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Descriptive Summary 
 
Title:  Akta Miasta Przedborza (Sygn. 520): Selected Reords of the City Przedbórz 
 
Dates:  1918‐1943   
 
Accession Number:  2016.38.1 
 
Record Group Number:  RG‐15.442 
 
Creator: Urząd Miejski w Przedborzu 
 
Extent:  36,745 digital images:  PDF (11.4 GB) 
 
Repository:  United States Holocaust Memorial Museum Archives, 100 Raoul Wallenberg Place SW, 

Washington, DC 20024‐2126 
 
Abstract:  Selected reords of the city Przedbórz, 1918‐1943, realting to Polish and Jewish inhabitants. 
There were approx. 6, 800 inhabitants in Przedbórz before the war, including approx. 4,400 Jews. 
Before the Second World War, tourists would travel to Przedbórz to visit the architecturally notable 
Przedbórz Synagogue. 
 
Languages:  Polish, German 
 
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 
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material obtained from the General Director, including specific archives under his control, on the 
Internet, the World Wide Web, or any other publicly accessible on‐line network without the written 
permission of the General Director. Citation of the materials in any publication must refer to the 
Museum and the Polish State Archives and must include the name of the archival group and 
catalogue number of the originals. 
 
Preferred citation:  (Identification of item), (identification of file), Reel number; Akta miasta 
Przedborza (Sygn. 520), RG‐15.442. 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, April 
2016. 
 
Scope and Content of Collection 
 
Minutes of sessions of the Municipal Council of Przedbórz, budget records, files related to the 
election (including lists of voters), diverse lists and statistics, lists of estates and housing matters, 
records of lands, fees/fares and taxes (including those for the synagogue), construction matters, 
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recruitment to the army, and applications for IDs, and many other matters. Included are files of the 
Jewish Community that survived from 1940‐1942 (call No 578‐582), and a list of estate owners. 
 
System of Arrangement 
 
Selected records arranged in fifteen series:  
1. Minutes, election and administrative records of the Municipal Council 
2. Registers of voters  
3. Registers and statistics of town estates and housing  
4. Records of taxation matters  
5. Social services and medical expenses  
6. Constructions matters in the city  
7. Registers of voters to the Polish Sejm  
8. Book of population, 1926  
9. Records of population movement 
10. Files relating to identity documents and various certificates, 1923‐1939  
11. Court and administrative verdicts, 1922‐1939  
12. Recruitment to the Army, 1918; 1931‐1939 
13. Files of the Board of the Jewish Community in Przedbórz, 1940‐1942  
14. Register of property owners, 1940‐1943 
15. Files for issuing identity cards and passports 1925 and 1932. 
 
Indexing Terms 
 
Corporate Name: 
Urząd Miejski w Przedborzu. 
 
Genre/Form: 
Correspondence. 
Financial records. 
Minutes. 
Registers. 
Statistics. 
 
Geographic Name: 
Przedbórz (Poland) 
 
Topical Term: 
World War 1939‐1945‐‐Atrocities‐‐Poland‐‐Przedbórz. 
Jews‐‐Legal status, laws, etc.‐‐Poland‐‐Przedbórz ‐‐History‐‐20th century. 
Polish people‐‐Legal status, laws, etc.‐‐Poland‐‐Przedbórz ‐‐History‐‐20th century. 
Jewish councils‐‐Poland‐‐Przedbórz‐‐History‐‐20th century. 
Holocaust Jewish (1939‐1945)‐‐Poland‐‐Przedbórz‐‐History. 
 
 
 
 

CONTAINER LIST 
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Sygn. 98  Protokóły posiedzeń Rady Miejskiej, preliminarz, budżet Magistratu, sprawy 
podatkowe 1921‐22 
 
j.w. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 100  Akta dotyczące przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej miasta 
Przedborza (1930) 
 
Spis osób mających prawo głosu przy wyborach do Rady Miejskiej (wiek, 
zawód, miejsce zamieszkania, lista radnych żydowskich) obwodowe komisje 
wyborcze. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 102  Akta wyborcze i urządzanie organów gminy 
 
k. 5‐8 Stan osobowy magistratu i rady miejskiej z wyszczególnieniem zmian 
zaszłych od chwili ukonstytuowania do dnia 1.XII 1932 r. 
k. 37 Ogłoszenie wojewody kieleckiego o rozwiązaniu rady miejskiej 
Przedborza, ze względu na 2 brakujące wakaty by uzyskać quorum. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 103  Akta dotyczące wyborów do samorządu miejskiego 1933‐1934 
 
Zgłoszenie burmistrza (podpisy radnych żydowskich), listy wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 104  Akta okręgowej komisji wyborczej II‐go okręgu m. Przedborza o wyborach do 
rady miejskiej (1934) 
 
Godziny urzędowani członków komisji wyborczych, reklamacje, poświadczenia 
zamieszkania, wyniki głosowania (najwięcej głosów – 549 Zysman Tyberg, lista 
nr 2). 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 106  Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy wyborach do Rady 
Miejskiej w Przedborzu okręg II (1934) 
 
Imiona, nazwiska, adresy, daty urodzenia, daty początku zamieszkania w 
mieście wyborców, bardzo czytelne (maszynopis zamiast rękopisu). Wielu 
Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 107  Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy wyborze radnych ich 
zastępców w mieście Przedborzu Okręgu nr 1 (1939) 
 
Imiona, nazwiska, adresy, daty urodzenia, daty początku zamieszkania w 
mieście wyborców, bardzo czytelne (maszynopis zamiast rękopisu). Wielu 
Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 
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Sygn. 108  Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy wyborze radnych ich 
zastępców w mieście Przedborzu Okręgu nr 2 (1939) 
 
Imiona, nazwiska, adresy, daty urodzenia, daty początku zamieszkania w 
mieście wyborców, bardzo czytelne (maszynopis zamiast rękopisu). Wielu 
Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 109  Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy wyborze radnych ich 
zastępców w mieście Przedborzu Okręgu nr 3 (1939) 
 
Jak wyżej. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 112  Akta dotyczące sporządzenia różnego rodzaju wykazów i statystyk, spisów 
majątków oraz spraw mieszkaniowych 1921‐1924 
 
k. 10‐25 Sprawa majątku po zmarłym Szlamie Gliksmanie. Dane osobowe 
spadkobierców. 
k. 27 Doniesienie o śmierci Icka i Marty Mendel, jaki pozostawili majątek, 
dzieci. 
k. 28 Jak wyżej. Icek i Ita Niepamiętni. 
k. 39 Jak wyżej. Mordka i Glika Lichtensztajn. 
k. 50, 75‐76, 92, 99, 123, 266‐267 Jak wyżej. Estera Margules i inni. 
k. 57‐61 Wykaz posiadaczy w mieście przedborzu środków przewozowych 
zdolnych do pociągu. Jest też kilku Żydów.  
k. 94, 96‐97 wykaz „żydowskich domów modlitwy” z podaniem „ulicy, numeru 
domu, ilości zajętych ubikacji, oraz uwagę czy dom modlitwy znajduje się w 
posesji prywatnej” na czerwiec 1924. 
k. 105 Wykaz osób podlegających przymusowemu szczepieniu ochronnemu 
przeciw cholerze i tyfusowi brzusznemu a zamieszkałych w Przedborzu. 2 
żydowscy grabarze i 2 dzierżawcy łaźni. 
k. 108‐109 Wykaz jubilerów i zegarmistrzów (3 Żydów). 
k. 140, 142‐143 Wykaz właścicieli młynów i tartaków.  
k. 146‐148 Wykaz właścicieli psów. 
k. 165 Personel zarządu gminy izraelickiej w Przedborzu. 
k. 167‐173 Wykaz studni znajdujących się w obrębie m. Przedborza. Np. Szlama 
Doński głębokość studni 9 m odległość od obór 60 m, odl. od oborników 25. 
k. 175‐183 Wykaz stowarzyszeń, związków i kooperatyw z 1921 r. Bardzo 
szczegółowe informacje łącznie z datą założenia organizacji w Przedborzu, 
liczbą członków, nazwiska założycieli, nazwiska zarządu itp. Większość to org. 
żydowskie. 
k. 196 Wykaz osób stojących na czele instytucji urzędowych i społecznych w 
mieście Przedborzu. 
k. 224‐234 Wykaz posiadanych zwierząt dla celów podatkowych. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 119  Statystyki wszelkiego rodzaju, sprawy statystyczne (1932) 
 
k. 11 wykaz ilości budynków mieszkalnych wybudowanych w 1931 r. 
k. 30‐33 „Statystyka terenów miejskich” z 1931 r.:  place publiczne, ulice, 
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cmentarze, ilość mieszkańców 1914‐1921‐1931, ilość zakładów 
przemysłowych, robotników zatrudnionych, ilość izb mieszkalnych włącznie z 
kuchnią (951), wydatki zwyczajne, nadzwyczajne, wysokość zadłużeń za ostatni 
rok. 
k. 40‐42 Spis hoteli domów mieszkalnych na terenie m. Przedborza. Dokładne 
adresy „Renoma” właściciel – Mendel Kozłowski, Samuel Lejb Wyszyński – 4 
pokoje. 
k. 58 Wykaz niewidomych zamieszkujących na terenie miasta np. Daniel 
Jakubowicz (dokładne dane osobowe) „posiada opiekę”. 
k. 73‐82 Zwierzęta w Przedborzu. Konie (108), bydło rogate (280), trzoda 
chlewna (136), Kozy (34) spis po nazwisku właściciela. 
k. 91 Statystyka ile osób posiada gospodarstwa jakiego obszaru np. 147 osób 
poniżej 0,5 hektara, 16 osób 5‐10 ha. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 122  Ewidencja gruntów 1938‐1942
 
Powierzchnia, grunty w klasach, podatek gruntowy.  
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 162  Dochody miasta /pobór podatków i odwołania/ (1936) 
 
k. 9‐11, 13‐14 Mordka Dawny, s. Wigdora‐Hersza, krawiec utrzymujący 4 
osoby, rodzina nie pracuje. 
k. 28 Moszek Doński nie może uiścić opłat pisząc „nie jestem zdolny do żadnej 
roboty, gdyż jestem ślepy i nic zrobić nie mogę”. Za niego podpisuje siostra 
jego Szyfra Dońska. 
k. 29, 33, 35‐36, 39, 43‐46, 48‐51, 54‐55, 57, 62, 65, 67, 75, 78‐79, 84‐85, 95‐
96, 107‐108, 122‐123, 137, 143, 153, 155, 157, 159, 161, 163‐165, 167‐168, 
174, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 206, 216, 
243‐244, 246‐247, 249 Podobne sprawy przedborskich Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 171  Akta dotyczące spraw podatkowych m. in. podatku przemysłowego (1923) 
 
k. 36‐52 Imienna lista płatników podatku przemysłowego 1 półrocze 1923 np. 
Akamson Moszek, sprzedaż towarów łokciowych, obrót ustalony przez komisję 
szacunkową 50.000.000 mk. Podatek 250.000 mk. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 176  Akta dotyczące opłat za korzystanie z placów (1930) 
 
k. 14, 16 Grupa handlarzy żydowskich towarami łokciowymi prosi Magistrat o 
zastrzeżenie placów przy ul. Mały Rynek tylko dla przedborskich handlarzy i 
zabronienie ich przyjezdnym. I odpowiedź Starosty o niemożliwości 
zróżnicowania opłat dla tutejszych i przyjezdnych kupców. 
k. 24‐25 Statut opłat za korzystanie z placów i ulic miejskich do celów 
handlowych 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 188  Akta dotyczące opłat i podatków (...) a także składki bożniczej (1930) 
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k. 7‐8 Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Przedborzu przekazał 
Magistratowi listę opornych płatników zalegających ze składką bożniczą na 
ogólną sumę 22 748.61 zł. Na poczet tej zaległości Magistrat ściągnął sumę 
8 512.38 zł. Ale burmistrz mówi że ściągnięte zostało 95 % oczekiwanej sumy. 
Zaszła sprzeczność między sprawozdaniem burmistrza a sprawozdaniem 
Zarządu Gminy Ż.  
k. 9‐10 Ściągnięcie podatku drogowego od Wigdora Tanenbauma. 
k. 11‐12 Pismo urzędnika meldujące ściągnięcie na jego ręce 800 zł składki 
bożniczej. 
k. 14‐15, 17‐18 Niemożność ściągnięcia składki od Mordki Spirytusa z powodu 
jego wyjazdu do Sulejowa. 
k. 20, 24, 25‐53, 55‐62, 64‐71, 89, 92‐95, 102‐163, 166‐205, 208‐247, 250‐251 
listy zaległych składek, wezwania do zapłaty, protokoły egzekucyjne 
k. 90‐91 Dokument Starostwa Powiatowego w Kielcach oskarżający Zarząd 
Gminy Żydowskiego Przedborza że „daje do Magistratu wygórowane wykazy 
zaległości, a sam pobiera składki – i przy przymusowej egzekucji przez 
Magistrat w 60% płatnicy legitymują się kwotami wpłacenia w gminie”. 
 
[teczka szara, stan akt do średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis]

Sygn. 201  Rejestr bierczy 25% dodatku do podatku od nieruchomości za rok 1932/33 
 
Np. Icek Majer Faktor, ul. Pocztowa 11, podatek 14.88 zł, zaległość 48.92 zł.  
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 203  Rejestr bierczy zaległego miejskiego podatku od lokali 1933/34 
 
Rejestr zawiera imiona, nazwiska płatników, adres parceli oraz sumę zaległości.
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 205  Rejestr bierczy zaległego miejskiego podatku od lokalu na rok 1934/35 
 
Rejestr zawiera imiona, nazwiska płatników, adres parceli oraz sumę zaległości.
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 206  Rejestr bierczy podatku wojskowego na rok 1935/36 
 
Rejestr zawiera imiona, nazwiska płatników, imiona ich ojców, sumę składki i 
zaległości. Wielu Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 207  Rejestr bierczy podatku wojskowego na rok 1936/37 
 
Rejestr zawiera imiona, nazwiska płatników, imiona ich ojców, sumę składki i 
zaległości. Wielu Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 220 
 
 

Akta dotyczące ubezpieczenia budowli od ognia i pobierania składki ogniowej 
(1921) 
 
k. 10‐11 Uprawnienie przemysłowe „sprzedaż mydła w rynku” na rok 1919 
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Moszka Symchy Bogusławskiego.
k. 16‐17 Uprawnienie przemysłowe „kamasznik” na rok 1919 Szmula Turka. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 232  Wykonanie orzeczeń karnych i administracyjnych (1928) 
 
k. 1‐3, 5‐16, 20, 26‐28, 34‐37, 40‐43, 49‐52, 57‐64, 80‐84, 87‐92, 98‐101, 104‐
108, 112‐120, 126‐141, 144‐149, 168‐174, 187‐188, 198‐201, 203‐217 Drobne 
kary dla przedborskich Żydów, za pomniejsze wykroczenia. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 233  O egzekucji różnych należności pieniężnych nie objętych podatkiem 
rzeczowym (1931) 
 
k. 17 Wykaz nakazów karnych wykonania egzekucji długów m. in. Szlamy 
Trokmiana, Abrama Rodała i in. 
k. 56‐58 Protokół licytacyjny majątku Gitli Grinblat. 
k. 59‐62 Zaległe podatki i protokół egzekucyjny majątku Szaji Grinblat. 
k. 63‐81, 85‐96, 98‐107 Protokoły licytacyjne majątków innych przedborskich 
Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 234  O Egzekucji różnych należności pieniężnych nieobjętych podziałem 
rzeczowym (1932) 
 
k. 47‐52 Egzekucja długów od Chaima Marmorsztajna (2 szafy ubraniowe, 
zegar ścienny). 
k. 64‐84, 133‐154, 219, 223, 225, 230‐231, 234, 236, 238, 240, 242, 244‐245, 
263, 268, 271, 282, 292‐295, 301, 303, 305 Egzekucja długów Icka Szwarca i in. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 236  Akta dotyczące dzierżawy podatków pod stragany 1925, 1933‐36 
 
k. 6‐7, 8‐13 Podanie, potem Szmul‐Lejba Wyszyński wydzierżawia teren pod 
budkę z napojami chłodzącymi na 3 lata 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 241  Akta dotyczące oddania w dzierżawę różnych obiektów miejskich (1929) 
 
k. 10‐11, 24‐25 Kontrakt na budkę spożywczą Dawida Krymłowskiego. 
k. 9, 12 Protokół licytacji na oddanie w dzierżawę na okres 3‐letni placów 
handlowych przedsiębiorcom żydowskim. 
k. 13‐14 Kontrakt z Majerem Milbergiem. 
k. 26 Dzierżawa sklepu z kawą dla Chaima Kajnblajna 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 244  Akta dotyczące nabycia placu pod targowicę przy ul. Mostowej od Szmula‐
Lejby Wyszyńskiego i Antoniego Panka (1933) 
 
Dokumentacja, korespondencja dotycząca kwot i terminów pozyskania placu. 
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[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 274  Zdrowotność – koszty leczenia (1931) 
 
k. 1‐2, 18, 21‐29, 32‐35, 40‐41, 46‐47, 53‐54, 58‐64, 68‐69, 82‐88, 93‐97, 100, 
113‐114, 125‐127, 136‐137, 140‐141, 145, 155‐156, 162 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 279  Opieka społeczna i koszty leczenia (1934) 
 
k. 3‐5, 9‐11, 31, 39‐48, 58, 65, 78‐81, 84‐87, 89‐109, 135‐137, 140, 160, 175, 
189‐190, 198‐205, 232‐255, 258, 266‐298 koszty leczenia. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis]  

Sygn. 280  Opieka społeczna, koszty leczenia, sprawy inwalidzkie, bezrobocia, 
emigracyjne i ubezpieczeń społecznych (1936) 
 
k. 8, 13, 16‐17, 20‐21, 32‐37, 65, 68, 73, 74, 80‐81, 86‐87, 89‐90, 98‐101, 123‐
124, 128‐132, 135‐137, 143‐144, 155, 174‐177, 190‐191, 199, 243, 245 (kończą 
się zbyt szybko preliminowane 600 zł wydatki na rok), 258, 261‐266, 278‐279, 
281‐289, 291, 305‐306, 315‐318, 320‐322, 339, 341‐343, 345 wykaz członków 
Komisji Opieki Społecznej w Przedborzu (k. 155 ‐ 5 Żydów), prośby o leczenie, 
zaświadczenia o ubóstwie, wykazy bezrobotnych i biednych którym wydano 
ziemniaki  
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 322  Kwesty zbiórki o charakterze społecznym patriotycznym i kulturalnym (1931)
 
k. 15‐16, 139‐140 Komitet urządzenia „Gwiazdki” dla dzieci w Przedborzu „po 
szeregu debat doszedł do wniosku, że większość dziatwy składa się z wyznania 
mojżeszowego, przeto urządzenie „Gwiazdki” dla dzieci wyłącznie 
chrześcijańskich z pominięciem żydowskich chybiłoby celu”. 
k. 55‐56 Wezwanie do wzięcia udziału w uroczystym pochodzie 3‐go Maja: 
Izrael Blumenfeld, Moszek Dawn, Szoel Małc i in. 
k. 69 Komitet pomocy powodzianom m. in. : Zysman Tyberg, Mendel‐Mordka 
Kozłowski i in. 
k. 146‐156 Wykaz osób bezrobotnych „najbiedniejszych pozostających na zimę 
bez żadnych środków do wyżywienia”. W większości składa się z Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 334  k. 25‐32 Prośba Frajdli Rozencwajg o wybudowanie częściowo murowanego 
domu (z załączonym projektem i planem sytuacyjnym). 
k. 42‐43 Wynik lustracji spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na 
budowę: „Pan burmistrz zupełnie nie stosuje się do obowiązujących przepisów, 
skutkiem czego w dziedzinie budownictwa panuje chaos, przez co zwiększa się 
niebezpieczeństwo pożarowe, jak również cierpi na tem sanitarny i zewnętrzny 
wygląd miasta (...) Pozatem stwierdzono, że Magistrat wydał szereg pozwoleń 
na budowę, bez planów” m. in. komorę Dawida Goldmana. „Wreszcie 
zaznaczam, że Magistrat przyjmuje i zatwierdza plany bezsensownie 
sporządzone, które zupełnie nie dają możliwości orjentowania się w konstrukcji 
budowli i usytuowania budowli na danej parceli”. 
k. 48‐50 Prośba Maneli Rozenberga o zezwolenie na budowę. 
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k. 51‐60, 67‐75, 82‐84, 94‐122, 149‐151, 163‐173, 194‐198, 207‐210, 222, 238‐
240, 244‐245, 264‐265, 270‐273, 284‐291, 298‐312, 318‐319 Podobne sprawy 
przedborskich Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 335  Sprawy budowlane (1929) 
 
k. 17‐23, 52‐54, 69‐83, 86‐102, 111‐114, 122‐133, 138‐141 Sprawy budowlane 
przedborskich Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt do konserwacji, akta zszyte, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 336  Sprawy budowlane (1929) 
 
k. 2‐3, 8‐10, 16‐36, 45‐48, 62‐67, 81‐84, 93‐99. Jak wyżej. 
 
[teczka szara, stan akt do konserwacji, akta zszyte, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 338  Sprawy budowlane (1930) 
 
k. 12‐16 Szmul Cieciora prosi o szybką zgodę na remont zniszczonego domu (by 
zdążyć przed zimą). 
k. 19 członkowie komisji sanitarnej m. in. Chil Zylberminc i lekarz miejski dr 
Jakób Leber. 
k. 29‐31 Naprawa budki Mendla Mordki Kozłowskiego. 
k. 32 Remont domu Zała Stera. 
k. 33‐38 Budowa drewnianej szopy Szlamy Pańskiego. 
k. 40‐41 Dowód zmiany miejsca zamieszkania Dawida Marmorsztejna. 
k. 58‐59 nowe drzwi u Szlamy Krakowskiego. 
k. 62‐71 Zakaz budowy dla Abrama‐Herszla Landau 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 339  Sprawy budowlane (1931) 
 
k. 100‐101 Oferta Uszera Szpiro sprzedaży Magistratowi za 150 zł miejsca na 
targowicy. 
k. 102 Podobna oferta Chaji Grosbard 
k. 147‐149 sprawa kina Chaima Fiszmana i Azryla Światłego. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 341  Sprawy budowlane (1932)
 
k. 1 Prośba Moszka Rozencwajga o zezwolenia na poprawienie dachu. 
k. 19‐20, 22‐23 Rozbudowa domu Joska Ledermana. 
k. 25‐26 Odwołanie w sprawie budowlanej Szlamy Krakowskiego. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 346  Sprawy budowlane 1932‐1934 
 
k. 3‐10 Odwołanie rodziny Gliksmanów od negatywnej decyzji budowlanej. 
k. 11‐13 Moszek Rozenblum – egzekucja w sprawie budowlanej. 
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[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 352  Akta dotyczące przemysłu i handlu (1927)
 
k. 3‐4 Prośba żydowskich mieszkańców: ulice „Piotrkowska i Częstochowska od 
paru lat znajdują się w bardzo błotnistem położeniu, a przeważnie jak to ulica 
Piotrkowska na której stale stoi woda z której to najwięcej wytwarzają się 
różne choroby zaraźliwe, że my mieszkańcy przy tych ulicach wskutek wody 
stojącej do której rzucano przez ludzi obcych różne zdechlizny itp i błota 
pomieszanego z gnojem częstokroć narażamy się na choroby” o jak najszybsze 
wybrukowanie tych ulic i zasypanie wody na ulicy Piotrkowskiej. Około 60 
własnoręcznych podpisów. 
k. 5‐6 Szewcy Polacy i Żydzi domagają się zastrzeżenia handlu butami wyłącznie 
do Rynku. 
k. 18‐26 Spis samodzielnych rzemieślników wyznania mojżeszowego, łącznie z 
wyszczególnieniem ile lat dana osoba pracuje jako samodzielny rzemieślnik. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 405  Abecadłowy spis wyborców do Senatu, Obw 49 okr 20 
 
Imiona, nazwiska, wiek/daty urodzenia, adresy wyborców. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 407  Spis wyborców m. Przedborza, obw. 42 głosujących do Sejmu (1930) 
 
Jednostka zawiera imiona, nazwiska, adresy, zawody, daty urodzenia i 
zamieszkania w obwodzie wyborczym. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 408  Spis wyborców m. Przedborza, obw. 42 głosujących do Snetau (1930) 
 
Jednostka zawiera imiona, nazwiska, adresy, zawody, daty urodzenia i 
zamieszkania w obwodzie wyborczym. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 409  Wybory do Sejmu i Senatu (1930)
 
k. 19‐20 Skład obwodowej komisji wyborczej nr 44 m. in. Dawid Goldman i 
Moszek Dawny. 
k. 27‐32, 50, 53, 56, 59, 67 Wykaz członków i zastępców obw. kom. 
Wyborczych np. Zysman Tyberg, obwód 42, wiek 45, zawód szewc, zam. 
Przedbórz ul. Mostowa wraz z odręcznymi autografami członków komisji. 
k. 60 Obwieszczenie z listami i kandydatami do głosowania. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 410  Akta wyborcze Okręgowej Komisji Wyborczej I Okręgu (1934) 
 
k. 10‐19, 22‐35, 43‐44, 51‐53, 56‐57, 66, 84‐85, 90‐91 Reklamacje Moszka 
Dawnego, Berka Małego i in. dotyczące wpisania ich i ich rodzin na listę 
wyborców (szczegółowe dane osobowe). 
k. 96‐97, 110‐111 Zestawienie wyników do głosowania 
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[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, paginowane, ok. 50/113 stron do 
mikrofilmowania, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 411  Spis wyborców do Sejmu obw. nr 6  
 
Imiona, nazwiska, daty urodzin, zawody, miejsca zamieszkania i daty od 
których wyborcy mieszkają w danym obwodzie. 
 
[teczka szara, stan akt średnia, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 413  Spis wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obw. nr 7 okręg wyborczy 
nr 31 
 
Imiona, nazwiska, daty urodzin, zawody, miejsca zamieszkania i daty od 
których wyborcy mieszkają w danym obwodzie. 
 
[teczka szara, stan akt średnia, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 414  Akta dotyczące sporządzanych spisów majątków po osobach zmarłych w m. 
Przedborzu (1923) 
 
k. 67 Doniesienie o śmierci Szmula Zylberata wraz z opisem pozostawionego 
przez niego majątku i spadkobierców. 
k. 86 Doniesienie o śmierci Jonasza Hersza Wagmana wraz z opisem 
pozostawionego przez niego majątku i spadkobierców. 
k. 89 Doniesienie o śmierci Berka Mira i pozostawionymn przez niego majątku 
(brak spadkobierców). 
k. 91‐93 Doniesienie o śmierci Szaji Dziernika wraz z opisem pozostawionego 
przez niego majątku i spadkobierców. 
k. 94 Doniesienie o śmierci Jankla Berka Faktora (28 lipiec 1921) wraz z opisem 
pozostawionego przez niego majątku (sklep z handlem żelaza i 60 tys. marek) i 
spadkobierców (wdowa Maria Chaja Faktor, ur. 1888, dzieci Henoch Fiszel ur. 
1906, Hinda‐Łaja ur. 1908, Rachmil ur. 1913, Dawid ur. 1918, Rachela ur. 1921, 
Gołda – 11 lat).  
k. 95 Doniesienie o śmierci Szmula Szaji Gutermana wraz z opisem 
pozostawionego przez niego majątku i spadkobierców. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 439  Księgi ludności, obywatelstwo, przynależność gminna i rejestracja ruchu 
ludności (1926) 
 
k. 13‐14 Urząd gminy Końskie komunikuje że Chana Wajser córka Szulima 
Borucha i Tauby mieszkanka miasta Przedborza z powodu zamążpójścia za 
Emanuela Dąbka została zapisana do ksiąg ludności stałej pod nr 16 na str. 160.
16‐17, 20‐26, 30, 34, 38‐47, 50‐64, 67‐69, 75‐76, 83‐84, 91‐98, 101, 103‐110, 
114‐129, 133‐139, 141‐142, 147‐158, 161‐171, 175‐189, 191‐197, 201, 204‐
205, 210: „akta stanu cywilnego za lata 1914 i 1915 nie prowadzone wskutek 
działań wojennych [gmina izraelicka]”, 211‐233, 235‐240, 242‐258, 264‐277, 
283, 285‐286, 289‐291, 293‐295, 298‐304, 308, 310‐313, 317, 320‐321, 323, 
325, 329‐339, 342‐367, 369‐370, 372‐375, 385‐389, 394‐402, 405‐406, 409‐
422, 425‐429, 436‐444, 447‐456, 458‐463, 468, 470‐471, 473, 476‐480, 483, 
486, 488‐494, 499, 504‐508, 511‐512, 515‐518, 520, 528, 535‐536, 539‐540, 
544‐545, 548‐560, 564‐567, 570, 583‐585, 587‐591, 599‐605, 608‐617, 620‐
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621, 633‐636, 639‐644, 647, 649, 656‐659, 661‐667, 670‐672, 679, 683‐685, 
689, 691‐694, 698‐699, 702‐703, 705, 709, 714‐717, 719, 729‐730, 734‐747, 
756‐757, 759‐762, 774‐778, 780, 784‐799, 803‐808, 816‐822, 824‐828, 839‐
855, 860‐862, 865‐866, 869‐876, 880, 873, 875‐876, 879‐894, 898‐901, 903‐
906, 908‐912, 924‐927, 929‐931, 933‐943, 945‐947, 961‐962, 965, 972‐973, 
988, 993‐994, 1005, 1007, 1010, 1012, 1014‐1015 Zaświadczenia, metryki 
urodzeń (także z czasów carskich), wnioski władz o odnalezienie poborowych 
uchylających się od służby wojskowej, skreślenia z ksiąg ludności. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 441  Korespondencja dot. zapisania i wykreślenia z ksiąg ludności stałej (1928) 
 
k. 1‐2 Zapisanie Hindy Borensztajn córki Icka‐Majera Racy zamieszkałej we wsi 
Zagrody (księga II. str. 388), która zawarła związek małżeński ze Szmulem 
Jakubem Chęcińskim w księdze ludności stałej Przedborza (N.D. 135/417). 
k. 4‐29, 33, 39‐40, 43, 48‐51, 56‐58, 60‐61, 65, 68‐71, 76‐79, 82‐93, 97‐99, 104‐
114, 117‐123 Podobne dokumenty. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 443  Akta dotyczące ksiąg ludności wykazy urodzonych i zaślubionych 1929‐1930 
 
k. 6‐8 Wykaz urodzonych w I kwartale 1929 roku w mieście i okręgu bożniczym 
Przedbórz za czas od dnia 1. Stycznia do dnia 1. Kwietnia. 
k. 14‐18, 21‐25, 31‐33, 39‐49, 55‐56, 60‐61, 65‐67, 71‐89, 93‐94, 98‐123 
Podobne wykazy, z kolejnych kwartałów (także wykazy zaślubionych i 
zmarłych). 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 447  Obywatelstwo, sprawy przynależności gminnej i paszportów zagranicznych 
(1932) 
 
k. 5‐6 Wykaz cudzoziemców zamieszkałych na terenie m. Przedbórz m. in. 
Nochman, Zelman i Chaja Lichtensztajn: złotnik, krawiec i żona. 
k. 9‐10 Utrata obywatelstwa polskiego przez Abrama‐Moszka Duńskiego. 
k. 11 Chemja Wajnblum uzyskał obywatelstwo w Jerozolimie. 
k. 15 Jakób Gociałk syn Berka i Tauby Goldberg uzyskał obywatelstwo 
węgierskie. 
 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis na 
druku urzędowym] 

Sygn. 448  Ewidencja ruchu ludności, obywatelstwa, dowody osobiste (1933) 
 
k. 78 Podanie o dowód osobisty Szmula Jakubowicza (zawiera oryginalną 
fotografię‐portret Szmula J.). 
k. 96 Zawiadomienie o ślubie warszawskiego Żyda z Przedborzanką. 
k. 116 Abram Icek Pisarek w Palestynie. 
k. 119‐120 Dane Łaji Kryształ. 
k. 120‐127, 138‐146, 148‐150, 152‐155, 159, 163‐168 Podobne dokumenty 
dotyczące przedborskich Żydów. 
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[teczka szara, stan akt do konserwacji, akta zszyte, język polski i niemiecki, 
rękopis na druku urzędowym] 

Sygn. 449  Ewidencja ruchu ludności (1933)
 
 [teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis]  

Sygn. 450  Ewidencja ruchu ludności (1933) 
 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 451  Ewidencja ruchu ludności (1934) 
 
 [teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 452  Ewidencja i kontrola ruchu ludności (1934) 
 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis na 
druku urzędowym] 

Sygn. 453  Wykazy urodzonych zmarłych i zaślubionych do ksiąg ludności za rok 1921 
 
Pośród zmarłych jest wielu przedborskich Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 457  O prowadzeniu akt stanu cywilnego (1933) 
 
k. 1‐6, 8‐14, 16‐22, 26, 32, 36‐37, 41‐44, 52‐54, 57‐67, 69, 72‐73, 80‐96, 101‐
111, 115, 119‐122, 125‐126. 131, 133‐137, 140‐145, 148‐149, 151‐157, 160‐
164, 166‐175,  178‐183, 191, 194‐199, 201‐208, 212, 215‐222, 226‐232, 238, 
240.  Nadsyłanie metryk urodzeń, korespondencja z zarządem gminy 
Żydowskiej. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 460  Akta dotyczące różnego rodzaju zaświadczeń (1921)
 
k. 21, 29, 39‐46, 60, 70‐73, 81‐83, 92, 101, 104‐106, 112, 118, 122‐127, 131‐
132, 139, 148, 150, 158‐159,167, 175‐180, 183, 187‐188, 196‐200,218‐219, 
231‐232, 235 świadectwa urodzenia i inne zaświadczenia. 
 
[teczka szara, stan akt do konserwacji, akta zszyte, język polski i niemiecki, 
rękopis na druku urzędowym] 

Sygn. 461  Akta dotyczące wdawania dowodów osobistych (1923) 
 
k. 1‐3, 6, 10, 13‐14, 18‐19, 23, 27‐30, 34‐37, 44‐55, 58, 65‐66, 68‐74, 75 
fotografia Majera‐Chila Markowieckiego, 85‐87, 89, 101, 106, 109‐110, 114, 
117‐119, 121‐138, 140‐146. Jak wyżej. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis na 
druku urzędowym] 

Sygn. 462  Akta dotyczące wdawania dowodów osobistych (1926) 
 
k. 1‐37, 40, 46‐63, 70‐85, 90‐92, 94‐99, 106‐107, 112, 114‐122, 125‐128, 131‐
138, 148‐149 Jak wyżej. 
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[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis na 
druku urzędowym] 

Sygn. 463  Wydawanie przez magistrat dowodów i zaświadczeń oraz spisy majątków 
osób zmarłych (1927) 
 
k. 3 Dane osobowe i rysopis Szajndli Parzęckiej córki Dawida i Biny‐Łaji. 
k. 4‐28 Spisy majątków po zmarłym Szlamie Rybowskim i in. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, język polski i niemiecki, rękopis na 
druku urzędowym] 

Sygn. 464  Akta dotyczące wdawania dowodów osobistych (1928) 
 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis na 
druku urzędowym] 

Sygn. 465  Akta dotyczące wydawania dowodów i zaświadczeń (1928) 
 
. 
 
[teczka szara, stan akt do konserwacji, akta zszyte, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 466  Akta dotyczące wydawania dowodów osobistych (1930) 
 
k. 13, 17‐21, 26, 39‐41, 43‐46, 50‐52, 80‐83, 89‐91, 94‐101, 109‐110, 121‐132, 
145  podania Żydów (bez fotografia). 
k. 22‐23 Podanie o dowód Moszka Lejba Wajmana – fotografia 
k. 34‐35 Mordka Dawny (fotografia) 
k. 46‐48 Hinda Kupferminc z Trytwy (fotografia) 
k. 53‐54 Icek Eliasz Lewin (fotografia) 
k. 55‐66 Paszport Uryna Duńskiego. 
k. 92‐93 Szaja‐Zuken Duński (fotografia) 
k. 133‐143 Austriacki paszport Rozalii Szpiro 
 
[teczka szara, stan akt do konserwacji, akta zszyte, język polski, rękopis i 
maszynopis]   

Sygn. 467  Akta dotyczące wydawania dowodów osobistych
 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 468  Wydawanie dowodów osobistych (1930) 
 
Jak wyżej. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 469  Wydawania różnego rodzaju zaświadczeń itp. dokumentów (1931) 
 
Jak w sygn. 470. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, paginowane, ok. 300/300 stron do 
mikrofilmowania, język polski, rękopis i maszynopis] 
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Sygn. 470  Akta  dotyczące różnego rodzaju zaświadczeń itp. dokumentów (1931) 
 
k. 2, 41, 58‐61, 70‐73, 84‐85, 87‐103, 120‐134, 137‐138, 149‐153, 162, 180‐184, 
186‐204, 208‐222, 228‐229, 233, 241, 244, 251‐264, 272, 274, 276, 314‐328, 
338‐339, 343‐347, 352‐354, 357‐361, 363‐366, 374‐383, 388‐396, 401‐404, 
407‐409, 430‐434, 441‐446, 456‐457, 465, 468, 478, 481‐482, 486‐487, 488‐
491, 493‐508, 511‐522, 524‐537, 541‐549, 552‐553 (k. 262) „Jojna Zajdberg, 
syn Moszka‐Fajwla, zamieszkały przy ulicy Mały‐Rynek, z zawodu muzykant, 
żadnego majątku ruchomego ani też nieruchomego oprócz niezbędnych i 
skromnych ruchomości domowych nie posiada. Wymieniony na utrzymanie 
siebie i rodziny składającej się z żony i 7‐ga małoletnich dzieci czerpie z zawodu 
jako muzykant.” 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 471  Akta dotyczące wydawania różnego rodzaju dokumentów (1932‐1938) 
 
Jak wyżej. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, paginowane, ok. 400/400 stron do 
mikrofilmowania, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 472  Wydawanie różnego rodzaju zaświadczeń i dokumentów (1932) 
 
k. 15, 24‐48, 57‐64, 76‐81, 86, 90‐94, 99‐101, 103‐104, 106, 113‐118, 128, 131‐
150, 155‐157, 162‐165, 170, 172‐201, 207‐208, 211‐213, 218‐219. Jak wyżej. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 473  Wydawanie różnego rodzaju zaświadczeń i dokumentów (1932) 
 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 474  Zaświadczenia różne dowody wydawane przez Magistrat (1933) 
 
 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 475  Dowody osobiste (1934)
 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 476  Zaświadczenia i różne dowody wydawane przez Magistrat (1934)   
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 477  Zaświadczenia wydawane przez urząd miasta 1935‐1938 
 
Jak wyżej. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 478  Zaświadczenia wydawane przez magistrat 
 
także kwestionariusze zgłoszeń zamieszkania. 
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[teczka szara, stan akt do konserwacji, akta zszyte, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 479  Akta dotyczące wydanych dowodów osobistych (1939)
 
k. 5 , 8, 12‐13, 24, 27, 29, 37, 39, 42, 70, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 88, 93, 95, 104, 
115, 118, 120, 126, 128, 130, 134, 136, 145, 155, 162, 213 (razem ze zdjęciem 
Symchy Rapaport), 164, 168, 174, 176, 180, 204, 208, podania przedborskich 
Żydów (dane osobiste, rysopisy, odręczne podpisy lub odciski palców w 
przypadku analfabetów). 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 505  Akta dotyczące wykonywania wyroków cywilnych (1922) 
 
Sprawa cywilna z powództwa Moszka Dawnego przeciw mieszkańcom 
Przedborza Szmulowi Ocal i Wigdorowi Tenenbaumowi o 80 000 marek 
polskich. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta luzem, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 506  Akta dotyczące wykonywanych postanowień sądowych (1923) 
 
k. 1 Jak wyżej. 
k. 16‐18 lista osób uchylających się od służby wojskowej 
k. 46‐47, 51, 53‐54, 81, 126‐127, 129‐131, 151‐155, 160‐161, 169‐170 rysopisy 
 
[teczka szara, stan akt do konserwacji, akta zszyte, język polski, rękopis i 
maszynopis] 

Sygn. 508  Akta dotyczące osób karanych za występki i zbrodnie (1926) 
 
k. 1‐9, 15, 20, 49‐50 Jak wyżej. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, , język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 510  Akta dotyczące wykonywania orzeczeń karnych (1926)
 
k. 1‐2, 5, 9, 11, 15‐16, 18‐19, 21‐23, 25‐26, 28‐29, 33, 36‐38, 41‐43, 45‐52, 57, 
59‐60, 62, 66, 69‐70, 91, 95‐96, 99, 123, 125‐129, 144‐145, 165‐167, 170‐175, 
216, 218, 220‐223, 225‐226, 228 Dużo danych osobowych, czasem nawet 
rysopis wzrost, włosy, oczy, twarz okrągła, bez znaków szczególnych, np. k. 216 
zamknięcie jatki Moszka Keselmana z powodów sanitarnych 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 511  Akta dotyczące wykonanych wyroków sądowych (1926) 
 
k. 1‐2 Areszt dla Arona Rozenberga. 
k. 4 Potwierdzenie wyegzekwowania 420 zł od Moszka Rozenberga. 
k. 5‐8 Informacja o skreśleniu Gołdy Blachowicz (ur. 1887) c. Mendla i Chawy z 
tutejszych ksiąg ludności oraz bardzo szczegółowy protokół sądowy np. 
„interesowana jest robotnicą w fabryce, a jej ojciec nie żyje” , „około 25 lat 
wyjechała z rodzicami do Łodzi”. 
k. 9 Informacja o wpłacie 5.50 zł z tytułu opłat sądowych przez Jankla Arbucha. 
k. 12, 31‐33, 39, 42, 45‐47, 50, 91‐92, 94‐96, 99‐100, 105, 111‐114, 125, 130, 
136, 138, 148‐151, 168‐178, 181‐183, 220‐229 (m. in. sprawa nielegalnej 
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budowy przez Szymona Okręta drewnianej komórki krytej deskami przy ul. 
Bożniczej, k. 50). 
 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 513  Akta dotyczące osób karanych za występki i zbrodnie (1927) 
 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 515  Akta dotyczące aresztu i aresztowanych (1928)
 
k. 34, 53, 166, 197‐198 Jak wyżej. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 516  Akta dotyczące osób karanych za występki i zbrodnie 
 
k. 1, 3‐6, 8, 10, 14‐15, 18‐19, 21‐25, 28, 31‐34, 39, 41 Jak wyżej. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 517  Akta osób karanych za występki i zbrodnie (1929) 
 
k. 1, 4, 7, 10‐11, 16‐17, 23, 25 Jak wyżej. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 518  Akta dotyczące aresztu i aresztowanych (1929) 
 
k. 32, 59‐60, 83 Jak wyżej. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 519  Wykaz wyroków sądowych (1929)
 
k. 13‐14, 35‐37 Drobne grzywny i wyroki dla przedborskich Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 521  Akta dotyczące nakazów karnych, administracyjnych i korespondencji w tych 
sprawach (1929) 
 
k. 1‐2 Zasądzenie od Moszka Abramowicza 5 zł w trybie egzekucji grzywny. 
k. 4‐5 Zasądzenie od Szlamy Olechowicza z ulicy Mały Rynek 5 zł grzywny. 
k. 12‐13 Zasądzenie od Hirsza Herszlika (Mały Rynek) 5 zł grzywny. 
k. 28, 46‐47, 59‐61, 66‐67, 69 Podobne sprawy. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 522  Wyroki sądowe w sprawach cywilnych (1931) 
 
k. 3 Wezwanie do zapłaty 31 zł i 75 gr przez Berka Fajnera. 
k. 8‐9 Wezwanie do zapłaty Michaela Abramzona zamieszkałego przy ulicy 
Trytwa. 
k. 11, 13‐16 Prośba Szaji Promickiego do burmistrza o wyegzekwowanie 86 zł 
20 gr od Icka Szwarca i Lejbusia Josyfa z Przedborza oraz protokół egzekucyjny 
(na 10 par butów z cholewą itp.) tytuł wykonawczy w tej sprawie. 
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k. 21‐22, 25‐26 Tytuł wykonawczy z powództwa Marjanny Pieśniewskiej 
przeciwko Abramowi‐Aronowi Rodale na sumę 80 zł należności za komorne 
oraz protokół egzekucyjny (maszyna do szycia marki Singer). 
k. 43, 50‐52, 55, 57‐61, 63, 65, 68, 70, 75‐76, 78‐79, 87‐90, 93‐96 Podobne 
sprawy. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 523  Sprawy karno‐sądowe i administracyjne (1931) 
 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 524  Sprawy karno‐sądowe i administracyjne t. II (1931) 
 
k. 21‐22, 72‐73, 144 Miesięczne wykazy doręczonych wezwań w sprawach 
cywilnych nadesłanych przez Sąd Grodzki w Przedborzu. Większość nakazów 
dotyczy tutejszych Żydów. 
k. 30, 38, 41, 59, 63, 83, 95, 108, 122, 126, 130,  Wezwania sądowe, akty 
ubóstwa dotyczące tutejszych Żydów. 
k. 42‐43 „Relacja” opisująca stan wypłacalności wierzycieli przez sekwestratora 
np. „Rachmil Rozencwajg – średnio zamożny (...) zapłacić nie chce”. 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 525  O nakazach karnych wydanych przez magistrat (1932) 
 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 526  Akta dotyczące wykonywanych nakazów sądowych karnych i 
administracyjnych (1929) 
 
k. 5‐6, 18, 26, 28, 41‐43, 48‐51, 53‐56, 58‐61, 67‐68, 86‐87, 99‐101, 105, 107‐
111, 113, 115, 138, 146, 151, 185‐187, 194, 197, 212‐223, 228, 250‐253, 284, 
286, 297, 300, 314, 317, 320, 332, 340, 343‐344, 348, 352, 357‐359, 370, 380, 
382‐383, 388‐389, 394.  Egzekucja grzywien itp. (np. palto od Daniela 
Wajnbluma: k. 41, 2 landszafty od Jankla Keselmana: s. 61, szafa warzywna od 
Szlamy Trokmana, k. 138) od podlegających jurysdykcji sądu Żydów. 
 
k. 252 „Odpis. IK. 189/29r. Sentencyja Wyroku. W Imieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Sąd Okręgowy w Radomiu Wydział Karny na posiedzeniu sądowem w 
składzie następującym: (...) rozpoznawszy sprawę przeciwko Dawidowi 
Marmorsztajn, oskarżonemu o to, że w styczniu 1929r. przerobił świadectwo 
przemysłowe dla przedsiębiorców handlowych kategorii IV.Nr. 1547 na rok 
1929 rok, wystawione dnia 2 stycznia 1929 roku przez Urząd Skarbowy w 
Końskich na imię Sury‐Mindli Tobuś przez dopisanie słów „i mydła” i tak 
przerobione świadectwo wręczył tejże Mindli Tobuś jako autentyczne, 
zawyrokował na mocy art. (...) mieszkańca miasta Przedborza Dawida 
Marmorsztajna, lat 38, syna Joska i Bliny uznać winnym tego, że w styczniu 
1929 r. w Końskich przerobił świadectwo przemysłowe (...) i skazać go na sto 
złotych” 
 
[teczka szara, stan do konserwacji, akta zszyte, język polski, rękopis i 
maszynopis] 
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Sygn. 528  Sprawy karno‐sądowe i administracyjne, wyroki karne, sądowy, kary 
administracyjne, kary skarbowe, kary szkolne, awizacje sądowe, koszty 
żywienia aresztantów (1932) 
 
 
[teczka szara, stan średni, akta zszyte, język polski, rękopis i maszynopis] 

Sygn. 529   Sprawy nakazów karnych wydanych przez Burmistrza (1932)
 
k. 13‐14 Froim Goldfarb, lat 70 s. Rachmila zam. ul. Pocztowa „utrzymuje swoją 
posesję w brudnym stanie”. 
k. 17 Akt ubóstwa Izraela Kamińskiego. 
k. 26, 49, 53, 56, 121, 125, 130, 137, 142, 145, 147, 151, 181, 193, 198, 220, 
227, 235, 289, 380, 405, 449, 457, 463‐464, 521, 531, 552, 574, 597, 599, 608, 
610, 615, 621, 632, 636‐638, 648, 653, 673, 677, 680, 693‐694, 702‐703, 708, 
713‐714, 728‐729, 733‐734, 770, 792‐793, 796, 798, 833‐834, 860, 943, 947‐
948, 958‐959, 962: Abram Majer: „sproszę o połączenie my kary na karę 
jednołączną – a następnie o umorzenie my tej kary gdyż nie mogłem zgłosić się 
do rejestru, bo bybył bardzo chory, a później nie mogłem dostacz dowodu 
osobistego z braku blankietuw, a pan Jankowski, urzędnik Magistratu niechciał 
bez dowodu mnie przyjącz. Ja jezdem biedny i nie żmoje wyny następyła kara 
dlatego proszę o łaskę i darowanie my te kary oco bardzo proszę i żeby 
sekwestarater domie nie przyszedł i mnie zawiadomić – czy karę mam 
darowaną”, 965, 967, 974, 994‐999, 1006, 1035, 1057, 1073: „Dąbrowski Jan 
(...) lat 19 (...) przyznaje się, że (...) jechał na rowerze około tartaku 
Szkopińskiego, kiedy wyjechał za płatów około domów mieszkalnych wyszła z 
bramy jakaś żydóweczka w tym momencie nie mógł strzymać roweru i uderzył 
przednim kółeczkiem wymienioną żydóweczkę która się przewróciła i sam 
zeznający też się przewrócił lecz prędko wstał usiadł narower i pojechał dalej 
co było na miejscu wypadku nie wie czy wspomniana przez niego żydóweczka 
została przez niego uszkodzona”, 1074: potrąconą okazała się Rajzla c. Dawida 
Jankowskiego, lat 15 która miała „uszkodzoną lewą rękę powyżej łokcia”,  
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 530  Sprawy sądowe (1933)
 
k. 28‐38 sprawa podziału między spadkobierców majątku po zmarłym Henochu 
Wajmanie 
k. 62, 91 sprawa kradzieży przez Józefa Andrzejewskiego papierosów ze sklepu 
Jankla Cukra. 
k. 85, 87 „zniesienie” domu Szpryncy Trześniewskiej „pobudowanego bez 
pozwolenia władz administracyjnych”. 
k. 92, 109‐115 Podobne sprawy. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 531  Sprawy karno‐administracyjne i karno‐skarbowe (1933)
 
Grzywny wyegzekwowane od przedborskich Żydów (tylko imiona i nazwiska 
ukaranych bez adresu zamieszkania, imion rodziców itp.) 
 
[teczka szara, stan akt dobry, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 532  Sprawy nakazów karnych wydawanych przez burmistrzów (1936)  
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Jak wyżej, ale dokładniejsze dane. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, paginowane, ok. 100/747 stron do 
mikrofilmowania, język polski, rękopis, rękopis] 

Sygn. 534  Sprawy karno‐administracyjne i karno‐skarbowe. Dział „E” (1934) 
 
k. 3‐4, 56, 73, 75, 90, 112‐114, 116, 123‐127 (sprawa rozbieżności pomiędzy 
saldem w księdze kasowej gminy żydowskiej w Przedborzu, a realną gotówką w 
kasie, różnica pond 7000 zł) oraz 131‐132. Postępowania sądowe w których 
stronami są przedborscy Żydzi.  
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 536  Sprawy karno‐administracyjne 1936
 
k. 5‐6 Bron Łaja, c. Chaskla i Nachy, lat 52, żona Moszka, nie posiada światła 
nocnego oświetlonego dla przejścia przez korytarz. 
k. 29‐33 Handlarz koni, Izrael Hercberg odbył karę 1 dnia w areszcie śledczym 
za przyjechania na targ bez tabliczki adrsowej przy wozie. 
k. 56, 94‐95, 99‐100, 105, 110, 131, 204, 208‐209, 219‐222, 241‐243, 245, 248, 
252‐253, 294, 306‐307, 319, 332, 334, 345, 348, 398‐399, 402‐406, 410, 416‐
417, 419‐420, 424, 428, 432, 487, 503, 549‐550, 566, 574, 577, 586‐587, 589‐
590, 612, 620‐621, 625‐629, 633, 653‐656, 658, 663‐664, 671‐672, 677‐678, 
687‐688, 691‐692, 696‐697, 705, 713‐714, 717, 719, 723, 729, 732‐733, 735, 
749‐750, 768, 772, 805, 809, 822, 827, 830, 832, 834, 841, 843, 861, 868‐869, 
892, 903, 926, 931‐932, 950, 974, 979, 992‐993, 1029. Jak wyżej. 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, , język polski, rękopis, rękopis] 

Sygn. 538  Sprawy karno‐administracyjne 1936
 
k. 1‐4 Zarządzenie egzekucyjne podatku wojskowego wobec Icka Moszka 
Wajnbluma. 
k. 14‐17 wykaz podatników żydowskich łącznie nazwiskami, adresami z 
podaniem ich zawodów. 
k. 41‐42 niezwykle szczegółowe „dane o osobie oskarżonego” Estery‐Chawy 
Szarfganc. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, język polski, rękopis, rękopis] 

Sygn. 539  Akta  karno‐administracyjne (1937)
 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, język polski, rękopis] 

Sygn. 540  Akta karno‐administracyjne. Doniesienia o wykroczeniach i kary (1937) 
 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis, 
rękopis na druku urzędowym] 

Sygn. 542   Sprawy karno‐administracyjne za 1938 r.
 
k. 38‐39 Doniesienie: Abram Cyngler, l. 32 s. Szlamy i Szyfry, żonaty, szewc, nie 
zgłosił na czas urodzenia syna. 
k. 62‐63 Doniesienie: Mendel Kuczyński, s. Szlamy, rzeźnik, brak dbania o ulicę 
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przed posesją. 
k. 128‐132, 136, 155‐156, 167, 171, 176, 187, 189, 206‐208, 217‐218, 342‐344, 
349, 356‐357, 365‐367, 371, 374‐375, 388, 394‐397, 401‐402, 406, 411, 419, 
422‐423, 441, 445, 447, 452, 454, 456, 460‐461, 463, 467, 471‐472, 474‐476, 
479‐485, 488, 491, 494‐495 podobne doniesienie dotyczące drobnych 
wykroczeń w tym akty nieściągalności‐ubóstwa niektórych Żydów oraz drobne 
incydenty np. Zygmunt Stępień „w stanie pijanym (...) dobijał się do restauracji 
Wyszyńskiej Tauby i krzyczał by mu otworzyła” (k. 176). 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, język polski, rękopis] 

Sygn. 543  Sprawy karno‐administracyjne za 1938 r.
 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis, rękopis] 

Sygn. 544  Nakazy karne i sprawy karno‐administracyjne (1938) 
 
k. 12‐14, 19 60‐letni Josek Szpigielman wpłacił grzywnę za nieutrzymanie 
czystości przed posesją. 
k. 285‐86 Gidala Rubinsztejn ukarany za podobne przewinienie. 
k. 291‐92 Abram Złoto j. w. 
k. 319‐20 Machel Milsztejn ukarany za sprzedawanie wyrobów rymarskich bez 
cennika. 
k. 373‐75 Chana Pisarek ukarana za pozostawienie dziecka bez opieki, w skutek 
czego uległo ono wypadkowi po wbiegnięciu na ulicę. 
k. 473‐474 Jochweta Okręt mimo kilkakrotnych napomnień nie miała 
oświetlonej klatki schodowej w porze nocnej. 
k. 517‐518 Cejmach Libemind ukarany za nieutrzymanie czystości przed 
posesją. 
k. 525‐526 Chawa Baum j. w. 
k. 536‐537 Jochweta Okręt tym razem w sprawie problemów z rynsztokiem. 
k. 544‐545 Moszek Rozencwajg ukarany za nieutrzymanie czystości przed 
posesją. 
k. 550‐551 Aron Szarfkarc j. w.  
k. 579‐80 Alter Tociński j. w. 
k. 600‐601, 625‐26 Icek Janicki j. w. 
k. 619‐621 Akt nieściągalności‐ubóstwa Icka Janickiego. 
k. 683‐684 Moszek Cięciora (ur. 1919) ukarany w 1937 r. za stałe zmiany 
miejsca zamieszkania bez meldowania. 
k. 695‐696 Jehuda Pisarek ukarany za nie dostarczenie dokumentacji. 
k. 701‐702 Szlama Elechnowicz ukarany za nieutrzymanie czystości przed 
posesją. 
k. 707‐708 Brania Jachimowicz ukarana za nieutrzymanie czystości przed 
posesją. 
k. 712‐713 Moszek Lebensztejn j. w.  
k. 718‐719 Majer Markowiecki j. w.  
k. 724‐725, 789‐790 Alter Tański j. w. 
k. 749‐750 Mendel Kuczyński j. w. 
k. 782‐783 Jankiel Grosman j. w. 
k. 796‐797 Macheł Trześniakowski j. w. 
k. 818‐819 Chaim Rozenblum j. w.  
k. 827‐828 Froim Goldberg j. w. 
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k. 853‐854 Majer Gierliech przybył z czynnej służby wojskowej i nie zameldował 
się w urzędzie. 
k. 866, 870‐871 Ruchla Manelewicz ukarana za nieutrzymanie czystości przed 
posesją. 
k. 894‐895 Pinkus Miedziński, brak cennika na sprzedaż ubrań. 
k. 901‐902 Jankiel Szredziński, brak dokumentów. 
k. 929‐930 Chaim Borkowski ukarany za nieutrzymanie czystości przed posesją.
k. 931‐932 Szlama Gliksman j. w. 
k. 938‐939 Abram Luftman j. w.  
k. 957‐958 Jankiel Jakubowicz j. w. 
k. 970‐971, 976‐977 Chaskiel Szulklaper, używanie roweru bez rejestracji. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis, rękopis na 
druku urzędowym] 

Sygn. 545  Sprawy sądowo‐karne, cywilne i inne z zakresu administracji sądownictwa 
(1938) 
 
k. 1‐14 spis spraw sądowych podane imiona i nazwiska osób zainteresowanych 
oraz data i adres załatwienia (np. do Sądu Okręgowego w Piotrkowie, do 
Posterunku Policji Państwowej w Przedborzu). Liczne sprawy z udziałem 
tutejszych Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis, rękopis na 
druku urzędowym] 

Sygn. 546  Kary i grzywny, zwolnienia z aresztu 1938‐1939 
 
k. 1 Zaświadczenie o zgłoszeniu się do poboru Jankla Miedzińskiego i Berka 
Marmersztajna. 
k. 7‐8 Protokół przesłuchania Berka Marmersztajna przed komisją poborową. 
k. 50‐51 Zawiadomienie o wydaniu dowodu osobistego Urynowi Goldbergowi 
wraz ze świadectwem jego urodzenia. 
k. 63 Protokół zeznania Chaji Pińczowskiej o wyemigrowaniu Arii Tencera wraz 
z rodziną do Belgii. 
k. 64‐65 Pocztówka zapisana hebrajskimi literami z Belgii od Arii Tencera. 
k. 66‐78 Poszukiwania poborowego Arii Tencera. 
k. 86‐88 Wykaz niewykonanych wyroków sądowych i poleceń za 1938 r. 
Połowa spraw dotyczy Żydów. 
k. 91‐93 Jak wyżej. Rok 1939. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis, rękopis na 
druku urzędowym] 

Sygn. 547  Kary administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów (1939) 
 
k. 1, 3‐4 Wykrocznie Izraela Zysera, piekarza, lat 28, s. Chaima‐Całego i Nachy, 
żonaty, 2 dzieci, zam. w Przedborzu, ul. Kościelna 6, który oskarżony zostało 
handel w dniu świątecznym. 
k. 5‐6, 10‐11 Dwa dni aresztu dla Jankla Dońskiego za wszczęcie „kłótni i 
awantury z Luftmanem z Sulejowa skutek czego wywołali zbiegowisko ludzi 
około 100 osób zakłócając spokój publiczny”. 
k. 12‐13 Oskarżenie Antoniego Szczepańskiego o zakłócanie spokoju przy 
straganie z pieczywem należącym do Chila Zysera mówiąc, że w tym chlebie 
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jest tyfus oraz złośliwie dokuczał i niepokoił sprzedawcę.
k. 34‐35 Doniesienie na Dawida Berka Goldmana, że od kwietnia 1938 r. 
zatrudnił furmana nie zgłaszając tego do Zarządu Miejskiego. 
k. 38‐40, 43‐44, 47‐48, 51‐52, 57‐58, 63‐66, 68‐69, 73‐74, 86‐87, 116‐117, 119‐
121, 129‐133, 135 Podobne drobne wykroczenia z udziałem tutejszych Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, język polski, rękopis, rękopis na 
druku urzędowym] 

Sygn. 554  Wykazy metrykalne i korespondencja dotycząca poborowych rocz. 1909 
 
k. 1‐21, 23‐29, 53‐99 szczegółowe dane osobowe (włącznie z narodowością i 
wyznaniem) dotyczące poborowych.  
100‐131 dodatkowe dokumenty (odpisy) poświadczające tożsamość. Dotyczą 
one wyłącznie żydowskich rekrutów. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis, 
rękopis na druku urzędowym] 

Sygn. 566  Pobór do wojska 1931 r.
 
k. 20‐22, 25, 31‐33, 35, 42, 44, 49, 53‐60, 67, 69, 71, 73‐74, 83, 85, 87, 95, 105, 
108, 114, 116‐119, 121‐123, 126, 130, 132, 134, 136, 140, 156, 160, 162‐163, 
165‐166, 168, 172‐175, 178‐180, 182‐185, 190‐191, 193, 202, 210, 212‐214, 
219‐220, 231, 245‐247, 249, 251‐254, 262‐263, 266, 268‐271, 278‐279, 293‐
301, 305, 313‐315, 320‐321, 324‐325, 329, 332‐336, 340‐341, 363‐364, 369, 
377‐379, 381, 383, 385, 389‐390, 394‐395, 397, 402, 404‐405, 407, 411‐414, 
417‐418, 421‐422, 425‐426, 427 (fotografia Majera Machguta), 428,  430, 432‐
434, 437‐445, 448‐461, 463‐464, 470‐472, 481, 483‐484, 489, 493‐495, 498‐
504, 517‐520, 523, 529‐537, 539‐546, 550‐552, 556‐566, 569‐577, 585‐587, 
589, 591, 596, 598‐599, 602, 604, 609‐611, 613, 617, 620, 622, 624, 630, 638‐
640, 642, 644, 648, 653‐655. Dane osobiste żydowskich poborowych do 
Wojska Polskiego. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis, 
rękopis na druku urzędowym] 

Sygn. 568  Pobór do wojska 1932 r. 
 
k. 12 np. Lejb Rapaport s. Cyny‐Kapla i Bajli‐Chaji z Szpryngierów ur. 16 grudnia 
1911 zgłoszony jako poborowy do WP. 
k. 28, 35, 40, 42‐44, 46‐48, 42, 110, 128‐129, 131‐132, 135, 137‐138, 147, 151‐
153, 157, 163, 168, 170, 174, 176, 193‐195, 199, 201, 211, 220‐221, 224‐225, 
228, 231‐232, 236, 244, 248, 260, 265, 278, 282, 284, 286‐287, 295, 298, 301, 
303‐305, 309‐310, 335‐338, 341, 343‐349, 360, 370, 398, 401, 410, 419‐420, 
428‐429, 432, 441, 446, 453, 549, 552, 559, 577‐578, 587‐589, 593‐598, 600‐
601, 603‐606, 610, 612, 616, 620, 622‐624, 627‐629, 633‐636, 641‐646, 650‐
655, 659‐664, 666‐667, 669‐670. Jak wyżej. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis, rękopis na 
druku urzędowym] 

Sygn. 570  Pobór wojskowy i rejestracja poborowych 1932‐1933 
 
Jak wyżej. 
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[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis, 
rękopis na druku urzędowym] 

Sygn. 572  Pobór wojska i rejestracja poborowych (1934) 
 
Jak wyżej. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis, 
rękopis na druku urzędowym] 

Sygn. 573  Akta dotyczące poborowych 1935‐1939
 
m. in. lista wciągniętych do rejestru poborowych rocznika 1919 (wg wyznania) 
rzym‐kat. 27 poborowych mojżesz. : 44 poborowych (k. 125) z miasta 
Przedborza. 
 
 [teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis, 
rękopis na druku urzędowym] 

Sygn. 574  Rejestr poborowych rocznika 1918 
 
Szczegółowe dane osobowe (włącznie z narodowością i wyznaniem) dotyczące 
poborowych.  
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, język polski, rękopis, maszynopis, 
rękopis na druku urzędowym] 

Sygn. 578  Akta Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Przedborzu (maj 1941) 
 
Jak w jednostce 579 poniżej. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis, 
rękopis na druku urzędowym] 

Sygn. 579  Akta Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Przedborzu (lipiec 1941) 
 
Jednostka zawiera dowody rozchodowe wystawiane przez Judenrat w 
Przedborzu.. Np. ”kasa wypłaci 62 zł żandarmerii kosztów przewozu 
oskarżonych Żydów na rozprawę sądową do Radomia”; „132 zł – delegatura 
ŻSS, subsydium” itp. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis, 
rękopis na druku urzędowym] 

Sygn. 580  Rada Starszych Gminy Żydowskiej ‐ Dowody kasowe rozchodowe za wrzesień 
1941. 
 
Kwity opłat dla rozmaitych podmiotów oraz uposażenia dla Rady Starszych (np. 
przewodniczący Icek Lewin 600 zł). 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, ęzyk polski i niemiecki, rękopis, 
rękopis na druku urzędowym] 

Sygn. 581  Rada Starszych Gminy Żydowskiej ‐ Dowody kasowe rozchodowe za grudzień 
1941. 
 
Jak wyżej. 
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[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, , język polski i niemiecki, rękopis, 
rękopis na druku urzędowym] 

Sygn. 582  Akta Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 1940‐1942 
 
Ogólne dane statystyczne gminy żydowskiej w Przedborzu, korespondencja w 
sprawie wyboru reprezentantów, sprawozdania z akcji pomocowych, wykaz 
Żydów dopuszczonych do wykonywania swych zawodów w Przedborzu, 
niemieckie zarządzenia. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta luzem, język polski i niemiecki, rękopis, 
rękopis] 

Sygn. 583  Wyciąg z rejestru wymierzonego podatku gruntowego (1940) 
 
Wyciąg podaje wymiar podatku gruntowego dla poszczególnych właścicieli 
gruntów. Wśród nich pojawiają się także właściciele żydowscy. 
 
[księga urzędowa, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis na druku 
urzędowym] 

Sygn. 584  Wyciąg z rejestru wymierzonego podatku gruntowego (1943) 
 
Wyciąg podaje wymiar podatku gruntowego dla poszczególnych właścicieli 
gruntów. Wśród nich pojawiają się także właściciele żydowscy, np Lejbuś 
Wejsfus czy Izrael Wirsztel, (k. 20‐21). 
  
[księga urzędowa, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis na druku 
urzędowym] 

Sygn. 585  Wykaz osób posiadających nieruchomości (1940) 
 
Wykaz zawiera m. in. imiona i nazwiska właścicieli, adres, rok i miesiąc 
rozpoczęcia użytkowania nieruchomości oraz bliższe określenie nieruchomości 
(np. dom mieszkalny, dom mieszkalny z obórką, dom mieszkalny 2‐piętrowy). 
Liczni żydowscy właściciele. Warto zwrócić na rubrykę Uwagi. Pojawiają się 
tam np. informacje, że domy Arona Waksa, Maneli Rozenberga i in. zostały 
spalone 3 września 1939 r. 
 
[księga urzędowa, stan akt średni, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis 
na druku urzędowym] 

Sygn. 586  Wykaz osób posiadających nieruchomości (1943 [46]) 
 
Wykaz zawiera m. in. imiona i nazwiska właścicieli, adres, rok i miesiąc 
rozpoczęcia użytkowania nieruchomości oraz bliższe określenie nieruchomości 
(np. dom mieszkalny, dom mieszkalny z obórką, dom mieszkalny 2‐piętrowy). 
Pomimo bardzo późnych dat wciąż odnotowywani są liczni żydowscy 
właściciele. 
 
[księga urzędowa, stan akt średni, akta zszyte, język polski i niemiecki, rękopis 
na druku urzędowym] 
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Sygn. 595  Akta dotyczące wydawania dowodów osobistych i paszportów (1925) 
 
Zaświadczenia potwierdzające dane osobowe mieszkańców wydawane przez 
burmistrza Przedborza. Np. (k. 4‐5) „Magistrat niniejszym zaświadcza, iż stale 
zamieszkała w Przedborzu od urodzenia Sura Ita Herszkowicz c. Icka i Brandli z 
Bartkowskich urodzona 15 maja 1899 r. karaną sądownie ani administracyjnie 
nie była i przeszkód do wydania jej paszportu zagranicznego Magistrat ze swej 
strony nie stawia. Rysopis petentki następujący: wzrost średni, włosy czarne, 
oczy bure, twarz podłużna, nos duży, usta proporcjonalne, bez szczególnych 
znamion. Petentka jest analfabetką i włada językami polskim i żydowskim”. 
k. 8‐11, 15‐17, 20‐25, 31‐57, 63‐87, 92‐94, 96‐97, 100‐101, 103‐111, 117‐119, 
121‐122, 124‐129, 132‐136, 140‐192 podobne dokumenty wydawane 
tutejszym Żydom. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis] 

Sygn. 596  Podania o wydanie dowodów osobistych (1932)
 
Między innymi podania ze szczegółowymi danymi osobowymi ubiegających się 
o dowód Żydów. 
 
[teczka szara, stan akt średni, akta zszyte, język polski, rękopis] 
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