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2130 Akta gminy Busko-Zdrój 1925-1942 
291 Akta Urzędu Gminy dotyczące przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, akta za 1925 r. 

kart 36 [wykaz właścicieli zakładów handlowych (k. 6) – Bajla Sztajfeld Abram Grin, wykaz 
dzierżawców sadów owocowych (k. 24) – Herszla Bonda, Ele Hawler, Mendel Złoto, Lejzor 
Listgorten, lista osób zobowiązanych do zapłacenia podatku obrotowego (k. 34) – Abram Grin, 
Bajla Sztajnfeld].  

 
334 Akta Urzędu Gminy Busko dotycząca ewidencji ludności. Korespondencja wynikająca z 

prowadzenia ksiąg ludności, ewidencja osób, wydawanie dowodów, zaświadczeń tożsamości 
itp. kart 427 [notatka o Stanisławie Markiewiczu vel Alterze Kałmie Markowiczu, który przybyło 
do gminy Osiek, gdzie świadczył usługi fryzjerskie, a także prowadził nielegalnie praktykę 
lekarską. Wyżej wymieniony miał popełnić również szereg wykroczeń w Ostrowcu (k. 36-36v), 
wniosek komisariatu policji w warszawie o wykreślenie z ksiąg ludności stałej Zeldy Najman w 
związku z jej ślubem z Abrahamem Józefem Gutmanem i przeniesieniem się do Warszawy (k. 
48-48v), tabela przedstawiająca zaludnienie gminy Busko w 1930 r. Z danych w niej zawartych 
wynika, iż w tym roku w gminie zamieszkiwało 32 osoby wyznania mojżeszowego (k. 71), 
korespondencja z zapytaniami czy na terenie gminy przebywają konkretne osoby i innych 
spraw oraz odpowiedzi władz gminy (k. 121-121v, 123-123v, 123-124v, 137-137v, 138-138v, 
159-159v, 208-208v, 355-355v)].   

 
337 Akta Urzędu Gminy Busko dotyczące ewidencji i ruchu ludności i wydawania dowodów 

osobistych, akta za 1933 r., kart 183 [w jednostce znajduje się prośba Wolfa Zyngiera vel 
Chmielnickiego o wydanie dowodu osobistego. Do podania załączone zdjęcie i formularz z 
następującymi informacjami: wzrost, twarz, włosy, oczy, nos, usta, broda, znaki szczególne, 
zawód, wyznanie, stan, narodowość, miejsce urodzenia, data urodzenia, miejsce zamieszkania 
(k. 80) korespondencja urzędowa dotycząca osób pochodzenia żydowskiego (k. 114-121), 
świadectwo urodzenia Haji Rywki Szaniawskiej (k. 122), świadectwo małżeństwa Herszla 
Proszowskiego z Chany Rywki Szaniewskiej (k 123), świadectwo urodzenia Cyny Sztajfeld (k. 
124)].  

 
987 Dział Administracji. Akta stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe, dozory kościelne, gminy 

wyznaniowe, kart 2 [zarządzenie skierowane do Zarządów Gmin Miejskich i Wiejskich powiatu 
stopnickiego. Informacje, że w czasie święta „Kuczek” w dniach 9-19 października Żydzi 
ustawiali szałasy na balkonach domów przy głównych ulicach, placach itp. Według opinii władz 
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działanie te prowadziły do zagrożenia bezpieczeństwa osobistego osób poruszających się tymi 
ulicami, a dodatkowe szpeciły same miejscowości. Decyzją władz powiatowych stawiania 
szałasów przy głównych ulicach i placach zostało zakazane].   

 
994 Dział Administracyjny. Ewidencja i kontrola ruchu ludności, ewidencja obcokrajowców, sprawy 

obywatelstwa oraz inne sprawy wynikające z przepisów o ewidencji i kontroli ruchu ludności, 
akta za 1936 r., kart 224 [w jednostce znajduje się podanie wraz ze zdjęciem Chany Grin o 
wydanie dowodu osobistego.  W podaniu pojawiają się następujące informacje: data 
urodzenia, imiona rodziców, zawód, miejsce zamieszkania, rysopis (k. 53).   

  
1030 Skorowidz alfabetyczny do ksiąg stałego zameldowania, akta za 1926 r. [W skorowidzu 

alfabetycznym do ksiąg ludności stałej gminy Busku pojawiają się następujące osoby wyznania 
mojżeszowego: 
Szaja, Szymon, Majer, Cypa, Rajza, Chana, Ruchla, Perla, Josek, Munia, Lejb, Aron, Sura, Sima-
Burcha, Bajla-Rywka, Chana, Rywka, Sura, Rstera, Chawa-Tauba, Rywka, Elka, Ruchla, Dyrenela, 
Rachela, Rajzla –wszyscy Najman (k. 363-364); Lejba, Wólf-Dawid, Szymon, Moszek, Łaja, Elka-
Bajla, Branda, Łaja-Cypa, Małka-Bajla – wszyscy Polewaj (417v-418); Estera, Chawa – 
Sylbersztajn (k. 476); Izrael, Icek, Abram, Szmul, Chana, Zysla, Teola – wszyscy Wajnryb (k. 
561v-562). 

  
1247 Sprawy różne (żydowskie okręgi mieszkaniowe), akta za 1942 r., kart 19 [zarządzenie o 

nieprzekraczalnym terminie (do 20 marca 1942 r.) zameldowania wszystkich Żydów 
przebywających na terenie powiatu; notatka dotycząca przejmowania mebli, mieszkań i biur 
żydowskich na użytek władz okupacyjnych; notatka dotycząca przesiedlenia Żydów do 
żydowskich okręgów mieszkaniowych, a także informacja o tym, że każdy Żyd pracujący poza 
tym okręgiem, musiał wrócić do niego do godz. 20].  

 
1489 Kontrola przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych gminy Busko, akta za lata 1925-1937, 

kart 52 [Wykaz w postaci tabeli (zajmujące dwie sąsiadujące strony). W poszczególnych 
kolumnach: liczba porządkowa; rodzaj zakładu lub handlu; nazwisko i imię właściciela; 
miejscowość; czy zakład lub handel prowadzi sam właściciel, czy zastępca?; od ilu lat istnieje 
zakład – handel; przez kogo wydane pozwolenie oraz data i numer patentu; ilu robotników, 
ewentualnie subiektów zatrudnia zakład – handel; przeciętny obrót roczny; czynsz dzierżawny; 
czy prowadzi księgi handlowe; uwagi. W wykazie pojawiają się osoby wyznania mojżeszowego: 
Abram Grin, Mendel Złoto, Berek R., Bajla Sztajnfeld, Dawid Sztajnfeld, Estera Bonda, Josek 
Pacanowski, Chana Syngier, Szaja Rozenblum, Nuchma Chojna, Szapia T., Chil Pacanowski, 
Berek Bonda, Fajgla Grin.   
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