. 106 Zaświadczenie o prowadzeniu rzemiosła bieliźniarskiego przez Moszka 
Sokołowskiego. 
k. 109‐111 Spotkanie z burmistrzem w sprawie przepisów prawnych związanych ze 
sprzedażą mleka na które przyszło 24 żydowskich mleczarzy. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn.  Popieranie przemysłu i handlu 1937‐1938
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217   
k. 1‐2, 5, 10‐12, 18‐22, 38, 47, 50, 52‐53, 58, 77, 79 Dokumenty dotyczące 
przedsiębiorstw żydowskich. Imiona, nazwiska, adresy właścicieli. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
219 

Sprawy dzierżawy sklepów, stoisk, piwnic, i pomieszczeń w hali targowej – rejestry 
dzierżawców, protokóły z przetargów 1924‐1938 
 
k. 2‐5 Protokół przetargu na dzierżawę jatek miejskich z 22 grudnia 1924 r. 
Wydzierżawione zostało 10 jatek, z czego większość przeszła pod zarząd żydowskich 
rzezaków. 
k. 6‐17, 23‐38, 40‐53 Kolejne protokoły na przetargi z udziałem ludności żydowskiej. 
k. 54‐85 Rejestr dzierżawców sklepów, stoisk, piwnic i pokoików w Miejskiej hali 
targowej 1933‐1934. 
k. 86‐124 Rejestr dzierżawców sklepów, stoisk, piwnic i pokoików w Miejskiej hali 
targowej (1934). 
k. 125‐160 Rejestr dzierżawców sklepów, stoisk, piwnic i pokoików w Miejskiej hali 
targowej (1938). 
 
[3 bruliony i karty luzem, stan akt dobry, akta zszyte i luzem, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 
224 

Spis wyborców do Sejmu z miasta Końskie (1930)
 
Jednostka składa się z czterech brulionów zawierających spis wyborców (także Żydów). 
Wyborcy uszeregowani są według adresu zamieszkania, podane są imiona, nazwiska, 
zawody. 
 
[4 bruliony, stan akt dobry, akta zszyte i luzem, język polski, maszynopis] 

Sygn. 
225 

Spis wyborców do Senatu z miasta Końskie  t. I (1930) 
 
Jednostka składa się z czterech brulionów zawierających spis wyborców (także Żydów). 
Wyborcy uszeregowani są według adresu zamieszkania, podane są imiona, nazwiska, 
zawody. 
 
 
[3 bruliony, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, maszynopis] 

Sygn. 
226 

Spis wyborców do Senatu z miasta Końskie t. II (1930) 
 
Jednostka składa się z czterech brulionów zawierających spis wyborców (także Żydów) 
oraz jednej karty luzem, na której znajduje się spis uzupełniający. Wyborcy 
uszeregowani są według adresu zamieszkania, podane są imiona, nazwiska, zawody. 
 
[4 bruliony i kartka, stan akt dobry, akta zszyte i luzem, język polski, maszynopis] 

Sygn. 
251 

Sprawy wyznaniowe, dozór kościelny, budowa kościoła, Żydzi 1922‐1925 
 
k. 54 Wykaz chederów i prywatnych domów modlitwy izraelickich znajdujących się na 
terytorium miasta Końskich z 21 września 1925 r. W sumie jest ich 14. W wykazie 
podane są imiona, nazwiska i adresy właścicieli domów modlitwy oraz oznaczenie 
utrzymującego domy a nawet ilości ubikacji. 
k. 55 Protokół burmistrza m. Końskich, w którym stwierdza się, że „ani jeden [dom 
modlitwy] nie jest zalegalizowany”. Komisja pod przewodnictwem burmistrza sugeruje 
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by „ze względu na brak mieszkań” i opowiada się za bezwzględnym zamknięciem 8 
domów modlitw (podana lista). 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
254 

Akta USC dla wyznań niechrześcijańskich – okólniki, korespondencja w 
poszczególnych sprawach 1930‐1937 
 
Wszystkie z poniżej wymienionych dokumentów dotyczą ludności żydowskiej: 
k. 2, 27, 213‐223 Wykazy zmarłych mężczyzn od 19 do 50 lat z koneckiego okręgu 
bożniczego z lat 1930‐1936 
k. 15‐16 Prośba o wystawienie zaświadczenia o ślubie Szajwy Rafałowicz z Szmulem 
Herszem Goldbergiem. 
k. 18‐19, 24‐25 Prośby USC o ogłoszenie zapowiedzi ślubnych wymienionych w 
pismach par. 
k. 21 Prośba o uzupełnienie aktów urodzenia. 
k. 22‐23 Odpis dokumentu z ksiąg stanu cywilnego ludności żydowskiej w Łodzi. 
k. 29‐32 i 63‐64 Wykaz urodzonych w II kwartale 1933 r. 
k. 33‐62 Oficjalne wypisy z aktów urodzenia dzieci żydowskich urodzonych w II 
kwartale 1933 r. 
k. 65‐66 i 78 Wykaz zaślubionych w II kwartale 1933 r. 
k. 67‐77 Oficjalne wypisy z aktów ślubów żydowskich w II kwartale 1933 r. 
k. 79‐80 i 88 Wykaz zmarłych w II kwartale 1933 r. 
k. 81‐87 Oficjalne wypisy z aktów śmierci w II kwartale 1933 r. 
k. 94 Prośba Mordki Gerszonowicza o swoją metrykę urodzenia. 
k. 96‐101, 126‐133, 135, 138‐143, 145‐153, 156, 174‐175, 179‐180, 185, 192‐193, 197‐
201, 210, 225‐237, 241‐253 Kolejne, podobne do wyżej wymienionych, dokumenty 
dotyczące aktów stanu cywilnego. Zawierają ważne personalia, imiona, nazwiska, dane 
rodziców, datę urodzenia itp. 
k. 186‐188 Pismo St. Jaroszyńskiego do Rabina Koneckiego Okręgu Bożniczego w 
Końskich. Burmistrz skarży się tam, że „w r. 1935 ludność żydowska całego tutejszego 
Okręgu Bożniczego tak dalece zaniedbała obowiązki ustawowe, że w tym okresie nie 
został sporządzony bodajby jeden akt urodzenia w terminie ustawowym. Nie lepiej 
dzieje się również z aktami zgonu oraz ślubu. 
Dochodzą mnie wiadomości, że w ostatnim czasie pogrzebano na cmentarzu 
żydowskim w Końskich zwłoki kilkorga dzieci, dla których nie były sporządzone nie tylko 
akty zgony, ale nawet akty urodzenia. Dowodem tego jest fakt, że w ostatnich 2‐ch 
latach nie sporządzono nawet jednego aktu zgonu dla dzieci, nie mówiąc już o 
noworodkach urodzonych. 
Wiem również, że są zawierane związki małżeńskie przez żydów w tut. Okręgu, lecz z 
nieznanych powodów śluby te nie zostały zarejestrowane w tut. Urzędzie.”  
W Piśmie pojawia się też szereg sugestii co do naprawy istniejącej sytuacji oraz sankcji 
za nie respektowanie prawa. 
k. 189‐190‐191 Obwieszczenie rabina M. Wajngartena do koneckich Żydów, zgodne z 
upomnieniami burmistrza oraz odpowiedź na jego pismo. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
255 

Akta USC dla wyznań niechrześcijańskich – okólniki, korespondencja w 
poszczególnych sprawach 1938‐1939 
 
k. 2 Odpis wyroku sądowego w sprawie rozwodu Joanny Berman z Ojzerem 
Bermanem. 
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k. 5 Odpis wyroku sądowego w sprawie rozwodu małż. Donnerów.
k. 8 Metryka urodzenia Estery Małki Fersztenberg. 
k. 25‐27 Metryka urodzenia Frymety Szmulewicz. 
k. 31‐32 Prośba o przesłanie wypisu z księgi akt st. cywil. Świadectwa małżeństwa 
Josefa Majera Lewkowicza (podani rodzice) z Chawą Rafałowicz (podani rodzice) 
zawartego w dniu 21 stycznia 1929 r. 
k. 35 Korekta aktu urodzenia Symchy‐Binema Strobińskiego. 
k. 40‐41 Prośba Cyrli Weisman o metrykę urodzenia. 
k. 43‐45 Prośba Joska Koeniga z Krynicy o metrykę urodzenia. 
k. 50‐51 Prośba Rycli Wincentowej o metrykę urodzenia. 
k. 53‐55, 63‐66, 70‐73, 76‐78, 82, 84‐88, 90‐94, 96, 102‐105, 108‐109, 112‐185, 191‐
194, 198‐200, 203, 205, 207‐209, 211, 217‐221, 226‐227, 229‐230 Kolejne, podobne do 
wyżej wymienionych, dokumenty dotyczące aktów stanu cywilnego. Zawierają ważne 
personalia, imiona, nazwiska, dane rodziców, datę urodzenia itp. 
k. 56‐59 Akta korespondencyjne zawierające spis 76 podmiotów ubiegających się o 
rozmaite akta USC.  
k. 195 Pismo Mariana Markowskiego (USC) do Przewodniczącego Zarządu Żyd. Gmin. 
Wyzn. i jej Rabina skarżące się na nierejestrowanie noworodków w terminie 8 dni od 
przyjścia na świat. 
k. 196‐197 Pismo Starosty Stefana Mydlarza oskarżające rabina Majera Wajngartena o 
pobieranie opłat za wpisy do ksiąg stanu cywilnego, co byłoby niezgodne z prawem. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
256 

Wykazy chłopców wyznania mojżeszowego urodzonych w latach 1912‐1918 
podlegających obowiązkowi szkolnemu (1925) 
 
Jednostka składa się ze spisu chłopców wyznania mojżeszowego  z lat 1912‐1918 oraz 
spisu wszystkich dzieci (także żydowskich) z lata 1916‐1918. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
257 

Wykazy dzieci roczników 1923, 1924, 1930 (1937) 
 
k. 1‐6 Wykaz dzieci urodzonych w roku 1923 i 1924 i zamieszkałych na terenie miasta 
Końskich. Podane są imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy i opiekunowie dzieci. 
Wśród 356 nazwiska znaczna ilość Żydów. 
k. 7‐17 Wykaz urodzonych w 1930 r. Jak wyżej. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
258 

Wyciągi z metryk urodzenia mężczyzn z rocznika 1917 r. (1935‐1937) 
 
Jednostka składa się z czterech zeszytów, z których dwa pierwsze opierają się 
wyłącznie na danych parafii rzymsko‐katolickich podczas gdy trzeci „Wyciąg z metryk 
urodzenia względnie śmierci mężczyzn urodzonych w 1917 r.” i czwarty ‐ bez nazwy ‐ 
zawierają imiona, nazwiska, datę urodzenia i imiona rodziców przyszłych poborowych. 
Zeszyt trzeci w całości poświęcony jest poborowym wyznania mojżeszowego, zeszyt 
czwarty zawiera znaczną ilość żydowskich poborowych. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis] 

Sygn. 
260‐
270 

Księgi ludności stałej 1859‐1932 
 
Księgi zawierają imiona i nazwiska mieszkańców Końskich (także Żydów), ich daty i 
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miejsca urodzenia, wyznanie, stan cywilny oraz imiona i nazwiska ich rodziców. Księgi 
sprzed 1918 r. spisane są głównie w języku rosyjskim, jednak te same księgi sprzed 
1918 r. posiadają w rubryce „Uwagi” późniejsze wpisy w języku polskim, wzmiankujące 
o dziennej dacie i miejscu śmierci danej osoby urodzonej przed 1918 r. 
 
[księgi metrykalne, stan akt dobry, akta luzem, język polski i rosyjski, rękopis] 

Sygn. 
271‐
272 

Skorowidze do księgi ludności stałej 1859‐1932 t. I‐II
 
Skorowidze zawierają alfabetycznie poukładane nazwiska ludności m. Końskich. 
Podana jest data urodzenia, tom oraz strona wpisu do księgi ludności stałej. 
 
[księgi ewidencyjne, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 
279 

Dane statystyczne o ludności miasta Końskie 1912‐1939 
 
k. 5 Wykaz ludności zamieszkałej w mieście Końskich na dzień 1 I 1912 r. Na ogólną 
liczbę 8812 mieszkańców, było ???? Żydów (3204 mężczyzn i 2899 kobiet). 
k. 6‐8 Wykaz statystyczny o liczbie mieszkańców miasta Końskich na dzień 1 stycznia 
1925. Na ogólną liczbę 10 116 mieszkańców, było 5314 Żydów (2569 mężczyzn i 2745 
kobiet). 
k. 9‐10 Zaświadczenia o ogólnej liczbie mieszkańców z 1930 i 1939 r. (bez 
wyszczególnienia Żydów). W 1930 było 10 430 mieszkańców, a 15.03.1939 było 11 325 
w tym 5298 mężczyzn i 6027 kobiet. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, maszynopis] 

Sygn. 
280 

Powszechny spis ludności 9 grudnia 1931 r. na terenie miasta Końskich. 
 
k. 81‐84, 91‐97, 12, 134, 136‐137 Dane dotyczące komisarzy spisowych (także Żydów) 
w poszczególnych okręgach spisu. 
 
Brak danych dotyczących samego spisu. Nie ma nigdzie podanej liczby policzonych 
mieszkańców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
281 

Korespondencja w sprawach ustalenia, nadania bądź utraty obywatelstwa (1923‐
1938) 
 
k. 30‐33 Dokument pozbawiający Szlamę Frajtaka obywatelstwa polskiego za dezercję z 
wojska. 
k. 34 Dokument pozbawiający Moszka Wolfa Berlińskiego obywatelstwa polskiego za 
opuszczenie granic państwa i niezgłoszenie się do rejestracji w wyznaczonym terminie. 
k. 35‐41, 44‐45, 50‐53 Pisma dotyczące pobytu rodziny Rabinowiczów w Berlinie. 
k. 42‐43 Akt zeznania o zaślubinach Burecha Uszera Rabinowicza i Łaji Zysli Szapiro. 
k. 46‐48 Wyciąg z ksiąg ludności stałej dla Łaji Zysli Szapiro. 
k. 71‐76 uchwała z dn. 4.06.1929 r. przyjmująca Franciszka Kafkę s. Jochana i Weroniki 
z Chasiaków ur. 9.01.1885 r. z Czech w poczet stałych mieszkańców miasta Końskich. 
k. 84‐85 Dokument pozbawiający obywatelstwa polskiego Dawida Kinderlerera, który 
nielegalnie opuścił granice państwa uchylając się od służby wojskowej (wyjechał do 
Palestyny). 
k. 86‐90 Procedura pozbawienia obywatelstwa Moszka‐Mendla Nitki za nielegalne 
opuszczenie granic państwa w celu uchylenia się od służby wojskowej. 
k. 94 Dokument pozbawiający Wigdora Keniga obywatelstwa polskiego. 

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

http://collections.ushmm.org



 24

k. 95‐97 Dokumenty informujące o utracie przez Berka Niedźwiedzia obywatelstwa 
polskiego. 
k. 108‐109 Poszukiwania Zysi Band. 
k. 110‐111 Sprawa Moszka Ejzenberga. 
k. 112‐113 Utrata obywatelstwa przez Majera Szarfharca. 
k. 114 Akt pozbawienia obywatelstwa Wolfa Cedera. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
282 

Ewidencja i kontrola ruchu ludności (1921‐1937) 
 
k. 1‐3 „Zaopnjowanie co do powrotu do kraju (...) Izraela Orenbucha – moralnie 
poszlakowanego i karanego sądownie za czasów Rządów rosyjskich”. Szczegółowe 
dane osobowe.  
k. 20‐21 Zapytanie konsulatu polskiego w Essen co do Nuchyma Hillerowicza (dane 
osobowe). 
k. 22‐25 Wydanie rocznego paszportu na pobyt w Niemczech dla Rachmila Borucha 
Uszera Rabinowicza 
k. 28‐31 Prośba o poświadczenie metryki Chany‐Gitli Lewitan. 
k. 39‐42 Sprawa Abrama Joska Poznańskiego. 
k. 43‐48 Emigracja Chany Kosińskiej do Urugwaju. 
k. 54‐56 „Wykaz osób narodowości niepolskiej /obcopoddanych/ zamieszkujących na 
terytorium miasta Końskich”. Większość z nich to Żydzi z Rosji i Ukrainy. Szczegółowe 
dane osobowe. Jest też bardzo ciekawa rubryka „Opinja”, z której można dowiedzieć 
się więcej o ich życiorysie. Np. szlifierz Herman Pinkowski „w r. 1919 przyjął religię rz‐
katolicką, a córka w r. 1918. Żona jego jest pochodzenia polskiego”. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
283 

Książka kontroli osób przebywających za granicą (1923‐1938) 
 
Jednostka zawiera imiona i nazwiska oraz daty urodzenia mieszkańców Końskich, 
którzy wyjechali za granicę. Ponadto podane są imiona i nazwiska ich rodziców, numer 
domu i stronica księgi stałej ludności oraz numer aktu. Wszystkie nazwiska ułożone są 
w kolejności alfabetycznej. Absolutna większość osób które wyjechały z Końskich to 
Żydzi. 
 
[skorowidz, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis, fotografie]  

Sygn. 
284 

Ewidencja i kontrola ludności (1924‐1938) 
 
k. 48‐56 Dokumenty związane ze śmiercią Wólfa Frydberga 
k. 58‐62 Sprawa sporządzenia dokumentów Janklowi Sokołowskiemu 
k. 66‐67 Uznanie małżeństwa Szmula Flama i Fajgi Cwetli z Rubinsztejnów. 
k. 70‐74 Wypis z aktu urodzenia i inne dokumenty Nusyma Dawida Fuksa. 
k. 84‐85 Ustalanie tożsamości rodziny Frydbergów. 
k. 97‐103 Świadectwo urodzenia i śmierci Dawida Edelista. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
285 

Książka kontroli tymczasowych dowodów osobistych (1917‐1921) 
 
Jednostka zawiera zapis dzień po dniu (począwszy 26 maja 1917 r.) wydawania 
tymczasowych dowodów osobistych mieszkańcom Końskich. Po numerze 
początkowym (księga jest niekompletna, zaczyna się od numeru 1284) wymieniane są 
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imię i nazwisko, wyznanie, zawód i rok urodzenia osoby stawiającej się po dokumenty. 
Bardzo liczne wpisy dotyczące Żydów. 
 
[księga oprawiona w płótno, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 
286 

Dowody osobiste (1922‐1930) 
 
Jednostka zawiera podania o wydanie dowodu osobistego z załącznikami. Czasem jest 
to zamiana paszportu okupacyjnego na dokument polski.  
k. 60 Karta meldunkowa Perli Wajgsman. 
k. 66‐74 Dokumenty poświadczające tożsamość Lejbusia Nisenbauma 
k. 75‐78 Tymczasowy dowód osobisty Aby Rozena. 
k. 84‐91 Dokumenty poświadczające tożsamość Borucha Barza. 
k. 93‐104, 110‐111,  Dokumenty poświadczające tożsamość innych Żydów koneckich. 
k. 128 Akt wydania dowodu osobistego Perli Rywce Przytyckiej. Oprócz 
najważniejszych danych osobowych zawiera on jej oryginalną fotografię. 
k. 137 Akt wydania dowodu osobistego Henie Hendler. Jak wyżej [fotografia]. 
k. 138 Akt wydania dowodu osobistego Abramowi Jakubowi Wasersztajnowi. Jak wyżej 
[fotografia] 
k. 142‐143 Akt wydania dowodu osobistego Bajli Jochwecie Baran. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 145‐146 Akt wydania dowodu osobistego Jakóbowi Arji Fajgenblatowi. Jak wyżej 
[fotografia].  
k. 147‐148 Akt wydania dowodu osobistego Iserowi Izrelowi Lermanowi. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 149‐150 Akt wydania dowodu osobistego Mojsze Fuksowi. Jak wyżej [fotografia]. 
k. 151‐152 Akt wydania dowodu osobistego Aronowi Liechtensztejnowi. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 161‐162 Akt wydania dowodu osobistego Symsze Chilowi Winterowi. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 163‐164 Akt wydania dowodu osobistego Janklowi Wajnsztajnowi. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 168‐169 Akt wydania dowodu osobistego Stanisławowi Wajnbergierowi. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 172‐173 Akt wydania dowodu osobistego Brusze Rodał. Jak wyżej [fotografia]. 
k. 174‐215 Dowód osobisty Heleny Rapaport. 
k. 217‐218 Akt wydania dowodu osobistego Helenie Rapaport. Oprócz najważniejszych 
danych osobowych zawiera on jej oryginalną fotografię. 
k. 225‐226 Akt wydania dowodu osobistego Dawidowi Rafałowiczowi. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 251‐252 Akt wydania dowodu osobistego Izraelowi Boguchwałowi. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 266‐267 Akt wydania dowodu osobistego Szymonowi Lewkowi Bergmanowi. Jak 
wyżej [fotografia]. 
k. 275‐276 Akt wydania dowodu osobistego Frajdli Ides Kapłon. Jak wyżej [fotografia]. 
k. 277‐278 Akt wydania dowodu osobistego Lejbusiowi Frajtakowi. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 285‐286 Akt wydania dowodu osobistego Wólfowi Fajwlowi Blumencwajgowi. Jak 
wyżej [fotografia]. 
k. 289‐290 Akt wydania dowodu osobistego Hilelowi Szmedrze. Jak wyżej [fotografia].\ 
k. 299‐300 Akt wydania dowodu osobistego Zelmanowi Wólfowi Libermanowi Jak 
wyżej [fotografia]. 
k. 301‐303 Akt wydania dowodu osobistego Szajndli Fiszman. Jak wyżej [fotografia]. 
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k. 306‐307 Akt wydania dowodu osobistego Jochenenowi Parzkowskiemu. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 312‐313 Akt wydania dowodu osobistego Jakubowi Dawidowi Berlińskiemu. Jak 
wyżej [fotografia]. 
k. 314‐315 Akt wydania dowodu osobistego Eli Karłowiczowi. Jak wyżej [fotografia]. 
k. 318‐319 Akt wydania dowodu osobistego Pinkusowi Mojżeszowi Kacowi. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 322‐323 Akt wydania dowodu osobistego Chilowi Herzowi Ertlowi. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 324‐329 Dowód osobisty Altera Mendla Gelbarta. 
k. 331‐333 Akt wydania dowodu osobistego Wigdorowi Chmielnickiemu. Oprócz 
najważniejszych danych osobowych zawiera on jego oryginalną fotografię. 
k. 340‐341 Akt wydania dowodu osobistego Mojsze Herszowi Horowiczowi. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 342‐343 Akt wydania dowodu osobistego Chaimowi Szlamie Szpindlerowi. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 344‐345 Akt wydania dowodu osobistego Pesie Mindli Kredowicz. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 346‐352 Akt wydania dowodu osobistego Perli Racimora. Jak wyżej [fotografia]. 
k. 353‐354 Akt wydania dowodu osobistego Janklowi Rozencwajgowi. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 355‐356 Akt wydania dowodu osobistego Fajgli Nisenbaum. Jak wyżej [fotografia]. 
k. 357‐358 Akt wydania dowodu osobistego Jakobowi Zymlerowi. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 359‐360 Akt wydania dowodu osobistego Icchokowi Mojsze Sztuchbergowi. Jak 
wyżej [fotografia]. 
k. 368‐369 Akt wydania dowodu osobistego Janklowi Epsztajnowi. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 370‐371 Akt wydania dowodu osobistego Esterze Rozenblat. Jak wyżej [fotografia]. 
k. 374 Mocno uszkodzony wyciąg z ksiąg ludności na nazwisko Herz. 
k. 403‐404 Akt wydania dowodu osobistego Chaimowi Chaskielowi Bergerowi. Oprócz 
najważniejszych danych osobowych zawiera on jego oryginalną fotografię. 
k. 406‐408 Akt wydania dowodu osobistego Idy  Flakser. Jak wyżej [fotografia]. 
k. 409‐410 Akt wydania dowodu osobistego Luzer Przysuski. Jak wyżej [fotografia]. 
k. 411 Akt wydania dowodu osobistego Pinkusowi Josefowi Kurcbardowi. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 412‐413 Akt wydania dowodu osobistego Kiwie Senderowiczowi. Jak wyżej 
[fotografia]. 
k. 414‐415 Akt wydania dowodu osobistego Chaimowi Alterowi Luzerowi 
Wandersmanowi. Jak wyżej [fotografia]. 
  
[teczka szara, stan akt dobry, średni i do konserwacji, akta luzem, język polski, rękopis i 
maszynopis, fotografie] 

Sygn. 
287 

Dowody osobiste (1931)
 
Jednostka zawiera akty wydania dowodów osobistych mieszkańcom Końskich (pełne 
dane osobowe), wraz z oryginalnymi fotografiami, często uzupełnione wypisami z akt 
urodzenia. Następujące z nich to dowody koneckich Żydów: 
k. 1‐4, 23‐24, 28‐35, 38‐45, 76‐80, 83, 86‐97, 102‐106, 109‐112, 128‐129, 130‐131, 141‐
142, 147‐148, 159‐164, 188‐191, 195‐196, 198‐207, 212‐213, 220, 223‐226. 
k. 120‐121 Niewypełniony do końca dowód osobisty Cypory Ehrenfried 
k. 165‐181 Uszkodzony dowód osobisty Dawida Bergiera. 
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[teczka szara, stan akt dobry, średni i do konserwacji, akta luzem, język polski, rękopis i 
maszynopis, fotografie] 

Sygn. 
288 

Dowody osobiste (1932‐1933)  
 
Jednostka zawiera akty wydania dowodów osobistych mieszkańcom Końskich (pełne 
dane osobowe), wraz z oryginalnymi fotografiami, często uzupełnione wypisami z akt 
urodzenia. Następujące z nich to dowody koneckich Żydów: 
k. 3‐4, 28, 34‐37, 40‐47, 71‐72, 75‐78, 83, 88‐90, 93, 118‐119, 123‐126, 153‐154, 201‐
204, 211‐212, 215‐223, 226‐229, 232‐254, 261, 294 (Mendel Wargon nie ma prawego 
oka), 295‐306, 310‐313, 317‐318, 324‐325, 328‐337, 340‐341, 344‐347, 350‐351, 354‐
358, 364‐372, 375‐378, 382‐390, 300‐303,  
k. 48‐67 Paszport z czasów carskich Szmula Flama. 
k. 156‐195 Dowód osobisty Anny Hochberg. 
k. 255‐256 Nadpalony dowód osobisty Jenty Złotnickiej. 
k. 259‐260 Dowód osobisty Estery Gotlib 
 
[teczka szara, stan akt dobry, średni i do konserwacji, język polski, rękopis i 
maszynopis, fotografie] 

Sygn. 
289 

Dowody osobiste (1934‐1937) 
 
Przepiękna jednostka. Zawiera akty wydania dowodów osobistych mieszkańcom 
Końskich (pełne dane osobowe), wraz z oryginalnymi fotografiami, często uzupełnione 
wypisami z akt urodzenia. Następujące z nich to dowody koneckich Żydów: 
k. 1‐28, 33, 42‐71, 81‐83, 86‐95, 99‐108, 111‐112, 120‐121, 126‐145, 156‐162. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis, fotografie] 

Sygn. 
290 

Wykaz nieruchomości miasta Końskie (1936)
 
Jednostka zawiera wykaz wszystkich nieruchomości wraz z ich właścicielami za rok 
1936. Wykaz uporządkowany jest alfabetycznie – od ulicy Annotarg do ulicy Zamkowej. 
Podane w nim są także takie informacje jak ilość domów zamieszkanych na danej 
posesji, ilość odrębnych mieszkań w tych domach oraz rubryka „Uwaga”, gdzie 
pojawiają się adnotacje „sklep” itp. 
 
[Księga urzędowa, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
291‐
294 

Rejestry domów miasta Końskie 
 
4 jednostki zawierają rejestr właścicieli mieszkań wszystkich domów w Końskich, 
sporządzony w latach 1932‐1939. Księgi rejestrowe podzielone są na rubryki, 
odnotowujące imię i nazwisko właściciela, adres domu, datę dzienną wprowadzenia się 
do mieszkania oraz liczbę jego mieszkańców z podziałem na mężczyzn i kobiety. 
 
[4 księgi ewidencji ludności, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 
296 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny (1922‐1936) 
 
k. 13 Odpis telefonogramu do starosty koneckiego z 5 września 1924 e. informujący, że 
student Uniwersytetu Lwowskiego „Zamachowiec żyd syjonista Stanisław Steiger” 
rzucił petardą w stronę powozu prezydenta Wojciechowskiego we Lwowie. Obaj z 
wspólnikiem – Czechem zostali aresztowani. Wojewoda kielecki komentuje: „Zamach 
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nie wyszedł ze sfer społeczeństwa ruskiego (...) polecam zapobiegać szerzeniu 
złośliwych pogłosek nie odpowiadających istotnemu stanu rzeczy”. 
k. 56 Protokół zeznania Lejbusia Kronenbluma, nadzorcy betoniarni, któremu 
zwolniony z biura Zarządu Miejskiego [Kronenblum na posiedzeniu Z. Miejskiego 
głosował za zwolnieniem go z pracy] pracownik groził rewolwerem: „Na zapytanie 
Stanisławskiego Stanisława co zamierza robić, odpowiedział, że on [Stanisławski] może 
się nie obawiać, ale tego pana, wskazując na mnie [Kronenbluma] położę trupem”. 
Kronenblum uciekł, ale niedoszły zabójca chodzi ciągle po mieście i powtarza, że go 
zabije.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
298 

Dane o działalności związków zawodowych, organizacji społecznych, gospodarczych i 
dobroczynnych i kulturalnych na terenie miasta Końskie (1922‐1938) 
 
k. 62‐65 Pisma dotyczące Banku dla Handlu I Przemysłu w Warszawie Oddziału w 
Końskich. Protokół ze spotkania z dn. 18 X 1925 r., na którym postanowiono wyłonić 
specjalną komisję (m. in. M. Hochberg, J. Kronenblum), która miałaby nie dopuścić do 
likwidacji oddziału banku w Końskich. 
k. 82‐86 Pisma starosty koneckiego do burmistrza Końskich z dn. 22 V 1922 r.:  
polecające „zbadać w drodze poufnej” dotychczasową działalność towarzystwa „Ezras 
Chojim” – pomoc dla chorych, od chwili zatwierdzenia go przez „władze okupacyjne”, 
czy stowarzyszenie to nie wykracza poza ramy statutowej działalności. Oraz 
sprawdzenie jego założycieli m. in. Hipolita Kona – dentysty – „pod względem 
politycznym i moralnym”. 
k. 88‐91 Sprawozdanie o działalności w Końskich organizacji żydowskich finansowanych 
z poza Polski („Joint”). 
k. 97 Ankieta streszczająca dotychczasową działalność Żydowskiego Domu Sierot w 
Końskich. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
302 

Akta komitetów pomocy i towarzystw dobroczynnych, korespondencja z 
magistratem (1922‐1939) 
 
k. 108‐9 Pismo Towarzystwa Opieki nad Dziećmi Żydowskimi „Centos” Oddział w 
Końskich informujące o prowadzonej od roku (1937) akcji dożywiania przeszło 120 
dzieci w wieku od 5 do 12 lat. 
k. 129‐39 Dokumentacja związana z działalnością TOnDŻ „Centos” w Końskich. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
303 

Akta Kasy Bezprocentowych Pożyczek „Gemiłus Chesed” w Końskich (1927‐1939) 
 
Jednostka zawiera dokumentację działalności stowarzyszenia, od dokumentów 
założycielskich, przez korespondencję m. in. z „Jointem” po szczegółowe sprawozdania 
finansowe dotyczące pożyczek. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
305 

Rejestracja i pobór wojska – zmiany w ewidencji i spotkania kontrolne (1919‐1922)
 
k. 4 Data urodzenia i rodzice Zelmana Mandelbauma. 
k. 8‐9 Sprawa braci Wajdenfeldów, z których jeden wyjechał do Czech a drugi do 
Krakowa. 
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k. 10‐11 Data urodzenia i rodzice Chila Icka Symchowicza.
k. 13‐20 Sierpień 1920. Wezwanie na komisję wojskową – lista poborowych, 
roczniki1894‐1890, w tym wielu Żydów. 
k. 41‐44, 46‐48 Wezwanie na komisję wojskową (luty 1922) – lista poborowych, rocznik 
1901, w tym wielu Żydów. 
k. 60‐64 Wezwanie na komisję wojskową (kwiecień 1922) – lista poborowych, rocznik 
1901, w tym wielu Żydów. 
k. 76 Lista mężczyzn, którzy nie stawili się do poboru w 1922 r., wraz z uzasadnieniami 
dlaczego tego nie robili. Np. „Rabinowicz Abram, syn Berka obecnie mieszka w Łodzi, 
przeto powód nie dtawienia się do przydziału określony być nie może”. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
306 

Rejestracja i pobór wojska (1923) 
 
k. 65 Pismo burmistrza Końskich do Starostwa koneckiego z dnia 11.04.1923 r. 
zawierające następujący fragment: „Ponieważ już niejednokrotnie skonstatowano, że 
ludność żydowska w ogóle lekceważy wszelkie rozporządzenia wojskowe i we wszelaki 
możliwy sposób stara się nie wykonywać takowych, Magistrat prosi Starostwo o 
ukaranie winnych za niezgłoszenie się do rejestracji w terminie oznaczonym”. 
k.101‐102 Zaświadczenie Zarządu Gminy Izraelickiej bożniczego okręgu w Końskich dla 
Cypy Sandowicz ze szczegółowymi danymi osobowymi włącznie z wzrostem, kolorem 
oczu i włosów oraz adnotacją „Mówi językami polskim i Żydowskim [pis. org.]”.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
312 

Wnioski o odroczenie służby wojskowej (1928‐1937) 
 
k. 4‐6 Wniosek Benjamina Graubarda. Wypełniony kwestionariusz zawiera bardzo 
szczegółowe dane osobowe poborowego i jego rodziny. 
k. 7‐9, 17‐25, 30‐37, 56‐59, 73‐76,  Wnioski o odroczenie służby wojskowej innych 
żydowskich poborowych z Końskich. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
313 

Wykaz osób uchylających się od poboru z miasta Końskie (1929) 
 
k. 15, 21, 33, 38, 46 Imiona, nazwiska, daty urodzenia i imiona rodziców koneckich 
Żydów uchylających się od służby wojskowej. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
316 

Spis poborowych rocznik 1918 z terenu miasta Końskie (1939)
 
[k. 1‐17 wg własnych obliczeń] Ostatni spis poborowych w Końskich przed wybuchem II 
wojny światowej. 
Są w nim imiona, nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, rodzaj ukończonej szkoły 
i ilość ukończonych klas oraz rok jej ukończenia. Wśród poborowych są też Koneccy 
Żydzi. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
317  

Rejestr mężczyzn urodzonych w latach 1883‐1899 zameldowanych na stałe w 
Końskich (1924) 
 
W trakcie kwerendy księga znajdowała się w konserwacji. 
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[księga, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 
318 

Księga meldunkowa – pospolite ruszenie 1925‐1937
 
Księga podzielona jest na 13 rubryk m. in. imię i nazwisko poborowego, jego stopień 
wojskowy, datę i miejsce urodzenia, miejsce stałego zamieszkania i datę zameldowania 
w PKU. Wśród poborowych są nazwiska wielu Żydów. Na końcu księgi znajduje się 
alfabetyczny skorowidz poborowych. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 
319 

Księga meldunkowa rezerwy 1926‐1937 
 
Księga podzielona jest na 11 rubryk m. in. stopień, imię, nazwisko, imiona rodziców, 
data i miejsce urodzenia rezerwisty. Wśród rezerwistów pojawiają się także Żydzi. 
 
[księga oprawiona w płótno, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 
320 
[sygn. 
319 

tom 2] 

Księga meldunkowa rezerwy, pospolitego ruszenia i szeregowych urlopowanych 
1927‐1938 
 
Księga podzielona jest na 13 rubryk m. in. imię i nazwisko rezerwisty, jego stopień 
wojskowy, datę i miejsce urodzenia, oraz miejsce stałego zamieszkania. Wśród 
rezerwistów są nazwiska wielu Żydów. Na końcu księgi znajduje się alfabetyczny 
skorowidz rezerwistów. 
 
[księga, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis ] 

Sygn. 
325 

Zasiłki dla rodzin poległych żołnierzy, inwalidów wojennych, rezerwistów (1919‐
1927) 
 
k. 20‐21 Orzeczenie o przyznaniu zasiłku dla rodziny Altera Gerszonowicza. 
k. 67‐71 Wykaz zasiłków dla rezerwistów powołanych na ćwiczenia. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
338 

Sprawy budowlane (1919‐1925) 
 
k. 2‐5 Rozbudowa budki drewnianej Moszka Rajchkinda. 
k. 78‐79 Urządzenie wejścia do domu Szulema Zyzowskiego. 
k. 86 Zagrożenie budowlane spowodowane przez dom Chaima Rajzmana. 
k. 139‐147 Korespondencja w sprawie budowy Estery Chany Rajzmanowej. 
k. 151‐155 Korespondencja w sprawie budowy Ludwika Wajnbergiera. 
k. 189‐194 Korespondencja w sprawie budowy Jankla Zommera. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
339 

Sprawy budowlane (1926) 
 
k. 36‐49 Korespondencja w sprawie budowy domu Abrama Holcmana i Chaima 
Jakubowicza. 
k. 50‐52 Korespondencja w sprawie budowy domu Ezryla Wajntrauba. 
k. 57‐61 Korespondencja w sprawie budowy Kałmny Rozencwajga. 
k. 100‐108 Budowa domu Mojżesza Hendlera. 
k. 137‐ 139 Remont u Icka Rafałowicza. 
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k. 150‐158 Korespondencja w sprawie budowy Emanuela Jurkiewicza. 
k. 213‐221 Korspondencja w sprawie budowy Wólfa Wiślickiego. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski i rosyjski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
340 

Sprawy budowlane (1926‐1929) 
 
k. 1‐39 Korespondencja w sprawie urządzenia domu nad lodownią Jankla Szpindlera. 
k. 48‐61 Korespondencja w sprawie budowy giserni Biny Zającowej. 
k. 143‐151 Korespondencja w sprawie przebudowy domu Samuela Gotliba. 
k. 286‐288 Korespondencja w sprawie budowy Kalmana Buchmana.  
k. 310‐318 Korespondencja w sprawie budowy Szlamy Bogusławskiego i Hersza 
Szajewicza. 
k. 379‐390 Kazimiera Szopińska skarży się na sąsiada Nysyma Złotogórskiego, który 
„zniszczył i zrujnował” jej własność. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 
 

Sygn. 
341 

Sprawy budowlane (1930)
 
k. 1‐7 Korespondencja w sprawie budowy budki krytej papą dla Fajgi Rozencwajg 
(pozwolenie na budowę, projekt budynku i plan sytuacyjny, protokół oględzin 
nieruchomości). 
k. 30‐56 Korespondencja w sprawie  budowy Chaskla Daidowicza (jak wyżej). 
k. 72‐77 Korespondencja w sprawie budowy Zymlera i Abrama Lejbusiewiczów (jak 
wyżej). 
k. 99‐100, 103 Podanie z prośbą o zezwolenie na dobudowanie przedsionka w domu 
Abrama Oksenberga oraz protokół oględzin nieruchomości. 
k. 117‐119 Korespondencja w sprawie budowy Ałtera Markiewicza. 
k. 120‐125, 145‐153 Korespondencja w sprawie budowy Dawida Boka. 
k. 218‐220 Korespondencja w sprawie budowy Motla Jakubowicza. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
343 

Sprawy budowlane (1926‐1938) 
 
k. 11‐13 Korespondencja w sprawie budowy Lejbusia Nisenbauma i Wólfa Marmura. 
k. 14‐15 Motel Bergier skarży się na policję, która uniemożliwia mu wykonanie 
drobnego remontu. 
k. 37‐38 Ludwik Wajnberger domaga się usunięcia z jego kamienicy nie płacących 
czynszu lokatorów, by mógł uzyskać środki na remont.  
k. 50‐54 Wycena domu Lejbusia i Fajgi Nisenbaumów.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
346 

Sprawy mieszkaniowe (1922‐1924)
 
k. 3‐4 Karta meldunkowa Maneli Hersz. Pełne dane osobowe. 
k. 6‐7 Prośba o Icka Rafałowicza o przydział większego mieszkania. Opis życia 7 
osobowej rodziny w 1 pokoju. 
k. 11‐15 Zajęcie mieszkania Joska Mintza na gospodę inwalidów wojennych. 
k. 25‐36 Prośba Mojżesza Bergera w sprawie mieszkania. 
k. 100‐103 Remont domu Mordki Milnera i Abrama Guta. 
k. 133‐134 Ukaranie Majera Figielskiego 20000 marek grzywny. 
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k. 135‐137 Inspekcja domu Sury Rosfeld.
k. 138‐152 Wybudowanie parkanu na posesji Joska Mintza przez Józefa Zapałę. 
k. 288 Wezwanie do opuszczenia mieszkania, które grozi zawaleniem przez Szlamę 
Jurkiewicza i Lejbusia Felda. 
k. 292 Wykaz budynków z wyszczególnieniem właścicieli mających być zajęte przez 
miasto. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
356 

Sprawy karno‐administracyjne. Wykonanie wyroków (1922‐1933) 
 
k. 5‐6 Nakaz natychmiastowego ściągnięcia z Joska Bluma, skazanego za wykroczenie 
sanitarne 2000 marek grzywny. 
k. 11‐12 Powództwo Florentyny Wajnbergier. 
k. 13‐15 Nakaz natychmiastowego ściągnięcia z Icka Candrowicza, skazanego za 
wykroczenie sanitarne 1000 marek grzywny. 
k. 17‐20 Przekroczenie kolejowo‐policyjne Szaji Turka, który wsiadł do jadącego 
pociągu. 
k. 30 Zestawienie 33 osób (w większości Żydów) ukaranych grzywną za wykroczenia 
sanitarne. 
k. 36 Jak wyżej. Lista 36 osób. 
k. 41 Jak wyżej. Lista 41 osób. 
k. 57‐58 Jak wyżej. Lista 96 osób. 
k. 61 Abram Dancygier ukarany za „zanieczyszczanie podwórza przez wylewanie kału”. 
k. 62‐63 Sprawa Hejnocha Lewiego. 
k. 64 Zestawienie 36 osób (w większości Żydów) ukaranych grzywną za wykroczenia 
sanitarne. 
k. 72‐73 Jak wyżej. Lista 35 osób. 
k. 77‐85 Sprawa osadzenia w areszcie Cutli Przedborskiej.  
k. 86‐89 Zestawienie 62 osób (w większości Żydów) ukaranych grzywną za wykroczenia 
sanitarne. W dołączonym piśmie do starostwa w Końskich podane są przyczyny 
niemożności ściągnięcia należności z ciekawymi wyjaśnieniami, np. Izrael Landsztajn 
„wyjechał do Palestyny”, a Abram Zommer jest „stary chory i bardzo biedny”. 
k. 133 Zestawienie 52 osób (w większości Żydów) ukaranych grzywną za wykroczenia 
sanitarne. 
k. 143‐144 Sprawa Janasa Rajchmana. 
k. 148 Grzywna dla Lejbusia Austrijowa za przechowywanie w oborze 
niezalegalizowanych narzędzi mierniczych. 
k. 158‐162 Grzywna dla Pinkusa Gancarskiego. 
k. 223‐224 Sprawa Fiszla Zysmana vel Honingmana. 
k. 225‐227 Ukaranie Symchy‐Dawida Rafałowicza za niestawienie się do spisu 
poborowych rocznika 1912. Symcha jako powód spóźnienia podał, że nie wiedział kiedy 
jest urodzony. 
k. 267‐273 Kara dla Abrama Cymermana z wsi Górny Staw, za to że „w dniu 9 maja 
1932 r. rozjeżdżał się po ulicach miasta Końskie na rowerze, nie posiadając jednak karty 
rowerowej.” 
k. 319 Grzywna dla Jankla Figlarczyka. 
k. 320‐328 Odesłanie Łaji Ścisławskiej do aresztu miejskiego, za to, że „wyżej 
wymieniona powystawiała paczki z włoszczyzną na chodnik przy ul. Rynek i przeto 
zatamowała ruch pieszy”. 
k. 329‐334 Osadzenie w areszcie Eljasza Judenherca. 
k. 335 Grzywna dla Wolfa Wiślickiego. 
k. 369‐378 Sprawa Abrama Lenga. 
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k. 379‐382 Sprawa Lejbusia Molera.
k. 408‐418 Sprawa Szmula Lermana. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
357 

Sprawy karno‐administracyjne 
 
k. 37‐39 2 dni aresztu dla Dawida Cyplera. 
k. 40‐45 Kara dla Dawida Dancygiera (dokładne dane osobowe) za to, że „czepiał 
furmanki i uniemożliwiał objazd na” targu. 
k. 46‐49 2 dni aresztu dla Roszki Lejbusiewicz (dokładne dane osobowe). 
k. 55‐59, 69‐70, 80‐88, 94‐98, 105‐128, 141‐142, 182‐194, 202‐205, 271‐293 Podobne 
kary, głównie dotyczące nieprzestrzegania zasad higieny pracy lub nie posprzątanych 
chodników, dla innych koneckich Żydów (zazwyczaj podane szczegółowe dane 
osobowe aresztowanych). 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
359 

Kontrola osób odbywających karę w areszcie miejskim w Końskich 1938‐1940 
 
Jednostka zawiera informacje o imieniu, nazwisku, dacie osadzenia w areszcie oraz 
czas pobytu w nim aresztowanego (bardzo wielu Żydów), adnotację na mocy jakiego 
wyroku dokonano aresztowania, oraz kiedy zwolniono daną osobę z aresztu. Absolutna 
większość (151 na 153 aresztowanych) została osadzona w areszcie jeszcze przed 
wybuchem II wojny światowej. 
 
[księga ewidencyjna, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
360 

Rejestr nakazów karnych wydanych przez Zarząd Miejski w Końskich (1938‐1941) 
 
Rejestr podzielony jest na 15 rubryk m. in. : nazwisko i imię ukaranego oraz miejsce 
zamieszkania, oznaczenie naruszonego przepisu prawnego i wymiar kary. Bardzo wiele 
wpisów dotyczy koneckich Żydów. 
 
[księga sądowa, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis]  

Sygn. 
361 

Sprawy sądowe 1919‐1931 
 
k. 2 Sprawa nie doręczenia aktu oskarżenia Szlamie Zylke. 
k. 3 Sprawa doręczenia odpisu decyzji sądu Nusymowi i Janklowi Boryckim. 
k. 11‐12 Nakaz wykonawczy zapłaty Pejsachowi Herszkowiczowi kosztów sądowych. 
k. 23 Egzekucja 22 marek od Joska Blizblaua. 
k. 39‐41, 75 Ściągnięcie 20000 koron z Judki Pika i Cyny Jakubowicza. 
k. 44‐49 Wstrzymanie wykonania wyroku sądowego z powodu służby Fiszla 
Złotogórskiego w wojsku. 
k. 51‐2 Egzekucja 22 koron od Samuela Flozensztajna. 
k. 62‐69 Icek Rubin skazany na zapłatę 100000 marek.  
k. 136‐138 Jankiel Judenkranc skazany na 90 dni aresztu. 
k. 142‐147 Lista osób od których ma się wyegzekwować opłaty sądowe od 100 do 2500 
mk (wielu Żydów). 
k. 153‐155 Uniewinnienie Szlamy Łęgi. 
k. 162‐169 Pismo przymusowych robotników z czasów okupacji austriackiej (w tym 
także Żydów) do władz miasta Końskie z prośbą o odszkodowanie. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 
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Sygn. 
365 

Kontrola mieszkańców miasta Końskie karanych sądownie (1918‐1945) 
 
Jednostka zawiera chronologicznie zapisywane kolejne osoby skazane przez tutejsze 
sądy. Podane są imiona, nazwiska, adresy oraz imiona rodziców skazanych oraz rodzaj 
sądu i wydany przez niego wyrok wraz z datą jego orzeczenia. Wielu skazanych to 
koneccy Żydzi. Na końcu (k. 79‐94) znajduje się alfabetyczny skorowidz wszystkich 
skazanych. 
 
[księga sądowa, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
367 

Obwieszczenia i korespondencja Zarządu miejskiego w Końskich po wybuchu II wojny 
światowej.  
 
k. 10‐11 List Apolinarego Najmana do Landrata w Końskich (po niemiecku). 
k. 28 Poświadczenie o prowadzeniu drogerii przez Uszera Lewinsona (po niemiecku). 
k. 29 Prośba Konstantego Wajnbergera o cofnięcie Janowi Kacperskiemu upoważnienia 
do pieczy nad majątkiem zmarłego Ludwika Wajnbergera, gdyż sam jako najstarszy syn 
jest spadkobiercą ojca. 
k. 33 Zaświadczenie o zamieszkiwaniu przez Dawida Landaua mieszkania przy ul. 
Kilińskiego 2 (po niemiecku). 
k. 34 Meldunek mówiący o potrzebie wezwania 10 Żydów do prac przymusowych (po 
niemiecku). 
k. 35 Prośba o wydanie pozwolenia Berkowi Chęcińskiegmu na wyjazd do Łodzi (po 
niemiecku). 
k. 36 Zaświadczenie o zamieszkiwaniu przez Chaima Najmana mieszkania przy ul. 
Kilińskiego 2 (niem.). 
k. 37 Zaświadczenie o zamieszkiwaniu przez Hipolita Kona mieszkania przy ul. 
Kilińskiego 2 oraz jego wyjeździe do kliniki dentystycznej (niem.). 
k. 40 Zaświadczenie o pochowaniu na cmentarzu żydowskim Chila Eisenberga (niem.). 
k. 42 Zaświadczenie o prowadzeniu handlu wołowiną przez rzezaka Lejbusia  
Złotogórskiego i prośba o zezwolenie mu na wyjazd do Radoszyc i Gowarczowa (niem.).
k. 47 Zaświadczenie dla Cyrli z Zyngierów Piżyc o zameldowaniu przy ul. Fabrycznej 1. 
k. 49 Zaświadczenie o prowadzeniu handlu wołowiną przez rzezaka Szymona 
Lewkowicza i prośba o zezwolenie mu na wyjazd do Radoszyc i Gowarczowa (niem.). 
k. 52 Zaświadczenie o prowadzeniu handlu wołowiną przez rzezaka Joska‐Lejba Szejera 
i prośba o zezwolenie mu na wyjazd do Radoszyc i Gowarczowa (niem.). 
k. 66 Zezwolenie na wyjazd do Radoszyc i Gowarczowa rzezakowi Joskowi Berowi 
(niem.). 
k. 68‐69 Zaświadczenie dla piekarza Jankla Zomere (niem.). 
k. 71 Zaświadczenie o prowadzeniu handlu wołowiną przez rzezaka Nusyma 
Złotogórskiego i prośba o zezwolenie mu na wyjazd do Radoszyc i Gowarczowa (niem.).
k. 72 Zaświadczenie o prowadzeniu handlu wołowiną przez rzezaka Joska Hulaka i 
prośba o zezwolenie mu na wyjazd do Radoszyc i Gowarczowa (niem.). 
k. 73‐74 Zaświadczenie o prowadzeniu handlu wołowiną przez Lejba i Jankla Szejera i 
prośba o zezwolenie im na wyjazd do Radoszyc i Gowarczowa (niem.). 
k. 77, 81 Zaświadczenie o prowadzeniu handlu wołowiną przez Dawida i Hilela Bera i 
prośba o zezwolenie im na wyjazd do Radoszyc i Gowarczowa (niem.). 
k. 82 Zaświadczenie o prowadzeniu handlu wołowiną przez Gitmana Złotogórskiego i 
prośba o zezwolenie mu na wyjazd do Radoszyc i Gowarczowa (niem.). 
k. 95‐96 Pismo Arbeitsamtu do Landratu o wysłanie 20 Żydów do prac przymusowych. 
Imienna lista Żydów na odwrocie (niem.). 
k. 102 Wezwanie Ostkommendantury w Końskich do przyprowadzenia czwórki Żydów 
do pracy w pralni (niem.). 
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k. 118 Protokół zeznań Jochwety Piotrkowskiej, która wspomina o trzech żołnierzach 
wermachtu, którzy kazali rozebrać się Szejwie Markowicz, a gdy ta odmawiała jeden z 
nich powiedział, że jest doktorem i „pod groźbą broni zmusił ją do rozebrania się”. 
k. 119 Protokół zeznań Cypory Wandksman o podobnej treści jak powyżej, z tym że C. 
Wandksman wspomina o jeszcze jednej Żydówce, Rudzie Markowicz, która była w ten 
sam sposób rozebrana i „zbadana”. 
k. 120 Wezwanie 6 Żydów i 6 Żydówek do pracy przymusowej w fabryce „Neptun” 
(niem.). 
k. 123 Wezwanie 8 Żydów do czyszczenia latryn (niem.). 
k. 127 Wezwanie 20 Żydów do prac przymusowych w pałacu Tarnowskich (niem.). 
k. 131 Wezwanie 10 Żydów i 2 Żydówek do pracy w parku przy pałacu Tarnowskich 
(niem.). 
k. 132 Ogłoszenie burmistrza Królikiewicza do ludności żydowskiej Końskich 
informujące o sankcjach jakie grożą za niestawienie się do prac przy 
Ostkommandanturze (1 dzień aresztu bez pożywienia i zabranie do robót 
przymusowych na 10 dni). 
k. 134 Niemieckie pismo do burmistrza, będące wzorem dla powyższego ogłoszenia. 
k. 137 Pismo do Sz. Edelista, Sz. Rudowskiego, E. i Sz. Wajntraubów w sprawie 
wyznaczenia codziennego 30 Żydów do dyspozycji Arebitsamtu przy ul. 3 maja 84 oraz 
zaangażowania w całe przedsięwzięcie Joska Rozena oraz prośba „o dołożenie 
wszelkich sił, by sprawa ta była należycie załatwioną bez użycia żołnierzy”. 
k. 139 Wezwanie 20 Żydów do pracy przymusowej w fabryce pieców [„Neptun”] 
(niem.). 
k. 141 Wezwanie 30 Żydów do pracy w fabryce „Neptun” (niem.). 26/9 
k. 142 Wezwanie 50 Żydów do pracy na dworcu kolejowym (niem.). 
k. 144‐148 Rozkazy niemieckie dotyczące nowej organizacji administracji na ziemiach 
okupowanych Radom, Grójec, Kozienice, Iłża). Obsada stanowisk, działalność Gestapo, 
wytyczne co do postępowania wobec ludności cywilnej itp. 
k. 154 Pismo Blimy Zylmer do Landrata w Końskich (niem.). 
k. 157 Pismo starosty koneckiego dr. Albrechta w języku niemieckim i jego nieudolne 
tłumaczenie po polsku („Do czasu spowrotem będą polskie jeńce wojskowe do Obozu 
przekazane”) o dostarczaniu jedzenia do obozu jenieckiego w Końskich. „Jeszeni będzie 
pomiędzy niewolnikami jednakowo rozdzielone”. 
k. 158 Wezwanie 10 Żydów do pracy przymusowej (niem.). 
k. 161 Protokół z zebrania piekarzy koneckich. 17 piekarzy wybrało swoich 4 
przedstawicieli ‐ 2 chrześcijan i 2 żydów ‐ Jankla Zamera i Ałtera Berlinera. 
k. 167 Wykaz 31 robotników (także Żydów) przeznaczonych dla dyspozycji urzędu 
pracy na dzień 23 września 1939 r. Imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania. 
k. 178 Pismo informujące spadkobierców Dawida Moszka Rafałowicza o zajęciu przez 
Landrata kasy ogniotrwałej nieboszczyka. Pismo nakazuje również natychmiastowe 
oddanie kluczy do kasy. 
k. 184 „Lista podejrzanych osób w mieście Końskie”. Wśród 9 podejrzanych znalazł się 
także Abraham Bliżyński z ul. Joselewicza 11 (niem.). 
k. 199 Lista pracowników i funkcjonariuszy miejskich z 19 września 1939 r. m. in. 
Maksymilian Wajnberger – pomocnik rachmistrza i Josek Rozen – prowadzący księgi 
stanu cywilnego. 
k. 207 Pokwitowanie zdania przez Joska Rozena ksiąg stanu cywilnego z lat 1937‐1939 
(wyliczona lista ksiąg). 
k. 208‐210 Wezwanie i protokół zgromadzenia rzeźników, którzy wyłonili spośród 
siebie 5 przedstawicieli do Komisji Mięsnej m. in. Gitmana Złotogórskiego (ul. 
Piłsudskiego 18) i Chilela Bera (ul. Jatkowa 30). 
k. 211 Protokół zeznań Joska Rozena w sprawie zdania ksiąg stanu cywilnego. 
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k. 212 Nominacja Rocha Bilskiego na sekretarza Zarządu Miejskiego na miejsce 
Bolesława Treli, który „w najtrudniejszym położeniu wojennym w jakim się znalazło m. 
Końskie, opuścił swoje stanowisko (...) i wyjechał z Końskich w dniu 4 września 1939 r 
wieczorem – pobrawszy trzymiesięczne pobory służbowe z kasy miejskiej”. 
k. 213‐214 Pismo Bolesława Treli (prawdopodobnie złapanego przez wojsko 
niemieckie) do oberburmistrza w Końskich pisane po niemiecku i wyjaśniające swoje 
postępowanie w pierwszych dniach września 1939 r. 
k. 215  
“Herr Boleslaw Trela 
Ihr Gesuch von 25.X.39 um Wiedereinstellung in Dienste der Stadt kann vorlAufig keine 
BerUcksichtigung finden. 
Das jetzt vorandene Personal reicht vorlAufig zur Erledingung der Verwaltungsarbeiten 
aus. Ob spAter auf Sie zurUckgegriffen worden kanne lAsst sich jetzt noch nicht 
Ubersehen. 
In den nAchsten Tagen sollen hier aber eine Anzahl Juden‐GeschAfte treuhanderisch 
abgegeben werden. HierfUr dUrften Sie geeinget sein und ich stelle Ihnen anheim, sich 
dieserhalb mit dem Herrn Landrat hier in Verbindung zu setsen.” 
k. 218 Ogłoszeni po polsku i niemiecku o mianowaniu Władysława Królikiewicza 
burmistrzem Końskich z nakazem ścisłego wykonywania jego zarządzeń. 
k. 219 Wezwanie Joska Rozena, Joska Kinderlerera i Haskla Gottlieba w sprawach 
gminy żydowskiej w Końskich (niem.). 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język niemiecki i polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
368 

Obwieszczenia i korespondencja Zarządu Miejskiego w Końskich (1940) 
 
k. 3‐5 Korespondencja z „Kolonią Żydowską w Końskich” w sprawie wypełnienia i 
złożenia 1181 formularzy dotyczących majątku żydowskiego na terenie m. Końskie. 
k. 6‐8 Wzór formularza zgłoszenia majątku żydowskiego w GG z dnia 24 stycznia 1940 
r. 
k. 29 Pismo przynaglające 8 żydowskich właścicieli mieszkań przy ul. 3 Maja 16 do 
usunięcia śniegu z całego podwórza posesji. 
k. 31‐32 Odmowa wydania przepustki do Sosnowca Mordce Goldszerowi. 
k. 33‐34 Częściowo wypełniony kwestionariusz dotyczący miasta Końskie. Można się z 
niego dowiedzieć, że na 11 600 mieszkańców miasta, w czasie działań wojennych 
zginęło 5 osób, 11 zostało ciężko okaleczonych oraz że znajdowało się tam 64 
uchodźców z innych miejscowości (stan na 31 stycznia 1940). 
k. 51 Pismo zaświadczające o zabraniu sklepu Ickowi Miodowiczowi w miejskiej hali 
targowej. 
k. 54 Pismo mówiące o przejęciu przez SS‐Totenkopferbande w Końskich 30 
pomieszczeń mieszkalnych od zamieszkujących je żydowskich rodzin oraz dalszym 
rabunku żydowskiego mienia (po niemiecku). 
k. 83‐85 Lista nowych budowli wzniesionych przed wybuchem wojny, a do 28 marca 
1940 całkowicie niewykończonych. Na liście są trzy żydowskie mieszkania z adresami i 
szacowaną sumą pieniędzy potrzebną do ukończenia inwestycji. 
k. 139‐141 Lista 14 fabryk znajdujących się na terenie miasta Końskie. Podani 
właściciele, rodzaj produktów i ilość pracowników (lipiec 1940). 
k. 142 Lista urzędów i urzędników (głównie Niemców) znajdujących się na terenie 
miasta Końskie (lipiec 1940). 
k. 152 Pismo sekretarza Końskich o rachunku strat poniesionych przez Ch. Najmana w 
związku z zabranymi mu towarami przez wermacht.  
k. 153‐154 Zakaz pożyczania książek Żydom wydany przez wydział oświaty i 
propagandy GG dla dystryktu radomskiego. 
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k. 156 Lista posiadaczy butli na wodę sodową w Końskich. Mordka Rozencwajg 
posiadał 8 dużych a Marianka Nisla 10 dużych i 15 małych butli gazowych (podane 
adresy). 
k. 171‐172 Pismo burmistrza Dünnebeila w sprawie mieszkania Zyli Berger (po 
niemiecku). 
k. 189 Lista pracowników podlegających starostwu w Końskich ‐ burmistrz Końskich 
Hugo Dünnebeil oraz 2 volksdeutsche – burmistrz Jakub Radomski i tłumacz Bruno 
Majewski. 
k. 195 Rozkaz z dnia 11 września 1940 natychmiastowego opuszczenia przez Żydów 
swoich domostw i przygotowania ich do zajęcia przez wermacht (12 IX). Wygnani Żydzi 
mieli udać się do Gowarczowa. 
k. 259 Wyznaczenie do zbiórki na rzecz armii niemieckiej szmat, kości, papieru, szkła, 
korków itp. 4 kupców m. in. Pinkusa i Arona Rozonów (ul. Rynek 3) i Izraela Zylbermana 
(ul. 3 Maja 49). 
k. 268‐269 Oświadczenie, że konecki Żyd, Szymon Rudowski nie jest w stanie wypłacić 
w całości należności dla firmy Atlesse Wisła S.A. w Krakowie. 
k. 271 Wezwanie mieszkańców Końskich, którzy przodkowie do drugiego pokolenia byli 
pochodzenia niemieckiego, do zgłoszenia się w Zarządzie Miejskim (2 października 
1940). 
k. 274 Meldunek Urzędu Wodno‐Melioracyjnego o uszkodzeniach rowów 
odwadniających przez tajemniczych „aspołecznych osobników”. 
k. 278 Do 7 października 1940 zgłosiło się do Zarządu Miasta 2 kandydatów na 
volksdeutchów, podających swoje niemieckich przodków. 
k. 283 Obwieszczenie w sprawie godzin policyjnych. Dla Żydów – godz. 20:00, dla 
pozostałych 23:00. 
k. 297‐298 Meldunek o skradzeniu 2 nowo posadzonych drzewek (topola piramidalna) 
ze skweru miejskiego. 
k. 309‐310 Nakaz starosty dotyczący koneckich Żydów (niem.)  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski i niemiecki, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
369 

Korespondencja w sprawie majątków opuszczonych, organizacji, biblioteki, 
archiwum (1940) 
 
k. 10‐14 Lista „bezpańskiej własności znajdującej się na terenie miasta Końskie” z 15 
lutego 1940 r. [Komisaryczny burmistrz m. Końskie Dünnebeil]. Na liście znajdują się: 
m. in. fabryka cegły Abrama Lewina, fabryka odlewów żelaznych Szaji Kronenbluma, 
dom mieszkalny Izaaka Kronenbluma z  adresami i adnotacjami o wyjeździe właścicieli 
4 września 1939 „na tereny okupowane przez Rosję Sowiecką”. 
k. 21‐22 Wykaz [3] żydowskich posiadłości na terenie m. Końskie. Podane imiona, 
nazwiska i rodzaj posiadanej ziemi. Z podanych danych wynika, że chodzi o dużych 
właścicieli ziemskich np. Cejnoch Świętalski miał wtedy 17 583 ha ziemi ornej, a 
Szymena Rozena 45 444 ha łąk i pastwisk. 
k. 31‐32 Kwestionariusz lustrujący księgozbiór biblioteki w Końskich. M. in. na pytanie 
8.b „Czy wyłączono książki i pisma o nastawieniu antyniemieckim, szkodliwym i 
nieporządanym? W jaki sposób to zrobiono?” napisana jest odpowiedź: „W bibliotece 
była przeprowadzona selekcja książek przez p. Woth Martę. Wyłączono książki o 
charakterze politycznym, erotycznym i żydowskich”.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski i niemiecki, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
370 

Obwieszczenia i korespondencja Zarządu Miejskiego w Końskich (1941) 
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k. 5‐6 Korespondencja burmistrza z radą starszych ludności żydowskiej w Końskich, 
styczeń 1941 r. (po niemiecku). 
k. 10 Pismo Kreishauptmanna do burmistrza Końskich i wójtów Gowarczowa, 
Duraczowa i Odrowąża ustalające jednolitą kwotę – 5 zł dniówki, za pracę Żydów przy 
nakazywanych im robotach. (po niemiecku) 
k. 11 Pismo burmistrza do inspekcji lasów w Końskich w sprawie Marka Goldszera 
(niem.). 
k. 12 Urząd Podatkowy komunikuje burmistrzowi, że nie posiada żadnych danych 
dotyczących majątków żydowskich i że te sprawy oraz sprawy żydowskich zgonów od 
11.09.1939 zarządzeniem starosty załatwiać powinien konecki judenrat. 
k. 21, 24 Korespondencja burmistrza z judenratem w sprawie rachunków za pracę 
Żydów w łaźni miejskiej. 
k. 26 Ogłoszenie powództwa Rywki Milner przeciwko Lejzorowi Goldmanowi. 
k. 28 Pismo o niemożności pełnienia przez Żydów funkcji stróży nocnych. 
k. 37 Pismo burmistrza do Urzędu Pracy o przydzielenie 50 Żydów do oczyszczania ulic 
z lodu. 
k. 47‐48 Konsygnacja zarządzenia nr 1 starostwa powiatowego w Końskich w sprawie 
konfiskaty kamienia‐gruzu. Wśród sygnatariuszy jest kilku Żydów (Perla Grubsztajn, 
Wólf Wiślicki itd.) ale też wpis „Ogół Żydowski, ul. Bożnicza” prawdopodobnie z 
podpisem rabina. Dzięki tej liście można pośrednio stwierdzić, które domy ucierpiały w 
wyniku działań wojennych. 
k. 49‐51 Zarządzenie nr 1, dotyczące konfiskaty cegły, kamienia i gruzu pozostałego z 
budynków zniszczonych wskutek działań wojennych. 
k. 107 Doniesienie o pobraniu opłaty sądowej od Motela Bergera. 
k. 133 Prośba burmistrza do zarządu fabryki Kronenbluma o wypożyczenie 4 ławek do 
skweru miejskiego. 
k. 137 Zakaz wstępu ludności polskiej do koneckiego getta z dn. 21 maja 1941 r. 
argumentowany rzekomym wzrostem cen artykułów spożywczych, które Polacy 
sprzedają drożej w getcie, i przez to ich cena poza gettem także ma wzrastać. 
k. 214 Pismo burmistrza w sprawie fabryki wyrobów „Elka”. Dzierżawić ją miał Witold 
Radomski, a pieniądze wpłacać dawnemu właścicielowi A.L. Lewinowi. 
k. 215‐216 Krótkie streszczenie wojennych dziejów fabryki „Elka”. W 1939 r. jej 
właściciel wyjechał „do Rosji” gdzie zmarł w 1940 r. Pozostałą nieruchomość przejął 
Zarząd Miejski w Końskich. 
k. 222‐223 Rozporządzenie o godzinie policyjnej z 26 września 1941 r. ‐ dla Polaków od 
21:00, dla Żydów 20:00 (niem.). 
k. 248, 250‐251 Zarządzenie o zamknięciu ul. Kilińskiego dla Żydów. 
k. 249 Spis 9 tablic ostrzegawczych „Baczność choroby zakaźne” wywieszonych na 9 
narożnikach ulic wejściowych do getta. Jest to pośrednie określenie granic koneckiego 
getta. 
k. 273 Sprawa urny Antona Indelaka spalonego w krematorium w Buchenwaldzie. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski i niemiecki, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
375 

Ewidencja własności 1940‐1941
 
s. 1‐3 Sprawa spadku po L. Wajnbergierze – m. in. pismo burmistrza Końskich z 
11.09.1940 r. zawiadamiające ZUS Kraków, że majątkiem ruchomym i nieruchomym 
(szczegółowy opis) pozostałym po śp. Ludwiku Wajnbergierze († 5.09.1939) zarządza 
jego syn Konstanty Józef Wajnbergier. Nie jest znane miejsce drugiego spadkobiercy 
Stefana Mariana Wajnbergiera. 
s. 6‐9, 15 Wykaz posiadłości, będących w posiadaniu stowarzyszeń religijnych 
znajdujących się na terenie miasta Końskich. Wymieniony jest kirkut i synagoga, która 
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„spłonęła podczas działań wojennych”.
s. 10 Pismo Kreishuptmanna Końskich do burmistrza i wójtów w powiecie Koneckim z 
dn. 16 czerwca 1941 zobowiązujące adresatów do zgłoszenia szczegółowych danych 
dotyczących domów i gruntów żydowskich właścicieli. Mieli oni podać położenie 
parceli, właściciela, dochód z czynszu, obciążenie i stan budynku. 
s. 13 Pismo burmistrza Końskich z dn. 20 czerwca 1941 do Rady Starszych Ludn. 
Żydowskiej w Końskich wzywające do złożenia wykazu żydowskich nieruchomości, 
zgodnie z wytycznymi Kreishauptmanna. 
s. 14 Kolejne pismo stwierdzające, że do dnia 18 lipca 1941 Rada Starszych nie 
nadesłała odpowiedniego wykazu. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, maszynopis] 

Sygn. 
376 

Wykaz osób posiadających nieruchomości 1940‐1943 
 
Wykaz zawiera szczegółowe dane: imię i nazwisko właściciela domu, adres 
nieruchomości, jej krótki opis np. „budynek parterowy, murowany – sklep” oraz datę 
złożenia wykazu. Część wpisów posiada także wypełnioną rubrykę „rok i miesiąc 
rozpoczęcia użytkowania budynku lub jego części” wypełnianą w przypadku budynków 
wzniesionych w całości lub częściowo po dniu 31 grudnia 1921. Całość danych 
uszeregowana jest według alfabetycznej kolejności ulic, poczynając od ulicy Annotarg 
do Źródlanej. Ogromna ilość Żydów pośród 1288 właścicieli.  
Do całości dołączony jest luzem kwestionariusz po niemiecku, dotyczący jednego z 
polskich właścicieli. 
 
[księga, stan akt średni, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
392 

Wykazy podatników i podania o umorzenie podatków 1941‐1944
 
Jednostka zawiera liczne podania Polaków i Żydów o umorzenie podatków: „żyję w 
stanie nędznym ze tego co dzieci moje chodzą na zawodowe roboty i co wysprzedają 
sprzęty domowe” – pisze Izrael Berliński w podaniu 13.XI.1941 r. Cała jednostka składa 
się z podobnych listów. Przeplatane są one wykazami umorzonej daniny mieszkaniowej 
dla osób biednych, zmarłych i umysłowo chorych, zarówno Polaków jak i Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
420 

Cenniki (1939) 
 
Jednostka zawiera ceny mięsa, pieczywa, tłuszczy itp. wprowadzony przez 
administrację okupanta na terenie miasta Końskich po 26 września 1939 r. Np. Schab 
1,60 zł za kilogram. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski i niemiecki, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
421 

Arkusze statystyczne cen 
 
Jednostka zawiera arkusze statystyczne cen obowiązujących na terenie miasta Końskie 
od 1 sierpnia 1942 do 1 sierpnia 1944 r. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski i niemiecki, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
423 

Pisma starostwa powiatowego w sprawie przejęcia przedsiębiorstw żydowskich 
(1939‐1940) 
 
k. 1‐5 Dokumentacja związana z przejmowaniem żydowskich przedsiębiorstw. 
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k. 6‐7 Kontrybucja dla Żydów miasta końskich – 150 000 zł „dla powetowania 
wojennego nastawienia, które światowe Żydostwo sprawiło” z dnia 24 listopada 1939 
r. 
k. 8‐18, 21‐81 Dokumentacja związana z przejmowaniem żydowskich przedsiębiorstw i 
majątków. 
k. 82 List Michała Blaszyńskiego do burmistrza Końskich z 24 lipca 1940 r. z prośbą o 
wydzierżawienie sklepu należącego do niejakiego Ajzenberga: „upraszam o łaskawe 
wydzierżawienie mi powyższego sklepu, który już od kilku miesięcy jest zamknięty i 
przez obecnego właściciela nie używany”.  
k. 83 Odpowiedź burmistrza z dnia 5 sierpnia 1940 r.: „obecnie sklepów w Annotargu 
[ulica Końskich] polakom [pisownia oryginalna] nie przydziela się”. 
k. 84‐90, 92 Dokumentacja związana z przejmowaniem żydowskich przedsiębiorstw i 
majątków. 
k. 91 List fryzjerki Stefanii Majewskiej do Kreishauptmanna z dn. 18 września 1940 r. z 
prośbą o pozostawienie u niej w pracy żydowskiej fryzjerki Gołdy Goldman. 
Kreishauptmann odmówił argumentując: „Polscy właściciele przedsiębiorstw powinni 
wreszcie udowodnić, że potrafią bez Żydów prowadzić swoje warsztaty pracy, w 
przeciwnym bowiem razie nie są zdolni do prowadzenia przedsiębiorstwa na własną 
rękę”.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język   niemiecki i polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 
425 

Spisy przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych 1941‐1942 
 
k. 1‐6 [wg własnych obliczeń] Spis handlarzy materiałami włókienniczymi z 29.04.1940 
r. 
k. 7‐9 [wg własnych obliczeń] Lista żydowskich lekarzy, felczerów i akuszerek na dzień 
24.06.1940 r. 
k. 10‐14 [w.w.o] Wykaz przedsiębiorstw handlowych z żelazem, galanterią, zabawkami, 
naczyniami kuchennymi. 
k. 15 [w.w.o] Wykaz przedsiębiorstw handlowych, trudniących się handlem drzewem i 
warsztatów stolarskich. 
k. 16‐17 [w.w.o] Pismo potwierdzające posiadanie kart rejestracyjnych dla 10 
fryzjerów. 
k. 18 [w.w.o] Lista drobnych handlarzy pochodzenia żydowskiego z 23 sierpnia 1940 r. 
k. 19 [w.w.o] Wykaz kuźni znajdujących się na terenie końskich na dzień 28.10.1940 r. 
k, 20‐33 [w.w.o] Wykaz przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych 
powstałych po dniu 1 września 1939 r. w mieście Końskie. Na wykazie właścicielami 
prawie wszystkich przedsiębiorstw są Polacy, jednak w rubryce „Uwagi” bardzo często 
pojawia się adnotacja „interes istniejący, przejęty od żyda [pis. org.] za zezwoleniem 
Starostwa”, a co ciekawe równie często w tej samej rubryce pod osobą, która przejęła 
firmę żydowską za zezwoleniem starostwa pojawiają się kolejne nazwiska Polaków, z 
adnotacją „bez zezwolenia”. 
k. 34‐48 [w.w.o] Wykaz „B” przeznaczony do ujęcia zakładów przemysłowych 
obowiązanych do nabycia kart rejestracyjnych w/g stanu do 1 kwietnia 1941 r.  
k. 49 [w.w.o] Wykaz przedsiębiorstw do zarządzenia nr 5. 
k. 50 [w.w.o] Wykaz właścicieli restauracji, handli wódkami i piwiarń z 10.10.1941 r.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski i niemiecki, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
426 

Spisy przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych 1941‐1942 
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k. 1‐29 [wg własnych obliczeń] zawierają dokumentację związaną z podziałem miasta 
na okręgi spisowe, wyboru komisarzy spisowych i wreszcie wykazy przedsiębiorstw z 
podaniem ich właściciela, adresu i rodzaju przedsiębiorstwa np. „reperacja rowerów, 
zakład szewski, piekarnia itp.” Oba spisy zarówno ten z 1941 jak i 1942 r. powstały już 
po utworzeniu w Końskich getta. Mimo to na liście znalazło się dużo przedsiębiorstw 
żydowskich. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski i niemiecki, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
428 

Tymczasowe zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw (1941) 
 
k. 1‐2 Rozporządzenie Kreishauptmanna w sprawie żydowskich przedsiębiorstw 
(niem.). 
k. 4 Zgoda burmistrza dla Chila Zomera na tymczasowe uruchomienie sklepu z wapnem 
w getcie. 
k. 5‐27, 34‐36, 43‐48, 55‐62, 65‐79,  91‐93, 95‐97, 101‐103, 110‐112, 114‐115, 123‐127, 
135‐141, 145‐147, 160‐174, 176‐178, 193, 197, 199‐200, 203, 211‐215, 238‐241, 246, 
248, 250 Warunkowe zgody na prowadzenie sklepików dla Polaków i Niemców. 
Podane adresy wskazują, że część sklepów może być otwierana w budynkach, w 
których przed wojną znajdowały się żydowskie sklepy. 
k. 28‐33, 37‐42, 49‐54, 85‐90, 104‐109, 117‐122, 129‐134, 154‐159, 179‐190, 205‐210, 
226‐237 Deklaracje założenia przedsiębiorstw przez Polaków (rok założenia 1941). 
k. 63‐64 Zarząd fabryki „Neptun” prosi o zezwolenie na tymczasowe otwarcie 
spółdzielni i tymczasowe zezwolenie. 
k. 82‐83 Prośba Estery Rozenberg i zgoda burmistrza na tymczasowe prowadzenie 
drobnej sprzedaży cukierków. 
k. 195‐196 Prośba Ruchli Berger i zgoda burmistrza na warunkowe uruchomienie 
sklepu z artykułami spożywczymi. 
k. 243‐244 Prośba Josefa Blumensohna i zgoda warunkowe uruchomienie sklepu z 
artykułami kolonialno‐spożywczymi. 
  
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski i niemiecki, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
429 

Wykazy wydawanych kart przemysłowo‐handlowych i korespondencja w tej sprawie 
1940‐41 
 
Jednostka zawierają karty rejestracyjne (registerkarte) wydawane na prowadzenie 
przedsiębiorstw na terenie Końskich, wykazy wydanych kart, oraz korespondencję z 
nimi związaną. Karty rejestracyjne wydawane były zarówno dla Polaków jak i Żydów, z 
tym że często adresy „polskich” przedsiębiorstw znajdują się np. na ulicy Berka 
Joselewicza, która przed wojną zamieszkiwana była raczej przez Żydów. Świadectwem 
przejmowania żydowskich przedsiębiorstwa przez Polaków jest znajdująca się w 
jednostkach korespondencja np. „zawiadamiam Pana, że wyrażam zgodę na zajęcie 
placu wolnego, znajdującego się w Końskich przy ul. 3 Maja Nr. 29, poprzednio 
zajmowanego przez Rafałowicz Ruchlę” [wyjątek z pisma burmistrza do Wincentego 
Stasińskiego z 2 kwietnia 1941 r.]. 
 
[teczka szare, stan akt średni, akta luzem, język polski i niemiecki, rękopis i maszynopis]

Sygn. 
430‐
434 

Rejestry wydanych kart przemysłowo‐handlowych za lata 1940‐1944 
 
Jednostki zawierają skorowidze wydawanych dla Polaków i Żydów kart. Podane są w 
nich: data wydania karty, rodzaj przedsiębiorstwa, adres, imię i nazwisko właściciela 
oraz pobraną przy tym opłatę. W kolejnych latach jest coraz więcej kart wydawanych 
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Polakom a coraz mniej Żydom. W końcu są to już same karty dla Polaków, jednak 
adresy przedsiębiorstw wskazują na dawnych żydowskich właścicieli. 
 
[5 skorowidzów, stan akt średni, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 
440 

Opieka społeczna (1940‐1943) 
 
k. 3 Niemiecka informacja o Żydach Koneckich w innych miejscowościach i państwach 
(Palestyna). Imiona, nazwiska, pierwotne adresy zamieszkania w Końskich. 
k. 6 Korespondencja w sprawie pobytu dr Saula Weintrauba w Końskich (po 
niemiecku). 
k. 10‐11 Polskie Zakłady Philips w Warszawie poszukują Pinkusa Cukiermana w 
Końskich. Dane osobowe Pinkusa.  
k. 23‐24 Burmistrz m. Końskie komunikuje, że dr Saul Weintraub we wrześniu 1939 r. 
wyjechał z miasta w niewiadomym kierunku a obecnie (1 IV 1941) przebywa na terenie 
ZSSR. 
k. 27, 29 Zapytanie Warszawskiego Towarzystwa Akceptacyjnego o Szymona 
Borenszrajna i odpowiedź miasta o jego wyjeździe z Końskich 4 IX 1939 r. 
k. 30 Zapytanie Krakowskiego Towarzystwa Ubezpieczeń o Jana Lewina i odpowiedź, że 
wyjechał z rodziną na teren zajęty przez ZSSR. 
k. 35‐36, 54‐55, 103‐105 Inne zapytania firm z całej okupowanej Polski o dane 
osobowe i miejsca pobytu Żydów koneckich, wraz z odpowiedziami burmistrza. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski i niemiecki, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
443 

Statystyka ludności 1940‐1945 
 
Bardzo cenna jednostka zawiera cyklicznie powtarzane czynności liczenia ludności 
Końskich z podziałem na chrześcijan i żydów. Można także w niej natrafić na bardziej 
szczegółowe statystyki np. liczba dzieci żydowskich w wieku do lat 2, od 2 do 8 lata i od 
8 do 10 lat. Są też obliczenia ile dzieci żydowskich urodziło się np. w 1940 r. itp. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, język polski i niemiecki, rękopis i maszynopis]

Sygn. 
444 

Spis ludności Końskich z 1 marca 1943 r. 
 
k. 52‐78 Spis ludności Końskich z 1.III.1943 r. Zawiera imiona, nazwiska, adresy ludności 
oraz ilość zamieszkiwanych pomieszczeń. W spisie pojawiają się jeszcze gdzieniegdzie 
żydowskie imiona i nazwiska np. Ruchla Blum, Szajndla Sztarkman, Nusym Złotogórski 
(k. 53). Jednakże z zestawienia na 
k. 197 Wynika że w mieście było w tym czasie 3+38+5+54 Niemców, 
581+2284+564+2980 Polaków, 8 Ukraińców, ale ani jednego Żyda (1755 mieszkań, 
2979 mężczyzn, 3667 kobiet). 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski i niemiecki, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
446 

Ewidencja ludności niemieckiej w Końskich (1941) 
 
k. [1‐11 – obliczenia własne, strony niepaginowane] Wykaz Niemców obywateli Rzeszy 
i osób pochodzenia niemieckiego zamieszkałych w mieście Końskie w dniu 1 kwietnia 
1941 r. Wykaz zawiera imiona i nazwiska, daty urodzenia, adresy, zawody a nawet 
dokładne dane żon i dzieci 84 stacjonujących w Końskich 84 Niemców. Nazwiska 
ułożone w porządku alfabetycznym. 
k. [12‐15]  Konsygnacja doręczonych kart meldunkowych‐kwestionariuszy RD i VD do 
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wypełnienia i zwrotu. Ta sama lista nazwiska, ale bez porządku alfabetycznego. 
Zawiera odręczne podpisy wszystkich Niemców. 
 
[księga, stan akt dobry, akta luzem, język polski i niemiecki, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
447 

Rejestr Żydów przybyłych do Końskich do 1940 r. 
 
Jednostka zawiera imiona, nazwiska, adresy pobytu w Końskich, zawody a także datę 
przybycia do miasta i miejsce pochodzenia 1199 Żydów. 
 
[księga, stan akt dobry, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
448 

Spisy ludności żydowskiej i pracowników zakładów „Neptun” i „Kronenblum” do 
celów podatkowych 1941‐1942 
 
k. 1 Data otrzymania spisu: 13 sierpnia 1941 r. 
k. 2‐88 Imiona, nazwiska, adresy i kwoty podatków płaconych przez koneckich Żydów. 
k. 89‐106 Alfabetyczny spis ludności żydowskiej powyżej 18 roku życia z 25 sierpnia 
1942 r.: Imiona, nazwiska, adresy i wysokość dochodu. 
k. 107 Zestawienie kwot płaconych podatków wg kolejności alfabetycznej i 
narodowości za lata 1941‐2.  
k. 108‐111 Wykaz pracowników zatrudnionych w firmie „Kronenblum”. 
k. 112 Wykaz pracowników zatrudnionych w firmie „Neptun”. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
451 

Korespondencja w sprawie miejsca pobytu (1940‐1941)
 
k. 13 Pismo firmy Schicht‐Lever S.A. Warszawa dotyczące ściągnięcia należności z Chaji 
Goldminc. 
k. 14 Odpowiedź burmistrza informująca, że Chaja Goldminc jeszcze w styczniu 1939 r. 
wyjechała do Piotrkowa (ul. Narutowicza 8). 
k. 17‐18 Sprawa ustalenia miejsca pobytu  i personaliów Rachli Skórki przez konecki 
Judenrat. 
k. 19 Pismo burmistrza Końskich do Zarządu Miejskiego Lubartowa z prośbą ustalenie 
miejsca pobytu rodziny Goldmanów. 
k. 22‐23 Poszukiwania Wólfa Rapaporta przez warszawską spółkę akcyjną. 
k. 86‐88 Poszukiwania przez firmę Biergans Rechtsanwalt und Notar jedenaściorga 
Żydów oraz odpowiedź burmistrza podająca bardziej lub mniej dokładne dane o ich 
ówczesnych miejscach pobytu. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski i niemiecki, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
469 

Sprawy mieszkaniowe 1940‐1941 
 
Jednostka zawiera dokumentację związaną z ekspropriacją mieszkańców Końskich 
przez okupacyjne władze niemieckie. Liczne przypadki wywłaszczania Żydów. Oprócz 
poszczególnych urzędowych pism opisujących kolejne przypadki wywłaszczenia, w 
jednostce pojawia się też zbiorcza lista wysiedlanych (głównie Żydów) z adresami i 
wyszczególnioną liczbą pokoi w mieszkaniach (k. 73‐87). 
Zdarzają się także przypadki wywłaszczania Polaków przez Żydów. W. Konopiński, 
burmistrz miasta Końskie w piśmie nr. 71/41 z dnia 23 października 1941 do Zarządu 
Rady Starszych Ludności Żydowskiej w Końskich oznajmia: „Doszło do mojej 
wiadomości, że Rada Starszych Ludności żydowskiej [pisownia oryginalna], samowolnie 
bez mojego zezwolenia dokonuje różnych rekwizycji mieszkań dla swej ludności w 
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domach należących do właścicieli polaków [pisownia oryginalna], przesiedla ich 
lokatorów z mieszkania do innego mieszkania ścieśnia rodziny i tp., przez co wywołuje 
zamęt u właścicieli i lokatorów tychże domów. 
Wobec powyższego zwracam uwagę i polecam ażeby w przyszłości nie powtarzały się 
takie samowolne wypadki w sprawie mieszkań bez mego zezwolenia, przeciwnym 
bowiem razie odniosę się z interwencją do Ortskommamdantury [pis. org.] i Starostwa 
Powiatowego w Końskich.” 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język   niemiecki i polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 
470 

Sprawy mieszkaniowe 1942‐1943
 
Jednostka zawiera dokumentację związaną z wyrzucaniem jednych mieszkańców 
miasta z zajmowanych przez nich mieszkań i wprowadzaniem tam nowych lokatorów 
zgodnie z rozkazami władz okupacyjnych. Co prawda absolutna większość 
zachowanych spraw dotyczy wyłącznie wyrzucania z mieszkań Polaków , jednak wydaje 
się możliwe, że jest tutaj zarejestrowany już drugi etap wysiedlania, tzn. Niemcy 
wyrzucają Polaków, którzy zajęli wcześniej mieszkania pożydowskie. Wskazują na to 
rzadkie wzmianki o mieniu pożydowskim jak np. na k. 30, gdzie Burmistrz Końskich w 
nakazie rekwizycyjnym z 10 marca 1943 r. zmusza Franciszka G. do opuszczenia 
zajmowanego przez siebie mieszkania „w domu pożydowskim, znajdującym się w 
Końskich przy ul. Piotrkowskiej 72” . Szczegółowa kwerenda porównująca podane w 
niniejszej dokumentacji adresy z ich przedwojennymi właścicielami byłaby w tej 
sytuacji rozstrzygająca.  
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język   polski i niemiecki, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 
474 

Sprawy karne 
 

 k. 1 Dokument dotyczący aresztowania w Łodzi pochodzącej z Końskich Kajli 
Gincberg (ur. 15.07.1892 r.) 

 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język   niemiecki, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 
475 

Rejestr nakazów karnych 1941‐1944
 
Księga rejestrowa podzielona jest na 15 rubryk m. in. data doniesienia karnego, nazwa 
organy który sporządził doniesienia, nazwisko i imię ukaranego oraz jego miejsce 
zamieszkania, oznaczenie naruszonego przepisu karnego czy wymiar kary. Wielu z 
ukaranych to koneccy Żydzi. 
 
[księga sądowa, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 
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