




ZAPISANI W KSIĘDZE
Źródła do badań nad historią 

ożarowskiego sztetla  
cz. I



BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego
Tom II

boznica.pl | fb.com/boznica



ZAPISANI W KSIĘDZE
Źródła do badań nad historią  

ożarowskiego sztetla  
cz. I

Łukasz Rzepka

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Kraków 2022



RECENZJE 
ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski 
dr hab. Michał Galas, prof. UJ

PROJEKT OKŁADKI 
Łukasz Rzepka

KOREKTA I ŁAMANIE
Justyna Kastelik

Publikacja dofinansowana z subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w 2022 roku

Copyright © 2022 by Łukasz Rzepka

ISBN 978-83-951289-0-5 (seria)
ISBN 978-83-7438-984-6 (druk)
ISBN 978-83-7438-985-3 (online)
DOI: https://doi.org/10.15633/9788374389853

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydawnictwo Naukowe 
30-384 Kraków, ul Bobrzyńskiego 10
tel. 12 422 60 40
e-mail: wydawnictwo@upjp2.edu.pl



Oczy Twoje widziały, 
gdy byłem jeszcze w zarodku; 
w Twej księdze były zapisane 

wszystkie dni przeznaczone dla mnie, 
gdy jeszcze żaden z nich nie istniał.

Psalm 139, 16 





Wstęp
Po ponad 450 latach od lokacji Ożarowa z  nadania króla Zygmun-
ta II Augusta1 oraz po 80 latach od likwidacji ożarowskiego getta 
stajemy po raz kolejny przed pytaniem o  tragiczny los części jego 
mieszkańców. Żydzi, którzy przez ponad 320 lat udokumentowanej 
obecności budowali ożarowską społeczność, od 1942 roku z każdą ko-
lejną październikową rocznicą zdają się jeszcze bardziej oddalać od 
naszego miasta. Ten rosnący dystans można interpretować nie tylko 
negatywnie – jako utratę istniejącej wcześniej więzi, ale i pozytywnie – 
jako szansę na przyjęcie pełniejszej perspektywy w  podejmowanej 
nad nią refleksji. Zaobserwować można coraz wyraźniejsze oskar-
żenia z obu stron: ze strony żydowskiej o brak dostatecznej pomocy, 
o  wydawanie ich przodków w  ręce oprawców, o  zabijanie sąsiadów, 
o niedostateczną pamięć o tych, którzy przez setki lat byli częścią na-
szego kraju, o  wielowiekowe niezrozumienie judaizmu przez ludzi 
Kościoła; po stronie polskiej o  ciągłe zarzuty wysuwane wobec Po-
laków przy niewspółmiernie serdecznych stosunkach z  Niemcami, 
o traktowanie Polski jako wielkiego cmentarzyska, o wychowywanie 
kolejnych pokoleń młodych Izraelek i Izraelczyków w paradygmacie 
strachu wobec Polin –  Polski, która już dawno utraciła swoje pier-
wotne znaczenie2. Przygotowania do wydania tłumaczenia i  opra-

1  Z okazji 450. rocznicy lokacji miasta wydano pamiątkową publikację zawierają-
ca nie tylko kalendarium miasta do 1989 roku, ale również ciekawe archiwalia np. przy-
wileje ożarowskie z XVI wieku, Księgę Burmistrzów Ożarowa z XVII wieku ze zbio-
rów Biblioteki Jagiellońskiej, protokół wizytacji kościoła parafialnego z końca XVIII 
wieku czy XIX-wieczny statystyczny opis miasta: R. Chyła, Ożarów. Kalendarium 
dziejów miasta do 1989 roku, Ożarów 2019 (Ziemia Ożarowska, 5).  

2  Opowiadana na ziemiach polskich legenda sięga X wieku. Udający się na 
wschód Żydzi uciekali z ziem niemieckich przed prześladowaniami. Jedna z wersji 
głosi, że znaleźli karteczkę, na której było napisane słowo Polonija – czyli po hebraj-
sku „tu mieszka Pan”. Inny przekaz podaje, że nazwę Polin, wędrujący Żydzi usłyszeli 
w lesie. To także hebrajska nazwa dla ziem polskich, które tym razem zinterpretowa-
no jako „tu odpocznijcie” (Po-lin). Mówiono także, że to dłoń anioła wskazała ucieki-
nierom miejsce, do którego mają się udać. Opowieść laureata Nagrody Nobla, pisarza 
Szmuela Josefa Agnona nadaje tym przekazom jeszcze bardziej religijnego charakteru, 
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cowania wojennych Wspomnień Ben Ziona Wacholdera3, które dały 
początek BOŻnicy unaoczniły niegasnące antyżydowskie uprzedze-
nia wciąż obecne w  społeczności lokalnej Ożarowa. Kiedy na kilka 
miesięcy przed wrześniem 2018 roku na jednej z  facebookowych 
grup poświęconych historii miasta zostało umieszczone zaprosze-
nie do zapoznania się z projektem Biblioteki Ożarowa Żydowskiego 
w  zdecydowanej większości obserwowano pozytywne reakcje. Jedy-
nie dwa komentarze przedstawiały negatywny stosunek. W słowach 

„Dajcie spokój już z tymi żydami” (zachowano oryginalną pisownię) 
wybrzmiewa przywoływane niekiedy „ogólnospołeczne zmęczenie 
sprawami żydowskimi”. Z kolei w drugiej wypowiedzi uwidocznił się 
strach przed powrotem przeszłości: „Oby tylko wspominanie historii 
nie prowadziło u niektórych do próby przywrócenia starego porząd-
ku, a niestety w tym przypadku może tak być” (poprawiono literów-
ki). Zastanawiające na czym miałby polegać ów „stary porządek”? In-
nym przykładem niech będą reakcje na internetowy post poświęcony 
budynkowi starej synagogi oraz ściśle z nią związanemu logotypowi 
projektu. W tej wybudowanej na planie prostokąta, orientowanej sy-
nagodze, z typowym układem sali głównej od wschodu i babińca od 
zachodu, pozostały tylko lizeny dzielące elewację i jedno oryginalne, 
półkoliście zamknięte okno. Wspomnienie krakowskich obchodów 
Nocy Synagog wzbudziło w piszącym te słowa myśl: „A gdyby jesz-
cze kiedyś w  ożarowskiej bożnicy zabrzmiały modlitwy na Kabalat 
Szabat?”. Reakcją była wypowiedź mieszkanki Ożarowa: „Żeby Żydzi 
tak naszą kulturę szanowali!”. Udzielenie odpowiedzi dało początek 
dłuższej wymianie zdań, której tylko część prezentujemy poniżej  
(w tekście poprawiono literówki oraz pominięto imię adresatki):

wpisując polskie ziemie w historię wybraństwa Izraela, ponieważ wchodzący do lasu 
mieli odkrywać w korze drzew wyryte traktaty Talmudu, a inna wersja opisywała kar-
ty świętych pism, które spływały z góry na wędrujących. Te cudowne zdarzenia miały 
być boskim potwierdzeniem, aby Żydzi przybyli do Polski i pozostali tam do czasu 
nadejścia Mesjasza. Por. Polin. 1000 lat historii Żydów polskich, red. B. Kirshenblatt-

-Gimblett i A. Polonsky, Warszawa 2014, s. 27 i 37.
3 Por. B.Z. Wacholder, Wspomnienia, red. Ł. Rzepka, BOŻnica. Biblioteka Ożaro-

wa Żydowskiego, t. I, Ożarów – Kraków 2018 [dalej: BOŻnica I].
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– Szanowna Pani […], a może cały szkopuł w tym, że potrzeba 
obustronnej chęci poznania i dialogu. Historia ma przecież 
tak wiele kart: raz lepszych, raz gorszych. Generalizowanie 
zazwyczaj nie przynosi korzyści, ale dialog życia poszcze-
gólnych jednostek pokazuje, że można być chrześcijaninem 
i szanować żydowską kulturę, która była i jest częścią polskiej 
kultury; ale też można być członkiem społeczności żydow-
skiej i szanować to, co typowo polskie... Jeszcze a propos 
chrześcijaństwa – nie da się go zrozumieć, bez żydowskich 
korzeni! Wielokrotnie nauczyli o tym ostatni papieże. Rodzi 
się pytanie czy miała Pani kiedykolwiek okazję spotkać się, 
porozmawiać i wymienić doświadczenia z jakimkolwiek Ży-
dem lub Żydówką? Czy są oni jedynie „hermeneutycznym 
typem”, któremu przez przynależność etniczną i religijną nie 
należy się szacunek?

– Ja nie kwestionuję, że trzeba szacunku do każdej kultury i ja 
mam, ale Żydzi to za grosz nie mają do naszego narodu sza-
cunku i chyba wolno mi tak mówić, bo tak uważam. Takie 
wchodzenie Żydom w tyłek też nie przynosi korzyści a wręcz 
odwrotnie!

– Szanowna Pani […], szczerze smutkiem napawa Pani wy-
powiedź... Jeśli projekt edukacyjny, którego celem jest lep-
sze poznanie historii miasta i jego mieszkańców to dla Pani 
wchodzenie... – z grzeczności nie będę powtarzał, to proszę 
wybaczyć, ale zakończę na tym tę płonną dyskusję. Życzę 
Pani z całego serca „szacunku do każdej kultury”, nie tylko 

„do każdej oprócz żydowskiej”.

 – Szkoda słów, też tak myślę i życzę powodzenia w szerzeniu 
żydowskiej kultury!!!



10 

Wciąż jeszcze nie potrafimy w skali makro rozmawiać o  trudnej 
przeszłości Polski, ale także skala mikro naszych małych ojczyzn 
wydaje się nie być gotowa na tego rodzaju dyskusje. Ten „krytyczny 
dyskurs trudnej przeszłości”, który staramy się osładzać festiwalami 
kultury żydowskiej, warsztatami wspólnego pieczenia chałek czy pub-
likowaniem notatek zapomnianego na dziesięciolecia mieszkańca kil-
kutysięcznego miasta, nie „przeora głęboko świadomości większości”4. 
Potrzeba bowiem, by na kilkuwiekowe współistnienie, w większości 
zakończone zbrodnią wojny, spojrzeć również od strony Polaków ka-
tolików, a nie tylko żydowskich ofiar. Jak mówił ks. Stanisław Musiał: 

Żydzi nasz antysemityzm przeżyją, jak przeżyli wszystkie klę-
ski. To jest problem nas, Polaków, [tego,] jak my widzimy 
własną historię, czy potrafimy ją ocenić. W nas musi nastą-
pić przełom5!

Jak widać daleko nam jeszcze do przełomu, skoro w świadomości 
mieszkanki wciąż grozi nam niebezpieczeństwo powrotu „starego po-
rządku”. Rodzi się pytanie jak go rozpoznać, czym się charakteryzuje? 
Możliwe, że chodzi o prawo własności terenów i domów w obrębie 
tzw. „starego Ożarowa”? A może gdzieś kryją się jeszcze żydowskie 
książki, meble czy przetopiona po latach biżuteria, która być może 
krzyżem Chrystusa wiszącym na piersi katoliczki się stała, teraz jakby 
w dwójnasób „żydostwo” swoje proklamuje? Niemy świadek, a przecież 
można inaczej. Agata Kalińska w Stole z powyłamywani nogami pisała: 

Jak żyć z pożydowskim stołem? Taki solidny, drewniany, 
rodzinny i czarny... wyrzut sumienia. Wiem jedno: piwni-
ca to nie jest dla niego należyte miejsce. Już kilka lat temu 
oświadczyłam przed-testamentowo w antysemickim domu – 

4  Por. M. Duch-Dyngosz, Rekolekcje narodowe, „Więź” 2015, nr 4, s. 12.
5  S. Musiał, Wyrzut sumienia. Wokół relacji chrześcijańsko-żydowskich i polsko-

-żydowskich, Kraków 2019, s. 75.
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przy odpowiednim metrażu mieszkania stół idzie do mnie. 
I w końcu odpocznie. Będzie mu dobrze: zaproszę żydow-
skich przyjaciół i pod okiem cierpiącego Żyda na ścianie 
zjemy przy nim szabatową kolację. I znowu zacznie łączyć. 
Tylko stary dług nie spłacony zostanie6.

Jeśli mieszkanka lub mieszkaniec ponad 450-letniego miasta uwa-
ża, że kultywowanie błogosławionej pamięci ożarowskich Żydów jest 
niepotrzebnym nikomu zbytkiem, generującym jedynie rozbuchane re-
sentymenty, czyni tym samym historie tysięcy osób unlebenswertes Le-
ben – bezwartościowym życiem7. Ta powiększająca się „wyrwa dziejowa” 
jeszcze wyraźniej pokazuje potrzebę wspólnego, bardzo radykalnego 
działania –  swoistego „od-ruchu ludzkości” – empirycznego doświad-
czenia „troski pamięci”: o  nieliczne pamiątki, o  niszczejące miejsca, 
o historię budynku, o zarośnięte w ogródkach, obejściach domów czy 
obór fragmenty skradzionych po wojnie macew. Aporią może jawić się 
emocjonalna relacja pamięci teraźniejszości do przeszłości, tym bar-
dziej, gdy nie mogła się ona rozwinąć w realnym spotkaniu dwojga. 

Przez dziesięciolecia starano się dokładnie określić straty ponie-
sione w  czasie II wojny światowej w  środkach trwałych (nierucho-
mościach, gruntach, budynkach, maszynach, środkach transportu, 
zapasach towarów, surowcach i zasobach), ale przede wszystkim nale-
żałoby określić społeczne skutki wojny, mając na uwadze takie aspek-
ty jak zniszczenia w  populacji społeczeństwa, destrukcję dorobku 
kulturowego czy zmiany, które zaszły w  strukturze społecznej oraz 
poniesione straty moralne. W  opracowaniach powtarzane są suma-
ryczne dane określające procentowy udział Żydów w ogólnej popula-
cji Ożarowa lub wartość pozostawionego przez nich mienia8. Odbiór 

6  A. Kalińska, Stół z powyłamywanymi losami, „LAMALO” 2018, nr 2, b.p.
7  Por. Jan Paweł II i Benedykt XVI w Auschwitz, red. J. Machniak, Oświęcim 2009, 

s. 44. 
8  Por. Ożarów, w: Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945, t. II, cz. A, red. 

M. Dean, M. Hecker, Blooomington-Indianapolis 2012 [dalej: ECAG IIA], s. 272–273; 
K. Urbański, Gminy żydowskie małe w województwie kieleckim w okresie międzywo-
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tego rodzaju danych statystycznych, różniących się w zależności od 
opracowania niekiedy kilkoma setkami osób, powoduje raczej indyfe-
rencję niż dociekliwość o los „utraconych nazwisk”. W 1945 roku, po 
trzech latach od likwidacji getta, odnotowano w miejscowości jedynie 
1608 katolików9, a rok później w sprawozdaniu dotyczącym rejestracji 
szkód wojennych władze gminy wyceniły majątek żydowski na kwotę 
1.252.000 złotych, odnosząc go do 253 zrujnowanych budynków będą-
cych przed wojną własnością Żydów10. Bezspornie tego typu rachunki 
są konieczne, pomagają bowiem zdobyć ogląd sytuacji, nie pozwalają 
jednak dostrzec bliższej perspektywy wydarzeń dziejących się jakby 
tu i teraz, na wyciągnięcie ręki, dotyczących realnie istniejących osób, 
a  nie jedynie zbiorczo-przedmiotowo rozumianej mniejszości i  jej 
materialnego dorobku. Ten brak „pierwszego planu” był impulsem do 
rozpoczęcia prac nad tym tomem.

W Archiwum Ringelbluma zachowała się krótka relacja na temat 
dzieł pomocowych w Ożarowie:

Przykładem dla Rad Żydowskich może służyć gmina oża-
rowska. Małe, smutne miasteczko gdzieś na uboczu spo-
łecznych szlaków stało się czystym miastem. Poza 3000 
zasiedziałych Żydów w Ożarowie jest 1200 uciekinierów 
z Włocławka, Łodzi i okolic. A ostatnio również 130 uchodź-
ców z Radomia. Przywództwo przejęli idealiści syjonistyczni – 
młodzi robotnicy, którzy naprawdę dobrze ustawili całą 
działalność. Prezes ma 22 lata. Jego pomocnicy nie są starsi. 

jennym, Kielce 2006, s. 188–189; Archiwum Diecezji Sandomierskiej, Materiał do Ka-
talogu diecezji z 1947 r., Parafia Ożarów, dn. 23 sierpnia 1946; Obozy hitlerowskie na 
ziemiach polskich 1939–1945. Informator encyklopedyczny, red. C. Pilichowski, Warsza-
wa 1979, s. 377. Józef Myjak, powołując się na żydowskie źródła podaje: „w lecie 1942 r. 
w getcie ożarowskim stłoczonych było około 8 tysięcy ludzi”; J. Myjak, Z żydowskiej 
przeszłości, „Ożarów” 2001, nr 9/29, s. 8; por. H. Adler, Memories of Ozarow a Little 
Jewish Town That Was, Montreal 1997, s. 32.

9  Por. Ożarów. Dzieje Miasta i Gminy, red. F. Kiryk, Kraków 2009 [dalej: ODMiG], 
s. 476; K. Urbański, Zagłada Żydów w dystrykcie radomskim, Kraków 2004, s. 181.

10  Por. ODMiG, s. 507.
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Wszyscy wykazują gwałtowną odwagę i znają sztukę wy-
prowadzania Niemców w pole. Prawie wszyscy oni muszą 
się posługiwać przekupywaniem. Ale ich cel nigdy nie jest 
egoistyczny i zawsze mają oni na oku dobro ogółu. W zakre-
sie pomocy socjalnej osiągnięto bardzo dużo. Organizacja 
stoi na wysokim poziomie. Stworzono kuchnię ludową, która 
wydaje 600 obiadów dziennie (zupa z chlebem, dwa razy 
w tygodniu z mięsem). Obiady są darmowe. Ostatnio wpro-
wadzono opłatę 15-groszową. Dla najbiedniejszych wydaje 
się darmowe śniadania i kolacje11.

Nie znamy autora tego tekstu, który znalazł się w  wyjątkowym 
zbiorze podziemnej organizacji społecznej Oneg Szabat założonej 
w getcie warszawskim. Oprócz ogólnej liczby żydowskich mieszkań-
ców Ożarowa podano także liczbę przesiedlonych z  innych miast12 
oraz informację na temat działań pomocowych podjętych przez grupę 
młodych robotników, którzy w opinii autora relacji bardzo dobrze wyko-
nują swoją pracę. W tym miejscu dochodzimy do sedna sprawy – wyda-
wać by się mogło, do lakonicznego stwierdzenia: „Prezes ma 22 lata”.  

Przywracanie pamięci o nieistniejącym sztetlu nie może być tylko 
statystycznym opracowaniem materiału źródłowego, które ukaże 

„jedynie” ogrom tragedii, musi być raczej przywoływaniem historii 
konkretnego człowieka czy grupy osób, dając tym samym możliwość 
zaistnienia swego rodzaju „relacji pamięci”. Penetrując dogłębnie ar-

11  Archiwum Ringelbluma VI, Po 12.1940, Warszawa-getto. N.N., Relacja pt. 
 Przebieg przesiedlenia Żydów z Radomia .[”Prześladowania w Radomiu„] ”רַאדָאם גזירות„
w dn. 2–4.12.1940 r. (ok. 2000) do miasteczek powiatu buskiego i opatowskiego. Cha-
rakterystyka RŻ w Ożarowie, Warszawa 2012, s. 192. Więcej w korespondencji Rady 
Starszych Ludności Żydowskiej w Ożarowie z American Joint Distribution Commit-
tee za okres od 1 grudnia 1940 do 10 grudnia 1941; Archiwum Żydowskiego Instytu-
tu Historycznego, American Joint Distribution Committee. 1939–1941, sygn. 210/536, 
Korespondencja Rady Starszych Ludności Żydowskiej w Ożarowie z AJDC w Krakowie 
[dalej: AŻIH, Korespondencja z AJDC].

12  Por. ODMiG, s. 478; Włocławek, w: ECAG IIA, s. 118; Ożarów, w: ECAG IIA, s. 272.
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chiwalia w poszukiwaniu informacji o Bencjanie13 Wacholderze i jego 
rodzinie, niejednokrotnie zatrzymywaliśmy się na kolejnych kartach 
rejestrów – jak się wówczas wydawało – w żaden sposób niepowiąza-
nych z tematem pierwszego tomu. W niezwykły sposób oddziaływało 
to miejsce, w którym jakby za zasłoną przebywały wyczytywane Imio-
na (por. Wj 26, 31–33). Mimo że nie „jadą krajem w zaplombowanych 
wagonach”, można zapytać: „a dokąd tak czekać będą, a czy kiedy wy-
siędą”? Nieprawdopodobny zbieg historycznych okoliczności sprawił, 
że Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu swoją 
siedzibę ma w budynku starej synagogi przy ul. Żydowskiej. Za skrzy-
piącymi drzwiami wejściowymi ukryte są tysiące nazwisk, o których – 
być może –  niewielu już pamięta. Po schodach prowadzących do 
czytelni wielokrotnie wnoszone są z  magazynu pokaźnych rozmia-
rów ciężkie księgi, z których pobrzmiewają imiona Jankiela Szmarji, 
Herszka, Chudesy, Rajzly Perli, niekiedy nawet Mejlecha. Zza nie-
przewróconych kart słychać pogłos wołanego Hejnocha, Małki Hu-
desy, Chany, Berka i Fajgi. Skrzypi stalówka starego pióra, jakby na 
wieczność kreślącego w księdze imię Łai Estery, Szosi Rywki, Lejbusia, 
Chai Marima czy Jankiela Arona. Zza peerelowskiej firanki w oknie 
archiwum unosi się gwar handlujących za rogiem Berka i Icka Majera, 
Hendli Bruchy z Etlą, a echo niesie śmiechy oddalonych Liby i Sznajdli, 
które rozprawiają na temat pończoch sprzedawanych przez Jochwetę. 
Tu nie liczą włosów na głowie, tu nie dzielą dobra od zła, tu żyją – 
po prostu – Imiona.

Powtórzmy: ten brak „pierwszego planu” był impulsem do działa-
nia. Kim był 22-letni wówczas prezes Rady Żydowskiej, że zasłużył na 
słowa takiego uznania? W wywiadzie z  1996 roku Wacholder wspo-
mina, że na czele Judenratu stanął jego przyjaciel Lejbele Halpern14. 

13  Ben Zion w Rejestrze mieszkańców oraz Księgach ocen widnieje pod imieniem 
Bencjan. Różnorodność imion używanych przez członków społeczności żydowskiej 
wynikała z wielowiekowej asymilacji oraz dokonywanych zapożyczeń. BOŻnica I, 
przyp. 315.

14  Por. USC Shoah Foundation, Wywiad z 22 marca 1996, IC 13488.
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Przed wojną Ben Zion często bywał w domu Halpernów, ponieważ 
ich ojcowie byli zwolennikami rebego Icchaka Meira. Wojna jednak 
diametralnie odmieniła relacje między przyjaciółmi. Członkowie Ju-
denratu początkowo „robili dobrą robotę” jak wspominał Wacholder. 
Z czasem jednak stali się bardzo opresyjni, a ich współpraca z Niem-
cami prowadzona była na coraz większą skalę. Młody Halpern razem 
z  prezesami okolicznych Rad, m.in. Staszowa, Opatowa i  Ostrowca, 
podczas spotkania 16 kwietnia 1942 roku w  Sandomierzu uchwalił 
rezolucję, zgodnie z którą praca dla Niemców miała być traktowana 
jako ratunek przed eksterminacją15. A mimo to październik 1942 roku 
upływał pod znakiem zmian:

Nawet najbardziej niedostępna osoba, Lejbele Halpern, 
który nosił teraz imię Leo, powitał mnie takimi słowami: 

„Posłuchaj mnie, Benci, przez wzgląd na starą przyjaźń po-
między naszymi rodzinami i nasze wieloletnie bliskie relacje, 
mogę ci pomóc znaleźć miejsce w fabryce koszy…”. „Wiel-
kie dzięki – odpowiedziałem. – Jako Żyd nie potrzebuję łaski 
Niemców i ich sługusów”16.

Leo był synem Nusyna, który w 1879 roku urodził się w Turobinie 
w powiecie krasnostawskim. Jego matka Brandla Minc musiała umrzeć 
zapewne przed urzędniczym wpisem do rejestru mieszkańców. Czy 
zmarła w czasie porodu ostatniego, siódmego dziecka – Chaima Szla-
my? Oprócz chłopca małżonkowie byli rodzicami Chawy Sury, Dwoj-
ry, która na 4 lata przed wybuchem wojny wyszła za mąż za Salomona 
Hersza i  przyjęła nazwisko Grinbaum, Fajgi, Chemy Chila czy Pin-
kwasa Eljasza. Praktycznie każdy członek rodziny posiadał dowód 
osobisty oraz potwierdzone w Starostwie w Opatowie obywatelstwo 
polskie, co było rzadko spotykane w tamtych latach. Pod numerem 40. 

15  Por. ODMiG, s. 480; Ożarów, w: ECAG IIA, s. 272
16  BOŻnica I, s. 94.
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przy Alei 3-go Maja mieszkali również dziadkowie Leo, wujek z żoną 
i dwójką dzieci – razem 14 osób. 

Publikacja przetłumaczonych na język polski niedokończonych 
Wspomnień Ben Ziona Wacholdera urodzonego 23 września 1921 roku 
jako drugie dziecko w  rodzinie Pinchasa Szlomo Wacholdera i  Fajgi, 
z  domu Lederman, pozwoliła na dotarcie z  informacją o  projekcie 

„BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego” do szerokiego grona od-
biorców w kraju i za granicą. Idea znalazła uznanie wśród potomków 
osób, pochodzących z „małego żydowskiego miasteczka, które było”. 

Wspomnienia z czasów wojny nigdy nie zostały ukończone. Opra-
cowanie maszynopisu zostało opublikowane przez jego wnuczkę, 
Shifrę Goldenberg. Wacholder rozpoczął pracę nad nimi w latach 80.  
XX wieku. Początkowo spisywał je na maszynie, później kontynuował 
przy pomocy komputera. W wyniku kradzieży sprzętu zachował się 
jedynie maszynopis z tekstem pierwszego i niedokończonego drugie-
go rozdziału. Obraz Ożarowa, jaki w nich kreśli, dostarcza informacji 
na temat wydarzeń z początku II wojny światowej, trzech kolejnych lat 
jej trwania i okresu likwidacji getta. To także opis wewnętrznych do-
świadczeń, retrospekcja tamtego traumatycznego czasu w życiu, o któ-
rym przez kolejne dziesięciolecia nie mówił nawet swoim dzieciom. 

Okres od września do grudnia 2018 roku, kiedy licznie odbywały się 
spotkania poświęcone nieznanej dotychczas relacji z wojny, był również 
czasem weryfikowania posiadanej wiedzy i  znajomości dostępnego 
materiału źródłowego. Kulminacją tych spotkań był wieczór pamięci 
i wykład w Petach Tikwa w Izraelu, który odbył się 20 grudnia 2018 
roku. Informacja o  projekcie dotarła znacznie dalej, a  kolejne roz-
mowy pokazały realną potrzebę posiadania zbiorczego opracowania, 
zawierającego swego rodzaju katalog mieszkańców. Będzie on nieoce-
nioną pomocą w przygotowaniu i opracowaniu naukowym kolejnych 
publikacji.

Tytuł tomu Zapisani w Księdze. Źródła do badań nad historią oża-
rowskiego sztetla cz. I jest jawnym odwołaniem do biblijnej księgi ży-
cia i księgi Prawa. Już w Księdze Wyjścia objawiający się Pan poleca 
Mojżeszowi, by ten „zapisał w  księdze i  wyrył w  pamięci Jozuego”  
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historię zwycięstwa nad Amalekitami (por. Wj 17, 14). Księga Powtó-
rzonego Prawa przytacza przekleństwa „zapisane w  księdze”, które 
staną się udziałem Izraelitów, jeśli nie będą przestrzegali Prawa Pana 
(Pwt 29, 19 i  in.). Starotestamentowe fragmenty, mówiące o „zapisy-
waniu i zapisanych w Księdze”, znajdują swoją kulminację w wersecie 
Psalmu 56: „Ty spisałeś moje tułaczki, zebrałeś moje łzy jak w naczyniu – 
czyż nie są zapisane jak w księdze?” (Ps 56, 9)17. W chrześcijańskiej 
Apokalipsie św. Jana zbawienia dostąpią tylko Ci, których uczynki 
i imiona zapisane są w księdze życia Baranka (por. Ap 20, 12.15; 21, 27). 

Jest to także odwołanie do wystawy Szoa, przygotowanej przez 
Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, a którą otwarto przed kilkoma 
laty w bloku 27 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 
Wystawa kończy się ekspozycją wielkiej Księgi Imion. Podano w niej 
wszystkie zebrane przez Instytut nazwiska ofiar Holokaustu. Znajdują 
się w niej również niektóre imiona i nazwiska wymienione na kolej-
nych stronach niniejszej publikacji. Możliwość poznania poszczegól-
nych żydowskich mieszkańców Ożarowa z przełomu 1893–1942 było 
głównym celem tej pracy. W  czasie przeprowadzonych kwerend ar-
chiwalnych pozyskano niespodziewanie bogaty materiał źródłowy 
(od XVIII do XX wieku): pisany historiograficznie, narracyjny i nor-
matywny oraz niepisany ikonograficzny, w  tym unikalną fotografię 
synagogi z okresu międzywojnia. Szeroki zakres tematyczny wymagał 
ograniczenia treści przeznaczonej do druku. Podjęto decyzję o przy-
gotowaniu zrekonstruowanego rejestru żydowskich mieszkańców 
Ożarowa, zawierającego informacje na temat ponad 2500 osób (imię 
i  nazwisko, również panieńskie w  przypadku kobiet, imiona rodzi-
ców, data i miejsce urodzenia, stosunek własności zamieszkiwanego 
domu, zawód oraz główne źródło utrzymania, stan cywilny, stosunek 
do powszechnego obowiązku wojskowego, informacje o  dowodzie 
osobistym i/lub paszporcie, poprzednie i/lub następne miejsce za-
mieszkania, data i  miejsce śmierci lub opuszczenia gminy, informa-

17  Cytaty biblijne podaję za Biblią Paulistów.
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cje o karach i/lub wyrokach sądowych). W ten sposób opracowano 
17 ulic. Już we wstępie należy podkreślić, iż jest to opracowanie cząst-
kowe, czekające na rozwinięcie. Nie daje ono zatem podstaw do wy-
ciągnięcia pełnych wniosków, a jedynie próby nakreślenia przekroju 
ożarowskiego społeczeństwa żydowskiego tamtego okresu. Cel ten 
ustępuje jednak nadrzędnemu pragnieniu wejścia w „relację pamięci” 
z poszczególnymi osobami.

O ile oświęcimska Księga Imion to zbiór osób, które zginęły 
w Szoa, o  tyle niniejsza publikacja przywołuje również postaci, któ-
re zmarły przed wojną, śmiercią naturalną w czasie wojny, ale także 
osoby, które przeżyły, a których potomkowie dzięki projektowi BOŻ-
nica mogli uzyskać dokładniejsze informacje na temat ożarowskiego 
etapu życia ich przodków. Zapisani mają być zatem skarbnicą wiedzy 
na temat przedwojennych mieszkańców oraz pomocą w  prowadzo-
nych badaniach genealogicznych. Jest to także próba dotarcia do osób, 
które w czasie II wojny światowej zostały przesiedlone do Ożarowa. 
Wśród nich można wymienić nie tylko wykwaterowanych z Warsza-
wy, Krakowa, Łodzi, Pińczowa, Sochaczewa, ale także przesiedleńców 
z  Wiednia. Jednym z  nich był 46-letni kawaler Mar Izrael Wurzel, 
urzędnik celny, którego zapisano pod adresem Ostrowiecka 14. Czy 
naprawdę był samotnie żyjącym mężczyzną nie sposób określić, być 
może tak podany stan cywilny miał chronić pozostałych członków 
rodziny? Przy ul. Kolejowej 30 ulokowano ponad 50-letniego Wilhel-
ma Grossmanna, syna Bernarda i Antoniny Milfler. Inną przesiedlo-
ną osobą była Margarete Berta Löwi, córka Sophie i Richarda, która 
urodziła się 12 marca 1924 roku w  Wiedniu. Do Ożarowa przybyła 
mając zaledwie 16 lat. Była sublokatorką w mieszkaniu nr 4 przy ul. 
Kolejowej 14. Mieszkali tam również ożarowianin Szlama Wajnberg 
oraz Małka Klajman z  dziećmi, która przybyła z  Grycan w  gminie 
Samborzec na początku 1926 roku. W tym roku, 19 czerwca, urodził 
się Manfred Kornblüth. Kim był ten chłopiec, który w czasie wybuchu 
II wojny światowej miał 13 lat i co wiąże go z Ożarowem? W Archiwum 
Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma 
w Warszawie przechowywana jest dokumentacja krakowskiej centrali 
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American Joint Distribution Committee18 dla Generalnego Guberna-
torstwa za okres 1939–1942. Wśród ponad 750 jednostek archiwalnych 
możemy odnaleźć Korespondencję Rady Starszych Ludności Żydow-
skiej w  Ożarowie w  okresie od 1  grudnia 1940 do 10 grudnia kolej-
nego roku. Pośród sprawozdań z  działalności sanitarno-lekarskiej, 
pokwitowań odbioru m.in. 460 kg mąki pszennej, którą wykorzysta-
no do przygotowania bezpłatnych obiadów dla najuboższych, próśb 
o niezbędne formularze do sporządzenia sprawozdań miesięcznych, 
informacji o przydzieleniu 10 puszek mleka skondensowanego, które 
należy odebrać z Radomia, licznych apeli o przyznanie większej ilości 
leków z powodu przywybających wysiedleńców z Włocławka, Łodzi, 
Warszawy, Krakowa czy Radomia, którzy „pochodzą z  najbiedniej-
szych warstw i to pod każdym względem, z których moc choruje na 
różne choroby” można znaleźć również pisma, z których wybrzmiewa 
dramatyczne błaganie o pomoc. Przywoływany wyżej prezes Halpern 
28 lutego 1941 roku pisał:

Nie rozumiemy sposobu traktowania nas. Czy zasługujemy 
na to dlatego, że nie alarmujemy ciągle i, że nasza lista pod-
opiecznych nie jest przełniona nazwiskami 50% mieszkań-
ców miasta jak to gdzieindziej się stosuje, lecz zadawalnia 
się 20% doprawdy korzystających z pomocy. Czy zwalnia to 
już Panów od obowiązku udzielenia choć najmniejszej po-
mocy? Nie wołaliśmy do tego czasu, choć borykaliśmy się 
z wielkimi trudnościami natury finansowej [zachowano ory-
gialną pisownię]19.

18  Por. AŻIH, Korespondencja z AJDC. Organizacja powstała 27 listopada 1914 
roku z inicjatywy żydowskich organizacji charytywnych w Stanach Zjednoczonych. 
Celem Jointu – jak popularnie zwykło się ją określać – była pomoc Żydom, głównie 
w Europie środkowej i wschodniej oraz w Turcji. Oficjalnie AJDC zakończyła swo-
ją działalność w momencie przystąpienia USA do wojny z III Rzeszą w grudniu 1941 
roku, wiadomo jednak, że działał w konspiracji do końca okupacji. 

19 Tamże, k. 15.
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Pośród maszynowo zapisanych kart kontrastują cztery stronice 
niemieckiego rękopisu podpisane przez nastoletniego Kornblütha. Je-
dynie przybita na pierwszej stronie listu pieczątka datuje otrzymanie 
go na 10 października 1941 roku. O  wiele wymomniejsza jest lektu-
ra tej korenspondencji – ukazująca tragiczną sytuację chłopca i jego 
rodziców, niż jakakolwiek, nawet najdokładniejsza próba opisu czy 
analiza. Dlatego poniżej prezentujemy jej pełny tekst w tłumaczeniu 
Angeliki M. Małek:

Wielce Szanowny Panie Dyrektorze!

Ponieważ piszę do Pana nie znając go osobiście, muszę wy-
jaśnić najpierw, jak do tego doszło. Zostałem wysiedlony 
z Wiednia do Opola20, w Opolu byłem do niedawna, jed-
nak w związku z największym zagrożeniem dla mojej osoby, 
musiałem opuścić go w ciągu 6 godzin, przypadek – okre-
ślonego celu nie miałem i nie mam – zawiódł mnie z moi-
mi starymi rodzicami tutaj, do Ożarowa, powiat opatowski, 
dystrykt radomski. Jesteśmy w rozpaczliwym położeniu, bo 
tutaj bezwzględnie potrzeba wielu pieniędzy, aby prze-
żyć zimę, musieliśmy sprzedać wszystkie nasze rzeczy – tak 
najniezbędniejsze jak pościel. Nie mamy w ogóle wspar-
cia, bo nie mamy żadnych krewnych w Protektoracie21 ani 
w Wiedniu. Przez to rozpaczliwe położenie – gdy nie mamy 
już widoków na przeżycie zimy – zwracam się o pomoc do 
kierownika wiedeńskiej Młodzieży Alija Arona Menczera22, 
z którym, mogę tak powiedzieć, jestem zaprzyjaźniony od 
mojej działalności w wiedeńskiej Młodzieży Alija, i do kierow-

20  W oryginale również „Opole” zamiast niemieckiej nazwy miasta na Śląsku – 
„Oppeln” – co wskazuje na przesiedlenie do Opola Lubelskiego (przyp. tłum.). 

21  Najprawdopodobniej chodzi o Protektorat Czech i Moraw (przyp. tłum).
22  Por. Aron Menczer, w: Encyclopedia of the Holocaust, red. R. Rozett, S. Spector, 

Chicago-London 2000, s. 319.
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nika „centrali” w Sosnowcu. Obaj napisali mi, że wysyłanie 
paczek i pieniędzy z Generalnej Guberni byłoby zakazane, 
ale przekazaliby moją sprawę do Pana i Pan pewnie udzie-
liłby mi pomocy.

To, o co proszę, to: bardzo pomogłaby nam niepotrzebna 
Panu suma. Ale wcale nie żądam pieniędzy: wszystkie szma-
ty – podarte koszule, spodnie, marynarki, bielizna, buty – 
wszystko podarte i wszystko jest tutaj rozchwytywane. Tak 
więc proszę Pana, czy może nie byłoby możliwe, by taką 
znoszoną marynareczkę, która gdzieś indziej – wiem to z włas-
nego doświadczenia – byłaby wyrzucona, wysłać do mnie. 
Byłby Pan pewien, że rzeczy nie znalazły się w rękach niegod-
nych lub takich, którzy nie znaleźli się w największej potrzebie, 
że uratował Pan troje ludzi – Żydów! – przed pewną śmiercią 
głodową w krótkim czasie.

Nie mamy żadnej możliwości poprawienia naszego położe-
nia – nie wiemy dokąd moglibyśmy się przenieść – być może 
Pan wie – z powrotem do Wiednia nie możemy, bo ja i mój 
ojciec poszlibyśmy do obozu, tutaj wszystko kosztuje bardzo, 
bardzo dużo pieniędzy – za ciemną norę z miejscem na jed-
no spanie płacimy 55 zł miesięcznie, chleb 9 zł23, ziemnia-
ki 0,80! – i nie mamy nikogo, do kogo moglibyśmy zwrócić 

23  Ben Zion Wacholder w swoich wspomnieniach podaje, że jeden bochenek 
chleba można było kupić za 68 zł. Por. BOŻnica I, s. 102–103. Podana przez niego 
cena zdaje się być mocna zawyżona. Dokumentacja działającego w Ożarowie Komi-
tetu Samopomocy Łodzian dostarcza informacji, że w 1941 roku członkowie mogli 
nabyć kilogramowy bochenek chleba za 1 zł, „czyli aż o 3 zł taniej, niż na rynku”. Dla 
porównania, cena 1 kg chleba w Warszawie w 1939 roku wynosiła 30 gr. Dwa lata 
później kilogram chleba razowego w Warszawie, najdroższym mieście Generalnej 
Guberni, kosztował 15,50 zł. Władysław Bartoszewski pisał, że w październiku 1942 
roku płacono 10 zł. Por. ODMiG, s. 488; Główny Urząd Statystyczny RP, Mały Rocznik 
Statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 254; Sprawy wyżywienia, „Biuletyn Informacyj-
ny”, 11 grudnia 1941, s. 9; W. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, Kraków 2008, s. 393;  
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się po pomoc. Nawet Judenrat nie chce nas wesprzeć, bo 
nie trafiliśmy tu legalnie. Tak więc jest Pan naszą jedyną na-
dzieją. Jeśli Pan nam nie pomoże, jesteśmy zgubieni! Bez-
wartościowe dla Pana przedmioty albo nieznaczna suma 
pieniędzy uratowałaby nas przynajmniej częściowo – po-
trzebujemy ostatecznie, bez kosztu ziemniaków, więcej niż 
500 miesięcznie! 

Mam, jeśliby Pan może jeszcze nie zauważył, 15 lat, moi oboje 
rodzice mają oboje ponad 60. To wyjaśnia naszą bezradność.

Z jeszcze jedną prośbą o pomoc w formie wysyłki starych 
ubrań – nie mam też już zimowej kapoty ani pieniędzy.

W nadziei, 
Pański Manfred Kornblüth 
Judenrat  
Ożarów, k. Opatowa, dystrykt radomski24

Przesiedlony do Opola Lubelskiego chłopiec widnieje na liście 
zamordowanych austriackich Żydów, którzy zostali deportowani 
26 lutego 1941 roku. Jedenaście dni wcześniej, 15 lutego deportowano 
przywoływaną wcześniej Margarete Bertę Löwi. Te transporty liczące 
2003 żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci wyjechały z wiedeńskiego 
dworca Aspang. Opolskie getto było podobne do ożarowskiego – nie 
było specjalnie ogrodzone, jedynie znaki informowały, że opuszcze-
nie terenu bez zgody jest surowo zabronione. Nie wiemy w jaki sposób 
dziewczynka, mieszkająca przed wojną w Wiedniu przy Novaragasse 
20, dotarła – co sugeruje nam rejestr mieszkańców – w 1940 roku do 
Ożarowa. Możliwe, że urzędnik chciał ją w ten sposób chronić, dając 

C. Rajca, Walka o chleb 1939–1944. Eksploatacja rolnictwa w Generalnym Gubernator-
stwie, Lublin 1991, s. 181–198.

24  AŻIH, Korespondencja z AJDC, k. 23–26 (tłum. A.M. Małek).
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Fot. 01–04. List ManFreda KornbLütha, sygn. 210/536 – Korespondencja rady 
StarSzych Ludności ŻydowSkiej w oŻarowie z ajdc w krakowie, k. 23–26.  

/ Skany pochodzą ze zbiorów ŻydowSkiego inStytutu hiStorycznego  
im. e. ringeLbLuma w warSzawie.
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Fot. 02.
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Fot. 03.
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Fot. 04.
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alibi w postaci wcześniejszego wpisu, a może to tylko pisarska omyłka? 
Członek rodziny w czasie rozmowy przeprowadzonej kilka miesięcy 
temu sugerował możliwość powrotu Margarete przed początkiem 
1941 roku do Wiednia. Nie można jednoznacznie wykluczyć takiej 
ewentualności, jednak wydaje się ona mało prawodpodobna. Powróć-
my do historii nastolatka, który „nie mając określonego celu” dotarł 
do Ożarowa razem ze swoimi rodzicami. Nie wiemy czy wspominani 
w liście urodzona 7 lutego 1886 roku matka Gittel z Kirszenów oraz 
ojciec Jakub Markus Israel, który urodził się 22 września 1881 roku 
otrzymali od Jointu jakąkolwiek pomoc. Źródła milczą na ten temat. 
Czy przeżyli zimę? Czy pozostali w Ożarowie? Czy razem z pozosta-
łymi Żydami zostali wywiezieni do Treblinki w  październiku 1942?  
Te pytania pozostaną bez odpowiedzi. Na szczęście, od dzisiaj nie tyl-
ko pamiątkowa tablica – tzw. „kamień pamięci”25 przy Karajangasse 14 
w Wiedniu świadczyć będzie o błogosławionej pamięci Manfredzie.

Zapisani to nie proza literacka, historiograficzne czy narracyjne 
źródło, które można czytać od początku do końca. To raczej norma-
tywny materiał, który jedynie przetworzony przez odbiorcę ożywa. 
Ten tekst nabiera performatywności jedynie wówczas, gdy zostanie 
mu ona nadana przez czytelnika –  ożywa w  sercu odbiorcy, prag-
nącego, na ile to możliwe, przenieść się do świata ludzi, po których 
pozostały tylko metrykalne zapisy. Na tych rejestrach ciąży brzemię 
świadectwa życia setek ludzi –  ich radości, uśmiechów, trudów co-
dzienności, smutków, problemów, cierpienia, umierania. Wybierając 
jedną z ulic i podróżując od domu do domu, od mieszkania do miesz-
kania, które niejednokrotnie były niczym innym jak tylko kolejnym 
pokojem tego samego domostwa, można poznać żydowskich sąsia-

25  Kamienie pamięci (niem. Steine der Erinnerung) to istniejące od 2005 roku 
austriackie stowarzyszenie z siedzibą w Wiedniu, którego głównym celem jest upa-
miętnienie żydowskich ofiar Holokaustu poprzez umieszczanie tablic z personaliami 
w elewacjach budynków zamieszkiwanych przez zamorodowanych przed wojną lub 
w przypadku odmowy obecnych właścicieli w chodnikach przed domem lub kamie-
nicą. Druga opcja spotkała się z falą krytyki ze strony środowisk żydowskich, określa-
jących tablice jako „kamienie potknięcia” (por. Iz 8, 14).
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dów przedwojennego Ożarowa. Przekrój społeczeństwa, spośród któ-
rego można wymienić ludzi wszystkich zawodów ukazuje bogactwo 
polskich Żydów. Spośród ok. 950 osób, przy których wpisano źródło 
utrzymania prawie połowa podała, iż jest finansowo zależna: żona od 
męża, dzieci od matki, ojca lub obojga rodziców, a osoby starsze od 
pomocy dorosłych dzieci. Nie dziwi, iż z pozostałych prawie pół ty-
siąca osób najliczniejszą grupę stanowili handlarze/kupcy i handlarki 
(prawie 300 osób). Kolejną pod względem liczebności grupą zawodo-
wą byli robotnicy i robotnice (niespełna 30 osób). Wśród 2500 osób 
działało: 18 krawców/krawcowych, 11 szewców, 7  furmanów, 5  gar-
barzy oraz tyle samo fryzjerów i  czapników, 4 piekarzy, lekarzy, na-
uczycieli, kamaszników i blacharzy, po 2 złotników, szklarzy, stolarzy, 
rzeźników, rolników, rabinów, nauczycieli żydowskich, muzykantów, 
murarzy, mechaników, drukarzy, drogistów, brakarzy drzewnych 
oraz urzędnik celny, tragarz, technik dentystyczny, student, subiekt, 
rzezak, rymarz, pracownik łaźni, pisarz próśb i podań, pisarz gminy 
żydowskiej, młynarz, malarz, komornik, kasjerka, introligator, felczer, 
elektromonter, doktor medycyny, cukiernik, buchalterka czy aptekarz. 
W  rejestrach mieszkańców zapisano również informacje o  trzech 
uczniach, którzy pobierali w Ożarowie nauki u szewca, fryzjera oraz 
pochodzącego z Sandomierza piekarza Szmula Zylbermana, mieszka-
jącego przy ul. Kolejowej 62/2. Oprócz jego małżonki Hindy, trójki 
dzieci: Ruchli, Hany i Moszka Majera oraz matki Gitli, przez trzy lata 
mieszkał z nimi również Mieczysław Edward Kamera – rzymski kato-
lik. Mając 19 lat przyjechał do Ożarowa z Elżbietki (obecnie część wsi 
Drygulec) w gminie Wojciechowice, by pod okiem Szmula poznawać 
tajniki piekarstwa. U rodziny Zylbermanów spędził trzy lata. Opuścił 
gminę 28 marca 1936 roku.

Ponad 50 osób posiadało paszport uprawniający do wyjazdu za gra-
nicę. Najpopularniejszą destynacją była Palestyna (14 osób), później 
Kanada (12 osób), Brazylia (10 osób) i Argentyna (9 osób). Do Francji 
chciało w tym okresie wyjechać tylko 5 osób, a do Boliwii 1 osoba. Ory-
ginały lub kopie prawie 40 podań o dowód osobisty (spośród opraco-
wanych 2500 mieszkańców dokument ten posiadało ponad 150 osób) 
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można odnaleźć w Archiwum Yad Vashem w Jerozolimie, wśród nich 
te należące do m.in.: Icka Bobera, Frajdy Grynberg czy Sury Grynbaum.

Kolejnym celem prowadzonych kwerend archiwalnych była próba 
ustalenia daty ostatecznej likwidacji ożarowskiego getta. Zadanie to 
wydaje się trudne do wykonania w świetle znanych nam dotychczas 
materiałów źródłowych. Akta Sądu Grodzkiego w Lipsku nad Wisłą, 
które obecnie przechowywane są w  Archiwum Państwowym w  Ra-
domiu potwierdzają, że akcja likwidacyjna trwała kilka dni. W doku-
mentach, zawierających materiały spraw cywilnych o uznanie innych 
osób za zmarłe odnaleźć można kilka nazwisk powiązanych z  Oża-
rowem. Są to głównie osoby zaginione w czasie okupacji, które nie 
powróciły do domów. Wśród nich są również osoby zamordowane, 
których akty zgonów nie zostały sporządzone w  stosownym czasie. 
We wniosku (teczka nr 34926) o uznanie zgonu Simy Goldfarba z Lip-
ska oraz jego rodziny, znajdujemy potwierdzenie dla praktyki wywóz-
ki osób z likwidowanych okolicznych gett. W październiku 1942 roku 
przez Tarłów i  Ożarów zostali wyprowadzeni do Jasic, skąd zostali 
przewiezieni do Treblinki. Również we wniosku złożonym przez Ab-
rama Cwermana o uznanie zgonu Szyfry Szwarcberg z Ożarowa poja-
wia się jedynie datacja miesięczna – październik 1942 oraz informacja, 
że zmarła pod Tarłowem (teczka nr 395). Dokładniejsze informacje 
odnajdujemy we wnioskach Moszka Fajna z  Wrocławia i  Abrama 
Holcmana z Wałbrzycha. Pierwszy z nich dotyczący Toby Cyrli Fisz-
man podaje, iż zmarła w Ożarowie 22 października 1942 roku (teczka  
nr 406). Tę samą datę podano w odniesieniu do Szyi Holcmana (tecz-
ka 407). Niepojawiającą się przed publikacją pierwszego tomu BOŻ-
nicy datę 25 października odnaleźć można w piśmie Abrama Kormana 
z Łodzi, który wnioskował o uznanie zgonu Szulima Kaca zmarłego 
w tym dniu w Ożarowie. Jego żona – Ajdla Szulim zmarła dziesięć dni 
wcześniej w Tarłowie (teczka 410). Choć przypadek Abrama nie może 
zostać potraktowany jako potwierdzenie „tezy daty Wacholdera”, po-

26 Numeracja teczek: Archiwum Państwowe w Radomiu, Sąd Grodzki w Lipsku 
nad Wisłą, Sprawy cywilne „Zg” – akta spraw, sygn. 58/1053/0/8.
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kazuje jednak, że w podawanym przez niego dniu w Ożarowie ginęli 
Żydzi. Wiadomo bowiem, że po wyprowadzeniu etapami około 4500 
mieszkańców Ożarowa wyselekcjonowana grupa ponad dwudziestu 
Żydów zmuszona była do uprzątnięcia miasta. Ciała pomordowanych 
zalegały w rowach, na ulicach czy rynku. Wrzucano je na furmanki 
i przewożono na kirkut. Żydowskie mienie zostało zarekwirowane.

Jan Paweł II w czasie pierwszej papieskiej wizyty na terenie byłe-
go obozu koncentracyjnego mówił, że „Oświęcim jest rozrachunkiem 
z sumieniem ludzkości”. Wskazywał również, że „Oświęcim jest miej-
scem, którego nie można tylko zwiedzać. Trzeba przy odwiedzinach 
pomyśleć z lękiem o tym, gdzie leżą granice nienawiści”27. Parafrazu-
jąc te słowa, należałoby powiedzieć, że ostatnie miejsca żydowskiej 
pamięci w  Ożarowie, nie mogą być tylko zwiedzane, noszą bowiem 
w sobie świadectwo przekroczonej granicy ludzkiej nienawiści. Od nas 
zależy czy reakcją na nie będzie kontynuacja spirali pogardy i niechęci 
czy raczej pozwolimy, by stały się przyczynkiem do „relacji pamięci”. 

Wychodząc od dialogicznej zasady Martina Bubera, w  której 
obecność Ja-Ty, jest fundamentem zaistnienia najpełniejszej relacji 
międzyludzkiej, chcemy przypomnieć – bez dogłębnej analizy, która 
daleko wykracza poza ramy tego szkicu – że dialog jest horyzontem 
przeżywania drugiego człowieka, a nie doświadczania na kształt ko-
rzystania z  przedmiotów. Oznacza to, że w  prawdziwym spotkaniu 
(tak w  uproszczeniu inaczej będziemy określać dialog) ma miejsce 
symetryczne partnerstwo. W tej relacji obie strony akceptują inność 
Drugiego, angażują się w  powstającą przestrzeń porozumienia oraz 
godzą się na prawdę o sobie samych. Ta prawda jest wyraźnie przy-
stępna, gdy możliwa jest jej lektura z Twarzy/Oblicza Innego. Katego-
rię tę zawdzięczamy Emmanuelowi Levinasowi. Przy całej złożoności 
jego koncepcji przytoczmy jedynie najbardziej charakterystyczną 
cechę nauczania francuskiego filozofia o żydowsko-litewskim pocho-
dzeniu. Lektura Oblicza Innego nie jest prostym przekazem wiedzy 

27  Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na terenie byłego obozu 
koncentracyjnego, 7 czerwca 1979, Oświęcim-Brzezinka.
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w  potocznym znaczeniu tego słowa. Twarz objawia raczej swoją ta-
jemnicę temu, który na nią patrzy, dając mu tym samym możliwość 
ukonstytuowania swojej tożsamości. To nie tylko możliwość odkrycia 
swojego miejsca bytowania, ale także wyjście z horyzontu samotności. 
W  tym przeżywaniu obecności drugiego, w całej „nagości jego twa-
rzy”, uwidacznia się jego bezbronność, niejako zapraszająca do gwałtu 
czy zabójstwa, a z drugiej strony emanująca imperatywem: „Nie zabi-
jaj mnie!”. To spotkanie dokonuje się w określonym horyzoncie, który  
ks. Józef Tischner określił mianem sceny dramatu. Jednak to raczej 
czas dramatyczny – a nie miejsce – będzie spoiwem obu podmiotów 
oraz przestrzeni, na której ów dialog/spotkanie się toczy. Będzie on 
nie tyle cechą jednego lub drugiego, ale raczej właściwością pomię-
dzy Ja a Ty, czyli pomiędzy mną a innym – to jest tym, co jest poza 
mną. Dialog Ja z Ty par excellence symbolizować będzie dobrą wolę 
obu, a może nawet głębiej, będzie ona jednym z  fundamentów, bez 
których nie sposób mówić o możliwości rozpostarcia dramatycznej 
sceny spotkania.

Dobra wola jest także dla nas nieodłączną składową „relacji pa-
mięci”. Wyjdźmy jednak od podstawowego pytania na jakiej płasz-
czyźnie i pomiędzy jakimi podmiotami może zajść oczekiwana przez 
nas „relacja” i jak rozumieć „pamięć”, której dotyczy? Wychodząc od 
filozofii dialogu założyliśmy per se, że to spotkanie może zachodzić 
emocjonalnie pomiędzy dwoma podmiotami. Nie będzie to jednak 
spotkanie Ja-Ty, tak jak człowiek staje twarzą w twarz z drugim. To 
schemat Ja-On/Ona/Ono pozwala na właściwe rozłożenie akcentów 
tego spotkania, w którym partner nie okaże mi swojego bezbronnego 
oblicza, a  jego negatywne wołanie brzmieć będzie raczej: „Nie zapo-
mnij o mnie Umarłym!” niż: „Nie zabijaj!”. Choć należy oddać słusz-
ność, że zapomnienie i wywołana przez nie samotność jest także swego 
rodzaju „ciosem śmierci”. Spotkanie pomiędzy żyjącym podmiotem Ja, 
a podmiotem On/Ona/Ono sprzed wieków zachodzi jedynie wówczas, 
gdy będzie ono chciane przez tego pierwszego. Nazwijmy ten podmiot 
Pamiętającym, a  drugi Pamiętanym. Godzi się postawić pytanie czy 
spotkanie teraźniejszości z  przeszłością można określać „dialogiem” 
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w  rozumieniu przywołanych wyżej filozofów? Przyjmując, że w  tym 
spotkaniu ograniczone Ja przeżywa to, co jest poza nim, a tą odrębnoś-
cią, która domaga się jej aktualizacji w Ja tu i teraz, jest „oblicze Żyda 
z przeszłości”, można i powinno się mówić, iż rozpościera się pomię-
dzy podmiotami dramatyczna scena spotkania. Jak długo teraźniejsze 
Ja poprzez swoją sferę emocjonalno-wolitywną otwiera się na przeszły 
podmiot On/Ona/Ono, tak długo Inny/Inna/Inne uobecnia swoje życie, 
ukazując swoje pragnące pamięci Oblicze. W tym horyzoncie prawdy 
o sobie, prawdy o drugim, szczerości wobec swoich narodów i religii, 
świadomości, że spotykam Człowieka, wreszcie w przestrzeni impe-
ratywu, który rozbrzmiewa pozytywnym nakazem „Pamiętaj o mnie  
Żyjący!” może ukonstytuować się „relacja pamięci”. 



Pamięci Szermanów
W maju 2019 roku za pośrednictwem fan page’a BOŻnicy skontak-
towała się ze mną Carole Sherman, której pochodzący z  Ożarowa 
ojciec, wyemigrował w latach 30. XX wieku do Kanady. Podzielił on 
los setek tysięcy Żydów Europy Środkowej i Wschodniej, którzy na 
przełomie XIX i  XX wieku uciekali przed biedą i  prześladowania-
mi do obu Ameryk. Zysel Szerman nie został wpisany do „Rejestru 
mieszkańców”, dlatego początkowa próba identyfikacji osoby i rodzi-
ny przysparzała wielu trudności. Jednak brak danych zrekompenso-
wały dokumenty, które przesłana Carole. Dwa z nich to „Protokoły 
określenia wieku”, które jej ojciec zabrał ze sobą i na szczęście uchro-
nił przed zniszczeniem. Pierwszy z 7 kwietnia 1912 roku, drugi zaś 
bez daty dziennej z  1915 roku. Oba zawierają informacje, iż Zysel 
Szerman syn Froima i  Sury z  domu Henig nie posiada sporządzo-
nego w stosowanym czasie aktu urodzenia, dlatego na mocy prawa  
i  z potwierdzeniem dwóch świadków, spośród których jednym był  
H.J. Orensztajn, wójt gminy Łukasz Adamski określił datę jego uro-
dzenia na 1910 rok. W datowanym na 16 czerwca 1930 roku doku-
mencie, ten sam wójt zaświadczył, iż Zysel „karany sądownie nie 
był i  prowadzenia jest moralnego”. W  kolejnym dniu Komendant 
Posterunku Policji Państwowej w  Ożarowie starszy przodownik  
P. Tyminiewski potwierdził autentyczność zaświadczenia. Najbardziej 
poruszającym jest jednak zezwolenie Froima, poświadczone przez 
wójta, na wyjazd 20-letniego Zysela do Kanady. 

Po przybyciu do Montrealu, ożarowianin dołączył do założonej 
w 1918 roku wspólnoty o nazwie Anshei Ozeroff (hebr. „ludzie z” Oża-
rowa). Warto odnotować związki, które pomimo odległości łączyły 

„rozdzieloną społeczność”. Tradycja opieki nad miejscowymi członka-
mi oraz zbiórka środków na zakup kosztownego nowego zwoju Tory 
nie zwalniały wspólnoty z poczucia odpowiedzialności za tych, którzy 
pozostali w Polsce, na co wskazywał pełniący od 17 lat funkcję sekre-
tarza Sam Birenbaum w związku z obchodami 25. rocznicy istnienia 



Fot. 05 – protokół okreśLenia wieku zySeLa Szermana – 7 kwietnia 1912 /  
ze zbiorów caroLe Sherman (daLej: cS)

Fot. 06 – protokół okreśLenia wieku zySeLa Szermana – 1915 / cS
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kongregacji. Zachowana księga pamiątkowa z  1943 roku wielokrot-
nie daje dowód, iż niewielki rozmiar tej instytucji i wspólne pocho-
dzenie zgromadzonych wzmacniały w nich poczucie przynależności 
i  wzajemnej odpowiedzialności. Dowodem na to mogą być przywi-
leje i  troska jaką należało darzyć członków wspólnoty. Przywołajmy 
chociażby: specjalne wynagrodzenie i  obniżone opłaty przyznawa-
ne wdowie i  niezamężnym małoletnim dzieciom zmarłego członka 
wspólnoty lub też prawo do bezpłatnego ślubu i prezentu dla córki, 
która wyszła za mąż po śmierci ojca, wreszcie zapomoga dla członka 
w ciężkiej sytuacji materialnej, której nawet mimo trudności finanso-
wych całego zgromadzenia, należało zadośćuczynić natychmiast.

Rok 1943, kilka miesięcy po likwidacji getta w  Ożarowie, był ro-
kiem jubileuszu dla emigrantów w Montrealu, a  także finałem prac 
prowadzących do powiększenia przestrzeni synagogalnej przy 5244 
St. Urbain Street. Zajmowany wcześniej typowy budynek mieszkalny 
został zaadaptowany i wyremontowany, by mogły się w nim znaleźć 
niezbędne wyposażenie, a układ przestrzenny pozwalał na swobodną 
modlitwę: Bima, Arka, babiniec28.

Po dwudziestu latach kongregacja przeniosła się do nowego, należy 
przyznać, imponującego budynku przy 5380 Bourret Avenue. Mniej 
trudności sprawiał starzejącym się członkom udział w spotkaniach na 
przedmieściach ciągle powiększającego swoje terytorium miasta niż 
w centrum. Rabi Harry Newmark w okolicznościowym adresie okre-
ślił dzień poświęcenia – 19 maja 1963 roku – jako spełnienie nadziei, 
realizację „odroczonego marzenia”.

Mamy wiele powodów do radości, tym bardziej, gdy pomyśli-
my, że znowu jesteśmy w domu.

Nowopowstające synagogi w Montrealu nie są ani nowa-
torskie, ani wyjątkowe, jednak Synagoga Anshei Ozeroff 
reprezentuje całkowicie odmienną koncepcję od wielu 

28  Por. S. Ferdman Tauben, Traces of the Past: Montreal’s Early Synagogues, Mon-
tréal 2011, s. 65–66, 70–77.
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Fot. 07 – zaświadczenie o niekaraLności zySeLa Szermana –  
16 czerwca 1930 / cS

Fot. 08 – poświadczenie autentyczności – 17 czerwca 1930 / cS

Fot. 09 – zezwoLenie Froima Szermana na wyjazd jego Syna zySeLa  
do kanady – 1930 rok / cS
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domów kultu, które znajdują się w naszym pięknym mie-
ście. Jesteśmy jedyną synagogą noszącą imię znamienitej 
europejskiej społeczności (sztetla), której ludność żydowska 
szczerze oddała się wzniosłym koncepcjom Tory, pobożno-
ści i chasidut (chasydyzm, hebr. „bogobojność”).

W dalszej części rabin wskazał na ogromny wysiłek, który włożony 
został w budowę nowego miejsca kultu, będącego dziełem ścisłej więzi 
i harmonii pomiędzy trzema pokoleniami. Na koniec modlił się o po-
myślność dla społeczności:

Niech Wszechmogący obdarzy nas mądrością, abyśmy 
kontynuowali dzieło jidiszkajt (jid., „żydowskość”29) zainicjo-
wane przez świętych Żydów z ożarowskiego sztetla, których 
imię dumnie nosi nasza synagoga. Niech wyjdzie z tych mu-
rów światło Boga i oświeca nam drogę, którą będziemy kro-
czyć. Niech Bóg sprawi, by Jego Boska Obecność spoczęła 
na tej synagodze, aż Jego Boska Obecność spocznie w na-
szych sercach i duszach30.

Po czterdziestu latach, w  związku ze spadającą liczbą członków, 
kongregacja połączyła się z Adath Israel Poele Zedek, które mieści się 
przy 223 Harrow Crescent w Hampstead – miasto w prowincji Que-
bec w obszarze metropolitalnym Motrealu. Od 2008 roku, by również 
w  nazwie odzwierciedlić stan faktyczny kongregacja przyjęła tytuł 

29  „Pojęcie o bardzo silnym i ciepłym zabarwieniu emocjonalnym, używane przez 
Żydów aszkenazyjskich. Jego zakres nie jest w pełni jednoznaczny i – w najszerszym 
rozumieniu tego słowa – odnosi się do wiedzy oraz obyczajów, wynikających z judai-
zmu, a nawet – do żydowskiej kultury w ogólności. Potocznie to przede wszystkim 
żydowski styl bądź sposób życia, zwłaszcza w odniesieniu do praktycznej realizacji 
tradycyjnych wartości, praktycznego stosowania nakazów religijnych oraz zwyczajów. 
Cała ta sfera wiąże się z akceptacją żydowskiego obyczaju i przyzwyczajeń, w tym tak-
że ich źródeł, wynikających z folkloru, oraz z przypisywaniem im cech pozytywnych.”; 
R. Żebrowski, Jidiszkajt, w: Polski Słownik Judaistyczny, jhi.pl/psj/jidiszkajt (31.05.2020).

30 H. Newmark, Congregation Anshei Ozeroff – Past & Future, Archiwum BOŻnicy, 
k. 178 (kserokopia). 
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Adath Israel Poale Zedek Anshei Ozeroff. Budynek przy Bourret Ave-
nue nadal pełni swoją funkcję religijną –  działa tam Centrum Spo-
łeczności Rosyjsko-Żydowskiej.

Niespełna trzy tygodnie po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 
nowy rząd powołany przez Jędrzeja Moraczewskiego ogłosił dekret, 
w którym wzywał do utworzenia rad gminnych na obszarze byłego za-
boru rosyjskiego. Zgromadzenie w Ożarowie wybrało Radę Gminną 
10 stycznia 1919 roku, jednak zabrakło wśród jej członków przedsta-
wicieli społeczności żydowskiej, którzy stanowili ponad 65% ogółu 
mieszkańców. Początkowo ów fakt nie był powodem nieporozumień, 
jednak z  czasem zaczęto wysuwać podejrzenie o  nierówne trakto-
wanie ludności żydowskiej w  porównaniu z  chrześcijanami. Wśród 
sygnatariuszy pisma z  27 sierpnia 1924 roku złożonego do Urzędu 
Wojewódzkiego, w  którym domagano się wprowadzenia do składu 
rady dwóch przedstawicieli wyznania mojżeszowego, był także cieszą-
cy się autorytetem Froim Szerman. Urodzony w 1864 roku w Opato-
wie syn Moszka i Łai, w Ożarowie zamieszkał przy ul. Ogrodowej 2/1 
wraz z pochodzącą z domu Henigów żoną Surą. Była ona córką Cha-
ima i Chany Gandelsman, urodzonej w Ostrowcu 7 marca 1870 roku. 
Małżonkowie zamieszkali w Ożarowie 15 kwietnia 1899. Kiedy toczył 
się spór o  członkostwo w  Radzie Gminnej Froim był szanowanym 
55-letnim ojcem pięciorga dzieci, dziadkiem kilkorga wnucząt i właś-
cicielem zakładu rymarsko-tapicerkiego. Odwołania w  sprawie nie 
przyniosły oczekiwanego przez stronę żydowską rozwiązania, ponie-
waż udowodniono, że opodatkowanie ludności żydowskiej i  chrześ-
cijańskiej odbywa się analogicznie. Jednak jak podkreśla Mieczysław  
B. Markowski:

Incydentu tego nie można rozpatrywać w kategoriach konflik-
tu polsko-żydowskiego, lecz chęci podejmowania wspólnych 
decyzji dotyczących społeczności osady i wspólne branie 
odpowiedzialności za jej losy31.

31  ODMiG, s. 416–417.
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W tym samym roku na polecenie Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego powołano Gminę Wyznaniową Żydowską 
w  Ożarowie. Przewodniczącym zarządu został Froim Szerman, za-
stępcą – Moszek Borensztajn. W kolejnym roku liczba jej członków 
sięgała 4236 osób. W mieście działało 5 domów modlitwy, 2 chedery 
publiczne i 3 prywatne, a funkcję rabina od 1919 roku pełnił Rywon 
Epsztajn32. Hillel Adler twierdzi, że w latach 20. XX wieku w sklepie i w 
rodzinie Froima, wszyscy – także synowie i córki – byli „zaangażowa-
nymi działaczami Poalej-Syjon”33. Podczas kolejnych wyborów w 1928 
roku po raz drugi funkcję przewodniczącego powierzono Froimowi, 
który pełnił ją do 1933 roku – wówczas został członkiem zarządu. Pięć 
lat później w związku z pogarszającą się sytuacją w kraju 15 żydow-
skich mieszkańców Ożarowa wystosowało do wojewody kieleckiego 
pismo datowanew na 24 czerwca 1938 roku, w którym wyrażono wolę 
zarejestrowania nowej organizacji społecznej pod nazwą Stowarzy-
szenie Dobroczynne Gemiłus Chesed. Wniosek podpisali m.in. Froim 
i jego syn Moszek Szerman. Komendant posterunku Policji w swojej 
opinii o sygnatariuszach napisał, że „cieszą się opinią dobrą, tak pod 
względem moralnym i politycznym”34.

Wspomniany Moszek urodził się 23 października 1905 roku w Oża-
rowie. Jako 24 latek wystąpił do Urzędu Gminy o wydanie dowodu 
osobistego. Na podstawie fotografii przesłanej przez Carole nie udało 
się jednoznacznie określić czy był strzelcem 24 Pułku Piechoty Woj-
ska Polskiego czy kanonierem 24 Pułku Artylerii Polowej Wojska Pol-
skiego. Starsza córka Ałta urodziła się 21 lutego 1903 roku w Ożarowie. 
W wieku 30 lat, 3 kwietnia 1933, wyszła za mąż za Mordka Manchaj-
ma. Rok później wnioskowała w Urzędzie Gminy o wydanie dowodu 
osobistego, a trzy dni po jego otrzymaniu w Starostwie w Opatowie 
potwierdziła swoje polskie obywatelstwo. Ałta wyemigrowała do 
Palestyny, a później do Kanady. Na kilka miesięcy przed wybuchem 
II  wojny światowej z  domu przy Ogrodowej wyprowadziła się uro-

32  Por. ODMiG, s. 444; BOŻnica I, s. 39.
33  H. Adler, dz. cyt., s. 25.
34  ODMiG, s. 467.



40 

dzona 30 grudnia 1900 roku w Ożarowie córka Chawa oraz dwa lata 
starszy mąż Chaskiel Chalman, syn Izrala i Szyfry Grynberg. Razem 
z synami: 16-letnim Izralem Chaimem oraz Moszkiem Szmulem, któ-
rego daty urodzenia nie znamy, rodzina przeniosła się w maju 1939 
roku do Łodzi, gdzie zamieszkali przy ul. Piłsudskiego 37. Najstarsza 
córka Chana Łaja, która urodziła się 30 stycznia 1894 roku w Ożaro-
wie, prawdopodobnie jeszcze przed 1916 roku zamieszkała razem ze 
swoim mężem garbarzem Mendelem Watmanem, urodzonym 6 listo-
pada 1892 roku synem Lejzora i Gitli Kartnebaum w Iwaniskach przy 
ul. Bednarskiej 5/1. Rodzice wraz z dziećmi Moszkiem Chaimem (ur. 
5 maja 1916), Gitlą (ur. 19 października 1919), Fajgą Szewją (ur. 5 kwiet-
nia 1923), Ickiem Dawidem (ur. 10 kwietnia 1925), Malą Rywką (ur. 
1 września 1926) oraz Malką Temą (ur. 20 lipca 1933) przeprowadzi-
li się 30 listopada 1936 roku do Ożarowa, gdzie 5 stycznia 1937 roku 
przyszedł na świat mały Josef.

Zysel, ojciec Carole w lipcu 1939 roku w Montrealu poślubił uro-
dzoną w 1914 roku w Katerinopilu na Ukrainie Lily Kutzin. Małżon-
kowie mieli dwie córki: urodzoną w 1941 roku Sandrę oraz młodszą 
o siedem lat Carole, która przyszła na świat w 1948 roku. Syn Sandry 
James Feldman, w związku ze zbliżająca się 50. rocznicą jego urodzin, 
we wrześniu 2019 roku po raz pierwszy odwiedził Ożarów. Dzięki 
uprzejmości i pomocy Karoliny Żołopy i Bartłomieja Grudniewskie-
go mógł poznać historię miasta, zobaczyć budynek byłej synagogi  
i  ul. Ogrodową, a  na cmentarzu żydowskim modlić się za swoich 
przodków. Do naszego spotkania doszło w Krakowie.

Napawa radością fakt, że BOŻnica w ten sposób realizuje jedno ze 
swoich założeń programowych, którym jest chęć dotarcia do potomków 
ożarowskich Żydów oraz ukazanie lokalnej pamięci o ich przodkach.



List od rodziny
Mój ojciec, Zysel Szerman, urodził się 26 stycznia 1910 roku w Oża-
rowie jako najmłodsze z siedmiorga dzieci Froima i Sury Szermanów. 
W sierpniu 1930 roku wyruszył samotnie z Gdańska do Kanady, pozo-
stawiając za sobą wszystko, co znał – dużą, wielopokoleniową, kocha-
jącą rodzinę, liczną, wspierającą się wspólnotę przyjaciół i sąsiadów, 
a także kulturowe i muzyczne grupy, do których należał. Zapewne nie 
wyobrażał sobie wtedy, że nie zobaczy już nikogo ponownie, a świat, 
który go wychował i  wyposażył w  pewność siebie konieczną do sa-
motnej podróży, zostanie całkowicie unicestwiony.

Zysel miał to szczęście, że w Montrealu, gdzie zamieszkał, istnia-
ła już wówczas bardzo aktywna społeczność skazanych na wygnanie 
Ożarowian, założona, by nieść pomoc kolejnym emigrantom. Dołą-
czył do niej chętnie i przez całe życie, już jako Sidney Sherman, wal-
czył o utrzymanie łączności z miejscem urodzenia, przede wszystkim 
w założonej w 1925 roku synagodze Anshei Ozeroff. Podążał tym sa-
mym za przykładem swojego ojca, który również sprawował promi-
nentne stanowiska w żydowskiej społeczności Ożarowa.

Wraz z siostrą dorastałyśmy wśród opowieści o latach młodości 
mojego ojca w Ożarowie. Miałyśmy kilka cennych fotografii naszych 
dziadków, ciotek i wuja, ale bardzo ograniczoną wiedzę o  ich życiu 
po emigracji Zysela. Oczywiście na wszystkim kładł się cień horroru 
i  tragedii inwazji Nazistów. Do dziś nie mamy szczegółowej wiedzy 
o tym, co dokładnie spotkało rodzinę Szermanów.

Ostatnio jednak otrzymaliśmy niezwykły dar – bezcenne informa-
cje na temat życia naszych krewnych do 1939 roku. Wzbogaciły one 
kilka fotografii będących przez długi czas naszym jedynym odniesie-
niem do tamtych czasów. Dowiedzieliśmy się gdzie mieszkali nasi 
krewni, kogo poślubili, jakie były imiona ich dzieci... Nasza czarno-

-biała wiedza zyskała koloryt. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że będzie-
my w stanie odzyskać taką ilość rodowej wiedzy.
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Miałam wielkie szczęście poznać Łukasza i komunikować się z nim 
dzięki bardzo współczesnemu medium, jakim jest Internet. Odkryłam, 
że podjął się ważnego zadania dokumentacji na podstawie materiałów 
archiwalnych niemal zapomnianych istnień członków niegdyś tętnią-
cej życiem, wielowiekowej społeczności żydowskiej Ożarowa. 

Jego cele są wszechstronne. Należą do nich, jak wylicza na fan 
page’u BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego: „poszukiwanie, 
tłumaczenie, opracowanie naukowe oraz publikowanie w formie dru-
kowanej wspomnień Żydów pochodzących z  Ożarowa [...]. Bogata, 
żydowska tradycja Ożarowa domaga się upamiętnienia i udostępnie-
nia obecnym i przyszłym pokoleniom. [...] Ma być zatem maleńkim 
krokiem w kierunku dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. 
Celem pośrednim jest również chęć dotarcia do potomków ożarow-
skich Żydów oraz ukazanie lokalnej pamięci o ich przodkach”.

Łukaszowi udaje się znakomicie realizować te zasługujące na szacunek 
cele, a niniejsza książka jest bezcennym dokumentem, który zasługuje na 
miejsce w każdej szkole i bibliotece w Polsce. Ze swojej strony, dzię-
kuję Ci za niesłabnące oddanie i zaangażowanie we wskrzeszanie i za-
chowanie wspomnień o mojej rodzinie, za bycie oddanym łącznikiem 
z tamtym minionym czasem135. 

Carole Sherman

My father, Zysel Szerman, was born on January 26, 1910 in Ozarow 
to Froim and Sura Szerman, the youngest of their seven children.  
In August 1930, he sailed by himself from Danzig to Canada, leaving 
behind everything familiar including a large extended loving family, 
a wider supportive community of friends and neighbours as well as 
the cultural and musical groups he participated in. Little did he ima-
gine he would never see any of them again and that the world that 

35 Tłum. A. Gniaź.
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nurtured and provided him with the confidence to strike out on his 
own would be utterly obliterated. 

Zysel was fortunate that in Montreal where he settled, there was al-
ready a very active expatriate Ozarower community that was organi-
zed to assist fellow immigrants. He readily joined and throughout his 
life, now as Sidney Sherman, he strove to maintain those connections 
to his birthplace, most notably at the Anshei Ozarow synagogue, estab-
lished in 1925. In this he was following the example of his father who 
also held prominent positions within the Ozarow Jewish community. 

My sister and I grew up with stories about our father’s early years 
in Ozarow. We had a few precious photographs of our grandparents, 
aunts and uncle but not much specific knowledge about their lives 
after Zysel emigrated. And of course, it was all overshadowed by the 
horror and tragedy of the Nazi invasion. To this day, we have no precise 
knowledge of exactly what befell the Szerman family.

Recently however, we have received a profound gift: priceless deta-
ils about the lives of our relatives from prior to 1939, enriching the few 
photographs that long served as our only link to those times. We have 
learned where our relatives lived, who they married, their children’s 
names, etc. What was only known to us in black-and-white has been 
rendered in colour. Never did I imagine we would be able to recover 
such a depth of familial knowledge.

My good fortune was to meet and communicate with Lukasz over 
the very contemporary medium of the internet. I learned that he had 
undertaken the significant task of documenting, from archival mate-
rials, some of the almost forgotten lives of the members of the once 
vibrant and longstanding Jewish community of Ozarow. 

His goals are comprehensive. As he outlines on his Facebook page 
BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego: “to search, translate, rese-
arch and publish the memories of Jews from Ozarow… the rich Jewish 
tradition needs to be commemorated and made available to present 
and  future generations…it is meant to be a step to interreligious and 
intercultural dialogue…and also an attempt to reach the descendants 
of Ozarow Jews and to show the local memory of their ancestors.”
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Lukasz has succeeded brilliantly in achieving these worthy goals 
and has produced this book an invaluable document that deserves 
a  place in every school and community library throughout Poland. 
And more personally, thank you for your continuing dedication and 
commitment to reviving and preserving the memories of my family, 
for being the willing link to that long ago time.

Carole Sherman



Rejestr
Legenda

(1)   Nazwisko, dla mężatek nazwisko panieńskie oraz  
  z poprzedniego małżeństwa, imiona
(2)  Imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki
(3)  Data urodzenia i miejsce urodzenia (miejscowość,   
  gmina, powiat, względnie kraj)
(4)  Zamieszkuje w charakterze lokatora głównego,   
  członka rodziny, sublokatora, pracownika
(5)  Zawód i stanowisko w zawodzie, stanowiące  główne 
  źródło utrzymania
(6)  Wyznanie (według metryki)
(7)  Stan cywilny i imię drugiego z małżonków oraz   
  data i miejsce sporządzenia odpowiedniego aktu
(8)  Stosunek do powszechnego obowiązku wojskowego:  
  (a)stopień wojskowy,  
  (b)numer głównej księgi ewidencyjnej lub aneksu 
  względnie księgi oficerów względnie numer listy 
  poborowej lub rejestru,  
  (c)P.K.U. lub PKU – Powiatowa Komenda Uzupełnień 
(9)  DO, nazwa dowodu, numer, data i urząd, który dowód 
  wystawił 
  Skróty: DO – dowód osobisty, NSD – numer i seria dowodu  
  osobistego, ZGO – wydany przez Zarząd Gminy Ożarów,   
  UGO – wydany przez Urząd Gminy Ożarów
(10) Przynależność państwowa, nazwa dowodu,    
  stwierdzającego przynależność państwową, numer,   
  data i urząd wystawiający 
  Skróty: POP – poświadczenie obywatelska polskiego,   
  StOp – Starostwo Opatów
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(11) Poprzednie miejsce zamieszkania: (miejscowość,   
  gmina, powiat, ulica i numer domu)
(12) Prawne miejsce zamieszkania
(13) (a)data zamieszkania w gminie 
  (b)numer księgi kontroli ruchu ludności  
  (c)data zapisania do rejestru (jeżeli urodził się   
  w gminie nie pisano „od urodzenia”
(14) Następne miejsce zamieszkania (miejscowość,   
  gmina, powiat, ulica i numer domu) – w razie   
  śmierci pisano „zmarł”
(15) (a)data opuszczenia gminy (albo data i miejsce zgonu) 
  (b)numer księgi kontroli ruchu ludności,  
  (c)data skreślenia z rejestru
(16) Adnotacja o karach
(17) Uwagi
  Skróty: KKRL – Księga Kontroli Ruchu Ludności
^   Zmieniona kolejność w stosunku do zapisu w rejestrze  
  z powodu pokrewieństwa lub powinowactwa
*  Zapisano ołówkiem
#  Informacje dodane lub poprawione
abc   Przekreślenia imion i nazwisk podaję za rejestrami. 
  Błąd urzędnika, uzupełnienie lub zmiana nazwiska 
  kobiety po ślubie
A  Nieczytelne
B  Błędna informacja, co wynika z pozostałych    
  danych rejestru lub błąd urzędnika
D  Informacja niepewna – w domyśle
N  Numer poza kolejnością w rejestrze – dopisany   
  na końcu
K  Zmieniono kolejność nazwisk
PRK Pominięto rzymskich katolików zapisanych    
  w rejestrze pod tym samym adresem
PW  Pominięto nazwiska dopisane podczas lub po wojnie



Aleja 3-go Maja136

Numer domu 2, numer mieszkania 1PRK, PW

(1)Sztuder [z Fiszmanów]B Chaim Josek (2)Moszek Judka i Perla 
z Grynbergów (3)21 października 1897 Ożarów (4)właściciel domu  
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)519 

(1)Sztuder Rywka [z Fiszmanów] (2)Jakub Dawid i Ruchla Łaja 
Szacow (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)519 

(1)Sztuder Perla (2)Chaim Josek i Rywka Fiszman (3)1922 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)519 

(1)Sztuder Szmul Zajnel (2)Chaim Josek i Rywka Fiszman 
(3)Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)519 

(1)Sztuder Chaja (2)Chaim Josek i Rywka Fiszman (3)6 sierpnia 
1928 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)519 

(1)Sztuder Mirla (2)Chaim Josek i Rywka z Fiszmanów  
(3)7 maja 1930 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe  
(13)(a)od urodzenia (b)40/31 (c)21 kwietnia 1934 
(1)Sztuder Słuwa (2)Chaim Josek i Rywka z Fiszmanów (3)6 paź-
dziernika 1932 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)385 

(1)Sztuder Bencjan (2)Chaim Josek i Rywka z Fiszmanów 
(3)24 lipca 1937 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)230/37 (c)12 stycznia 1938 
(14)zmarł (15)(a)16 maja 1939 (b)151/39 (c)28 lipca 1939 

Numer domu 3, numer mieszkania 1
(1)Najros Zysel (2)Jeremijasz i Łaja Estera […]A MegiernmanD? 
(3)19 maja 1900 Zawichost pow. Sandomierz (4)właściciel domu 

36  Archiwum Państwowe w Kielcach, oddział w Sandomierzu [dalej: APKoS], 
Akta Gminy Ożarów [dalej: AGO], Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Aleje 
3-Maja, Czechowskiego, Cichej, Jasnej i Przedmieścia Dąbrówka, sygn. 24/23/0/-/30, 
1893–1954, k. 1–121.
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(6)mojżeszowe (7)żonaty (9)DO 30 października 1935 ZGO (13)(a)1923 

(b)520 (c)zmarła (15)(a)21 lutego 1937 (b)132/37 (c)13 sierpnia 1936 
(17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
K(1)Najros Chaja Seta Lustyk (2)Abram Dawid i Fajga Lustyk 
(3)21 stycznia 1901 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)520 

(1)Najros Ałta Ruchla (2)Zysel i Chaja JętaD? Lustyk (3)1926 Oża-
rów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)520 

(1)Najros Abram Dawid (2)Zysel i Chaja JętaD? Lustyk (3)17 kwiet-
nia 1926 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)520 

(1)Najros Chul Josek (2)Zysel i Chaja JętaD? Lustyk (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)520 

(1)Najros Fajga (2)Josek i Etla Szurter Lustyk (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)520 (14)zmarła (15)(a)21 lutego 1937 

(b)132/37 (c)13 sierpnia 1936

Numer domu 3A, numer mieszkania 1PW

K(1)Lustyk Ałta Rywka z Lustyków (2)Gorym i Perla Lejdman 
(3)21 maja 1849 Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (13)(a)od uro-
dzenia (b)521 (14)zmarła (15)(a)15 lutego 1939 (b)230 (c)21 kwietnia 1934 

(1)Lustyk Nusyn (2)Izral i Ałta Lustyk (3)27 sierpnia 1882 Ożarów 
(4)właściciel domu (5)muzykant (6)mojżeszowe (9)DO nr 136/34 
dnia 22 sierpnia 1939 NSD F060142 ZGO (13)(a)od urodzenia 

(b)521 

(1)Lustyk Bajla (2)Szmul i Chana Zylbersztajn (3)24 lutego 1884 
Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)521 

(1)Lustyk Chaja Hinda (2)Nusyn i Bajla Lustyk (3)Ożarów 
(4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (9)UGO 28 grudnia 
1931 nr 26 (13)(a)od urodzenia (b)521 (14)Wierzbnik ul. Piłsud-
skiego 36 pow. Iłża (15)(a)10 sierpnia 1938 (b)116/38  

(c)16 stycznia 1939 
(1)Lustyk Perla (2)Nusyn i Bajla Lustyk (3)1911 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (9)UGO 24 sierpnia 1932 nr 23  
(13)(a)od urodzenia (b)521 (14)Będzin ul. Małachowskiego 7 
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/ Warszawa ul. Grzybowska 24/73 (15)(a)28 września 1932 

(b)23/32  (c)24 października 1932 / (15)(a)9 grudnia 1935 (b)7/35  

(c)23 stycznia 1935 (17)Zameldowana 21 sierpnia 1934  
z magistratu miasta Będzina KKKRL 150/34
(1)Lustyk Lejbuś (2)Nusyn i Bajla Lustyk (3)3 maja 1918  
Ożarów (4)syn (9)ZGO 21 maja 1937 nr 64 NSD D303630  
(13)(a)od urodzenia (b)521 

Numer domu 3A, numer mieszkania 2
(1)Lustyk Josek Lejb (2)Jankiel Izral i Ałta Lustyk (3)Ożarów  
(4)właściciel domu (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)521 

(1)Lustyk Bajla (2)Izral Moszek i Mindla Lustyk (3)Ożarów (4)żona 
(13)(a)od urodzenia (b)521 

^(1)Lustyk Frymeta (2)Izral i Ałta Lustyk (3)18 stycznia 1871 Ożarów* 
(4)członek rodziny (5)przy synu (6)mojżeszowe (11)Staszów Rynek 17 
(13)(a)9 grudnia 1937 (b)281/37 (c)4 lipca 1938 (14)Staszów ul. Bożnicza 2 
(15)(a)30 kwietnia 1938 (b)57 (c)27 sierpnia 1938 

^(1)Lustyk Uryś (2)Chemia Dawid i Frymeta Lustyk (3)1 kwietnia 
1901 Ożarów* (4)lokator członek rodziny (5)fryzjer (6)mojżeszowe 
(8)(a)strzelec (b)1172/Opatów (c)Ostrowiec (11)Staszów Rynek 17 
(13)(a)9 grudnia 1937 (b)281/37 (c)4 lipca 1938 (14)Staszów ul. Bożni-
cza 2 (15)(a)30 kwietnia 1938 (b)57 (c)27 sierpnia 1938 

Numer domu 4, numer mieszkania 1
K(1)Seker Szajdla z Zycholców (2)Szmul i Złata Całowicz (3)11 wrześ-
nia 1859 Tominy gm. Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)522 

(1)Seker Izral (2)Moszek i Chena Szajndla Zycholc (3)15 marca 1894 
Ożarów (4)członek rodziny (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)522 

(1)Seker Chaja (2)Kelman i Serla Wurzman (3)Ożarów (4)żona 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)522 

(1)Seker Moszek (2)Izral i Chaja Zylberman (3)Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)522 
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(1)Seker Tauba Serla (2)Izral i Chaja Zylberman (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)522 

(1)Orzech Josek (2)Moszek i Sure Tema (3)31 października 18887 
Warszawa (4)lokator (6)mojżeszowe (11)Warszawa ul. Nalewski 21 
(13)(a)1 września 1941 (b)195/41 (c)7 sierpnia 1942 

Numer domu 5, numer mieszkania 1
(1)Lustyk Dawid (2)Moszek i Rywka Flajszman (3)1867 Ożarów 
(4)główny lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)523 

(1)Lustyk Matla (2)Szmul i Hana Zylberdrust (3)13 lipca 1877 Ożarów 
(4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)523 

(1)Lustyk Lejbuś (2)Dawid i Matla Lustyk (3)15 sierpnia 1911 Oża-
rów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kat. C (b)1416/op (c)Ostrowiec (9)UGO 
10 listopada 1930 nr 38 (11)Przez StOp dnia 15 stycznia 1934  
nr 224814 otrzymał paszport do Brazylii. Lustyk Lejbuś otrzy-
mał paszport do Kanady w StOp dnia 17 sierpnia 1934 nr 10/34 
(13)(a)od urodzenia (b)523 

(1)Lustyk Rywka (2)Dawid i Matla Lustyk (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)523

Numer domu 5, numer mieszkania 2
(1)Sznajder Simsen (2)Jankiel Majer i Ruchla Flajszman (3)24 września 
1890 Ostrowiec pow. Opatów (4)spadkobierca (5)krawiec (6)mojżeszo-
we (11)Zawichost pow. sandomierski (13)(a)1 marca 1926 (b)523 

K(1)Sznajder Chaja Marja z Lustyków (2)Szmul i Chana Zilberbrut 
(3)13 września 1888 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (11)Zawichost pow. 
sandomierski (13)(a)1 marca 1926 (b)523 

(1)Sznajder Szmul Dawid (2)Simsen i Chaja Marja Lustyk 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)523 

(1)Sznajder Majer Jankiel (2)Simsen i Chaja Nacha Marja Lustyk 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)523 

(1)Sznajder Lejbuś (2)Simsen i Chaja Nacha Marja Lustyk 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)523 
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Numer domu 5, numer mieszkania 3
(1)Lustyk Nusyn (2)Szmul i Hana Zilberdrust (3)18 kwietnia 1898 
Ożarów (4)spadkobierca (5)fryzjer (6)mojżeszowe (9)Krajowy w UGO 
6 maca 1931 nr 3 (13)(a)od urodzenia (b)523 

(1)Lustyk Ruchla (2)Szlama i Marja Strusen (3)Dubienka (4)żona 
(11)Dubienka (13)(b)523 

(1)Lustyk Małka (2)Nusyn i Ruchla Strusen (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia 

(1)Lustyk Rywka (2)Nusyn i Ruchla Strusen (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia 

(1)Szuch Juer (2)NN i Minda Szuch (3)Bodzentyn pow. Kielce (4)pra-
cownik (5)uczeń fryzjerski (8)(a)przedpoborowy (11)Działoszyce pow. 
Pińczów (12)Ożarów (13)(a)od 1931 (b)75/32 (c)10 lutego 1933 

Numer domu 5A, numer mieszkania 1
(1)Lejbuś Lustyk (2)Izral Moszek i Mandla Lustyk (3)24 stycznia 1874 
Ożarów (4)właściciel domu (5)muzykant (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)524 

(1)Lustyk Fajga (2)Izral i Ałta Lustyk (3)4 marca 1881 Ożarów (4)żona 
(6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)524 

(1)Lustyk Perla (2)Lejbuś i Fajga Lustyk (3)19 sierpnia 1903 Oża-
rów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)524 

(1)Lustyk Uryś (2)Lejbuś i Fajga Lustyk (3)17 października 1906 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)UGO nr 52 26 listopada 1929 
(13)(a)od urodzenia (b)524 (14)Sandomierz (15)(a)3 maja 1940 (b)97/40 

(c)15 lipca 1942 
(1)Lustyk Bajla (2)Lejbuś i Fajga Lustyk (3)28 maja 1917 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)524 

(1)Lustyk Mindla (2)Moszek Rywka (3)Ożarów (4)członek rodziny 
(5)handlarka (13)(a)od urodzenia (b)524 

(1)Lustyk Gitla (2)Izral Moszek i Mindla Lustyk (3)21 stycznia 
1895 Ożarów (4)przy matce (13)(a)od urodzenia (b)524 
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Numer domu 6, numer mieszkania 1PW

(1)Frydman Lejzor (2)Jankiel i Chaja Idesa Baler (3)20 sierpnia 1875 
Ożarów (4)właściciel domu (5)murarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od 
urodzenia (b)525 

(1)Frydman Rywka Chindla (2)Herszek i Fajga Izerman (3)6 marca 
1876 Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)525 (14)zmarła (15)(a)14 maja 
1936 (b)108/36 (c)5 września 1936 

(1)Frydman Nesio (2)Lejzor i Rywka Hindla Gryner (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)525 

(1)Frydman Majta (2)Lejzor i Rywka Hindla Gryner (3)1903 Oża-
rów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)525 

(1)Frydman Gamlin (2)Lejzor i Rywka Mindla Gryner (3)Ożarów 
(4)syn (5)złotnik* (7)żonaty Fajga 10 stycznia 1936 Ożarów 
(8)(a)strzelec (b)1389/op (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)525 

(14)Ostrowiec ul. Rynek 5 m. 5 (15)(a)3 lutego 1936 (b)9/36 

(c)14 lutego 1936 
(1)Frydman Szlama Abram (2)Lejzor i Rywka Mindla Gryner 
(3)14 marca 1914 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)525 

(1)Szlagman Icek (2)Moszek i Estera Troppe (3)1905 Solec* (4)subloka-
tor (5)handlarz (12)Solec (13)(a)17 marca 1938 (b)30/38 (c)4 lipca 1938 

Numer domu 7, numer mieszkania 1PW 

(1)Fryd Drojka (2)Ejzyk i Dwojra Orensztajn (3)Sandomierz (4)właści-
ciel domu (5)handlarka (11)Sandomierz (13)(a)1880 (b)526 (14)zmarła 
(15)(a)24 lutego 1939 (b)144/39 (c)28 lipca 1939 

(1)Fryd Jochweta Bajla (2)Herszek i Drojka Lerner (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)526 (14)Ostrowiec ul. Bałtowska 76 
(15)(a)14 listopada 1932 (b)52/32 (c)13 lutego 1933

 
Numer domu 8, numer mieszkania 1
(1)Gryner Szmul Wolf (2)Herszek i Fajga Szerman (3)15 stycznia 1882 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (9)DO nr 39/34 
NSD B334902 ZGO 21 sierpnia 1934 (13)(a)od urodzenia (b)527 
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K(1)Gryner Ralzja z Epsztajnów (2)Pinkwas i Łaja Orensztajn 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)527 

(1)Gryner Fajga (2)Szmul Wolf i Rywka Epsztajn (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)527 

Numer domu 9, numer mieszkania 1
(1)Fryd Szachna (2)Izaja i Ruchla Rochwerg (3)3 sierpnia 1879 Ożarów 
(4)właściciel domu (5)kupiec (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia 

(b)528 

K(1)Fryd Huma z Pechmanów (2)Josek i Sznajdla (3)1880 Raków gm. 
Kosin (4)żona (11)=(3) (13)(a)1895 (b)528 

K(1)Pechman Liba Ruchla z Frydów (2)Szachna i Huma Pechman 
(3)Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (7)zamężna Moszek 13 grudnia 
1931 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)528 

K(1)Pechman Rysia z Frydów (2)Szachna i Huma Pechman 
(3)Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (7)zamężna Szul Benjamin 
11 maja 1932 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)528 

(1)Fryd [Chana]# Chawa Drejzla (2)Szachna i Huma Pachman 
z Pechmanów (3)20 października 1917 Ożarów (4)córka (13)(a)od 
urodzenia (b)528 (14)Rachów gm. Annopol pow. Janów Lubelski 
(15)(a)23 listopada 1938 (b)206/38 (c)15 grudnia 1938 (17)Poprawiono 
na mocy metryki urodzenia
(1)Fryd Szaja (2)Szachna i Huma Chuma Pachman z Pechmanów 
(3)10 października 1919 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia  (b)528 

(17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Fryd Cypa Sura (2)Szachna i Huma Chuma Pechman 
(3)12 lutego 1923 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)528 

(17Poprawiono na mocy metryki urodzenia

(1)Rozenberg Szymon (2)Josek i Etla Frajderzajch (3)12 stycznia 1912 
Kraków pow. Lublin (4)zięć (6)mojżeszowe (13)(a)20 marca 1940 

(1)Fryd Josek Wigdor (2)Szachna i Huma z Pechmanów 
(3)23 stycznia 1906 Ożarów* (4)syn (5)brakarz drzewny (6)mojże-
szowe (13)(a)15 listopada 1939 (b)293/39 (c)15 maja 1942 
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K(1)Fryd Chaja Touba z Sendrowiczów (2)Jankiel i Rywka 
Zylberberg (3)24 września 1906 Radomyśl* (4)członek rodziny 
(5)przy mężu (6)mojżeszowe (13)(a)15 listopada 1939 (b)293/39 

(c)15 maja 1942 
(1)Fryd Chana Ruchma (2)Josek i Chaja z Sendrowiczów 
(3)15 października 1929 Rozwadów* (4)członek rodziny 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)15 listopada 1939 

(b)293/39 (c)15 maja 1942 
(1)Fryd Jerzy (2)Josek i Chaja (3)23 stycznia 1937 Lwów*D 
(4)członek rodziny (6)mojżeszowe (13)(a)15 listopada 1939 

(b)293/39 (c)15 maja 1942 

(1)Hofsteter Majer (2)Izrael i Ernestyna z Reichów (3)11 sierpnia 1879 
Wiśnicz Nowy (4)członek rodziny (5)drogista (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)15 listopada 1939 (b)293/39 (c)15 maja 1942

Numer domu 10, numer mieszkania 1PW

(1)Bajgielman Szlama Jankiel (2)Mordka i Sura Rochwerg (3)7 sierpnia 
1896 Ożarów (4)lokator główny (5)handlarz (6)mojżeszowe (11)Ostrowiec 
(13)(a)od urodzenia (b)529 (14)Ostrowiec ul. Kościelna 10/3 (15)(a)6 grudnia 
1935 (b)171/35 (c)15 stycznia 1936 
(1)Bagielman Rywka z Bajgielmanów (2)Aron i Brandla z Mongules 
(3)18 maja 1905 Ostrowiec (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)529
(14)Ostrowiec ul. Kościelna 10/3 (15)(a)6 grudnia 1935 (b)171/35 

(c)15 stycznia 1936 
(1)Bagielman Sznajndla Sura (2)Szlama Jankiel i Rywka 
Bajgielman (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)529 

(14)Ostrowiec ul. Kościelna 10/3 (15)(a)6 grudnia 1935 

(b)171/35 (c)15 stycznia 1936 
(1)Bagielman Chana Estera Etla (2)Szlama Jankiel i Rywka 
Bajgielman (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)529
(14)Ostrowiec ul. Kościelna 10/3 (15)(a)6 grudnia 1935 (b)171/35 

(c)15 stycznia 1936
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Numer domu 10, numer mieszkania 2
(1)Alterman Zacharjasz Fajwel (2)Szymon Giersz i Rywka Szerman 
(3)19 listopada 1901 Ostrowiec (4)lokator główny (5)handlarz 
(6)mojżeszowe (9)UGO 13 stycznia 1932 nr 2 (11)Ostrowiec pow. 
Opatów (13)(a)1924 (b)529 (14)Ostrowiec ul. Siennieńska 18 woj. Kielce 
(15)(a)17 stycznia 1933 (b)3/33 (c)8 lutego 1933 

K(1)Alterman Hawa Sura z Frydmanów (2)Lejzor i Rywka Hindla 
Gryner (3)1897 Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)529 (14)Ostrowiec 
ul. Siennieńska 18 woj. Kielce (15)(a)17 stycznia 1933 (b)3/33 

(c)8 lutego 1933 
(1)Alterman Fajga (2)Zacharjasz Fajwel i Hawa Sura Frydman 
(3)1927 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)529 (14)Ostrowiec 
ul. Siennieńska 18 woj. Kielce (15)(a)17 stycznia 1933 (b)3/33 

(c)8 lutego 1933 
(1)Alterman Icek Jankiel (2)Zacharjasz Fajwel i Chawa Sura 
Frydman (3)1929 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)529 

(14)Ostrowiec ul. Siennieńska 18 woj. Kielce (15)(a)17 stycznia 1933 
(b)3/33 (c)8 lutego 1933 
(1)Alterman Pinkwas (2)Zacharjasz Fajwel i Chawa Sura Fry-
dman (3)1932 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (13)(a)od urodzenia 

(b)529 (14)Ostrowiec ul. Siennieńska 18 woj. Kielce (15)(a)17 stycznia 
1933 (b)3/33 (c)8 lutego 1933 

(1)Zylberberg Moszek (2)Josek Berek i Etla Boksenbaum (3)3 marca 
1876 Ożarów (4)lokator (5)kupiec (6)mojżeszowe (7)żonaty Ides 
29 marca 1900 w Łodzi (11)Ślesin ul. Kościelna 6 pow. Konin 
(13)(a)1 maja 1936 (b)37/36 (c)8 lipca 1936 
K(1)Zylberberg Ides Żelewska (2)Mendel i Frajda Nelken (3)14 sierpnia 
1878 Kłodawa pow. Koło (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)za-
mężna Moszek 29 marca 1900 w Łodzi (11)Ślesin ul. Kościelna 6 pow. 
Konin (13)(a)1 maja 1936 (b)37/36 (c)8 lipca 1936 

(1)Zylberberg Dyna (2)Moszek i Ides Żelewska (3)16 czerwca 1905 
Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Ślesin 
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ul. Kościelna 6 pow. Konin (13)(a)1 maja 1936 (b)37/36 

(c)8 lipca 1936 
(1)Silberberg Marja (2)Moszek i Ides Żelewska (3)26 czerwca 1911 
Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Ślesin 
ul. Kościelna 6 pow. Konin (13)(a)1 maja 1936 (b)37/36
(c)8 lipca 1936 
(1)Silberberg Josef Ber (2)Moszek i Ides Żelewska (3)1 czerwca 
1914 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Ślesin 
ul. Kościelna 6 pow. Konin (13)(a)1 maja 1936 (b)37/36
(c)8 lipca 1936 
(1)Zylberberg Salamon (2)Moszek i Ides Żelewska (3)10 kwietnia 
1922 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Ślesin 
ul. Kościelna 6 pow. Konin (13)(a)1 maja 1936 (b)37/36 

(c)8 lipca 1936 

Numer domu 11, numer mieszkania 1PW

(1)Ryba Alter Zelman (2)Rachmil i Chawa Birenbaum (3)23 września 
1893 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (11)POP 
przez StOp 27 lipca 933 R/303/33 (13)(a)od urodzenia (b)530 

K(1)Ryba Rywka Marja ze Sznoldów (2)Abram Lejb i Sura z Tyszlerów 
(3)żona (13)(a)od urodzenia (b)530 

Numer domu 12, numer mieszkania 1
(1)Mehlman Chaim Kopel (2)Izrael i Chaja Koplowicz (3)20 marca 
1858 Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)531 (14)zmarł w Ożarowie (15)(a)15 lutego 1932 (b)66/34 (c)2 maja 1934 
K(1)Adler Ruchla z Melmanów (2)Chaim i Słał Chochbaum (3)24 mar-
ca 1893 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)531 

(1)Adler Nachman Chil (2)Szmul i Ruchla Melman (3)25 lipca 
1920# Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)531 

(1)Adler Szmarja Szyma (2)Szmul i Ruchla Melman (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)531 
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Numer domu 13, numer mieszkania 1PW

(1)Blejwas Hersz Lejzor (2)Nuta i Estera Milgram (3)18 lutego 1894 
Zawichost pow. Sandomierz (4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszo-
we (11)Zawichost pow. Sandomierz (13)(a)18 lutego 1927 (b)539 

K(1)Blejwas Bina z Mandelów (2)Lejbuś i Chana Goldman (3)20 stycz-
nia Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (11)Zawichost pow. Sandomierz 
(13)(a)18 lutego 1927 (b)539 

(1)Blejwas Alta (2)Hersz Lejzor i Bina z Mandelów (3)8 marca 1918 
Zawichost pow. Sandomierz (4)córka (6)mojżeszowe (11)Zawichost 
pow. Sandomierz (13)(a)18 lutego 1927 (b)539 

(1)Blejwas Blajwas Bencjan (2)Hersz Lejzor i Bina z Mandelów 
(3)15 grudnia 1916 Zawichost pow. Sandomierz Ożarów (4)syn 
(9)DO UGO dnia 25 kwietnia 1934 nr 16/34 NSD 952829 
(11)Zawichost pow. Sandomierz (13)(a)18 lutego 1927 (b)539 

(1)Blajwas Chaim (2)Hersz Lejzor i Bina z Mandelów (3)31 grud-
nia 1910 Zawichost pow. Sandomierz (4)syn (6)mojżeszowe 
(11)Zawichost pow. Sandomierz (13)(a)18 lutego 1927 (b)539 

(17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Blajwas Alter Szlama (2)Hersz Lejzor i Bina z Mandelów 
(3)11 lipca 1922 Zawichost pow. Sandomierz (4)syn (6)mojżeszowe 
(11)Zawichost pow. Sandomierz (13)(a)18 lutego 1927 (b)539 

(1)Blajwas Josek (2)Hersz Lejzor i Bina z Mandelów (3)8 grudnia 
Zawichost pow. Sandomierz (4)syn (6)mojżeszowe (11)Zawichost 
pow. Sandomierz (13)(a)18 lutego 1927 (b)539 

Numer domu 13, numer mieszkania 1PW

(1)Szpagat Majer (2)Szulim i Bajla KsemsbajyrłA? (3)16 kwietnia 1896 
Ożarów (4)właściciel domu (5)blacharz (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)533 

(1)Szpagat Fajga Hesa (2)Majer i Sura Cyrla Klajmniców 
(3)1922 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)533 

(1)Szpagat Blima (2)Majer i Sura Cyrla Klajmniców (3)15 marca 
1925 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)533 
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(1)Szpagat Szulim (2)Majer i Sura Cyrla Klajmniców (3)22 listo-
pada 1934 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)42/34 (c)26 kwietnia 1934 

Numer domu 13A, numer mieszkania 1
(1)Halman Moszek Lejb (2)Wigdor i Fajga Rywka Szerman (3)19 maja 
1892 Ożarów (4)właściciel domu (5)furman (6)mojżeszowe (9)DO nr 47 
dnia 22 grudnia 1932 UGO (13)(a)1916 (b)534 

K(1)Halman Jechudesa z BranfeldówD (2)Herszek Icek i Dwojra 
Lukower (3)Warszawa (4)żona (6)mojżeszowe (11)=(3) (13)(a)1916 (b)534 

(1)Halman Chana Dwojra (2)Moszek Lejb i Jechudesa BruntefolB? 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)534 

(1)Halman Mendel (2)Moszek Lejb i Jechudesa BrutefolB?  
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)534 

(1)Halman Abram Michel (2)Moszek Lejb i Jechudesa BrutefilB? 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)534 

(1)Halman Haja Sura Sura Chaja (2)Moszek Lejb i Jechudesa 
BraunfeldówB? (3)15 października 1830 Ożarów (4)córka (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)534 (17)Poprawiono 
na mocy metryki urodzenia
(1)Halman Berek (2)Moszek Lejb i Hendla BraunfeldB? (3)12 marca 
1933 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)12 marca 1933 (b)475 
(c)21 kwietnia 1934 
(1)Halman Estera (2)Moszek Lejb i Idesa BromfeldB? (3)12 marca 
1933 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)228/35 (c)18 grudnia 1935 

Numer domu 13A, numer mieszkania 2PW

(1)Mandel Jakub Kopel (2)Lejbuś i Chana Goldman (3)27 kwietnia 
1910 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (9)ZGO 
dnia 1 lutego 1938 nr 10/38 NSD 303656 (11)POP z dnia 21 stycznia 
1939 nr A2/39/39 StOp (13)(a)od urodzenia (b)535 

K(1)Mandel Łaja Wajngold (2)Majer i Estera Szyfron (3)21 kwietnia 
1906# Bodzentyn pow. Kielce (4)żona (6)mojżeszowe (11)=(3) 
(13)(a)24 kwietnia 1924 (b)535 (17)[…]A
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(1)Mandel Estera (2)Jakub Kopel i Łaja z Wajngoldów (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)535 

(1)Mandel Izrael (2)Kopel i Łaja z Wajngoldów (3)19 kwietnia 1932 
Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (7)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)48/31 (c)26 kwietnia 1934 

Numer domu 14, numer mieszkania 1
(1)Goldsztajn Chaskiel (2)Chaim i Marja Ruchla Kligier (3)15 września 
1866 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)436 

K(1)Goldsztajn Hinda z Liltenszajnów (2)Jankiel i Marja Goldszajn 
(3)23 maja 1867 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)436 

K(1)Milgram Chaja Sura z Goldsztajnów (2)Chaskiel i Hindla 
Liltensztajn (3)18 grudnia 1906 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
(7)zamężna Icchok Towia 6 maja 1938 Ożarów (9)ZGO 14 marca 
1938 DO NSD D303686 (13)(a)od urodzenia (b)436 

(1)Milgram Ichok Towia (2)Chaim Szyja i Mincia Zylberberg  
(3)21 kwietnia 1911 Łódź (4)lokator (5)uczeń […]A (6)mojżeszowe  
(7)żonaty Chaja Sura 6 maja 1938 Ożarów (11)Sandomierz  
ul. Sokolnickiego 16 (13)(a)5 kwietnia 1938 (b)36/38 (c)4 lipca 1938 

Numer domu 15, numer mieszkania 1
(1)Orensztajn Zelman (2)Mendel i Ruchla Zylberberg (3)Ożarów 
(4)właściciel domu (5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)537 

K(1)Orensztajn Rajzla z Ajzenbuchów (2)Mordka i Małka Cukier 
(3)Klimontów pow. Sandomierz (4)żona (11)=(3) (13)(a)od urodzenia (b)537 

(1)Orensztajn Estera Masia (2)Zelman i Rajzla Ajzenbóch 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)537 

(1)Orensztajn Małka (2)Zelman i Rajzla Ajzenbóch (3)2 lipca 
1917 Ożarów (4)córka (9)ZGO DO nr 23/39 31 stycznia 1939 
NSD E651629 (11)POP 24 lutego 1939 nr A 311539 StOp (13)(a)od 
urodzenia (b)537 

(1)Orensztajn Ita (2)Zelman i Rajzla Ajzenbóch (3)1921 Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)537 
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(1)Orensztajn Etla (2)Zelman i Rajzla Ajzenbuch (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)537 

(1)Orensztajn Idesa (2)Zelman i Rajzla Ajzenbóch (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)537 

(1)Orensztajn Bajla (2)Zelman i Rajzla Ajzenbuch (3)20 listopada 
1933 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)537 (c)zmarła w Ożarowie (14)16 kwietnia 1934 
(15)(a)266 (b)6 czerwca 1945 

(1)Orensztajn Dobra (2)Zelman i Rajzla z Ajzenbuchów (3)5 stycz-
nia 1937 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)135/37 (c)18 sierpnia 1937 
(1)Orensztajn Jakow Mendel (2)Zelman i Rajzla z Ajzenbuchów 
(3)1 października 1937 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzi-
cach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)226/37 (c)13 stycznia 1938 

Numer domu 17, numer mieszkania 1
(1)Sztajnhart Nuta Szmul (2)Enoch i Chawa Sura Abramowicz 
(3)21 września 1858 Ożarów (4)właściel domu (5)handlarz (6)mojżeszo-
we (13)(a)od urodzenia (b)538 (14)zmarł (15)(a)24 stycznia 1932 (b)50/34 

(c)1 maja 1934 
K(1)Sztajnhart Estera z Libermanów (2)Moszek i Fajga Łaja Riwenbaj-
rych (3)7 lutego 1866 Klimontów pow. Sandomierz (4)żona (13)(a)1880 

(b)538 

Numer domu 18, numer mieszkania 1
(1)Cukier Majer (2)Abram i Sura Etla Szafir (3)13 kwietnia 1874 Lipsko 
pow. Iłża (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (11)Zemborzyn 
gw. Pawłowice pow. Iłża (13)(a)1899 (b)539 

K(1)Cukier Jochweta z Kaców (2)Majer i Chaja Lederman (3)Ożarów 
(4)żona (11)Ostrowiec pow. Opatów (13)(a)1920 (b)539

K(1)KacB Szyja Josek K(2)Pinkwas Katz i Brandla Sztojnchart (3)8 maja 
1909 Ostrowiec pow. Opatów (4)członek rodziny (5)przy rodzinie 
(6)mojżeszowe (7)żonaty Chaja Ciwja 28 grudnia 1934 Iłża (8)(a)kat. C 

(b)1509/op (c)Ostrowiec (11)Ostrowiec pow. Opatów (13)(a)1920 (b)539
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K(1)Katz Chaja Ciwja z Sztajngartów (2)Froim i Ruchla z Krajmerów 
(3)2 maja 1912 Iłża ul. Podzamcze 36 (4)członek rodziny (5)przy mężu 
(6)mojżeszowe (7)zamężna Josek Szyja 28 grudnia 1934 Iłża (9)DO nr 
1/35 dnia 3 stycznia 1935 Zarząd Gminy Iłża (11)=(3) (13)(a)18 stycznia 
1935 (b)28/35 (c)8 kwietnia 1935 

(1)Katz Majer (2)Josek Szyja i Chaja Ciwja z Sztajnhartów 
(3)30 września 1936 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)240/37 (c)8 lutego 1937 

(1)Auffman Chaim (2)Chaskiel i Gitla Sicht (3)15 kwietnia 1878 
Ostrowiec* (4)sublokator (5)robotnik (6)mojżeszowe (11)Warszawa 
ul. Żelazna 65 (13)(a)20 grudnia 1941 (b)216/41
(1)Auffman Bajla Rajzla (2)Josek i Ruchla Redler (3)5 września 1886 
Warszawa* (4)żona (6)mojżeszowe (11)Warszawa ul. Żelazna 65 
(13)(a)20 grudnia 1941 (b)216/41

Numer domu 19, numer mieszkania 1
(1)Frydland Ksyl Chaim (2)Aradje i Mamela z Kaprerów (3)1 lutego 
1866 Opatów (4)pisarz próśb i podań (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(11)POP StOp 13 grudnia 1933 A2/551/33 (13)(a)od urodzenia (b)540 

K(1)Frydland Cypa ze Sztajchartów (2)Hehoch i Sura Cukierman 
(3)Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)540 

(14)zmarła (15)(a)19 listopada 1932 (b)61/34 (c)1 maja 1934 
(1)Frydland Chana (2)Ksyl Chaim i Cypa Sztajnchart (3)1905 Oża-
rów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)540 

(1)Frydland Chudesa (2)Ksyl Chaim i Cypa Sztajnchart (3)Ożarów 
(4)córka (9)UGO 20 stycznia 1930 nr 2 (13)(a)od urodzenia (b)540 

(1)Frydland Szmul Jankiel (2)Ksyl Chaim i Cypa Sztajnchart 
(3)1914 Ożarów (4)syn (9)UGO 11 maja 1926 nr 12. Paszport 
zagraniczny do Argentyny nr 94/32 z dnia 1 września 1932 
w StOp (13)(a)od urodzenia (b)540 

(1)Domin Szyja (2)Szulim i Liwsza Małka Kaksman (3)21 stycznia 1913 
Annopol Janów (4)lokator (5)komornik (6)mojżeszowe (8)(a)kat. C (b)16 
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(c)Kraśnik (9)DO nr 14 25 kwietnia 1930 Zarząd Gminy Annopol 
(13)(a)29 grudnia 1936 (b)232/36 (c)18 stycznia 1937 
(1)Erlich Bencjan Menachem (2)Chaim Mejlich i Chana Frydman 
(3)6 sierpnia 1919 Warszawa* (4)sublokator (6)mojżeszowe (13)(a)8 sierp-
nia 1939 (b)310/39 (c)15 maja 1942 

(1)Kon Abram Chaim (2)Jankiel i Dyna (3)10 maja 1913 Warszawa 
(4)lokator (6)mojżeszowe (13)(a)20 listopada 1939 (b)295/39 

(c)15 maja 1942 

Numer domu 20, numer mieszkania 1
(1)Zylberberg Motel (2)Jankiel i Chinda Łaja z Borensztajnów (3)z aktu 
1882 Lasocin pow. Opatów Tarłów pow. Iłża (4)lokator główny  
(5)szklarz (6)mojżeszowe (7)żonaty Toba z Cukrów marzec 1910 Tarłów 
(11)Lasocin (13)(a)1908 (b)541 (16)Wyrokiem Sądu Grodzkiego w Opatowie 
z dnia 16 czerwca 1933 […] 4 dni aresztu (17)Poprawiono na mocy 
metryki urodzenia
(1)Zylberberg Taba (2)Jankiel i Ruchla Dwojra Kac (3)z aktu 1892 
Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna Motel maczec 1910 Tarłów 
(13)(a)od urodzenia (b)541 

(1)Zylberberg Rocha (2)Motel i Taba Cukier (3)z aktu 1920 Oża-
rów Tarłów pow. Iłża (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)541 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Zylberberg Ita (2)Motel i Taba Cukier (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)541 

(1)Zylberberg Sura (2)Motel i Taba Cukier (3)z aktu 1914 Ożarów 
Tarłów pow. Iłża (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)541 

(14)Sandomierz ul. Żydowska 30 (15)(a)4 stycznia 1939 (b)2/39 

(c)20 czerwca 1939 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Zylberberg Cukier Moszek Lejb (2)Motel NN i Tauba Cukier 
(3)30 lipca 1912 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)541 (14)Ćmielów ul. Sandomierska 22 pow. opatowski 
(15)(a)22 stycznia 1935 (b)4/35 (c)31 stycznia 1935 (17)Poprawiono 
na mocy metryki urodzenia

Al
ej

a 
3-

go
 M

aj
a



 63

(1)Zylberberg Hercek (2)Motel i Tauba Cukier (3)z aktu 1923 
Ożarów Tarłów pow. Iłża (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)541 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Zylberberg Szlama Nusyn (2)Motel i Taba Cukier (3)z aktu 1925 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)541 

(1)Zylberberg Chaja (2)Motel i Taba Cukier (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)541 

Numer domu 20, numer mieszkania 2PW 

(1)Feldman Chaim (2)Chanynuch i Chana Bajla Tajtenbaum (3)Ożarów 
(4)lokator główny (5)handlarz (9)UGO 11 maja 1929 nr 11 (13)(a)od uro-
dzenia (b)541 (14)Zmarł w Warszawie ul. Dworska 17237 (15)(a)5 paździer-
nika 1934 (b)13/35 (c)6 lutego 1935 
K(1)Feldman Rywka z Ajchmanów (2)Don i Łaja Czereśnia (3)Iwaniska 
(4)żona (13)(a)15 sierpnia 1895 (b)541 

(1)Feldman Josek (2)Chaim i Rywka z Ajchmanów (3)23 grudnia 
1909 Ożarów# (4)syn (5)subiekt (6)mojżeszowe (11)Warszawa 
(13)(a)25 listopada 1940 (b)234/40 (c)20 czerwca 1942 

Numer domu 21, numer mieszkania 1PW

(1)Goldsztajn Izral Moszek (2)Josek i Rajzla Flajnman (3)17 paździer-
nika 1898 Ożarów (4)właściciel domu (5)krawiec (7)żonaty Perla Łaja  
23 stycznia 1937 Ożarów (9)DO przez ZGO 7 lipca 1934 nr 34/34 
NSD A952847 (13)(a)od urodzenia (b)542 

K(1)Goldsztajn Perla Łaja z Szafirów (2)Izral i Fajga Lederman
(3)Ożarów (4)żona (7)zamężna Izral Moszek 23 stycznia 1937 Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)542 

37  Numer domu 20, numer mieszkania 2. Przy ul. Dworskiej 17 w Warszawie 
(obecnie ul. Kasprzaka 17) znajdował się powstały w 1902 roku Szpital Starozakonnych 
projektu Artura Goebela. Pod koniec lat 30. XX wieku w szpitalu znajdowało się 1500 
łóżek, a chorymi opiekowało się ok. 150 lekarzy, 120 pielęgniarek i 6 farmaceutów. 
Obecnie w tym budynku mieści się Szpital Wolski.
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(1)Goldsztajn Dawid Majer (2)Izral Moszek i Perla Łaja z Szafi-
rów (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)542 

(1)Goldsztajn Marim Brandla (2)Izral Moszek i Perla Łaia 
z Szafirów (3)24 lispopada 1932 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodze-
nia (b)146/37 (c)18 sierpnia 1937 
(1)Goldsztajn Rajzla Chawa (2)Izral Moszek i Perla Łaia z Szafi-
rów (3)18 marca 1936 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)146/37 

(c)18 sierpnia 1937 
(1)Goldsztajn Hercyk (2)Izral Moszek i Perla Łaia Szafir (3)13 
czerwca 1939 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)142/39 (c)28 licpa 1939 

Numer domu 22, numer mieszkania 1
(1)Cukier Baruch Dawid (2)Herszek i Ita Mendel (3)Ożarów (4)właś-
ciciel domu (5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)543 (14)zmarł (15)(a)6 maja 
1935 w Ożarowie (b)144/35 (c)17 lipca 1935 
K(1)Cukier Rywka Ruchla ze Sztajnchartów (2)Haim Jakub (3)Ożarów 
(4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)543 

Numer domu 23, numer mieszkania 1
(1)Lederman Mordka Dawid (2)Wolf i Liba Hochbaum (3)Ożarów 
(4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)544 

(14)zmarł (15)(a)22 kwietnia 1936 (b)113/36 (c)5 września 1936 
K(1)Lederman Rywka Rajzla z Wajnrybów (2)Aron i Nycha (3)Ostro-
wiec (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)544 (14)zmarł (15)(a)20 lutego 
1933 (b)231 (c)21 kwietnia 1934 

Numer domu 23, numer mieszkania 2PW

(1)Wacholder Pinkwas Szlama (2)Mendel i Szyfra Syzenberg 
(3)Zawichost pow. Sandomierz38 (4)członek rodziny (5)handlarz 
(13)(a)od urodzenia 

38  Urodził się 8 stycznia 1892. Por. APKoS, Akta stanu cywilnego okręgu bożnicze-
go w Zawichoście, Duplikat aktów stanu cywilnego zawichostskiego okręgu bożniczego 
urodzeń, małżeństw i zgonów za 1892 rok, sygn. 24/174/0/-/75, s. 2, nr 4.
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K(1)Wacholder Fajga z Ledermanów (2)Mordka Dawid i Hendla
Dobra Szafir (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia 

(1)Wacholder Sura Hendla (2)Pinkwas Szlama i Fajga Lederman 
(3)26 października 1916 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia 

(1)Wacholder Bencjan439 (2)Pinkwas Szlama i Fajga Lederman 
(3)23 września 1921 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia 

(1)Wacholder Aron (2)Pinkwas Szlama i Fajga Lederman 
(3)2 sierpnia 1926 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(1)Wacholder Ruchla Rywka (2)Pinkwas Szlama i Fajga Leder-
man (3)2 listopada 1931 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

Numer domu 24, numer mieszkania 1PW

(1)Ingberman Szyja (2)Zelman Lejb i Estera Liba z Zylberbergów 
(3)1870 Janów Lubelski (4)właściciel domu (5)czapnik (11)POP 2 V – 54/
XI/31 16 kwietnia 1931 StOp (12)Józefów pow. Puławy (13)(a)1890 (b)545 

K(1)Ingberman Cypa z Langerów (2)Szmul Chaim i Ruchla Szerszon 
(3)27 stycznia 1883 Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)545 

(1)Ingberman Gerszon Icek (2)Szyja i Cypa Langer (3)16 czerwca 
1906 Ożarów (4)syn (5)czapnik (7)żonaty Chaja Sura 
18 lutego 1932 Ożarów (9)UGO 21 maja 1929 nr 15 
(13)(a)od urodzenia (b)545 

^K(1)Ingberman Chaja Sura z z Grynerów (2)Ela i Jochweta 
z Fiszmanów (3)1912 Ożarów (4)żona rubryka 3 (5)przy mężu 
(6)mojżeszowe (7)zamężna Gerszon Icek 18 lutego 1931 Ożarów 
(11)Ożarów ul. Szeroka 1 m. 1 (13)(a)2 maja 1934 (b)45/34 

(c)2 maja 1934 
^(1)Ingberman Ester Ruchla (2)Gerszon Icek i Chaja Sura 
z Grynerów (3)15 lutego 1932 Ożarów (4)członek rodziny 

39  Por. BOŻnica I, s. 137–141.
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(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)215/35 

(c)26 lipca 1936 
(1)Ingberman Szmul Chaim Hersz (2)Gerszon Icek i Cha-
ja Sura z Grynerów (3)10 stycznia 1938 Ożarów (4)członek 
rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)154/38 (c)3 października 38 
^K(1)Ingberman Muszel# Rajza z Ingbermanów (2)Szyja i Cypa 
Langer (3)7 maja 1911 Ożarów (4)córka żona (5)przy mężu (6)moj-
żeszowe (7)zamężna Sznajer Wólf 17 lipca 1935 Ożarów (13)(a)od 
urodzenia (b)545 (17)Poprawiono na mocy Aktu ślubnego Ożarow-
skiego Okręgu Bożniczego nr 142/35 dnia 10 września 1936D?

^(1)Muszel Szmajer Wólf (2)Mendel i Chawa Silka z Bekerów 
(3)19 maja 1911 Kraśnik pow. Janów Lubelski (4)członek rodziny 
(5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty Rajzla 17 lipca 1935 Ożarów 
(8)(a)kat. A (b)890 (c)Kraśnik (11)Kraśnik ul. Bożnicza 2 m. 2 
(13)(a)12 listopada 1934 (b)251/34 (c)20 grudnia 1934 

^(1)Muszel Szmul Abram (2)Szmajer Wólf i Rajzla z Ingber-
manów (3)10 listopada 1935 Ożarów (4)członek rodziny 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)234/35 

(c)18 grudnia 1935 

Numer domu 25, numer mieszkania 1
(1)Wajnryb Mejlich (2)Haskiel i Mala Estera Lederman (3)14 lipca 1887 
Ożarów (4)właściciel domu (5)czapnik (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)546 

K(1)Wajnryb Majtla z Seraczków (2)Izral AszerD i Perla Flanyczarek (3)10 
listopada 1890 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)546 

(1)Wajnryb Abram Chaskiel (2)Mejlich i Majtla Seraczek 
(3)15 lipca Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)546 

(1)Wajnryb Chaja Rywka (2)Mejlich i Majtla Seraczek (3)1924 
Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)546 

(1)Wajnryb Izral Icek (2)Mejlich i Majtla Seraczek (3)Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)546 
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Numer domu 27, numer mieszkania 1
K(1)Rozenbaum Dyna z Ledermanów (2)Ela i Chinda Majzels 
(3)28 sierpień 1875 Józefów gm. Rybitwy pow. Puławy (4)właściciel 
domu (5)handel (6)mojżeszowe (9)ZGO 18 stycznia 1938 nr 5/38 
DO NSD D303651 (13)(a)24 marca 1913 (b)547 

(1)Rozenbaum Izlal Moszek (2)Josek i Dyna Lederman (3)24 mar-
ca 1913 Ożarów (4)syn (9)DO UGO 5 września 1932 nr 31 (11)POP 
A2/272/32 dnia 6 września 1932 StOp (13)(a)od urodzenia (b)547 

(16)Wyrokiem Sądu Grodzkiego w Ożarowie 13 grudnia 1929 
[…] skazany na 2 tygodnie aresztu z zawieszenie na 2 lata 

(1)Szafir Alter Chaim (2)Mordka i Małka Zaleman (3)9 lipca 1897 
Ożarów (4)lokator (5)handel (6)mojżeszowe (11)Waśniów pow. Opatów 
(13)(a)15 października 1937 (b)286/37 (c)4 lipca 1938 

(1)Grafsztajn Rozner Dyna (2)Abram i Ruchla Lederman (3)20 paź-
dziernika 1897 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy synu (6)mojżeszowe 
(11)Waśniów pow. Opatów (13)(a)15 października 1937 (b)286/37 (c)4 lipca 
1938 (17)Wyrokiem Sądu Okręgowego […] rozwiedziona z Graf-
sztajnem. Akt ślubny z sierpnia 1921 unieważniony. Przywrócono 
nazwisko Rozner

Numer domu 28, numer mieszkania 1
(1)Wajman Herszek (2)Josek i Chana Percumtel (3)Ożarów (4)właściciel 
domu (5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)548 

K(1)Wajman Marjanka z Rybów (2)Lejbuś i Ita Apelbaum (3)Ożarów 
(4)żona (13)(a)od urodzenia (b)548 (14)zmarła (15)(a)9 października 1936 

(b)Ożarów 197/36 (c)8 lutego 1937 
(1)Wajman Fiszel Froim (2)Herszek i Marjanka Ryba (3)Ożarów
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)548 

(1)Wajman Chana (2)Herszek i Marjanka Ryba (3)10 maja 1911 
Ożarów (4)córka (9)DO ZGO 23 kwietnia 1936 nr 13/36 NSD 
B825923 (13)(a)od urodzenia (b)548 
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(1)Szyf Lejbuś (2)Moszek i Sura Plichtentrajn (3)2 lutego 1910 Tarłów 
(4)członek rodziny (5)handlarz (6)mojżeszowe (9)DO 18 lipca 1934 NSD 
B009367 Zarząd Gminy Tarłów (11)Tarłów ul. Rynek pow. iłżecki 
(13)(a)28 sierpnia 1935 (b)75 (c)7 października 1935 

Numer domu 29, numer mieszkania 1
(1)Taub Chaskiel (2)Izral i Dobra Frydman (3)Ożarów (4)właściciel 
domu (5)rabin (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)549 (14)zmarł 
(15)(a)31 lipca 1938 (b)159/38 (c)3 października 1938 
K(1)Taub Matla Rywcia z Goldringierów (2)Szmul Zajben i Hana 
Hinda Mincberg (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)549 

(1)Spiro Moszek (2)Tauba Spiro (3)Rybotycze (4)zięć (5)rabin (6)moj-
żeszowe (7)żonaty Ruchla Perla 1 września 1936 Ożarów (11)=(3) 
(13)(a)1926 (b)549 (14)Zawichost pow. Sandomierz (15)(a)22 września 
1932 (b)31/32 (c)7 lipca 1933 
(1)Spiro Ruchla Perla z Taubów (2)Haskiel i Matla Rywcia (3)Oża-
rów (4)córka (6)mojżeszowe (7)zamężna Moszek 1 września 1936 
Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)549 (14)Zawichost pow. Sandomierz 
(15)(a)22 września 1932 (b)31/32 (c)7 lipca .33

(1)Spiro Izral (2)Moszek i Perla z Taubów (3)Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)549 (14)Zawichost pow. Sandomierz 
(15)(a)22 września 1932 (b)31/32 (c)7 lipca .33
(1)Spiro Izral (2)Moszek i Perla z Taubów (3)Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)549 (14)Zawichost pow. Sandomierz 
(15)(a)22 września 1932 (b)31/32 (c)7 lipca 1933

Numer domu 31, numer mieszkania 1
(1)Dyzenman Majer (2)Izlal Izrael# i Rajzla Norgensztajn z Morgen-
szternów# (3)11 grudnia 1880 Zamość pow. lubelski (4)lokator główny 
(5)handlarz (6)mojżeszowe (9)DO nr 53/36 ZGO 25 sierpnia 1936 NSD 
B825957 (13)(a)18 września 1905 (17)Poprawiono na zasadzie metryki 
urodzenia
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K(1)Dyzenman Fajga Rajzla Rejla# z Frydmanów (2)Szmul i Frajndla 
Frajdla# Wilacmebrg Wildenberg# (3)27 października 1880 Ożarów 
(4)żona (9)ZGO 13 sierpnia 1937 nr 51/37 NSD D303617
 (13)(a)od urodzenia (b)550 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia

(1)Duzenman Lezjor Icek (2)Majer i Fajga Rajzla Frydman 
(3)18 sierpnia 1907 Ożarów (4)syn (9)DO nr 79/33 UGO 5 grudnia 
1933 NSD 952813 (13)(a)od urodzenia (b)550 (14)Warszawa ul. Mie-
dziana 13/30 (15)(a)11 czerwca 1938 (b)77/38 (c)30 lipca 1938 
(1)Duzenman Hersz (2)Majer i Fajga Frydman (3)23 września 1910 
Ożarów (4)syn (9)DO nr 71/33 UGO 28 października 1933 NSD 
D952808 (13)(a)od urodzenia (b)550 (14)zmarł w Sanoku 
(15)(a)24 czerwca 1935 (b)84/35 (c)15 września 1935 
(1)Duzenman Pinchas (2)Majer i Fajga Frydman (3)16 grudnia 
1911 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kat. C (b)1390/op (c)Ostro-
wiec (9)DO nr 21 NSD A952755 27 lutego 1933 UGO 
(13)(a)od urodzenia (b)550 

(1)Hern Hersz (3)25 stycznia 1868 Tarnów (4)lokator (5)szewc (6)mojże-
szowe (13)(b)1940 

Numer domu 33, numer mieszkania 1
(1)Rames Mojzen Wulf (2)Chaim i Leja Borensztajn (3)17 maja 1900 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (11)Biała Podlaska 
(13)(a)19 lutego 1920 (b)551 

K(1)Rames Alta Frajdla Krotsztajnów (2)Szmul i Chinda z Mureber-
gów (3)30 lutego 1901 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (9)DO UGO  
3 października 1932 nr 38/32 (13)(a)od urodzenia (b)551 

(1)Rames Gitla (2)Mojzen Wulf i Alta Frajdla z Krotsztajnów 
(3)31 stycznia 1924 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)551 

(1)Rames Szmul Szyncha (2)Mojzen Wulf Moszek Wólf# i Alta 
Frajdla Ałta Frajda# Krotsztajn (3)9 lipca 1926 Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)551 (17)Poprawiono na mocy metryki
urodzenia
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Numer domu 35, numer mieszkania 1
(1)Waserman Mordka Mendel (2)Szlama Mailer i Hinda Buzyn 
(3)5 stycznia 1869 Łask (4)właściciel domu (13)(a)styczeń 1879 (b)552 

(14)zmarł w Warszawie (15)(a)16 stycznia 1933 (b)146/34 

(c)14 kwietnia 1934 
K(1)Wasserman Amalja Dyna z Zandmerów (2)Josek i Czarna Fuks 
(3)5 lipca 1869 Ożarów (4)żona (9)DO przez ZGO 14 października 1936 
nr 61/36 NSD B825965 (13)(a)od urodzenia (b)552 

(1)Waserman Josek Nusyn Szoel (2)Mordka Mendel i Amalja 
Dyna Zandmer (3)21 sierpnia 1902 Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)552 

(1)Rojtman Irsia Majer (2)Szlama i Szajndla Zylerc (3)Chełm (4)zięć 
(11)=(3) (13)(a)16 lipca 1930 (b)552 

K(1)Rojtman Sura Estera z Wasermanów (2)Mordka Mendel i Amalja 
Dyna z Zandmerów (3)30 kwietnia 1900 Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)552 

(1)Rojtman Brucha (2)Zysia Majer i Sura Estera z Wasermanów 
(3)6 stycznia 1933 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)386 

(1)Rojtman Moszek Mordka (2)Zysia Majer i Sura Estera 
z Wasermanów (3)7 lutego 1934 Ożarów (4)członek rodziny 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)387 

(1)Rojtman Chaja Gesla (2)Zisia Majer i Sura Estera z Waserma-
nów (3)27 maja 1936 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)223/37 (c)13 stycznia 1938 

Numer domu 37, numer mieszkania 1
K(1)Wajcman Małka Cypa z Mincbergów (2)Abram i Frajdla Charc-
berg (3)23 marca 1872 Annopol pow. janowski (4)właściciel domu 
(6)mojżeszowe (7)wdowa (11)=(3) (13)(b)553 

K(1)Perła Chaja Frajdla Wajcman (2)Abram Mordka i Małka 
Cypa z Mincbergów (3)26 lipca 1902 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
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(7)zamężna Alter Mendel 13 lutego 1932 Ożarów (13)(a)od urodze-
nia (b)553 (14)Kielce al. Mickiewicza 4 (15)(a)28 maja 1937 (b)60/37 

(c)17 czerwca 1937 
(1)Perła Alter Mendel (2)Szulim Berek i Hinda z Adlerów 
(3)5 listopada 1904 Kielce (4)zięć (5)drukarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
[Alter Mendel]B 13 lutego 1932 Ożarów (8)(a)kat. C (b)1085 (c)Kielce 
(11)Kielce ul. Bodzentyńska 1 (12)Ożarów (13)(a)3 listopada 1932 
(b)59/32 (c)27 października 1932 (14)Kielce ul. Bodzentyńska 2 
(15)(a)31 grudnia 1936 (b)194/36 (c)5 lutego 1937 

(1)Perła Chana (2)Alter Mendel i Chaja Fradla z Wajcmanów 
(3)3 stycznia 1934 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzi-
cach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)229/35 (c)18 grudnia 
1935 (14)Kielce ul. Mickiewicza 4 (15)(a)28 maja 1937 (b)60/37 

(c)17 czerwca 1937 

Numer domu 39, numer mieszkania 1
(1)Wajtraub Icek (2)Abram Mosze i Estera Lewinson (3)Kock pow. 
Łuków (4)właściciel domu (5)handel (13)(a)8 lutego 1888 (b)554 (14)zmarł 
w Ożarowie (15)(a)12 marca 1934 (b)264 (c)6 czerwca 1935 
K(1)Mandelsberg Dyna 1° v. Wajtraub (2)Haskiel i Chawa (3)Tarłów 
pow. Iłża (4)nieślubna żona (6)mojżeszowe (13)(a)1 listopada 1919 (b)554 

(14)Kraśnik ul. Niecała 5 pow. Janów Lubelski (15)(a)7 września 1938 
(b)133/38 (c)26 stycznia 1939 

(1)Wajntrob Jankiel Josef (2)Icek i Chana Guta z Rotenbergów 
(3)17 stycznia 1888 Ożarów (4)syn (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(7)żonaty Rajzla 1 maja 1915 (11)Waśniów pow. Opatów 
(13)(a)16 czerwca 1934 (b)145/34 (c)12 lipca 1934 
K(1)Wajntrob Rajzla z Roznerów (2)Herszek i Estera Prync 
(3)16 lipca 1886 Waśniów pow. opatowski (4)żona (5)przy mężu 
(6)mojżeszowe (7)zamężna Jankiel Josef 1 maja 1915 (11)Waśniów 
pow. Opatów (13)(a)16 czerwca 1934 (b)145/34 (c)12 lipca 1934
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Numer domu 40, numer mieszkania 1 

(1)Minc Josek (2)Wolf Aron i Zycha Chana Minc (3)4 kwietnia 1861 
Kazimierz pow. Puławy (4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszowe
 (7)żonaty (13)(a)4 kwietnia 1881 (b)555 

K(1)Minc Chaja Małka z Rotenbergów (2)Chaim Szlama i Sura 
(3)6 lutego 1858 Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)555 

(1)Minc Moszek Wolf (2)Josek i Chaja Małka Rotenberg (3)23 mar-
ca 1890 Ożarów (4)syn (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)555 (14)zmarł w Ożarowie (15)(a)25 październi-
ka 1934 (b)275 (c)6 czerwca 1935 
K(1)Minc Rywka Gitla z Kogienów (2)Dawid i Estera Zysman 
(3)18 kwietnia 1887 Kraśnik pow. Janów (4)synowa (7)zamężna 
(9)DO nr 26/35 dnia 17 maja 1935 NSD B334944 ZGO 
(13)(a)od urodzenia (b)555 (14)Kraśnik ul. Rynek 21 pow. Janów 
Lubelski (15)(a)29 maja 1936 (b)45/36 (c)22 czerwca 1936 

(1)Minc Zysa Chana (2)Moszek Wolf i Rywka Gitla z Kogie-
nów (3)14 kwietnia 1917 Ożarów (4)wnuczka (14)Kraśnik 
ul. Rynek 21 pow. Janów Lubelski (15)(a)29 maja 1936 
(b)45/36 (c)22 czerwca 1936 
(1)Minc Sura Blima (2)Moszek Wolf i Rywka Gitla z Ko-
gienów (3)Ożarów (4)wnuczka (14)Kraśnik ul. Rynek 21 pow. 
Janów Lubelski (15)(a)29 maja 1936 (b)45 (c)22 czerwca 1936 

Numer domu 40, numer mieszkania 2PW 

(1)Halpern Nusyn (2)Kuna i Szprinca Cheler (3)28 stycznia 1879 Turo-
bin pow. Krasnystaw (4)lokator członek rodziny (5)handlarz (6)mojże-
szowe (7)żonaty (9)DO nr 16/35 NSD B334934 ZGO 9 kwietnia 1935 
(13)(a)18 stycznia 1879 (b)555 

(1)Halpern Chawa Sura (2)Nusyn i Brandla Minc (3)2 marca 1905 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)DO nr 14/33 dnia 14 lutego 
1933 UGO (11)POP StOp 15 lutego 1933 A2/32/33 (13)(a)od uro-
dzenia (b)555 

K(1)Grinbaum Dwojra z Halpernów (2)Nusyn i Brandla Minc 
(3)20 września 1906 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (7)zamężna 
Salamon Hersz 24 września 1935 (9)DO nr 36/35 15 kwietnia
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1935 NSD B334954 UGO (11)StOp 25 września 1935 A2/322/35 
POP (13)(a)od urodzenia (b)555 

(1)Halpern Fajga (2)Nusyn i Brandla Minc (3)24 marca 1909 Oża-
rów (4)córka (6)mojżeszowe (9)DO nr 54/K33 25 lipca 1933 UGO 
(11)POP 24 lutego 1939 A2/111/39 StOp (13)(a)od urodzenia (b)555 

(1)Halpern Chema Chil (2)Nusyn i Brandla Minc (3)24 marca 
1912 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO nr 75/33 28 październi-
ka 1933 NSD 952809 UGO (11)POP 3 lipca 1939 A2/551/39 StOp 
(13)(a)od urodzenia (b)555 

(1)Halpern Pinkwas Eljasz (2)Nusyn i Brandla Minc (3)17 lutego 
1915 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO nr 29/33 27 kwietnia 
1933 UGO NSD A952763 (11)POP 24 lutego 1939 A2/110/39 
StOp (13)(a)od urodzenia (b)555 

(1)Halpern Lejbuś (2)Nusyn i Brandla Minc (3)2 marca 1918 
Ożarów (4)syn (9)ZGO 7 marca 1939 49/39 NSD E651655 
(13)(a)od urodzenia (b)555 

(1)Halpern Chaim Szlama (2)Nusyn i Brandla Minc (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)555 

Numer domu 43, numer mieszkania 1PW

(1)Erlich Majer (2)Jakub Herszek i Rajzla Rozenfeld (3)Kunów pow. 
Opatów (4)właściciel domu (5)handel (13)(b)556 

K(1)Tenenbaum Glejzer Rachela z Tenenbaumów (2)Josek 
i Ruchla Terber (3)2 czerwca 1903 Tomaszów (4)właściciel domu 
(5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna Josek 22 października 
1937 Ożarów (11)Tomaszów (13)(a)1 marca 1930 (b)556 (17)Poprawio-
no na mocy metryki
(1)Glejzer Josek (2)Baruch i Chaja Nachuma z Gotlibów 
(3)9 stycznia 1910 Tarłów (4)członek rodziny (5)handlarz (6)mojże-
szowe (7)żonaty Rachela 22 października 1937 (8)(a)kat. C (b)1854/
końskie (c)Końskie (9)DO nr 5564 15 kwietnia 1926 Starostwo 
Koneckie (11)POP 15 kwietnia 1926 nr 5564 Starostwo Koneckie 
(11)Radoszyce ul. Kościelna 31 (13)(a)20 grudnia 1934 (b)262/34 

(c)13 września 1935 
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(1)Glejzer Rucha Ałta (2)Josek i Rachela z Tenenbaumów 
(3)24 października 1936 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)225/37 

(c)13 stycznia 1938 
(1)Glejzer Wolf (2)Josek i Rachela Tenenbaum (3)11 sierpnia 
1938 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)283/38 (c)13 lutego 1939 

Numer domu 43, numer mieszkania 1
(1)Eser Lejbuś (2)Josek i Mindla z Szermanów (3)13 czerwca 1887 Oża-
rów (4)lokator główny (5)krawiec (9)Otrzymał paszport zagraniczny  
do Kanady w StOp […]A (13)(a)od urodzenia (b)556 

K(1)Eser Rajzla z Langerów (2)Szmul Chaim i Ruchla Szerman 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)556 

(1)Eser Perla Hena (2)Lejbuś i Rajzla Langer (3)15 lutego 1912 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)556 

(1)Eser Alta Mala (2)Lejbuś i Rajzla Langer (3)10 kwietnia 1915 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)556 

(1)Eser Chaja Syma (2)Lejbuś i Rajzla Langer (3)1918 Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)556 

(1)Eser Szmul (2)Lejbuś i Rajzla Langer (3)15 kwietnia 1925 Ożarów 
(4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)556 

(1)Rychtenberg Chill (2)Szmul i Szajndla Rozencwajg (3)30 czerwca 
1920 Cegielnia gm. Tarłów pow. Iłża (4)sublokator (5)fryzjer (6)mojże-
szowe (13)(a)1938 

Numer domu 43A, numer mieszkania 1PW

(1)Klajnior Szajna Liwcia z Wasermanów (2)Mordka Mednel i Dyna 
[z Zaudnierów]# (3)29 lipca 1889 Ożarów (4)właściciel domu (5)handel 
(9)DO dnia 14 stycznia 1936 ZGO NSD B334993 (13)(a)od urodzenia 

(b)557 (14)Zelów ul. Kościuszki 3/4 pow. Łaski (15)(a)8 stycznia 1937 
(b)2/37 (c)30 stycznia 1937 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia 

Al
ej

a 
3-

go
 M

aj
a



 75

(1)Klajnior Szlama Mejlich (2)Chil Herszek i Szajna Liwcia Waserman 
(3)Ożarów (4)syn (9)DO nr 45/33 6 czerwca 1933 NSD 952780 UGO 
(13)(a)od urodzenia (b)557 

Numer domu 45, numer mieszkania 1PW

(1)Szyfman Mordka (2)Nuchym Zacharjasz i Ruchla Zylberman 
(3)16 maja 1907 Ożarów (4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszowe 
(9)UGO 30 grudnia 1930 nr 44 krajowy (11)POP 7 października 1935 
StoP A2/334/35 (13)(a)od urodzenia (b)558 (14)Radom ul. Wolność 2/12 
(15)(a)19 grudnia 1938 (b)22/38 (c)19 grudnia 1938 
^K(1)[Litwak]B Szajndla Idesa [z Szyfmanów]B (2)Mordka i Chaja 
Brucha Szyfman (3)1910 Wierzbica (4)członek rodziny (5)przy mężu 
(6)mojżeszowe (11)Radom ul. Wolność 2 (13)(a)17 lipca 1937 (b)94/37 

(c)4 sierpnia 1938 (14)=(11) (15)(a)2 grudnia 1938 (b)209/38 

(c)19 grudnia 1938 

^(1)Szymfan Moszek Ela (2)Nuchym Zacharjasz i Ruchla Zylberman 
(3)22 czerwca 1909 Ożarów (4)brat (6)mojżeszowe (7)żonaty Rywka Bajla 
5 października 1935 Opatów (9)UGO 31 maja 1934 nr 48/34 NSD 
B334912 (11)StOp POP 7 listopada 1934 A2/531/34 (13)(a)od urodzenia 

(b)558 

^K(1)Szyfman Rywka Bajla z Fiszmanów (2)Izrael Becałał i Liba 
z Gielmanów (3)17 marca 1911 Opatów (4)członek rodziny (5)przy 
mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna Moszek Ela 5 grudnia 1935 Opatów 
(9)DO ZGO 16 czerwca 1936 nr 36/36 NSD B825938 (11)Opatów 
ul. Starowałowa 8 (13)(a)16 grudnia 1935 (b)193/35 (c)7 stycznia 1936 

^(1)Szymfan Chenia (2)Nuchym Zacharjasz i Ruchla Zylberman 
(3)15 lutego Ożarów (4)siostra (13)(a)od urodzenia (b)558 

Numer domu 47, numer mieszkania 1
(1)Szuldman Herszek (2)Mendel i Fajga Kuperberg (3)Jurkowice 
gm. Górki pow. Sandomierz (4)właściciel domu (8)(a)1908 (b)559 

(13)(a)od urodzenia 

Aleja 3-go M
aja



76 

K(1)Szuldman Małka z Waksmanów (2)Nuchym i Rajsla Szerman 
(3)Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)559 

(1)Szuldman Herszek Jankiel (2)CherszekB i Małka Waksman 
(3)Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kat. D (b)1353 (c)Ostrowiec 
(9)UGO 2 października 1931 nr 19 (13)(a)od urodzenia (b)559 

(14)Łódź ul. Południowa 40 (15)(a)2 listopada 1932 (b)42/37
(c)31 marca 1933 
(1)Szuldman Abuś (2)CherszekB i Małka Waksman (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)559 (14)Łódź ul. Południowa 40 
(15)(a)2 listopada 1932 (b)42/37 (c)31 marca 1933 (17)Zameldowano 
dnia 27 czerwca 1934 w Łodzi 141/34
(1)Szuldman Berek (2)CherszekB i Małka Waksman (3)2 listopada 
1910# Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)559 (14)Łódź 
ul. Południowa 40 (15)(a)2 listopada 1932 (b)42/37 (c)31 marca 1933 
(1)Szuldman Aron (2)CherszekB i Małka Waksman (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)559 

(1)Szuldman Izrael Berek (2)CherszekB i Małka Waksman 
(3)5 listopada 1934 Ożarów* (4)członek rodziny (11)Łódź ul. 
Kamienna 1 (13)(a)27 listopada 1935 (b)196/35 (c)17 czerwca 1936 
(14)Łódź ul. Św. Jakuba 7 (15)(a)26 stycznia 1939 (b)13/39
(c)8 lutego 1939 

Numer domu 47, numer mieszkania 2
(1)Waksman Dawid (2)Nuchym i Rajzla Szerman (3)Ożarów (4)właści-
ciel domu (13)(a)od urodzenia (b)559 

(1)Waksman Estera (2)Nuchym i Rajzla Szerman (3)Ożarów 
(4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)559 (14)zmarła (15)(a)5 kwietnia 
1937 (b)133/37 (c)13 sierpnia 1937 
(1)Waksman Nuchym Lejzor (2)Moszek i Frymeta Wajnberger 
(3)Ożarów (4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)559 

(1)Kłos Rywka (2)Moszek (3)Wojciechowice pow. Opatów 
(13)(a)1924 (b)559 
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Numer domu 49, numer mieszkania 1
(1)Mandel Chil Hersz (2)Majer i Cypa Fajelbaum (3)Ożarów (4)właści-
ciel domu (5)handlarz (13)(a)2 stycznia 1900 (b)560 

K(1)Mandel Reszka z Frydmanów (2)Szmul i Bajla Frydman (3)Radom 
(4)żona (6)mojżeszowe (11)=(3) (13)(a)2 stycznia 1900 (b)560 

(1)Mendel Froim Fiszel (2)Chil Hersz i Reszka Frydman 
(3)18 lutego 1918* Ożarów (4)syn (7)żonaty ReszkaB 19 maja 1938 
Radom (14)Radom ul. Żytnia 5/2 (15)(a)26 stycznia 1937 (b)11/37 

(c)30 kwietnia 1937 (17)Zameldowano dnia 3 czerwca 1938 KKRL 
54/38 19 września 1938
^(1)Rochenszwalbe Brucha (2)Nojech i Bajla Zajdenneber 
(3)10 marca 1914 Radom (4)żona poz. 3 (5)przy mężu (6)mojżeszo-
we (11)Radom ul. Żytnia 5/2 (13)(a)3 czerwca 1938 (b)55/38 

(c)19 września 1938
 
^(1)Mandel Jankiel (2)Chil Hersz i Reszka Frydman (3)11 maja 
1911* Ożarów (4)syn 
^(1)Mendel Cypa Marja (2)Chil Hersz i Reszka Frydman 
(3)sierpień 1916 Ożarów (4)córka 
^(1)Mendel Szol Icek (2)Chil Hersz i Reszka Frydman (3)15 marca 
1914* Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (7)kawaler 
(8)(a)kat. A (b)15/Opatów (c)Ostrowiec (9)ZGO 1 lutego 1939 
nr 25/39 DO NSD E651631 (11)POP nr A2/99/39 StOp 
^(1)Mendel Majer (2)Chil Hersz i Reszka Frydman (3)20 paździer-
nika 1921* Ożarów (4)syn (14)Radom (15)(a)9 lipca 1940 (b)106/40 

(c)15 lipca 1942 

Numer domu 53, numer mieszkania 1
(1)Klajminc Szojel (2)Moszek Jankiel i Rwyka Goldblum (3)20 czerwca 
1898 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (7)żonaty Łaja 18 maja 
1932 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)561
K(1)Klajminc Łaja z Gutholców (2)Usze i Brandla z Przepiórów
(3)Ożarów (4)żona (5)przy mężu (7)zamężna Szoel 18 maja 1932 
(13)(a)od urodzenia (b)561
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(1)Klajminc Sura Hesa (2)Szoel i Estera Łaja (3)15 lutego 1929 
Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)561
(1)Klajminc Bajla Rajzla (2)Szoel i Estera Łaja (3)8 lipca 1930 
Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)561

Numer domu 55, numer mieszkania 1
(1)Fuks Josek (2)Lejbuś Pejsak i Chaja Gitla Kłos (3)20 listopada 1893 
Ożarów (4)lokator (5)szewc (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)562 

(14)Ostrowiec ul. Siennieńska 14 (15)(a)21 maja 1935 (b)45/35 

(c)27 czerwca 1935
K(1)Fuks Chana Brucha z Teferów (2)Szmul Josek i Estera Małka 
z Turków (3)Ożarów (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)562 (14)Ostrowiec ul. Siennieńska 14 (15)(a)21 maja 1935 
(b)45/35 (c)27 czerwca 1935

(1)Fuks Abram Szymon (2)Josek i Chana Brucha Tefer (3)1923 
Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)562 (14)Ostrowiec ul. Siennieńska 14 (15)(a)21 maja 1935 (b)45/35 

(c)27 czerwca 1935
(1)Fuks Ruchla (2)Josek i Chana Brucha Tefer (3)1925 Ożarów 
(4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)562 

(14)Ostrowiec ul. Siennieńska 14 (15)(a)21 maja 1935 (b)45/35 

(c)27 czerwca 1935
(1)Fuks Chaim Wolf (2)Josek i Chana Brucha Tefer (3)Ożarów 
(4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)562 

(14)Ostrowiec ul. Siennieńska 14 (15)(a)21 maja 1935 (b)45/35 

(c)27 czerwca 1935

Numer domu 57, numer mieszkania 1
(1)Mandel Chaskiel (2)Rachmil i Nauma Hochbaum (3)21 lutego 1883 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)563 
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(1)Mandel Ita z Fajngoldów (2)Icer i Fajga Cyrla Klejman (3)20 stycz-
nia 1883 Józefów pow. Puławy (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(11)=(3) (13)(a)od urodzenia (b)563 

(1)Mandel Słuwa Noma (2)Chaskiel i Ita z Fajngoldów (3)20 stycz-
nia 1917 Ożarów (4)córka (9)DO ZGO 20 października 1939 
(13)(a)od urodzenia (b)563 

Numer domu 59, numer mieszkania 1PW

(1)Tajchman Icek Majer (2)Szmul i Ita Ruchla z Jawiców (3)5 marca 
1866 Sienno pow. Iłża (4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszowe 
(7)żonaty (11)=(3) (13)(a)11 marca 1880 (b)564 

K(1)Tajchman Sława z Lebmanów (2)Mojsze i Chemia Cipora z Har-
finklów (3)11 września 1865 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)żonataB 
(13)(a)od urodzenia (b)564 

(1)Tajchman Aron (2)Icek Majer i Sława Lebman (3)Ożarów (4)syn 
(5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)564 

(1)Tajchman Rywka Dwojra z Hochbaumów (2)Herszek i Estera 
Liba (3)Ożarów (4)synowa (13)(a)od urodzenia (15)(a)564 

Numer domu 61, numer mieszkania 1
(1)Szoor Abracham (2)Josek i Marja Blumenisztan (3)8 sierpnia 1864 
Zawichost pow. Sandomierz (4)właściciel domu (6)mojżeszowe 
(11)Zawichost pow. Sandomierz (13)(a)1890 (b)568 

K(1)Szoor Gołda z Mandlów (2)Rachmil i Noma Chochbaum (3)Oża-
rów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)568 (16)Wyrokiem Sądu 
Grodzkiego w Opatowie […] na 1 miesiąc aresztu – wykonanie kary 
zawieszono na 2 lata 

(1)Szor Chil (2)Abram i Gołda Mandel (3)18 maja 1904 Ożarów 
(4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)568 (16)Wyrokiem Sądu 
Grodzkiego w Opatowie […]na 1 miesiąc aresztu – wykonanie 
kary zawieszono na 2 lata 
(1)Szor Marja Cyrla (2)Abram i Gołda Mandel (3)1911 Ożarów 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)568 
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Numer domu 63, numer mieszkania 1
(1)Mandel Mojsze Lejb (2)Josek i Chana Laderman (3)14 grudnia 1877 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od 
urodzenia (b)565 

K(1)Mandel Chana Sura 1° v. Grynbaum Lederman (2)Hercyk
i Marjem Grynbaum (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)565 

(1)Mandel Szoel (Moszek)Icek (2)Moszek Lejba i Sława Mandel 
(3)14 lipca 1905 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)565 

(1)Mandel Marja Brandla (2)Mojsze Lejba i Chana Sura Gryn-
baum (3)1918 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)565 

Numer domu 65, numer mieszkania 1PW

^(1)Hochbaum Herszek (2)Chercyk i Perla (3)23 lutego 1857 (4)teść 
(13)(a)od urodzenia (b)566 

^(1)Rozenbaum Szmul (2)Jeremjasz i Estera Ruchla Horowicz 
(3)10 lutego 1897# Zawichost pow. Sandomierz (4)właściciel domu 
(5)handel (7)żonaty (9)UGO nr 8 28 stycznia 1931 (11)Zawichost 
(13)(a)16 lutego 1907 (b)566 (17)Wpisano na mocy metryki urodzenia
^K(1)Rozenbaum Perla Dwojra z Hochbaumów (2)Herszek 
Mordka i Estera Liba Pryzand (3)18 stycznia 1896 Zawichost 
pow. Sandomierz (4)żona (9)ZGO […]A 32/37 NSD B826013  
(11)Zawichost (13)(a)16 lutego 1907 (b)566 

^(1)Rozenbaum Sura Ita (2)Szmul i Perla Dwojra Hochbaum 
(3)20 lipca 1920 Zawichost pow. Sandomierz (4)córka 
^(1)Rozenbaum Rywka Dobra (2)Szmul i Perla Dwojra Ho-
chbaum (3)3 maja 1922 Zawichost pow. Sandomierz (4)córka 
^(1)Rozenbaum Brandla Rochma (2)Szmul i Perla Dwojra 
Hochbaum (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)566 

^(1)Rozenbaum Abracham Jechuda Irmija (2)Szmul i Perla 
Dwojra Hochbaum (3)25 grudnia 1930 Ożarów (4)syn 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)566 

^(1)Rozenbaum Ruchla Liba (2)Szmul i Perla Dwojra 
z Hochbaumów (3)16 stycznia 1934 Ożarów (4)córka 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)363 
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Numer domu 67, numer mieszkania 1PRK, PW

(1)Bursztyn Chaskiel (2)Nusyn Dawid i Hejza Linderbaum (3)Ożarów 
(4)właściciel domu (5)rolnictwo (13)(a)od urodzenia (b)567 

K(1)Bursztyn Marja Dwojra z Elencwajgów (2)Michel i Liba Szodland 
(3)9 sierpnia 1891 Radom (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)9 lipca 1910 (b)567 

(1)Bursztyn Tauba (2)Chaskiel Chaim i Marja Dwojra z Elencwaj-
gów (3)16 kwietnia 1911 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)DO nr 
24/36 9 maja 1936 ZGO NSD B825928 (13)(a)od urodzenia (b)567 

(1)Bursztyn Chawa Frymeta (2)Chaskiel Chaim i Marja Dwojra 
z Elencwajgów (3)1915 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)567 

(1)Bursztyn Nusyn Dawid (2)Chaskiel Chaim i Marja Dwojra 
z Elencwajgów (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)567 

^K(1)Bursztyn Hejwa z Lindenbaumów (2)Abram i Małka Cypa 
Karpel (3)Opole (11)Opole (13)(a)14 lipca 1912 (b)567 

^(1)Bursztyn Cypa (2)Nusyn Dawid i Hejwa z Linden-
baumów (3)20 stycznia 1907 Ożarów (6)mojżeszowe  
(9)DO nr 20/K/34 ZGO 28 maja 1934 NSD D952833 
(13)(a)od urodzenia (b)567 (14)Sandomierz ul. Opatowska 67 
(15)(a)16 kwietnia 1936 (b)35/36 (c)26 czerwca 1936 

 ^(1)Bursztyn Nojech (2)Nusyn Dawid i HejzaB Linderbaum 
 (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)567 

 ^K(1)Bursztyn Styla Sura# z Ciepelińskich Cepelińskich# 
 (2)Abram Berek# i Ides z Spokojnych (3)10 lipca 1907 Lublin 
 Międzyrzec# pow. radzyński Ożarów (9)DO nr 22/34 NSD 
 A 952835 UGO 8 czerwca 1934 (11)Lublin (13)(a)1930 (b)567 

 ^(1)Bursztyn Natan Jehuda (2)Noech i Chaja Sura   
 Ciepelińska (3)12 stycznia 1933 Ożarów (4)członek 
 rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
 (13)(a)12 stycznia 1933 (b)476 (c)21 kwietnia 1934 

Numer domu 67, numer mieszkania 2
(1)Erlich Josef Nachman (2)Mordka i Chaja Gitla Minc (3)22 grudnia 
1901 Sandomierz (4)członek rodziny sukcesor Bursztynów (5)handlarz 
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(6)mojżeszowe (7)żonaty (11)POP 19 grudnia 1933 A2/558/33 (11)Sando-
mierz (13)(a)1918 (b)567 

K(1)Erlich Ruchla z Bursztynów (2)Nusyn Dawid i Hejza Linderbaum 
(3)26 grudnia 1900 Ożarów (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodze-
nia (b)567 

^(1)Erlich Nusyn (2)Josek Nachman i Ruchla Bursztyn (3)Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)567 

^(1)Erlich Samiel (2)Josek Nachman i Ruchla Bursztyn (3)22 kwiet-
nia 1932 Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)22 kwietnia 1932 (b)474 

(c)21 kwietnia 1934 

^(1)Erlich Mordka (2)Szmul Jankiel i Rywka Ryfka# Gołda z Ajdenber-
gów EjkubergówD? (3)22 kwietnia 1880 Ostrowiec pow. Opatów 
(6)mojżeszowe (9)DO nr 32/34 6 lipca 1934 UGO NSD D952845 
(11)Ostrowiec pow. Opatów (13)(a)1913 (b)567 

Numer domu 69, numer mieszkania 1
K(1)Bursztyn Haja Itla z Princów (2)Chil Icek i Matla Goldman 
(3)26 listopada 1864 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)569 (14)zmarła (15)(a)4 stycznia 1932 (b)49/34 

(c)30 kwietnia 1934 
(1)Bursztyn Tauba Rychla (2)Herszek i Itla z Princów (3)14 wrześ-
nia 1895 Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)569 

^(1)Blajberg Chaja Ita (2)Nojech i Tauba Ruchla z Burszty-
nów (3)13 czerwca 1933 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy 
matce (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)389 

^(1)Bursztyn Jankiel (2)Herszek i Chaja Itla z Princów (3)25 maja 
1891 Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)569 

^(1)Bursztyn Majer (2)Jankiel i Frajga Wajcman (3)25 maja 
1921 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)569 
^(1)Bursztyn Mojsze (2)Jankiel i Frajga Wajcman (3)15 stycz-
nia 1924 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe
(13)(a)od urodzenia (b)569 
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^(1)Bursztyn Matla (2)Jankiel i Frajda Wanfeld (3)17 paździer-
nika 1929 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)40/34 (c)30 kwietnia 1934 

Numer domu 69A, numer mieszkania 1
(1)Bursztyn Chil Alter (2)Herszek i Chaja Ita z Prynców (3)1 lutego 
1880 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(9)UGO 18 czerwca 1929 (11)POP V 96/XI/31 4 maja 1931 StOp 
(13)(a)od urodzenia (b)570 

K(1)Bursztyn Rywa z Mandlów (2)Szlama i Kaila Szafir (3)15 lutego 
1884 Ożarów (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)570 

(1)Bursztyn Marja (2)Chil Alter i Rywa z Mandlów (3)11 czerwca 
1917 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)570 

(1)Bursztyn Cypojra (2)Chil Alter i Rywa Mandel (3)1922 Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)570 

Numer domu 71, numer mieszkania 1
(1)Fridman Ela (2)Herszek i Chana (3)7 września 1886 Zawichost pow. 
Sandomierz (4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszowe (11)=(3) 
(13)(a)20 listopada 1925 (b)570 

(1)Orensztajn Chawa Sura (2)Chercyk i Gryla Fridman (3)23 grudnia 
1879 Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)570 

Numer domu 71a, numer mieszkania 1
(1)Orensztajn Herszek (2)Hercyk i Gryna Szypier (3)16 listopada 1882 
Czachów gm. Lasocin (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(9)UGO 20 lipca 1930 nr 29 (13)(a)od urodzenia (b)572 

(1)Orensztajn z Brafmanów Bajla Gitla (2)Lejbuś Lejba i Rajzla Fry-
dman (3)12 stycznia 1886 Annopol pow. Janów Lubelski (6)mojżeszo-
we (13)(a)31 grudnia 1900 

(1)Orensztajn Abram Icek (2)Cherszek i Bajla Gitla z Braffman 
(3)14 października 1911 Ożarów (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(7)kawaler (9)UGO 25 kwietnia 1929 nr 20 (13)(a)od urodzenia (b)572
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(1)Orensztajn Fajga Machla (2)Cherszek i Bajla Gitla z Braffman 
(3)18 grudnia 1915 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)572
(1)Orensztajn Łaja (2)Cherszek i Bajla Gitla z Braffman 
(3)13 grudnia 1918 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)572 
(1)Orensztajn Zysla (2)Cherszek i Bajla Gitla z Braffman
(3)1925 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)572

Numer domu 72, numer mieszkania 1
(1)Herszenhorn z Orensztajnów Tauba (2)Wolf i Jochweta Cukier 
(3)23 grudnia 1867 Ożarów (4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)573
(1)Zylberberg Sura Gitla (2)Abuś i Fajga Szajdla Birenbek (3)Ożarów 
(4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)573

(1)Zylberberg Aron Dawid (2)NN i Sura Gitla Zylberberg 
(3)3 lutego 1926 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach   
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)573
(1)Zylberberg Estera Rajzla (2)NN i Sura Gitla Zylberberg 
(3)5 stycznia 1927 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach   
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)573

Numer domu 75, numer mieszkania 1
(1)Orensztajn Josek Szulim (2)Wolf i Jochweta Janklowiczów 
(3)30 kwietnia 1860 Ożarów (4)właściciel domu (5)pisarz gminy 
żydowskiej (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)574
 (14)zmarł w Ożarowie (15)(a)7 lutego 1934 (b)261 (c)6 czerwca 1935 
(1)Orensztajn z Zycholców Marjanka (2)Szmul i Złota (Zycholc)# 

(3)30 października 1862 Tominy gm. Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe 
(7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)574 

(1)Orensztajn Jochweta (2)Josek Szulim i Jochweta Marjanka 
Zycholc (3)15 grudnia 1903 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)574 

(1)Orensztajn Szmul (2)NN i Jochweta Orensztajn (3)11 lipca 
1933 Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)od 11 lipca 1933 (b)477
(c)21 kwietnia 1934 
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Numer domu 77, numer mieszkania 1
(1)Lederman Chil Chaim (2)Herszek i Sura Cyper (3)24 września 1889 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od 
urodzenia (b)575
(1)Lederman z Rapaportów Słuwa (2)Moszek Rywon i Mindla Rapa-
port (3)20 maja 1894 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od 
urodzenia (b)575

(1)Lederman Raja Rywka (2)Chil Chaim i Słuwa Rapaport  
(3)6 lipca 1917 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)575
(1)Lederman Hana Frymeta (2)Chil Chaim i Słuwa Rapaport 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)575
(1)Lederman Ela (2)Chil Chaim i Słuwa Rapaport (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)575
(1)Lederman Mindla Dwojra (2)Chil Chaim i Słuwa Rapaport 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)575
(1)Lederman Tema (2)Chil Chaim i Słuwa Rapaport (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)575
(1)Lederman Rach (2)Chil Chaim i Słuwa Rapaport (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)575
(1)Lederman Sura Szajna (2)Chil Chaim i Słuwa Rapaport 
(3)15 września 1933 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)71/34 (b)11 maja 1934

Numer domu 77, numer mieszkania 2
(1)Lederman Wólf Mendel (2)Herszek i Sura Cyper (3)1888 Ożarów 
(4)członek rodziny (5)handel (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia 

(b)575 (14)zmarł (15)(a)3 czerwca 1936 (b)114/36 (c)5 września 1936 
(1)Lederman z Rybów Hena (2)Majer i Marja Rozensztajn 
(3)16 sierpnia 1887 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)575 

(1)Lederman Chaim Nusyn (2)Wólf Mendel i Chena Ryba 
(3)21 stycznia 1909 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO UGO 19 
lutego 1933 nr 15/33 (11)POP StOp 15 lutego 1933 LA 2 31/33 
(13)(a)od urodzenia (b)575
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^(1)Lederman Herszek (2)Chaim Nisen i nieślubna żona 
Hana Rywka z Szlarkamanów (3)15 stycznia 1934 Ożarów 
(4)członek rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)146/36 (c)5 września 1936 
^(1)Lederman Chaskiel (2)Chaim Nisen i nieślubna żona 
Chana Rywka z Szlarkamanów (3)20 lutego 1935 Ożarów 
(4)człoenk rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)145/36 (c)5 września 1936 

^(1)Lederman Alter Josek (2)Wólf Mendel i Chena Ryba 
(3)21 marca 1913 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)575
^(1)Lederman Dobra (2)Wólf Mendel i Chena Ryba (3)3 lutego 
1917 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)575
^(1)Lederman Pesa Rajzla (2)Wólf Mendel i Chena Ryba 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)575
^(1)Lederman Lejbuś (2)Wólf Mendel i Chena Ryba (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)575

Numer domu 77, numer mieszkania 3
^(1)Lederman z Cukrów Sura (2)Alter i Chana Goldsztajn (3)Ożarów 
(4)matka (13)(a)od urodzenia (b)575 (14)zmarła (15)(a)17 stycznia 1933 (b)232 

(c)21 kwietnia 1934 
^(1)Lederman Alter Josek Zwilen (2)Mojsze Lejba i Dwojra 
Cukier (3)19 października 1903 Ożarów (4)członek rodziny 
(5)handel (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)575 

^(1)Lederman z Ledermanów Alta Chana (2)Wólf Mendel 
i Chana Ryba (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)575 

^(1)Lederman Chaim Mojsze Lejb (2)Alter Josek Zwilen 
i Alta Chana Lederman (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)575 

^(1)Lederman Chaja Dwojra (2)Alter Josek i Alta Chana 
Lederman (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)575 

^(1)Lederman Hersz Haskiel (2)Alter Josek Zwilen i Alta 
Chana Lederman (3)12 lutego 1932 Ożarów (4)syn (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)46/31
 (c)36 kwietnia 1934 
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Numer domu 79, numer mieszkania 1
(1)Szerman Moszek Wolf (2)Rachwał i Łaja Szerman (3)17 grudnia 
1865 Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od uro-
dzenia (b)576 

(1)Szerman z Klajmanów Bajla Gitla (2)Mendel i Fajga z Wakszolów 
(3)16 listopada 1865 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od 
urodzenia (b)576 

(1)Szerman z Grynbergów MendlaB (2)Nachman i Rywka Rozenfel-
dów (3)Koprzywnica pow. Sandomierz (9)StOp 15 października 1934 
paszport do Palestyny (11)=(3) (13)(a)20 kwietnia 1904 (b)576 

(1)Szerman Fajga Miskil (2)Szmul Ela i Hendla Grinberg (3)Oża-
rów (9)StOp 15 października 1934 paszport do Palestyny (13)(a)od 
urodzenia (b)576 

(1)Szerman Łaja (2)Szmul Ela i Hendla Grynberg (3)10 grudnia 
1928 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (9)StOp 15 
października 1934 paszport do Palestyny (13)(a)od urodzenia (b)576 

^(1)Szerman z Rozenfeldów Rywka (2)Naftuła i Ita Cypa Dencwerg 
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)576 

^(1)Szerman Lejzor Zysel (2)Nachman Hejnoch i Rywka Rozen-
feld (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)576 

(1)Szerman Rajzla Dobra (2)Nachman Hejnoch i Rywka Rozen-
feld (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)576 

(1)Szerman Łaja (2)Nachman Chejnoch i Rywka Rozenfeld 
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)576 

(1)Szerman Sura Rochman (2)Nachman Chejnoch i Rywka 
Rozenfeld (3)10 września 1914 Ożarów (6)mojżeszowe (9)DO ZGO 
1934 nr 47/34 NSD B 334920 (13)(a)od urodzenia (b)576 (14)Iwaniska 
pow. Opatów Rynek 20 (15)(a)30 czerwca 1932 (b)20/32
 (c)12 sierpnia 1932 (17)Zameldowana 23 lipca 1934 z gminy 
Iwaniska KKRL 152/39
(1)Szerman Fajga Małka (2)Nachman Chejnoch i Rywka
Rozenfeld (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)576 
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(1)Hamera Tadeusz Władysław (2)Stanisław i Tekla z Gierczaków 
(3)Przyborów gm. Bodzechów pow. Opatów (4)sublokator (5)uczeń 
piekarski (6)rzymskokatolickie (11)Elżbietka gm. Wojciechowice
pow. Opatów (13)(a)31 lipca 1933 (b)356 (c)27 września 1933 (14)=(11) 
(15)(a)21 czerwca /35 (b)55/35 (c)23 kwietnia 1935 

Numer domu 79, numer mieszkania 2
(1)Szerman Izral Andzel (2)Moszek Wolf i Bajla Gitla Klajman 
(3)Ożarów (4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)576 

(1)Szerman z Kotków Nesia (2)Nusyn Dawid i Marja Grinerów 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)576 

(1)Szerman Chaja Jochweta (2)Izral Andzel i Nesia Kotek 
(3)18 sierpnia 1912 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)ZGO DO 
12 maja 1939 nr 92/39 NSD B 651 698 (13)(a)od urodzenia (b)576 

(1)Szerman Fajga Łaja (2)Izral Andzel i Nesia Kotek (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)576 
(1)Szerman Nusyn Dawid (2)Izral Andzel i Nesia Kotek (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)576 
(1)Szerman Chaim Majer (2)Izral Andzel i Nesia Kotek (3)21 mar-
ca 1918 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)576 (14)zmarł 
(15)(a)6 listopada 1938 (b)250/38 (c)9 lutego 1939 
(1)Szerman Sura Frajda (2)Izral Andzel i Nesia Kotek (3)9 grudnia 
193[…]? Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)45/31 (c)26 kwietnia 1934 
(1)Szerman Perla Mindla (2)Izral Andzel i Nesia Kotek (3)5 wrześ-
nia 1933 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)377 

Numer domu 79, numer mieszkania 3
(1)Szerman Icel Chaskiel (2)Moszek Wólf i Bajla Gitla Klajman 
(3)5 listopada 1897 Ożarów (4)członek rodziny (5)piekarz (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)576
(1)Szerman z Horowiczów Chana Sznajdla (2)Izrael Hejnoch i Gitla 
Wajnberg (3)Ćmielów (4)żona (11)=(3) (13)(a)od urodzenia (b)576
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(1)Szerman Rafał Ela (2)Icek Chaskiel i Chana Sznajdla Choro-
wicz (3)Ożarów (4)syn (9)Paszport do Palestyny 29 sierpnia 1934 
nr 166/34 StOp (13)(a)od urodzenia (b)576
(1)Szerman Mendel Szyja (2)Icek Haskiel i Chana Sznajdla Cho-
rowicz (3)Ożarów (4)syn (9)Paszport do Palestyny 29 sierpnia 1934 
nr 166/34 StOp (13)(a)od urodzenia (b)576
(1)Szerman Fajga Hinda (2)Icek Chaskiel i Chana Sznajdla Cho-
rowicz (3)Ożarów (4)córka (9)Paszport do Palestyny 29 sierpnia 
1934 nr 166/34 StOp (13)(a)od urodzenia (b)576
(1)Szerman Abram Andzel (2)Icek Chaskiel i Chana Sznajdla 
Chorowicz (3)Ożarów (4)syn (9)Paszport do Palestyny 29 sierpnia 
1934 nr 166/34 StOp (13)(a)od urodzenia (b)576

Numer domu 81, numer mieszkania 1PRK, PW

(1)Klajminc Chaja (2)Szyja i Łaja Cukier (3)19 lipca 1880 Ożarów 
(4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)577 

(1)Klajminc Wajntraub Mekler# Sura (2)NN Aron# i Chaja Klaj-
minc (3)1909 Ożarów (7)zamężna Szlama Hersz 25 stycznia 1933 
Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)577 

(1)Wajntraub Szlama Hersz (2)Szmul Chaja Rajzla Rochwerg 
(3)14 października 1909 Ożarów (7)żonaty Sura 25 stycznia 1933 
Ożarów (11)Ożarów ul. Ogrodowa T XIV-133 (13)(a)11 maja 1934 
(b)79/34 (c)11 maja 1934 

(1)Wajntraub Aron Szyja Lejb (2)Szlama Hersz i Sura Łaia 
z Meklerów (3)12 lutego 1935 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach 
(6)rzymskokatolickieB (13)(a)od urodzenia (b)383 

(1)Wajntraub Ałta Ester Chana (2)Szlama Hersz i Sura Łaja 
z Meklerów (3)10 października 1933 Ożarów (4)członek ro-
dziny (5)przy rodzicach (6)rzymskokatolickieB (13)(a)od urodze-
nia (b)142/37 (c)18 sierpnia 1937 
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Numer domu 83, numer mieszkania 1PRK, PW

(1)Bursztyn Nuta (2)Herszek i Chaja Ita Princ (3)15 lipca 1885 Ożarów  
(4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia 

(b)578 

(1)Bursztyn z Mandelbaumów Chana Gołda (2)Aron i Ałta Princ 
(3)15 kwietnia 1895 Ćmielów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(9)UGO 24 października 1939 nr 9 (12)=(3) (13)(a)14 maja 1905 (b)578 

(1)Bursztyn Alter Hersz (2)Nuta i Chana Gołda Mandelbaum 
(3)12 czerwca 1908 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)strzelec 

(b)1859/op (c)Ostrowiec (9)UGO 19 czerwca 39 (11)StOp paszport 
do Palestyny nr 119/225352 dn. 9 lipca 1934 (13)(a)od urodzenia 

(b)578 (14)Staszów pow. Sandomierz ul. Stodolna 13 (15)(a)1 marca 
1933 (b)20/33 (c)1 kwietnia 1933 
(1)Bursztyn Sura Rajzla (2)Nuta i Chana Gołda Mandelbaum 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)578 

(1)Bursztyn Chaim Aron (2)Nuta i Chana Gołda Mandelbaum 
(3)20 stycznia 1915 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (7)kawaler 
(9)ZGO 26 stycznia 1939 nr 19/39 DO NSD 651 625 
(13)(a)od urodzenia (b)578 (17)Paszport zagraniczny nr 052 111 
na wyjazd do Boliwii
(1)Bursztyn Pejsak Majer (2)Nuta i Chana Gołda Mandelbaum 
(3)15 grudnia 1917 Ożarów (4)syn (9)DO ZGO 15 listopada 1935 
nr 69/35 NSD B 334 982 (13)(a)od urodzenia (b)578 

(1)Bursztyn Lejb (2)Nuta i Chana Gołda Mandelbaum (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)578 

(1)Bursztyn Moszek Szmul (2)Nuta i Chana Gołda Mandelbaum 
(3)15 grudnia 1917 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)578 

Numer domu 85, numer mieszkania 1
(1)Klajmintz Jankiel Moszek (2)Zołka Sura Szlomowicz (3)10 kwietnia 
1859 Ożarów (4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(11)Zawichost pow. Sandomierz (13)(a)1870 (b)579 

(1)Klamintz z Goldblumów Rywka (2)Zelman i Hesa Lejbowicz 
(3)12 lipca 1857 Zawichost pow. Sandomierz (4)żona (7)zamężna (11)=(3) 
(13)(a)1870 (b)579 
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(1)Goldman Szyja (2)Symcha i Jochweta (3)Kraśnik pow. Janów 
(4)lokator główny (5)handel (6)mojżeszowe (8)(a)kat. C (b)32 a/op 

(c)Ostrowiec (11)=(3) (13)(a)1920 (b)579 

(1)Goldman z Klajmniców Chana Małka (2)Jankiel i Rywka Gold-
blum (3)Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)579 

(1)Goldman Jozef Szymcha (2)Szyja i Chana Małka Klajminc 
(3)12 sierpnia 1925 Ożarów (4)wnuczek (5)przy rodzicach (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)579 

(1)Goldman Dawid Lejzor (2)Szyja i Basia (3)Kraśnik (4)syn (5)przy 
ojcu (13)(a)od urodzenia (b)579 

(1)Goldman Ita Perła (2)Szyja i Chana Małka Klajminc (3)19 paź-
dziernika 1927 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)579 

(1)Goldman Sura Hesa (2)Szyja i Chana Małka Klajminc (3)5 mar-
ca 1923 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe  
(13)(a)od urodzenia (b)579 

(1)Goldman Szlama Zelman (2)Szyja i Chana Małka Klajminc 
(3)2 kwietnia 1921 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(9)ZGO nr 26/39 DO NSD E 651 632 (13)(a)od urodzenia (b)579 

(1)Goldman Majer (2)Szyja i Chana Małka Klajminc (3)20 lipca 
1937 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od uro-
dzenia (b)229/37 (c)13 stycznia 1938 

Numer domu 87, numer mieszkania 1
(1)Gruman Samson (2)Berek i Mindla Erlich (3)Tarłów pow. Iłża 
(4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(b)581 

(1)Gruman z Klajmniców Sura Gitla (2)Dawid i Rochma Hochbaum 
(3)Ożarów (4)żona (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)581 

(1)Gruman Szlama Alter (2)Samson i Sura Gitla Klajmnic 
(3)15 stycznia 1918 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)581 

(1)Gruman Nachman Ela (2)Samson i Sura Gitla Klajmnic 
(3)26 kwietnia 1920 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)581 

(1)Gruman Rochmil Icek (2)Samson i Sura Gitla Klajmnic
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)581 
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(1)Gruman Rochla Gołda Nauma (2)Samson i Sura Gitla 
Klajmnic (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)581 

(1)Gruman Hercyk (2)Samson i Sura Gitla Klajmnic 
(13)(a)od urodzenia (b)581 

(1)Lichtensztajn z Gromanów Perla Mirla (2)Szymszon i Sura 
Gitla Klajmnic (3)Ożarów (4)członek rodziny (6)mojżeszowe 
(7)zamężna Symcha Juda 8 stycznia 1936 Ożarów (13)(a)od urodze-
nia (b)581 

(1)Lichtensztajn Chaim Dawid (2)Symcha Jódka i Perla 
Mindla z Grumanów (3)15 listopada 1936 Ożarów (4)syn 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

Numer domu 89, numer mieszkania 1
(1)Graf Mordka (2)Lejzor i Cyrla Klajminc (3)20 lipca 1876 Ożarów 
(4)członek rodziny (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodze-
nia (b)581
(1)Graf z Płonków Serka (2)Iser i Chaja Lerer (3)14 stycznia 1881 Ko-
przywnica pow. Sandomierz (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (11)=(3) 
(13)(a)od urodzenia (b)581

(1)Graf Sura Brandla (2)Mordka i Serka Płonka (3)1917 Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)581
(1)Graf Izral Chaim (2)Mordka i Serka Płonka (3)20 listopada 1908 
Ożarów (4)syn (9)ZGO 17 września 1938 nr 60/37 DO NSD 303 
626 (11)StOp 9 stycznia 1939 POP 2/5/39 (13)(a)od urodzenia (b)581
(1)Graf Moszek (2)Mordka i Serka Płonka (3)z aktu 1909* Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)581
(1)Graf Szlama (2)Mordka i Serka Płonka (3)11 lipca 1914 Ożarów 
(4)syn (5)robotnik (6)mojżeszowe (7)kawaler (8)(a)legionista strzelec 

(b)27/Opatów (c)Ostrowiec (9)UGO nr 13 11 maja 1929 (11)ZGO 
24 stycznia 1939 nr 11/39 DO NSD R 651 616 (11)POP 16 lutego 
1939 nr A2/95/39 StOp (13)(a)od urodzenia (b)581
(1)Graf Cyrla Łaja (2)Mordka i Serka Płonka (3)1928 Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)581
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Numer domu 89, numer mieszkania 2
(1)Graf z Apelbaumnów Chaja Sura (2)Icek i Sznajdla Foszman 
(3)Ożarów (4)właściciel domu (5)handel (13)(a)od urodzenia (b)581 

(1)Grad Lejzor Icek (2)Mejlich i Haja Sura Apelbaum (3)Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)581 

(1)Graf Szyja (2)Mejlich i Haja Sura Apelbaum (3)Ożarów (13)(a)od 
urodzenia (b)581 

(1)Graf Izral Chaim (2)Mejlich i Haja Sura Apelbaum (3)Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)581 

K(1)Graf Sura Teperman (2)Hersz i Estera Prymer (3)1 marca 1918 
Iwaniska* (4)sublokator (13)(a)3 maja 1941 (b)186/41 

Numer domu 91, numer mieszkania 1
(1)Ender z Hochmanów Sura Gitla (2)Dawid i Ruchla Lejzorowicz 
(3)Ożarów (4)właściciel domu (5)handel (13)(a)od urodzenia (b)582 

(1)Ender Estera (2)Jankiel i Sura Gitla Hochman (3)20 październi-
ka 1907 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)582 

(14)Ożarów ul. Spacerowa Tom XVII-64 (15)(a)11 maja 1934 (b)96/34 

(c)11 maja 1934 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Ender Rajzla (2)Jankiel i Sura Gitla Hochman (3)1907 Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)582 

(1)Ender Dwojra (2)Jankiel i Sura Gitla Hochman (3)25 grudnia 
1900 Ożarów (4)córka (9)DO 15 lutego 37 ZGO NSD B 825 984 
(13)(a)od urodzenia (b)582 

(1)Waserman Jankiel Szulim (2)Motel i Dwojra Ender (3)5 paź-
dziernika 1938 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy matce (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)290/38 (c)23 lutego 1939 

Numer domu 93, numer mieszkania 1PRK, PW

(1)Lustyk z Wetsztajnów Gitla (2)Izral Lejb i Marja Lustyk (3)30 maja 
1879 Ożarów (4)członek rodziny (5)krawcowa (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)584 (14)Warszawa ul. Nowe Miasto 3 (15)(a)13 lutego 1934 
(b)13/34 (c)13 kwietnia 1934 
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(1)Wetsztajn Chesa (2)Nusyn i Gitla Wetsztajn (3)14 września 1902 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)584 

(14)Warszawa ul. Nowe Miasto 3 (15)(a)13 lutego 1934 (b)13/34 

(c)13 kwietnia 1934 
(1)Lustyk Majer (2)Dawid i Gitla Wetsztajn (3)25 grudnia 1909 
Ożarów (4)syn (5)fryzjer (6)mojżeszowe (8)(a)kat. A nie wyszkolony 

(b)1514/Op (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)584 (14)Warszawa 
ul. Nowe Miasto 3 (15)(a)13 lutego 1934 (b)13/34 (c)13 kwietnia 1934 
(1)Lustyk Estera Mirla (2)Dawid i Gitla Wetsztajn (3)20 grudnia 
1912 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)DO UGO NSD 952918 
(13)(a)od urodzenia (b)584 (14)Warszawa ul. Nowe Miasto 3 / ul. Za-
menhofa 58/40 (15)(a)13 lutego 1934 (b)13/34 (c)13 kwietnia 1934 
(1)Lustyk Fajga (2)Dawid i Gitla Wetsztajn (3)26 września 1914 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)DO nr 35 UGO 6 maja 1933 
NSD 952769 (13)(a)od urodzenia (b)584 (14)Warszawa ul. Nowe 
Miasto 3 (15)(a)13 lutego 1934 (b)13/34 (c)13 kwietnia 1934 
(1)Lustyk Sura (2)Dawid i Gitla Wetsztajn (3)Ożarów (4)córka 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)584 (14)Warszawa ul. Nowe 
Miasto 3 (15)(a)13 lutego 1934 (b)13/34 (c)13 kwietnia 1934 

(1)Oresztrajch Icek (2)Szyja i Gitla z Lustyków (3)26 października 1911 
Annopol (4)sublokator (5)student (6)mojżeszowe (8)(a)kat. A (c)Kraśnik 
(11)=(3) (12)Ożarów (13)(a)16 stycznia 1933 (b)6/33 (c)9 lutego 1933 (14)=(3) 
(15)(a)6 marca 1934 (b)22/34 (c)12 kwietnia 1934 

Numer domu 93, numer mieszkania 2PW

(1)Wetsztejn Symcha (2)Moszek i Rywa Etla Szyfon (3)10 październi-
ka 1891 Ożarów (4)członek ordziny (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)583 

(1)Wetsztejn z Wetsztejnów Bajla (2)Izral Lejb i Marja Rywka Lustyk 
(3)21 czerwca 1893 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)583 (14)zmarła (15)(a)7 kwietnia 1933 (b)233 (c)31 kwietnia 1934 
(1)Wetsztejn Estera Etla (2)Symcha i Bajla Wetsztejn (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)583 
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Numer domu 93, numer mieszkania 3
(1)Wetsztejn z Lustyków Marja Rywka (2)Izral i Estera Goldflis 
(3)Ożarów (4)właściciel domu (13)(a)od urodzenia (b)583 (14)zmarła 
(15)(a)16 grudnia 1937 (b)Ożarów (c)159/36 8 lutego 1937 

(1)Orentrajch z Wetsztejnów Chana (2)Izral Lejb i Marja Rywka 
Lustyk (3)Ożarów (4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)583 

(1)Orentrajch Izral Lejb (2)Icek Dawid i Chana Wetsztejn 
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)583 (14)Opole (15)(a)24 czerwca 
1940 (b)103/40 (c)15 lipca 1942 

Numer domu 93, numer mieszkania 4PRK

(1)Szerman vel Birenbaum Moszek (2)Mejlich i Małka Micmacher 
(3)Ożarów (4)główny lokator (13)(a)od urodzenia (b)583
(1)Szerman vel Birenbaum z Ajchenbaumów Chana (2)Lejba i Perla 
Brener (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)583

(1)Szerman vel Birenbaum Abram Icek (2)Moszek i Chana 
Ajchenbaum (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)583
(1)Szerman vel Birenbaum Chana Dobra (2)Moszek i Chana 
Ajchenbaum (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)583

(1)Szerman vel Birenbaum Chaja Rojza (2)Moszek i Chana Ajchen-
baum (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)583



Ulica Długa540

Numer domu 2, numer mieszkania 1PW

(1)Klajman Nusyn Dawid (2)Berek i Drejzla z Gerclów (3)z aktu 1886 
(4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)606
(1)Klajman z Elkichenów Blima Matla (2)Pinkwas i Blima Matla Klaj-
man (3)Opole (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (11)Opole pow. Puławy 
(13)(a)1900 (b)606

(1)z Klajmanów Rapaport Drejzla (2)Nusyn Dawid i Bajla Matla 
Elkuchan (3)26 marca 1910 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (7)zamęż-
na Chil Chaim 27 czerwca 1937 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)606

(1)Rapaport Rywka Gitla (2)Chil Chaim i Drajzla z Klajma-
nów (3)10 grudnia 1936 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (c)26 sierpnia 1938

Numer domu 3, numer mieszkania 1 

(1)Zauberman Nusyn Dawid (2)Lejzor i Gołda z Bimarów (3)16 lipca 
1875 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)607
(1)Zauberman Szaga Juer (2)Nusyn Dawid i Gitla Sztol (3)23 kwietnia 
1914 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO UGO 1933 (11)StOp 1937 
paszport do […]A (13)(a)od urodzenia (b)607

(1)Zauberman Gołda Chana (2)Nusyn Dawid i Gitla Sztol 
(3)1919 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)607

(1)Mandel z Rozenblumów Bajla (2)Herszek i Ita Dwojra Rozenblum 
(3)Bogoria gm. Wiśniowa pow. (Opatów) Sandomierz (11)=(3)
(13)(a)1 października 1910 (b)607

(1)Mandel Majer (2)Abram i Bajla Rozenblum (3)27 lutego 1910 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO UGO 1933 (11)POP StOp 1939 
(13)(a)od urodzenia (b)607

40  Por. APKoS, AGO, Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Długa, Gęsia i Gór-
na, sygn. 24/23/0/-/31, 1893–1954, k. 3–52.
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(1)Mandel Małka Ajdla (2)Abram i Bajla Rozenblum (3)Oża-
rów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)607
(1)Mandel Frymeta (2)Abram i Bajla Rozenblum (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)607

Numer domu 4, numer mieszkania 1
(1)Klajman Icek (2)Mendel i Fajga Jochweta Waksim (3)4 grudnia 1873 
Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia 

(b)608
(1)Klajman z Klajmanów Bajla Rajzla (2)Lejbuś i Matla Tyszler 
(3)23 czerwca 1879 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od 
urodzenia (b)608

(1)Klajman Moszek Chaim (2)Icek i Bajla Rajzla Klajman 
(3)18 stycznia 1912 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)608
(1)Klajman Matla (2)Icek i Bajla Rajzla Klajman (3)Ożarów (4)córka 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)608

Numer domu 6, numer mieszkania 1PW 

(1)Goldman Aron Szlama (2)Lejba i Etla Blumenfeld (3)Iwaniska 
(4)właściciel domu (5)handlarz (11)=(3)(13)(a)15 stycznia 1896 (b)610
(1)Goldman z Klajmanów Chaja (2)Lejbuś i Matla z Klajmanów 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)610 

(1)Goldman Kinda Ruchla (2)Aron Szlama i Chaja z Klajmanów 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)610

(1)Grynblat Bencjan (2)Chaskiel i Etla Karenblit (3)z aktu 1912 Opa-
tów (4)członek rodziny (5)introligator (6)mojżeszowe (8)(a)saper kat. A 

(b)1285/op (c)Ostrowiec (11)Opatów ul. Starowałowa 9 (13)(a)15 marca 
1935 (b)24/35 (c)6 kwietnia 1935 (14)zmarł (15)(a)26 czerwca 1936 (b)122/36 

(c)8 września 1936 w Ostrowcu

Numer domu 7, numer mieszkania 1
(1)Szuchmacher Herszek Lejzor (2)Aron i Rajzla z Lauferów
(3)20 grudnia 1864 Ożarów (4)właściciel domu (5)szewc (6)mojżeszowe 
(7)żonaty (9)UGO 1930 (13)(a)od urodzenia (b)611

Ulica Długa
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(1)Szuchmacher z Karasiów Chana Liba (2)Lejbuś i Łaja Legerman 
(3)22 czerwca 1862 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od 
urodzenia (b)611

Numer domu 7a, numer mieszkania 1
(1)Lichtensztajn Wigdor (2)Chemja i Toba (3)Tarłów gm. Tarłów 
pow. Iłża (4)właściciel domu (11)=(3) (13)(a)1900 (b)612
(1)Grynbaum Syma (2)Icek i Gitla (3)Lipsko pow. Iłża (4)żona nieślubna 
(11)=(3)(13)(a)1927 (b)612

(1)Grynbaum Toba Cypa (2)Syma Grynbaum (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)612

Numer domu 7a, numer mieszkania 2
 (1)Lederman z Zalemanów Małka (2)Rachmil i Chana z Grynerów 
(3)Ożarów (4)lokator (5)handlarka (9)Krajowy UGO 13 maja 1932 
nr 13 (13)(a)od urodzenia (b)612 (14)zmarła (15)(a)14 kwietnia 1933 (b)235 

(c)21 kwietnia 1934
(1)Lederman Froim (2)Jankiel i Małka z Zalemanów (3)Ożarów (4)syn (11)

Wobec pisma Starostwa Opatowskiego z dnia 24 marca 1936 roku […]
A oraz Pana Wojedowdy Kieleckiego z dnia […]A 1936 […]A ponieważ 
przyjął obywatelstwo palestyńskie nie podlega powszechnemu obo-
wiązkowi wojskowemu w Państwie Polskim (13)(a)od urodzenia (b)612

Numer domu 8, numer mieszkania 1
(1)Zycholc Josek (2)Chaim i Chana Szerman (3)z aktu 1864 Ożarów 
(4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodze-
nia (b)613
(1)Zycholc z Waksmanów Fajga Małka (2)Moszek i Frymeta Wajnberg 
(3)11 grudnia 1866 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)613

(1)Zycholc Nuchym Lejzor (2)Szmul Josek i Fajga Małka Waks-
man (3)15 grudnia 1905 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO  
nr 152/38 NSD 922198 ZGO 23 listopada 1938 (13)(a)od urodze-
nia (b)613 (16)Wyrokiem Sądu Okręgowego […] skazany na  
6 miesięcy więzienia wykonanie kary zawieszono [na 2 lata]A
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(1)Zycholc Sura Matla (2)Jankiel i Szajndla Szerman 
(3)Ożarów (4)wnuczka (13)(a)od urodzenia (b)613

(1)Zycholc Motel (2)Szmul Josek i Fajga Małga Szerman 
(3)26 marca 1901 Ożarów (4)syn (8)strzelec 1844 Ostrowiec 
(13)(a)od urodzenia (b)613

(1)Pik Idesa (2)Hojer i Asta (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)613

Numer domu 8, numer mieszkania 2
(1)Klajman Berek (2)Lejbuś i Matla Tyszler (3)18 października 1862 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)wdowiec 
(13)(a)od urodzenia (b)613
(1)Klajman Szajndla (2)Berek i Sura Lederman (3)1899 Ożarów (4)córka 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)613

(1)Klajman Chaja (2)Berek i Sura Lederman (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)613 

(1)Klajman Dwojra (2)Berek i Sura Lederman (3)29 maja 1900 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)72/34 

(c)11 maja 1934

Numer domu 9, numer mieszkania 1
(1)Lederman Abram Icek (2)Jankiel i Małka Zaleman (3)Ożarów 
(4)właściciel domu (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)614
(1)Lederman z Belków Frajda Hudesa (2)Moszek Zelik i Rajzla Sztol 
(3)Ożarów (4)żona (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)614

(1)Lederman Jankiel Lejb (2)Abram Icek i Frajda Hudesa Belek 
(3)1924 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia 

(b)614 

(1)Lederman Serca Chana (2)Abram Icek i Frajda Hudesa Belek 
(3)1925 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)614
(1)Lederman Szamszon Szaja (2)Abram Icek i Frajda Hudesa Belek 
(3)1928 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)614
(1)Lederman Sura Perla (2)Abram Icek i Frajda Hudesa Belek 
(3)25 lutego 1929 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)614
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Numer domu 9, numer mieszkania 2
(1)Goldsztajn Rachmil (2)Chaim i Chaja Łaja z Kligierów (3)22 czerw-
ca 1869 Ożarów (4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)614 

(1)Goldsztajn z Frydów Tauba Rysia (2)Szaja i Ruchla z Rochwergów 
(3)10 września 1872 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)614 

(1)Goldsztajn Chaja Sura (2)Rachmil i Tauba Rysia z Frydów 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)614 (14)Ożarów ul. Gęsia 3 
m 1 (15)(a)2 maja 1934 (c)2/V1934(16)Wyrokiem Sądu Grodzkiego 
w Ożarowie z dnia 23 lutego 1931 […] skazana na 2 tygodnie 
aresztu z zawieszeniu na 1 rok 
(1)Goldsztajn Asta (2)Rachmil i Tauba Rysia z Frydów (3)1914 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)614 

Numer domu 10, numer mieszkania 1
(1)Rochwerg Jakob Lejb (2)Lejzor i Ajdla (3)27 lutego 1871 Ożarów 
(4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)615 

(1)Rochwerg z Zycholów Dwojra (2)Ajryk i Frymeta (3)1865 Tominy 
(4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)615 

^(1)Rochwerg Ajdla (2)Jakób Lejb i Dwojra Zychole (3)1912 Oża-
rów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)615 

^K(1)Gutman z Rochwergów Blima (2)Jakób Lejb i Dwojra Zycho-
le (3)16 czerwca 1904 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (7)zamężna 
Mordka 27 czerwca 1938 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)615 

(1)Gutman Mordka (2)Hersz Lejbuś i Eta Łaja Puterman 
(3)21 grudnia Ożarów (4)syn (5)blacharz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
27 czerwca 1938 Ożarów (8)(a)szeregowy (b)1922 (c)Ostrowiec 
(11)Ożarów (13)(a)26 czerwca 1938 (b)115/38 (c)8 marca 1939 
(17)StOp 25 lutego 1939 nr 8/38

(1)Gutman Rachmil Ajzyk (2)Mordka i Blima z Rochwergów 
(3)8 marca 1934 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 

(13)(a)od urodzenia (b)68/39 (c)10 lipca 1939 
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(1)Gutman Chana (2)Mordka i Blima z Rochwergów 
(3)21 grudnia 1935 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)69/39 (c)10 lipca 1939 
(1)Gutman Hersz Lejzor (2)Mordka i Blima z Rochwergów 
(3)2 stycznia 1938 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)70/39 (c)10 lipca 1939 

Numer domu 19B, numer mieszkania 2
(1)Lederman Abram (2)Moszek Lejb i Dwojra z Pukierów (3)1913 Oża-
rów (4)lokator (5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)615 

(1)Frydman Szajndla Dwojra (2)Lejzor i Rywka Kindla z Grynerów 
(3)1899 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)615 

Numer domu 10, numer mieszkania 3
(1)Waksman Chaja Marja (2)Rywan i Dobra Szerman (3)z aktu 1875 
Ożarów (4)lokator (5)handlarka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)615 

(14)Tarnów ul. Goldhammera 11/3 (15)(a)28 sierpnia 1939 (b)209/39
(c)20 maja 1942 

(1)Waksman Mirla (2)Chaja Marja Waksman (3)1906 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)615 (14)Tarnów 
ul. Targowa 9–10 pow. krakowski (15)(a)10 marca 1937 (b)25/37 

(c)30 kwietnia 1937 
(1)Waksman Chana Rojza (2)Chaja Marja Waksman (3)1908 Oża-
rów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)615 

(1)Waksman Sura Bajla (2)Chaja Marja Waksman (3)1910 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)615 (14)Tarnów ul. Moś-
cickiego 21/4 (15)(a)12 lipca 1938 (b)105/38 (c)17 sierpnia 1938 

Numer domu 7a, numer mieszkania 2
(1)Pik Icek Majer (2)Lejbuś i Idesa Mandel (3)17 grudnia 1878 Ożarów 
(4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)wdowiec (11)StOP 22 październi-
ka 1938 22/552/38 POP (13)(a)od urodzenia (b)615 
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(1)Pik Wolf (2)Majer i nieślubna żona Alta Chaja Karp (3)20 lutego 
1915 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO nr 134/30 dnia 7 wrześ-
nia 1938 r NSD 922180 UGO (13)(a)od urodzenia (b)615
(1)Pik Sura (2)Majer i nieślubna żona Alta Chaja Karp (3)18 sierp-
nia 1917 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)DO ZGO 13/ kwietnia 
1937 nr 21/37 NSD BN 826001 (13)(a)od urodzenia (b)615 

Numer domu 11
(1)Waksman z Szermanów Chendla (2)Szlama Gersz i Chaja z Kesten-
baumów (3)16 sierpnia 1881 Ożarów (4)lokator (5)handel (6)mojżeszowe 

(11)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)51/35 (c)8 października 1935 (17)Zapisa-
ni z urzędu, pismo StOp 21 września 1935 L.P. 10/406/35

(1)Waksman Dwojra (2)N i Chendla Waksman (3)9 lipiec 1910 
Ożarów (4)córka (5)przy matce (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)51/35 (c)6 października 1935

(1)Gryner Aron (2)Chaim Lejb i Dwojra Rojtryb (3)22 sierpień 1870 
Zaklików pow. Janów Lubelski (4)sublokator (5)szewc (6)mojżeszowe 

(11)m. Sandomierz ul. B. Joselewicza 2 (13)(a)27 listopada 1935 

(b)170/35(c)7 grudnia 1935 (14)zmarł (15)(a)31 paźdź 1937 (b)196/37 

(c)13 stycznia 1938 
(1)Gryner z domu Brotlajb Fajga (2)Herszek i Chawa Rojtryb (4)żona 
(5)przy mężu (6)mojżeszowe (11)m Sandomierz ul. B. Joselewicza 2 
(13)(a)27 listopada 1935 (b)170/35(c)7 grudnia 1935 

(1)Gryner Chaim (2)Aron i Fajga Brojsklab (4)syn (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (11)Sandomierz ul. B. Joselewicza 2 (13)(a)27 listopa-
da 1935 (b)170/35(c)7 grudnia 1935 
(1)Griner Rywka (2)Aron i Fajga Brotlajb (3)z aktu 1909 (4)córka  
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Sandomierz ul. Żydowska 28 

(13)(a)14 maja 1936 (b)41(c)8 lipca 1936 (14)Warszawa ul. Wołyńska 27 
m. 45 (15)(a)8 kwietnia 1938 (b)48/38 (c)30 czerwca 1938 
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Numer domu 12, numer mieszkania 1
(1)Zylberberg z Birenbaumów Fajga Szajndla (2)Chil i Rajzla Waj-
chman (3)23 września 1968 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarka 
(6)mojżeszowe (7)wdowa (12)616 (13)(a)od urodzenia (b)616 

(1)Zylberberg Plichtentrajn# z Zylberbergów Estera Rajzla 

(2)Abus i Fajga Szajndla Birenbaum (3)29 września 1904 Ożarów 
(4)córka żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna Szol 7 lutego 
1936 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)616 

^(1)Plichtentrajn Szol (2)Herszek Lejb i Szajdla Bima Sztajhord 
(3)1914 Tarłów gm. Ciszyca pow. Iłża (4)mąż (6)mojżeszowe
 (7)żonaty Estera Rajzla 7 lutego 1936 Ożarów (11)Ożarów  
ul. Ogrodowa 4 m. 2 Tom XIV str. 145 (13)(a)11 września 1936 

(c)11 września 1936 
^(1)Plichtentrajn Icek Jaker (2)Szoel i Estera Rajzla Zylber-
berg (3)20 listopada 1938 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)293/38 (c)13 lutego 1939 

^(1)Flaum Chaim Nusyn Icek (2)Chaskiel i Marja Brandla z Wajnry-
bów (4)członek rodziny (5)przy rodzicachB? (6)mojżeszowe (11)Pozorek 
gm. Częstocice pow. Opatowski (12)Ożarów (13)(a)19 lutego 1934 

(b)18/34 (c)13 kwietnia 1934 (14)Ostrowiec ul. Rynek 39 
(15)(a)14 sierpnia 1934 (b)160/34 (c)29 sierpnia 1934 

Numer domu 13, numer mieszkania 1
 (1)Rapoport Szmul Zajwel (2)Szyja i Brandla Birenbaum (3)14 paź-
dziernika 1901 Ożarów (4)lokator główny (5)handlarz (9)DO ZGO 
15 lipca 1936 NSD B 825948 (13)(a)od urodzenia (b)617 (14)Iłża ul. Na 
Probostwo 3 (15)(a)13 czerwca 1938 (b)80/38 (c)30 lipca 1938 

(1)Rapoport Szyja Lejbuś (2)Szmul Zajnwel i Bajla z Zylberber-
gów (3)26 czerwca 1937 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)231/37 (c)13 stycznia 1938 
(14)Iłża ul. Naprobostwo 3 (15)(a)13 czerwca 1938 (b)80/38
 (c)30 lipca 1938 
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Numer domu 16, numer mieszkania 1
(1)Birenbaum Chaja (2)Szmarja i Rywka Wajsman (3)12 sierpnia 1893 
Ożarów (4)właściciel domu (5)przy matce (6)mojżeszowe (13)(a)od uro-
dzenia (b)618 

(1)Birenbaum Wajnberg# Alter Icek (2)Jankiel Szmul i Chaja 
Birenbaum(3)16 stycznia 1921 Ożarów (4)syn (5)przy matce 
(6)mojżeszowe (9)ZGO DO nr 81/38 29 lutego 1938 NSD 922127 
(13)(a)od urodzenia (b)618 (17)Poprawiono na mocy metryki urodze-
nia nr 7/1921 z dnia 3 września 1929
(1)Birenbaum Chawa Rywka (2)Chaja Birenbaum (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)618 

(1)Birenbaum Fajga Gela (2)Chaja Birenbaum (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)618 

Numer domu 16, numer mieszkania 2
(1)Erlich Lejbuś Pejsak (2)Josek i Gitla Chana z Rochmanów 
(3)22 kwietnia 1876 Ostrowiec pow. Opatów (4)właściciel domu 
(5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (11)=(3) (13)(a)15 lutego 1900 (b)618 

(1)Erlich z Birenbaumów Ita Marma (2)Szmarja i Rywka Wajsman 
(3)18 kwietnia 1880 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od 
urodzenia (b)618 

(1)Erlich Fajga Szajndla (2)Lejbuś Pejsak i Ita Marma Birenbaum 
(3)23 sierpnia 1900 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)618 

(1)Erlich Josek (2)Lejbuś Pejsak i Ita Marma Birenbaum (3)21 lipca 
1904 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kat. C (c)Ostrowiec (13)(a)od 
urodzenia (b)618 

(1)Erlich Chaim (2)Lejbuś i Ita Marma Birenbaum (3)Ożarów 
(4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)szeregowiec (c)Ostrowiec (13)(a)od urodze-
nia (b)618 

(1)Erlich Etla (2)Lejbuś i Ita Marma Birenbaum (3)Ożarów (4)córka 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)618 

(1)Erlich Sura Małka (2)Lejbuś i Ita Marma Birenbaum (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)618 
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Numer domu 16, numer mieszkania 3
(1)Rapoport Szyja (2)Chaskiel i Hinda (3)Tarłów pow. Iłża (4)sukcesor 
domu (5)handlarz (11)=(3) (13)(a)1 marca 1918 (b)618 

(1)Rapoport z Birenbaumów Brandla (2)Szmarja i Rywka Wajsman 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)618 

(1)Rapoport Chaja Dwojra (2)Szyja i Brandla Birenbaum 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)618 

(1)Rapoport Chil Chaim (2)Szyja i Brandla Rapoport (3)Ożarów 

(4)syn (8)(a)kat. A legionista (b)1549 (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia 

(b)618 

(1)Rapoport Chaskiel (2)Szyja i Brandla Birenbaum (3)8 lutego 
1916 Tarłów pow. Iłża Ożarów# (4)syn (9)DO ZGO 9 czerwca 1936 
nr 34/36 NSD B 825936 (13)(a)od urodzenia (b)618 (17)Poprawiony 
na mocy metryki urodzenia

Numer domu 18, numer mieszkania 1
(1)Daches Herszek (2)Moszek i Fajga Abramowicz (3)1 grudnia 1858 
Ostrowiec pow. Opatów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(11)=(3) (13)(a)od urodzenia 1880? (b)619 (14)zmarł (15)(a)8 lipca 1933 (b)236 

(c)21 kwietnia 1934 

(1)Berksman Idesa (2)Fiszel (3)Ostrowiec pow. Opatów (11)=(3)  
(13)(a)1919 (b)619 

(1)Kopersztych Mendel Ela Icek (2)Lejbuś i Brandla Daches (3)Ożarów 
(4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe (11)Ożarów ul. Ostrowiecka Tom 
XV-24 (13)(a)14 maja 1934 (b)96/34 (c)14 maja 1934 

(1)Naparstek Gołda Liba (2)Chil Lipa i Marja Rywka Zisman 
(3)2 lutego 1904 Chmielnik (6)mojżeszowe (11)Chmielnik Rynek Duży 
(13)(a)14 maja 1934 (b)97/34 (c)14 maja 1934
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Numer domu 20, numer mieszkania 1
(1)Waksman Chil Josek (2)Zajwel i Dobra Szafir (3)8 grudnia 1880 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od 
urodzenia (b)620 

(1)Waksman z Kaców Fajga (2)Herszek i Sejra Gorenfeld (3)25 kwietnia 
1890 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)620 

(1)Waksman Jankiel Icek (2)Chil Josek i Fajga z Kaców (3)Ożarów 

(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)620 

(1)Waksman Benjamin Majer (2)Chil Josek i Fajga z Kaców 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)620 

(1)Waksman Andzel (2)Chil Josek i Fajga z Kaców (3)Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)620 

(1)Waksman Sejra (2)Chil Josek i Fajga z Kaców (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)620 

(1)Zylberg Aron (2)Chaim i Niuma z Cwajgów (3)6 lutego 1913 Zaklików 
pow. Janów Lubelski (4)zięcia (5)kupiec (6)mojżeszowe (11)Potok pow. 
Janów Lubelski (13)(a)2 października 1933 (b)371/33 (c)12 kwietnia 1934 

(1)Niselewicz Izrael (2)Bencjon i Małka z Blejch-Bordów (3)1912 Ka-
mieniec Litewski* (4)sublokator (5)nauczyciel (6)mojżeszowe (8)(a)kat. D 
(b)995 (c)Brześć nad Bugiem (11)Opole ul. Józefowska pow. puławski 
(13)(a)4 marca 1935 (b)21/35 (c)16 września 1935 

Numer domu 20, numer mieszkania 2
(1)Waksman z Szafirów Dobra (2)Wólf i Blima Kestenbaum (3)Ożarów 
(4)właściciel połowy domu (5)handlarka (7)wdowa (13)(a)od urodzenia (b)620 

(1)Waksman Estera Małka(2)Zajwel i Dobra z Szafirów 
(3)24 stycznia 1907 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)DO nr 24/33 
NSD A 952758 20 marca 1933 UGO (13)(a)od urodzenia (b)620 

(1)Waksman Icek Jankiel (2)Zajwel i Dobra z Szafirów (3)23 wrześ-
nia 1901 Ożarów (4)syn (7)żonaty Ita 12 grudnia 1934 (9)DO 
nr 11/34 NSD 952825 UGO 18 lutego 1934 (13)(a)od urodzenia 

(b)620 (17)Poprawiono na mocy metryki ślubu
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(1)Lejrer Waksman# z Lererów Ita (2)Moszek i Fajga Nacha 
z Szpeterów (3)20 luty 1897 Koprzywnica pow. Sandomierz 
Ożarów# (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna Icek 
Jankiel 12 grudnia 1934 […]A (11)Koprzywnica pow. Sandomierz 
(13)(a)1 marca 1930 (b)620 (17)Poprawiono na mocy metryki 
urodzenia i ślubu#

(1)Waksman Moszek Tanchem (2)Icek Jankiel i Ita z Lererów 
(3)29 września 1934 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzi-
cach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)371 

(1)Waksman Zajnwel (2)Icek Jankiel i Ita z Lererów (3)5 lipiec 
1932 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)372 

Numer domu 22, numer mieszkania 1
^(1)Klajman Jankiel (2)Lejbuś i Matla (3)Ożarów (4)ojciec (13)(a)od uro-
dzenia (b)621 (14)zmarł (15)(a)18 grudnia 1938 (b)252/38 (c)9 lutego 1939 
^(1)Klajman z Frydlenderów Czarna (2)Majer i Mindla (3)Ożarów 
(4)matka (13)(a)od urodzenia (b)621 (14)zmarła (15)(a)20 grudnia 1936 

(b)206/36 (c)8 lutego 1937 
 ^(1)Klajman Szol Majer (2)Jankiel i Czarna Frydlender (3)30 listo-
pada 1879 Ożarów (4)właściciel domu (5)furman (6)mojżeszowe 
(7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)621 

^(1)Klajman z Erlichzonów Sura Tauba (2)Uszer i Łaja  
(3)Ćmielów (4)żona (7)zamężna (11)=(3) (13)(a)1911 (b)621 

^(1)Klajman Moszek Ela (2)Szol Majer i Sura Tauba 
Erlichzon (3)1913 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od uro-
dzenia (b)621 
^(1)Klajman Matla (2)Szol Majer i Sura Tauba Erlichzon (3)1914 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)621 

^(1)Klajman Estera Etla (2)Szol Majer i Sura Tauba Erlichzon 

(3)1917 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)621 

^(1)Klajman Szachna (2)Szol Majer i Sura Tauba Erlichzon 

(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)621 
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^(1)Klajman Frajdla Gradla# (2)Szol Majer i Sura Tauba 
Erlichzon (3)10 lutego 1926 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodze-
nia (b)621 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
^(1)Klajman Abram Lejb (2)Szol Majer i Sura Tauba 
Erlichzon(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)621 

Numer domu 23, numer mieszkania 1
(1)Nisenbaum Ałta Matla (2)Naftuła i Brandla Fajga z Klajmanów 
(3)z aktu 1915 Zawichost (4)lokator (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(11) Zawichost ul. Ostrowiecka nr 34 (13)(a)31 października 1935 (b)158 

(c)22 listopada 1935 (14)Warszawa ul. Stawki 41 (15)(a)31 grudnia 1937 
(b)104/37 (c)12 lipca 1937 
(1)Nisenbaum Szajndla Dobra (2)Naftuła i Brandla Fajga z Klajma-
nów (3)z aktu 1917 Zawichost (4)członek rodziny (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (11)Zawichost ul. Ostrowiecka nr 34 (13)(a)31 październi-
ka 1935 (b)158 (c)22 listopada 1935 
(1)Nisenbaum Cutla Myndla (2)Naftuła i Brandla Fajga z Klajmanów 
(3)8 lutego 1918 Zawichost (4)siostra (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(11)Zawichost ul. Ostrowiecka nr 34 (13)(a)31 października 1935 
(b)158 (c)22 listopada 1935 (14)Warszawa ul. Stawki Parysowskiej nr 4/6 
(15)(a)31 grudnia 1937 (b)105/37 (c)12 lipca 1937 
(1)Nisenbaum Tauba Łaja (2)Naftuła i Brandla z Klajmanów  
(3)17 czerwca 1920 Zawichost pow. Sandomierz (4)siostra (5)przy rodzi-
cach (6)mojżeszowe (9)ZGO 10 stycznia 1938 nr 2/38 NSD 303648 
(11)Zawichost ul. Ostrowiecka nr 34 (13)(a)31 października 1935 
(b)158 (c)22 listopada 1935 (17)paszport zagraniczny nr 052099 1 marca 
1939 P-9/7/39 na wyjazd do Argentyny

Numer domu 24, numer mieszkania 1
(1)Kotek Majer Wólf (2)Szachor i Rywa Zajdenfeld (3)1904 Ożarów 
(4)właściciel domu (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)622 

(1)Kotek z Fingretów Fajga Małka (2)Mordka i Nachuma Waksman 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)622 
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(1)Kotek Mordka Lejb (2)Majer Wólf i Małka Fajga Fingret 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)622 

(1)Kotek Chaim Ela (2)Majer Wólf i Fajga Małka Fingret
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)622 

(1)Fingret Sura Łaja (2)Mordka Nachman i Rywka Waksman 
(3)15 czerwca 1912 Ożarów (4)siostra (6)mojżeszowe (9)ZGO 1 czerw-
ca 1935 DO nr 31/35 NSD B 334949 (11)StOp POP 7 czerwca 1935 
A-2/185/35 (13)(a)od urodzenia (b)622 

(1)Fingret Słuwa (2)Mordka Nachman i Rywka Waksman (3)1914 Oża-
rów (4)siostra (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)622 (14)zmarła 
(15)(a)12 lipca 1933 (b)237 (c)21 kwietnia 1934 

Numer domu 24, numer mieszkania 2
(1)Waksman Izral Jankiel (2)Herszek i Pesa Łaja Kogut (3)19 paździer-
nika 1898 Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (8)(a)Kat A (b)1883 

(c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)622 

(1)Waksman z Fingretów Estera Frajdla (2)Mordka Frajdla i Rywka 
Waksman (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)622 

(1)Waksman Sura Rywka (2)Izral Jankiel i Estera Frajdla Fingret 
(3)5 grudnia 1926 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)622 

(1)Waksman Lejbuś Mordka (2)Izral Jankiel i Estera Frajda 
z Fingretów (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)622 

Numer domu 26 9*, numer mieszkania 1PRK

(1)Zylberberg Mendel (2)Lejbuś i Marja Melman (3)Ożarów (4)właści-
ciel domu (5)handlarz (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)623 

(1)Zylberberg z Rozenfeldów Sura (2)Jankiel i Szajndla Sztol (3)Łoniów 
pow. Sandomierz (4)żona (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)623 

(1)Zylberberg Rajzla (2)Mendel i Sura Rozenfeld (3)Ożarów (4)cór-
ka (9)Krajowy UGO 1 lipca 1932? nr 18 (13)(a)od urodzenia (b)623 

(1)Zylberberg Blima (2 Mendel i Sura Rozenfeld (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)623 

Ulica Długa
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(1)Zylberberg Pinkwas (2)Mendel i Sura Rozenfeld (3)Ożarów 
(4)syn (6)mojżeszowe (7)żonaty Dwojra 4 marca 1938 Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)623 

^(1)Zylberberg z Grynerów Dwojra (2)Ela i Jochweta z Fiszmanów 
(3)1913 Ożarów (4)żona nr 5 (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamęż-
na Pinkwas 4 marca 1938 Ożarów (12)Ożarów ul. Szeroka nr 1  
str 35 Tom XVII (13)(a)od urodzenia (b)960 (c)17 października 1938

^(1)Zylberberg Hersz Lejb (2)Pinkwas i Dwojra Gryner 
(3)17 lutego 1939 Ożarów (4)syn nr 5 (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)158/39 (c)27 lipca 1939 

^(1)Zylberberg Brandla (2)Mendel i Sura Rozenfeld (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)623 

^(1)Rochwerg Alter Rachmil (2)Icek i Chana Ruchla Zylber-
berg (3)Ożarów (4)wnuczek (13)(a)od urodzenia (b)623 

Numer domu 26, numer mieszkania 2
(1)Grynwald Moszek (2)Rafał i Syma Sztram (3)Zawichost pow.  
Sandomierz (4)lokator (7)żonaty (11)=(3) (13)(a)1927 (b)623 (14)Radom  
ul. Skaryszewska 20 (15)(a)18 listopada 1935 (b)162 (c)7 grudnia 1935  
(17)Zameldowano w Radomiu dnia 7 stycznia 1936 KKRL 6/36  
14 lutego 1936 
(1)Grynwald z Mandlów Frajda (2)Icek Majer i Ruchla z Feder-
baumów (3)z aktu 1897 Zawichost pow. Sandomierz Ożarów# (4)żona 
(6)mojżeszowe (7)zamężna (11)Zawichost pow. Sandomierz (13)(a)1927 

(b)623 (14)Radom ul. Skaryszewska 20 (15)(a)18 listopada 1935 (b)162 

(c)7 grudnia 1935 (17)Zameldowano w Radomiu dnia 7 stycznia 1936 
KKRL 6/36 14 lutego 1936 

(1)Grynwald Alter Bencjon (2)Moszek i Frajda Mandel (3)1925 
Ożarów Zawichost pow. Sandomierz# (4)syn (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)623 (14)Radom ul. Skaryszewska 20 

(15)(a)18 listopada 1935 (b)162 (c)7 grudnia 1935 (17)Zameldowano
w Radomiu dnia 7 stycznia 1936 KKRL 6/36 14 lutego 1936 
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(1)Grynwald Chana Ruchla (2)Moszek i Frajda Mandel (3)20 paź-
dziernika 1927 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 
(b)623 (14)Radom ul. Skaryszewska 20 (15)(a)18 listopada 1935 

(b)162 (c)7 grudnia 1935 (17)Zameldowano w Radomiu dnia 
7 stycznia 1936 KKRL 6/36 14 lutego 1936 
(1)Grynwald Chaskiel (2)Moszek i Frajda Mandel (3)27 lutego 
1929 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)623 

(14)Radom ul. Skaryszewska 20 (15)(a)18 listopada 1935 (b)162 

(c)7 grudnia 1935 (17)Zameldowano w Radomiu dnia 7 stycznia 
1936 KKRL 6/36 14 lutego 1936
(1)Grynwald Sura Gitla (2)Moszek i Frajda z Mandlów (3)10 listo-
pada 1932 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)623 (14)Radom ul. Skaryszewska 20 

(15)(a)18 listopada 1935 (b)162 (c)7 grudnia 1935 (17)Zameldowano 
w Radomiu dnia 7 stycznia 1936 KKRL 6/36 14 lutego 1936

Numer domu 28, numer mieszkania 1
(1)Wajnberg Icek (2)Szlama i Łaja Eter z Emerów# (3)18 grudnia 1871 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (11)StOp 
POP 10 października 1937A-2/194/37 (13)(a)od urodzenia (b)624 

(1)Wajnberg z Tyszlerów Chawa Blima (2)Benjamin i Cywia Roch-
werg (3)18 kwietnia 1870 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)624 

(1)Frydman Moszek Lejzor (2)Alter i Frajda Wajnberg (3)Ożarów 
(4)kuzyn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)624 

^(1)Wajnberg Szyja (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (11)Podgórze gm. 
Ruda Kościelna pow. Opatów (13)(a)6 maja 1941 (b)181/41 (c)7 sierpnia 1942 
^(1)Wajnberg Sura (2)Alter i Rejza Kudłowicz (3)Ożarów (4)żona (5)przy 
mężu (6)mojżeszowe (11)Podgórze gm. Ruda Kościelna pow. Opatów 
(13)(a)6 maja 1941 (b)181/41 (c)7 sierpnia 1942 

^(1)Wajnberg Majer (2)Szyja i Sura Zyzopel (3)1 stycznia 1923* 
(4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Podgórze gm. Ruda Koś-
cielna pow. Opatów (13)(a)6 maja 1941 (b)181/41 (c)7 sierpnia 1942 
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^(1)Wajnberg Jankiel (2)Szyja i Sura Zysopel (3)16 stycznia 1927 
Podgórze gm. Ruda Kościelna pow. Opatów (4)syn (5)przy ro-
dzicach (6)mojżeszowe (11)Podgórze gm. Ruda Kościelna pow. 
Opatów (13)(a)6 maja 1941 (b)181/41 (c)7 sierpnia 1942 
^(1)Wajnberg Mordka Lejb (2)Szyja i Sura Zysopel (3)10 paździer-
nika 1931 Podgórze gm. Ruda Kościelna pow. Opatów (4)syn 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Podgórze gm. Ruda Kościelna 
pow. Opatów (13)(a)6 maja 1941 (b)181/41 (c)7 sierpnia 1942 
^(1)Wajnberg Mordka Moszek# (2)Szyja i Sura Zysapel (3)Podgórze 
gm. Ruda Kościelna pow. Opatów (4)syn (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (11)Podgórze gm. Ruda Kościelna pow. Opatów 
(13)(a)6 maja 1941 (b)181/41 (c)7 sierpnia 1942 
^(1)Wajnberg Liba (2)Szyja i Sura Zysapel (3)16 sierpnia 1926 
Podgórze gm. Ruda Kościelna pow. Opatów (4)córka (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (11)Podgórze gm. Ruda Kościelna 
pow. Opatów (13)(a)6 maja 1941 (b)181/41 (c)7 sierpnia 1942 
^(1)Wajnberg Serla (2)Szyja i Sura Zysapel (3)18 lipca 1918 (4)córka 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Podgórze gm. Ruda Kościelna 
pow. Opatów (13)(a)6 maja 1941 (b)181/41 (c)7 sierpnia 1942 
^(1)Wajnberg Mariem (2)Szyja i Sura Zysapel (3)Podgórze gm. 
Ruda Kościelna pow. Opatów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojże-
szowe (11)Podgórze gm. Ruda Kościelna pow. Opatów (13)(a)6 maja 
1941 (b)181/41 (c)7 sierpnia 1942 

Numer domu 30, numer mieszkania 1
(1)Fryd Chaim (2)Pinkwas i Cywia z Herszmanów (3)z aktu 1862 
Ożarów (4)lokator główny (5)pracownik łaźni (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)625 (14)Łódż ul. Solna 9 (15)(a)16 sierpnia 1938 
(b)118/38 (c)30 września 1938 

(1)Lebna Chaja Sura (3)Staszów pow. Sandomierz (11)=(3) (13)(a)od 1926 

(b)625 

(1)Czeresznia Mejlich Josek (2)NN i Sura Łaja Czeresznia (3)5 maja 
1915 Ożarów (4)członek rodziny (5)uczeń szewski (6)mojżeszowe 
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(12)Ożarów (13)(a)od 1926 (b)625 (14)Łódź ul. Solna 9 (15)(a)2 marca 1933 
(b)59/32 (c)13 kwietnia 1934 
(1)Czeresznia Moszek (2)NN i Sura Łaja Czeresznia (3)10 marca 1911 
Ożarów (4)członek rodziny (5)czapnik (6)mojżeszowe (11)Opatów 
(12)Ożarów (13)(a)25 października 1932 (b)65/32 (c)10 lutego 1933 
(14)Opatów ul. Iwańska 42 (15)(a)20 września 1933 (c)22 grudnia 1933 
(1)Czeresznia Mejlich Josek (2)NN i Sura Łaja Czeresznia (3)1915 
Ożarów (4)członek rodziny (5)uczeń szewski (6)mojżeszowe (11)Łódź 
ul. Solna 9 (12)Ożarów (13)(a)6 lutego 1933 (b)12/33 (c)9 lutego 1933 
(16)Wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 7 listopada 1936 
skazany na 4 lata więzienia, z pozbawieniem praw obywatelskich, 
skazany odzyska utracone prawa w dniu 3 czerwca 1950

Numer domu 32, numer mieszkania 1
(1)Bluer Alter Josek Pinkwas (2)Gerszon i Mirla Bokmajster 
(3)11 września 1889 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)Mojże-
szowe (9)UGO 6 maja 1930 nr 16 (13)(a)od urodzenia (b)626 (14)Łódź 
ul. Wolborska 40 (15)(a)23 maja 1935 (b)47/35 (c)5 lipca 1935  
(1)Bluer z Rozenszajnów Gitla (2)Lejzor i Bajla (3)Ożarów (4)żona 
(13)(a)od urodzenia (b)626 (14)Łódź ul. Wolborska 40 (15)(a)23 maja 1935 

(b)47/35 (c)5 lipca 1935
(1)Bluer Moszek Bojas (2)Alter Josek Pinkwas i Gitla Rozenszajn 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)626 (14)Łódź ul. Wolborska 40 
(15)(a)23 maja 1935 (b)47/35 (c)5 lipca 1935 
(1)Bluer Estera Brandla (2)Alter Josek Pinkwas i Gitla Rozenszajn 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)626 (14)Łódź ul. Wolborska 40 
(15)(a)23 maja 1935 (b)47/35 (c)5 lipca 1935

 
Numer domu 34, numer mieszkania 1PW

(1)Sznehendler Icek Szmul (2)Moszek Majer i Chana Alterman 
(3)31 stycznia 1870 Ostrowiec pow. Opatów (4)właściciel domu 
(5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (11)=(3) (13)(a)od 1890 (b)627  
(1)Sznehendler z Waksmanów Syma Rywka (2)Andzel i Małka 
Micmacher (3)z aktu 1870 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia(b)627 
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(1)Sznehendler Alter Berek(2)Icek Szmul i Syma Rywka  
Waksman (3)14 czerwca 1906 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe  
(9)DO ZGO 12 październnika 1934 nr 46/34 NSD B 334909 
(13)(a)od urodzenia (b)627
(1)Sznajdman Herszek Zysel (2)Boruch i Chemja Karpel 
(3)Ożarów (4)zięć (5)handlarz (7)żonaty 
(1)Sznajdman z Sznehendlerów Bajla Gitla (2)Icek Szmul i Syma 
Rywka Waksman (3)Ożarów (4)żona (7)zamężna 

(1)Sznajdman Chana Rywka (2)Herszek Zysel i Bajla Gitla 
Sznehendler (3)1917 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
(1)Sznajdman Hena Łaja (2)Herszek Zysel i Bajla Gitla 
Sznehendler (3)1921 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
(1)Sznajdman Mindla (2)Herszek Zysel i Bajla Gitla 
Sznehendler (3)1925 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe  
(1)Sznajdman Estera Małka (2)Herszek Zysel i Bajla Gitla 
Sznehendler (3)1926 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
(1)Sznajdman Lejbuś (2)Herszek Zysel i Bajla Gitla 
Sznehendler (3)1929 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe 

Numer domu 36, numer mieszkania 1PW

(1)Feldman z Klapermanów Rywka Łaja (2)Aron Hersz i Sura Sztajn-
cholc (3)4 grudnia 1866 Ostrowiec pow. Opatów (4)właściciel domu  
(5)handel (6)mojżeszowe (7)wdowa (10)StOp POP 25 czerwca 1936 nr 89. 
Otrzymała paszport do Palestyny z dnia 1 września 1936 
nr P-11/57/36 (11)=(3)(13)(a)4 grudnia 1900 (b)628 

(1)Feldman Chana Bajla (2)Josef i Rywka Łaja Klaperman (3)1911 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)628 (14)zmarła 
(15)(a)22 października 1932 w Ostrowcu (b)98 (c)15 października 1935 
 
(1)Feldman Szol (2)Josef i Gołda Rywka Blajberg (3)20 października 
1903 Ożarów (4)syn (5)handlarz (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)628  
(1)Honikman Rywka Łaja (2)Motel i Sura (3)Ożarów (13)(a)od uro-
dzenia (b)628 
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^(1)Feldman Sura Gołda (2)Szoel Rywa Łaja Honikman 
(3)9 grudnia 1932 Ożarów (4)syn metryka 3 (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)478 (c)23 kwietnia 1934  
^(1)Feldman Chaim Josef (2)Szoel i Rywka Łaja Honikman 
(3)1 maja 1931 Ożarów (4)syn metryka 3 (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)37/34 (c)30 kwietnia 1934 
^(1)Feldman Mordka Majer (2)Szoel i Rywka Łaja z Honik-
manów (3)12 grudnia 1936 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)143/37 (c)18 sierpnia 1937

^(1)Urbinder Icek (2)Chaim Hersz i Chana Liba Dodler (3)28 paź-
dziernika 1902 Opatów (4)zięć (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(11)=(3) (13)(a)15 marca 1929 (b)628 

^(1)Urbinder z Feldmanów Sura (2)Josek i Gołda Rywka  
z Blajbergów (3)16 maja 1901 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe 
(7)zamężna (10)POP StOp 28 sierpnia 1933 A-2/404/33 (13)(a)od 
urodzenia (b)628 

^(1)Urbinder Chanina Lejb (2)Icek i Sura Feldman (3)18 maja 
1928 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)628 

Numer domu 38 32, numer mieszkania 1PW

(1)Herszenhorn Lejbuś (2)Abram i Estera Zylberberg (3)21 sierpnia 
1881 Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (8)(a)kat. C 
(b)1396/op (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)629 

(1)Herszenhorn z Goldsztegierów Marja (2)Josek i Tauba z Bamszty-
ków (3)26 lutego 1879 Lipsko pow. Iłża (4)żona (6)mojżeszowe 
(7)zamężna (11)=(3) (13)(a)28 marca 1900 (b)629 (14)zmarła (15)(a)w Ożaro-
wie 6 listopada 1935 (b)253/35 (c)18 grudnia 1935 

(1)Herszenhorn Frajda (2)Lejbuś i Marja GoldszregerB? 
(3)1904 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)629 

(1)Herszenhorn Szmerla (2)Lejbuś i Marja GoldszregerB? 
(3)1908 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)629 

(1)Herszenhorn Josek (2)Lejbuś i Marja GoldszregerB? 
(3)1911 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)629 

(1)Herszenhorn Etla Tauba (2)Lejbuś i Marja GoldszregerB? 
(3)1918 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)629 

Ulica Długa



Ulica Gęsia641 
Numer domu 1, numer mieszkania 1PW

(1)Goldblum Jojna (2)Chil Mejlich i Mala Wajnryb (3)14 maja 1874 
Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia 
(b)630 

(1)Goldblum z Himelfarbów Ita Rajzla (2)Berek i Majta Szuchman 
(3)Klimontów pow. Sandomierz (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(11)=(3) (13)(a)1 kwietnia 1903 (b)630 

(1)Goldblum Chaskiel Lejb (2)Jojna i Słuwa Mandel (3)23 grud-
nia 1904 Ożarów (4)syn (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty Rytla 
Dwojra 2 stycznia 1934 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)630 

^(1)Goldblum z Rapoportów Ruchla Dwojra (2)Rywon i Chuma 
Rapopord (4)żona metryka 3 (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamęż-
na Chaskiel Lejb 2 lutego 1934 Ożarów (11)Lasocin pow. Opatów 
(13)(a)21 stycznia 1937 (b)38/37  (c)20 sierpnia 1937
 ^(1)Goldblum Chil Ela (2)Chaskiel Lejb i Rytli Dwojry 
 z Rapoportów (3)10 lipca 1933 Ożarów (4)członek rodziny 
 (5)przy ojcu (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)352 
 (c)31 grudnia 1934 

^(1)Goldblum Mala (2)Jojna i Ita Rajzla Himelfarb (3)1908 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)630 

^(1)Goldblum Chaja (2)Jojna i Ita Rajzla Himelfarb (3)1910 Oża-
rów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)630
^(1)Goldblum Moszek (2)Jojna i Ita Rajzla Himelfarb (3)1912 Oża-
rów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)630 

(1)Goldblum Abram (2)Jojna i Ita Rajzla Himelfarb (3)20 stycznia 
1915 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)630 

^(1)Goldblum Dobra (2)Jojna i Ita Rajzla Himelfarb (3)7 września 
1917 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)630 

^(1)Goldblum Frajdla (2)Jojna i Ita Rajzla Himelfarb (3)1920 Oża-
rów (4)córka (6)mojżeszowe (13)od urodzenia (b)630 
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Numer domu 1, numer mieszkania 2
(1)Orensztajn Icek (2)Mendel i Rachla Zylberberg (3)Ożarów (4)lokator 
(5)handlarz (7)żonaty (8)(a)kat. C (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)630 

(1)Orensztajn z Zylberbergów Rojza (2)Moszek i Idesa Zalewska  
(3)8 lutego 1901 Łódź (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (11)=(3) 
(13)(a)1 lutego 1923 (b)630 

(1)Orensztajn Josek Mendel (2)Icek i Rojza Zylberberg (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)630 

(1)Orensztajn Szelomo (2)Icek i Rojza Zylberberg (3)Ożarów (4)syn 
(14)zmarł (15)(a)23 lutego 1939 (b)149/39 (c)28 lipca 1939 
(1)Orensztajn Etla (2)Icek i Rojza Zylberberg (3)Ożarów (4)córka 
(1)Orensztajn Aleksander Dawid (2)Icek i Rajza Zylberberg 
(3)2 stycznia 1933 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 
(b)479 (c)23 kwietnia 1934 

Numer domu 2, numer mieszkania 1
(1)Rochwerg Abram (2)Ela Gersz i Ałta z Bronzajtów (3)Ożarów (4)właś-
ciciel domu (5)handlarz (8)(a)kat. A (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)632 

(1)Rochwerg z Grynerów Estera (2)Moszek Ela i Sura z Tyszlerów 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)632 

(1)Rochwerg Bajla Mirla (2)Abram i Sura z Grynerów (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)632 

(1)Rochwerg Szlama (2)Abram i Estera z Grynerów (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)632 

(1)Rochwerg Gamłyk (2)Abram i Estera z Grynerów (3)3 paździer-
nika 1919 Ożarów (4)syn (9)ZGO DO nr 83/38 29 kwietnia 1938 
NSD 922129 (13)(a)od urodzenia (b)632 

(1)Rochwerg Szmul (2)Abram i Estera z Grynerów (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)632 

(1)Rochwerg Sura (2)Abram i Estera z Grynerów (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)632 

(1)Rochwerg Hersz Lejzor (2)Abram i Estera z Grynerów 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)632 

Ulica Gęsia
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(1)Rochwerg Ałta Idesa (2)Abram i Estera z Grynerów (3)Ożarów 
(4)córka (13)od urodzenia (b)632 

(1)Rochwerg Moszek Ela (2)Abram i Estera z Grynerów (3)6 stycznia 
1933 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)134/37 (c)18 sierpnia 1937  

Numer domu 3, numer mieszkania 1
(1)Gwandszmiter Szulim Nusyn (2)Zelman i Sura Rozensztajn 
(3)16 marca 1864 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszo-
we (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)631 (14)zmarł (15)(a)13 sierpnia 1938 
(b)241/38 (c)9 lutego 1939 
(1)Gwandszmiter z Bronzajtów Chaja (2)Jukiel i Bajla z Frydmanów 
(3)z aktu 1862 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od uro-
dzenia (b)631

(1)Grynberg Chil Ojzer (2)Hercyk i Dwojra Gitla Zaleman 
(3)13 stycznia 1886 Ożarów (4)zięć (5)nauczyciel żydowski 
(6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)631 

(1)Grynberg z Gwandszmiterów Łaja (2)Szulim Nusyn i Chaja 
Bronzajt (3)13 grudnia 1885 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe 
(7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)631 

(1)Grynberg Berek (2)Chil Ojzer i Łaja Gwandszmiter 
(3)18 sierpnia 1909 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (7)żonaty 
Chaja Sura 18 lutego 1932 Ożarów (9)DO nr 118/36 StOp 
2 kwietnia 1936 NSD B 825922 (13)(a)od urodzenia (b)631 

^(1)Grynberg z Goldsztajnów Chaja Sura (2)Rachmil 
i Tauba Rysia z Frydów (3)Ożarów (4)żona rubryka 5 (5)przy 
mężu (7)Zamężna Berek 18 lutego 1932 Ożarów (12)Ożarów 
ul. Długa 9 m. 2 (13)(a)2 maja 1934 (b)45/34 (c)2 maja 1934 
(16)wyrokiem Sądu Grodzkiego w Ożarowie z dnia 23 lutego 
1931 […] skazana na dwa tygodnie aresztu w zawieszeniu 
na jeden rok
^(1)Grynberg Rachmil (2)Chil Ojzer i Łaja Gwandszmiter 
(3)21 stycznia 1914 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)631
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(1)Grynberg Bajla (2)Chil Ojzer i Łaja Gwandszmiter 
(3)13 listopada 1917 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)631
^(1)Grynberg Zelman (2)Chil Ojzer i Łaja Gwandszmiter 
(3)14 października 1920# Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)631 (17)na mocy metryki
^(1)Grynberg Frajda (2)Chil Ojzer i Łaja z Gwandszmiterów 
(3)10 maja 1923 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)DO ZGO 
nr 135/38 21 października 1938 NSD (13)(a)od urodzenia (b)631

 
(1)Münzberg Szlama Szyja (2)Moszek i Ruchla (3)13 maja 1887  
Ożarów* (4)sublokator (5)bez zawodu (6)mojżeszowe (11)Tarnobrzeg 
(13)(a)5 października 1939 (b)281/39 (c)15 maja 1942 

Numer domu 5, numer mieszkania 1
(1)Gotlib Wólf (2)Aron i Szajndla Gryner (3)7 maja 1863 Ożarów 
(4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia 
(b)633 (14)zmarł (15)(a)6 stycznia 1935 w Ożarowie (b)133 (c)17 lipca 1935 
(1)Gotlib z Gwandszmiterów Hinda (2)Lejbuś i Sura Rozensztajn 
(3)23 kwietnia 1862 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)633 

 
(1)Kerszenblat Hinda Mania (2)Szmul Baruch i Faiga Fruchlman 
(3)2 października 1865 Ożarów* (4)lokator (6)mojżeszowe (7)wdowa 
(11)Łódź ul. Piotrkowska 116 (13)(a)1 lipca 1936 (b)57/36 (c)17 listopada 1936 

Ulica Gęsia
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Numer domu 1, numer mieszkania 1
(1)Klajman Abram Lejbuś (2)Chil Moszek i Mindla z Cukrów (3)1905 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)634  
(1)Klajman z Klajmanów Chawa Sura (2)Icek i Rajzla z Klajmanów 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)634 

(1)Klajman Mendel (2)Abram Lejb i Sura z Klajmanów (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)634 

(1)Klajman Estera Ruchla (2)Abram Lejb i Chawa Sura z Klajma-
nów (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)634 

(1)Klajman Cypa Matla (2)Abram Lejbuś i Chawa Sura z Klajma-
nów (3)15 stycznia 1931 Ożarów (4)córka(5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)634 

Numer domu 2, numer mieszkania 1
(1)Epsztajn Pinkwas (2)Fiszel i Bajla Melman (3)21 kwietnia 1843 Oża-
rów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 
(b)635 (14)zmarł (15)(a)13 kwietnia 1933 (b)238 (c)21 kwietnia 1934 
(1)Epsztan z Frajdasów Ałta (2)Gimpel Mordka i Dwojra Łaja 
(3)Zawichost (4)żona (6)mojżeszowe (11)=(3) (13)(a)od 1900 (b)635  (14)zmarła 
(15)(a)21 maja 1937 (b)135/37 (c)13 sierpnia 1937 

Numer domu 2, numer mieszkania 2
(1)Kłus Benjamin (2)Zysel i Czarna (3)Włostów gm. Lipnik pow. Sando-
mierz (4)lokator (5)handlarz (11)Opatów (13)(a)od urodzenia (b)635 (c)od 1917  
(1)Kłus z Bachalsów Frajda (2)Szyja (13)(a)od 1917 (b)635 
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(1)Kłus Kłos# Zysel Lejzor (2)Benjamin i Frajda Bachals Ałta 
z Ruchlalforów# (3)5 października 1908 Włostów gm. Lipnik  
pow. Sandomierz Ożarów# 4)syn (5)przy ojcu (6)mojżeszowe  
(8)(a)kat. C (c)Ostrowiec (13)(a)od 1917 (b)635 (17)poprawiono na mocy 
aktu urodzenia#

Numer domu 2, numer mieszkania 3
(1)Flajszakier Chil (2)Icek i Łaja z Kaców (3)Ćmielów (4)lokator (11)=(3) 
(13)(a)1 marca 1917 (b)635 

(1)Waksman Rywka (2)Lejzor i Basia Rajzla Szerman (3)Ożarów (4)żona 
[(8)(a)kat. A (c)Ostrowiec]B? (13)(a)od urodzenia (b)635

(1)Waksman Łaja (2)NN i Rywka Waksman (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)635 

(1)Waksman Moszek Jankiel (2)Rywka Waksman (3)15 lipca 1918* 
Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)635 

(1)Waksman Ałta Chana (2)Rywka Waksman (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)635 

(1)Waksman Basia Rajzla (2)Rywka Waksman (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)635 

Numer domu 3, numer mieszkania 1
(1)Klajman 1° v. Rozenberg z Grynbaumów Mindla (2)Alter i Rywka 
(3)Ożarów (4)właściciel domu (5)robotnica (7)wdowa (13)(a)od urodzenia 
(b)636

(1)Klajman Bencjan (2)Szyja i Mindla Grynbaum (3)Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)636 

(1)Klajman Josek Berek (2)Szyja i Mindla Grynbaum (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)636 

(1)Klajman Chaja Hendla Szejwa (2)Szyja i Mindla Grynbaum 
(3)26 maja 1923 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(7)panna (9)DO 119/39 dnia 12 lipca 1939 ZGO NSD N 060126 
(13)(a)od urodzenia (b)636 
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(1)Milgram Fajga (2)Chaim Szyja i Milena z Zylberbergów (3)16 kwietnia 
1908 Sandomierz (4)lokator (5)przy mężu (6)mojżeszowe (11)Sandomierz 
ul. Sokolnickiego 16 (13)(a)17 marca 1938 (b)29/38 (c)4 lipca 38 (14)Ożarów 
ul. Wysoka 31a m. 2 Tom XVIII str. 45 (c)17 października 1938 

Numer domu 3, numer mieszkania 1PW

(1)Szerman Ita Chaja (2)Berek i Chana Fogiel (3)Ożarów (4)lokator 
(13)(a)od urodzenia (b)636 (14)Warszawa ul. Rynkowa 3 (15)(a)27 lutego 
1933 (b)25/33 (c)1 kwietnia 1933 

(1)Szerman Icek Berek (2)Ita Chaja Szerman (3)Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)636 (14)Warszawa ul. Ciepła 28 m. 20 
(15)(a)18 grudnia 1933 (b)11/34 (c)8 lutego 1934
(1)Szerman Michel (2)Ita Szerman (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodze-
nia (b)636 (14)Warszawa ul. Rynkowa 3 (15)(a)27 lutego 1933 (b)25/33 
(c)1 kwietnia 1933 

Numer domu 5, numer mieszkania 1
(1)Klajman Aron (2)Szyja i Estera Brandla Zylberberg (3)23 marca 
1906* Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
Mirla Dwojra 6 września 1931 Ożarów (8)(a)kat. C (c)Ostrowiec (10)POP 
V-95/XI-31 4 maja 1931 StOp (13)(a)od urodzenia (b)637 

K(1)Klajman z Koteków Mirla Dwojra (2)Nusyn Dawid i Marja z Gry-
nerów (3)16 stycznia 1901# Ożarów (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe 
(7)zamężna Aron 6 września 1931 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)637 

(17)wpisano na mocy metryki urodzenia#

(1)Kotek Klajman# Estera Rajzla (2)Aron i Mirla Dwojra Kotek 
(3)28 maja 1929 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)637 (17)poprawiono na podstawie metryki 
urodzenia#

(1)Kotek Klajman# Szyja Hejnech (2)Aron Mirla Dwojra Kotek 
(3)35 kwietnia 1931 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)637 (17)poprawiono na podstawie metryki 
urodzenia#
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(1)Klajman Fajga Łaia (2)Aron i Dwojra Mirla z Kotków 
(3)16 listopada 1936 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)Mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)222/37 (c)13 stycznia 1938  

Numer domu 5, numer mieszkania 2PRK

(1)Lustyk Moszek (2)Dawid i Matla z Lustyków (3)20 grudnia 1895 
Ożarów (4)lokator (6)mojżeszowe (9)UGO 5 czerwca 1930 nr 20 
(13)(a)od urodzenia (b)637 

(1)Lustyk z Herszenhornów Jochweta (2)Aron i Tauba Orensztajn 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (c)637 

Numer domu 7, numer mieszkania 1
(1)Plichtentrajnch# Lejbuś (2)Lejzor i Ruchla z Heldelsonów (3)6 lipca 
1884 Tarłów pow. Iłża (4)właściciel domu (5)piekarz (6)mojżeszowe 
(11)=(3) (13)(a)18 czerwca 1925 (b)638 (17)rubryka 2 poprawiono na 
Plichtentrajch#

(1)Plichtentrajn z Zylberbergów Szajndla (2)Szol i Marja Ruchla 
Kliger (3)Ożarów (4)żona (13)(a)17 czerwca 1925 (b)638 

(1)Plichtentrajn Blina (2)Lejbuś i Szajndla Zylberbergów 
(3)25 grudnia 1917 Tarłów pow. Iłża Ożarów# (4)córka 
(13)(a)18 czerwca 1925 (b)638 (17)Poprawiono na mocy metryki#

(1)Plichtentrajn Chil Majer (2)Lejbuś i Szajndla Zylberberg 
(3)Tarłów pow. Iłża (4)syn (13)(a)18 czerwca 1925 (b)638 

(1)Plichtentrajn Josek (2)Lejbuś i Szajndla Zylberbergów 
(3)10 maja 1921 Tarłów pow. Iłża Ożarów# (4)syn (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (7)kawaler (9)ZGO DO 6/39 18 stycznia 1939 NSD 
E 651612 (10)POP 21 stycznia 1939 A-2/38/39 StOp 
(13)(a)18 czerwca 1925 (b)638 (17)Poprawiono na mocy metryki#

(1)Plichtentrajn Chaim Szyma (2)Lejbuś i Szajndla Zylberberg 
(3)25 grudnia 1924 Tarłów pow. Iłża (4)syn (6)mojżeszowe 
(13)(a)18 czerwca 1925 (b)638 
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Numer domu 8, numer mieszkania 1
(1)Zycholc Szlama Icek (2)Chil Moszek i Ita Perla Goldenworen 
(3)14 października 1871 Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)639
(1)Zycholc z Micmacherów Fajga Ruchla (2)Szymszon i Pesla z Fisz-
manów (3)z aktu 1872 Ostrowiec pow. Opatów (4)żona (6)mojżeszowe 
(11)=(3) (13)(a)od 1892 (b)639

(1)Zycholc Chaim Lejbuś (2)Szlama Icek i Fajga Ruchla Micma-
cher (3)15 maja 1907 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (7)żonaty Etla 
1 stycznia 1936 Ożarów (8)(a)Kat C (b)2204 (c)Ostrowiec (13)(a)od 
urodzenia (b)639 

(1)Szrajbe Zycholc# ze Szrajberów Etla (2)Mendel i Dobra Zy-
cholc (3)Ożarów (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna 
Chaim Lejb 1 stycznia 1936 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)639 
(17)Poprawiono na mocy Aktu […] 62 Okręgu Bożniczego 
nr 15/35 dnia 10 września 1935

(1)Szrajbe Chil Moszek (2)Etla Szrajb (3)Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)639 

(1)Szraib Pesa Ita (2)Etla Szrajb (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od 
urodzenia (b)639 

(1)Zycholc Szymszon Wólf (2)Chaim Lejb i Etla z Szrajberów 
(3)15 maja 1933 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszo-
we (13)(a)od urodzenia (b)250/36 (c)8 lutego 1937 

(1)Szrajber Dobra (2)Chil Moszek i Ita Perla Zycholc (4)członek rodzi-
ny (5)przy dzieciach (6)mojżeszowe (13)(a)13 grudnia 1938 (b)209/38 
(c)20 lutego 1939

(1)Szrajber Sura Pesa (2)Mendel i Dobra Zycholc (3)21 lutego 1915 
Ożarów (4)członek rodziny (5)robotnica (6)mojżeszowe (12)Ożarów 
(13)(a)od 1930 (b)268/38 (c)13 lipca 1939 (14)Łódź ul. Lipowa 20 
(15)(a)22 kwietnia 1939 (b)112/39 (c)13 lipca 1939 (17)zapisana z urzę-
du na mocy zezwolenia Starostwa Opatów z dnia 17 kwietnia 
1939 nr 8/39
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Numer domu 8, numer mieszkania 2
(1)Micmacher Lejzor Abram (2)Szymon i Rywka Zylberberg 
(3)22 grudnia 1879 Ożarów (4)lokator (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)639 

K(1)Micmacher Chana ze Szpindlerów (2)Wólf i Frajda Szrafman 
(3)z aktu 1883 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od uro-
dzenia (b)639 

(1)Micmacher Rywka (2)Lejzor Abram i Chana Szpindler 
(3)15 sierpnia 1913 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)639 

(1)Micmacher Szymon (2)Lejzor Abram i Chana Szpindler  
(3)1915 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)639 

(1)Micmacher Frymeta (2)Lejzor Abram i Chana Szpindler 
(3)5 lutego 1917 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)639 

Numer domu 9, numer mieszkania 2PRK

(1)Klaper Wólf Hersz (2)Majer i niezamężna Szosia Rajzla Fajgnles 
(3)31 marca 1901 Lublin (4)lokator (8)(a)kat. A (c)Lublin (11)Lublin 
(13)(a)1 marca 1925 (b)640 

K(1)Klaper Necha z Nudelmanów (2)Lejbuś i (Gołda) Hudesa z Fude-
mów (3)z aktu 1900 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)1 czerwca 1925 

(b)640 

(1)Klaper Uryś Szaja (2)Wólf Hersz i Necha Nudelman (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)640 

(1)Klaper Łaja (2)Wólf Hersz i Necha Nudelman (3)10 lutego 1931 
Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)640 

Numer domu 11, numer mieszkania 2
(1)Waksman Moszek (2)Herszek i Chana Dyna Merman (3)14 listopada 
1884 Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)641 

Ulica Górna
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K(1)Waksman Frymeta z Kwinkowskich (2)Abram i Tauba Krat 
(3)Zawichost pow. Sandomierz (7)zamężna (11)Zawichost pow. 
Sandomierz (13)(a)1 lutego 1906 (b)641 

(1)Waksman Fajga Toba (2)Moszek i Frymeta Kwinkowska 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)641 (14)zmarła 
(15)(a)23 sierpnia 1933 (b)239 (c)21 kwietnia 1934 
(1)Waksman Szol (2)Moszek i Frymeta Kwinkowska (3)16 stycznia 
1910 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)641 

(1)Waksman Nachman (2)Moszek i Frymeta Kwinkowska 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)641 

(1)Waksman Chil Jankiel (2)Moszek i Frymeta Kwinkowska 
(3)20 października 1915 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)641 

(1)Waksman Chaja Iska (2)Moszek i Frymeta Kwinkowska 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)641 

(1)Waksman Estera Cywia (2)Moszek i Frymeta Kwinkowska 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)641 

Numer domu 13, numer mieszkania 2
(1)Waksman Icek (2)Herszek i Chena Dyna Merman (3)Ożarów (4)właś-
ciciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty Łaja 5 stycznia 1934 Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)143 

K(1)Boksenbaum Waksman# Perla Łaja z Boksenbaumów (2)Chaskiel 
i Chana z Dancychów (3)Ostrowiec pow. Opatów (4)żona (5)przy mężu  
(6)mojżeszowe (7)zamężna Icek 5 stycznia 1934 (11)Ostrowiec pow. Opa-
tów (13)(a)11 lutego 1918 (b)143 (17)Poprawiono na mocy metryki ślubu

(1)Waksman Chaskiel Lejb (2)Icek i Łaja Perla z Boksenbaumów 
(3)7 października 1930 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzi-
cach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)353 

(1)Waksman Ester Mirjam (2)Icek i Perla Łaja z Boksenbaumów 
(3)5 listopada 1932 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszo-
we (13)(a)od urodzenia (b)356/34 
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(1)Waksman Hena Dyna (2)Icek i Perla Łaja z Boksenbaumów 
(3)10 maja 1935 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)243/36 (c)8 lutego 1937 
(1)Waksman Iska Gendla (2)Icek i Łaja z Boksenbaumów 
(3)1 lutego 1938 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)155/38 (c)3 października 1938 

Numer domu 13, numer mieszkania 4
(1)Klajman Alter Daniel (2)Berek i Sura Lederman (3)22 grudnia 1893 
Ożarów (4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (8)(a)kat. A (b)1182 

(c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)642 

K(1)Klajman Dwojra z Meklerów (2)Gersz i Rywka Brykman (3)Ostro-
wiec pow. Opatów (4)żona (11)Ostrowiec woj. kieleckie (13)(a)18 września 
1919 (b)642 

(1)Klajman Lejbuś (2)Alter Daniel i Dwojra Mekler (3)1923 Oża-
rów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)642 

(1)Klajman Abram (2)Alter Daniel i Dwojra Mekler (3)1925 Oża-
rów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)642 

(1)Klajman Naftuła (2)Alter Daniel i Dwojra Mekler (3)1929 Oża-
rów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)642 

Numer domu 15, numer mieszkania 3
(1)Waksman Estera (2)Herszek i Chena Dyna Merman (3)Ożarów 
(4)lokator (5)handel (13)(a)od urodzenia (b)643 

Numer domu 15, numer mieszkania 4
(1)Gotlib Lejbuś (2)Kuna (3)Ożarów (4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(11)Tarłów pow. Iłża (13)(a)1 marca 1906(b)643 

K(1)Gotlib Bajla Dyna z Herszenhornów (2)Jankiel i Chaja Łaja  
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)1 marca 1906 (b)643 

(1)Gotlib Chaja Łaja (2)Lejbuś i Bajla Dyna Herszenhorn  
(3)z aktu 1921 Ożarów [Tarłów pow. Iłża]# (4)córka (6)mojżeszowe  
(13)(a)od urodzenia (b)643 

Ulica Górna
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(1)Gotlib Jenta [Chinda]# Perla (2)Lejbuś i Bajla Dyna Herszen-
horn (3)z aktu 1923 Ożarów [Tarłów pow. Iłża]# (4)córka (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)643 

(1)Gotlib Kuna (2)Lejbuś i Bajla Dyna Herszenhorn (3)Ożarów  
(4)synB? (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)643 
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Ulica Kolejowa843

Numer domu 1, numer mieszkania 2
(1)Ryba Aron Moszek (2)Lejbuś i Ita Apelbaum (3)27 maja 1877 
Ożarów (4)właściciel (5)handlarz (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)670 
(17)Główna 26
(1)Ryba z Wagnerów Brucha (2)Szachna i Ruchla Rozenbaum 
(3)17 marca 1876 Ożarów (4)żona (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)670

(1)Ryba Abram Jakub (2)Aron Moszek i Brucha Wagner  
(3)7 kwietnia 1901 Ożarów (4)syn (7)żonaty (8)(a)kat. C (b)Ostrowiec 
(9)UGO 19 maja 1932 nr 8 (11)POP StOp 28 lipca 1933 
A-2/310/33 (13)(a)od urodzenia (b)670 (17)Główna 26
(1)Ryba z Kandelów Rywka Fajga Łaja (2)Bencjon i Etla z Fry-
denzonów (3)14 czerwca 1901 (4)Sandomierz (5)żona (8)zamężna 
(9)UGO 19 maja 1932 nr 9 (11)Sandomierz (13)(a)1 lutego 1923 (b)670

(1)Ryba Lejba (2)Abram Jakub i Rywka Fajga Łaja Kandel 
(3)4 kwietnia 1924* Ożarów (4)syn (11)Łódź ul. Zawadzka 19/1 

(13)(a)od urodzenia (b)670

^(1)Rabinowicz Chana Jochweta (2)Berek i Rywka Rajzmen 
(3)27 listopada 1885 (4)lokator (7)rozwiedziona (13)(a)1 czerwca 1937 

(b)40/37 (c)13 sierpnia 1937 (14)Łódź ul. Sienkiewicza 9 
(15)(a)[4 stycznia]A 1938 (b)1/38 (c)15 marca 1938

^(1)Rabinowicz Genendla (2)Chaja Dawid i Chawa Jochweta 
Blumenfeld (3)24 stycznia 1909 Radomsko* (4)lokator 
(11)Łódź ul. Zawadzka 19/1 (13)(a)23 maja 1936 (b)44/36 

(c)7 października 1936 (14)zmarła(15)(a)10 czerwca 1936 

(b)121/36 (c)7 października 1936

43  APKoS, AGO, Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Kolejowa i Krótka, 
sygn. 24/23/0/-/32, 1893–1954, k. 1–181.
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Numer domu 4, numer mieszkania 1
^(1)Warszawska z Hirszmanów Łaja Gitla (2)Lewek i Frajda Alperson 
(3)7 lutego 1869 Zawichost pow. Sandomierz (4)matka (7)wdowa 
(11)Zawichost pow. Sandomierz (13)(a)18 lutego 1889 (b)671

^(1)Warszawski Icek (2)Lejzor i Łaja Gitla z Hirszmanów (3)22 
czerwca 1890 Ożarów (4)właściciel (5)krawiec (9)DO nr 54/37 dnia 
25 kwietnia 1937 ZGO NSD 309 620 (13)(a)od urodzenia (b)671
^(1)Warszawska z Frydmanów Hena (2)Szmul i Chana Warszaw-
ska (3)Radom (4)żona (11)Radom (13)(a)1 lutego 1915 (b)671

^(1)Warszawski Szmul (2)Icek i Hena z Frydmanów 
(3)9 kwietnia 1918* Ostrowiec pow. Opatowski (4)syn 
(9)DO ZGO 1937 42/37 NSD D 309608 (11)StOp 26 sierpnia 
1937 K 2/469/37 POP (11)Ostrowiec pow. Opatów 
(13)(a)9 kwietnia 1918 (b)671
^(1)Warszawska Rajzla (2)Icek i Hena z Frydmanów 
(3)14 kwietnia 1919* Ożarów (9)DO 30 października 1939 
ZGO (13)(a)od urodzenia (b)671
^(1)Warszawski Lejzor (2)Icek i Hena z Frydmanów 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)671

(1)Warszawski Gerszon (2)Lejzor i Łaja z Hirszmanów (3)22 lipca 
1902 Ożarów (4)brat (8)(a)szeregowiec (c)Ostrowiec (9)DO nr 61/82 
UGO 30 sierpnia 1933 […]A 952795 (13)(a)od urodzenia (b)671
(14)Ostrowiec ul. Kościelna 24/2 pow. Opatów (15)(a)4 września 
1937 (b)147 (c)19 listopada 1937

(1)Kohn Icek (2)Zysking i Estera Hudesa Herszenblat (3)3 grudnia 1919 
Urzędów pow. Janów Lubelski woj. lubelskie (4)krewny (5)technik 
(7)kawaler

Numer domu 5, numer mieszkania 1PW

^(1)Sobel z Kestenbaumiców Pesa Touba (2)Gerszon i Curtla Hana 
Birenbaum (3)23 maja 1860 Ożarów (4)matka (7)wdowa (13)(a)od urodze-
nia (b)672 (14)zmarła(15)(a)18 października 1933 (b)240 (c)21 kwietnia 1934 
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(1)Sobel Jankiel Szmul (2)Berek i Pesa Touba Kestenbaumic 
(3)20 marca 1896 Ożarów (4)właściciel (5)handlarz (8)(a)szeregowiec 

(c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)672
(1)Sobel Sura (2)Jankiel Szmul i Drejzla z Zysapelów (3)z aktu 
1922 Ożarów (4)córka(13)(a)od urodzenia (b)672 
(1)Sobel Ałta Malka (2)Jankiel Szmul i Drejzla z Zysapelów 
(3)20 września 1923 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)672 
(1)Sobel Berek Jeremiasz (2)Jankiel Szmul i Drejzla z Zysape-
lów (3)6 maja 1925 Ożarów (4)syn (11)Paszport zagraniczny do 
Palestyny StOp w dniu 28 września 1936 nr P. 11/140 
i 14[…]A/36 (13)(a)od urodzenia (b)672 
(1)Sobel Cetka Czertla# (2)Jankiel Szmul i Drejzla z Zysape-
lów (3)22 maja 1928 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (13)(a)od 
urodzenia (b)672 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia# 

Numer domu 6, numer mieszkania 1
(1)Waksman Benjamin Hersz (2)Zelman i Chana Nisenbaum 
(3)[4 maja 1892]* Iłża (4)właściciel (5)handlarz (7)żonaty Rajzla 29 
listopada 1911 (8)(a)kat. C (c)Ostrowiec (11)Iłża (13)(a)1 września 1914 (b)673
(1)Waksman z Mandlów Rajzla (2)Szlama Mordka i Kajla z Szafirów 
(3)14 kwietnia 1891 Ożarów (4)żona (5)przy mężu (7)zamężna Benjamin 
Hersz 29 listopada 1911 (13)(a)od urodzenia (b)673 

(1)Waksman Fajga (2)Benjamin Hersz i Fryda Rajzla (3)26 grudnia 
1916 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (13)(a)od urodzenia (b)673
(1)Waksman Moszek Zelman (2)Benjamin i Rajzla Mandel 
(3)12 września 1919 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (9)ZGO 
nr 7/39 20 stycznia 1939 DO NSD E 651 613 (11)StOp POP  
28 stycznia 1939 nr A-2/146/38 (13)(a)od urodzenia (b)673 

(17)paszport zagraniczny
(1)Waksman Chaja Frymeta (2)Benjamin i Rajzla Mandel 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)673
(1)Waksman Izral (2)Benjamin i Rajzla Mandel (3)Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)673
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(1)Rosenberg Ides (2)Izlael i Ruchla z Szpilmanów (3)1913 Ostrowiec 
pow. Opatów* (4)członek rodziny (11)Ostrowiec pow. Opatów
(13)(a)5 grudnia 1941 (b)2 lutego 1941 (c)7 sierpnia 1942
(1)Foremniak Marianna (2)Tomasz i Elżbieta z Michałowskich 
(3)4 maja 1874 Chermanowice? gm. Ciszyca* (4)lokator (5)robotnica 

(11)Sobów gm. Ożarów (13)(a)5 maja 1930 (b)2 lutego 1930

Numer domu 7, numer mieszkania 1
(1)Klajman Berek (2)Nusyn Dawid i Bajla Matla z Elkuchenów 
(3)20 maja 1894 Ożarów (4)właściciel domu (13)(a)od urodzenia (b)674
(1)Klajman z Lauferów Hendla (2)Izral i Brandla z Zalemanów 
(3)z aktu 1887 Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)674

(1)Klajman Abram Icek (2)Berek i Chendla z Lauferów (3)z aktu 
20 marzec 1918 (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)674 (17)Wpisano na 
mocy metryki urodzenia
(1)Klajman Izral Szlama (2)Berek i Chendla z Lauferów (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)674
(1)Klajman Sura Jochweta (2)Berek i Chendla z Lauferów (3)z aktu 
1924 (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)674
(1)Klajman Moszek Chaim (2)Berek i Chendla z Lauferów 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)674

Numer domu 8, numer mieszkania 1
(1)Mandel Mordka (2)Abram i Frymeta z Fuksów [Szuchmaniczów]* 
(3)16 lutego 1857 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)675
(1)Mandel z Szafirów Kajla (2)Moszek i Łaja Zauberman (3)z aktu 1856 
Wyszmontów gm. Ożarów (4)żona (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)675 
(14)zmarła (15)(a)5 kwietnia 1938 (b)155/38 (c)3 października 1938 

Numer domu 9, numer mieszkania 1
(1)Lederman Wólf Jakób (2)Pinkwas i Szejwa z Rochwergów (3)z aktu 
1889 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty  
(8)(a)kat. C (c)Ostrowiec (9)UGO 26 czerwca 1931 nr 11 (13)(a)od urodze-
nia (b)676
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(1)Lederman z Orensztajnów Tauba (2)Hercyn i Gryna Frydmanów 
(3)z aktu 1885 (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)676

(1)Lederman Abram Icek (2)Wólf Jakób i Tauba Orensztajn 
(3)[21 listopada 1910]* Ożarów (4)syn (7)żonaty Rywka 24 sierpnia 
1939 Ożarów (8)(a)kat. A (b)1411 (c)Ostrowiec (9)UGO 29 kwietnia 1929 
nr 9 (11)POP StOp A2/505/33 z dnia 18 października 1933  
(11)StOp 11 sierpnia 1934 nr 11/106/34 otrzymał paszport do Francji 
nr 145/225378 w dniu [10 marca] A 1934 (13)(a)od urodzenia (b)676
(1)Lederman Ałta Szejwa (2)Wólf Jakób i Tauba Orensztajn 
(3)z aktu 1917 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)676 

(1)Lederman Chawa Sura (2)Wólf Jakób i Tauba Orensztajn 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)676
(1)Lederman Jochweta Łaja (2)Wólf Jakób i Tauba Orensztajn 
(3)Ożarów (4)córka

(1)Lederman Tauba (2)Pinkwas i Szejwa (3)1903 Ożarów (4)członek 
rodziny (5)robotnica (6)mojżeszowe (11)Łódź ul. Lipowa 18 (12)Ożarów 
(13)(a)5 września 1932 (b)50/32 (c)w lutym 1933

Numer domu 10, numer mieszkania 1
(1)Epsztajn Naftuła (2)Icek i Idesa Mekler (3)16 grudnia 1887 Ożarów 
(4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (8)(a)kat. C (c)Ostrowiec 
(13)(a)od urodzenia (b)677
(1)Epsztajn z Selcerów Chaj Małka (2)Moszek Jankiel i Sura Rochwerg 
(3)18 marca 1886 (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)677

(1)Epsztajn Izral Chaim (2)Naftuła i Chaja Małka Selcer (3)16 
lipca 1911 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)ZGO […]A luty 1938 
nr 8/38 DO NSD 303 654 (11)StOp POP 16 lutego 1939 
nr A2/04/39 (13)(a)od urodzenia (b)677
(1)Epsztajn Idesa (2)Naftuła i Chaja Małka Selcer (3)30 listopada 
1917 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)677
(1)Epsztajn Majer (2)Naftuła i Chaja Małka Selcer (3)13 kwietnia 
1919 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (7)kawaler 
(9)ZGO DO nr 68/39 19 kwietnia 1939 nr NSD E 651 674 
(13)(a)od urodzenia (b)677
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(1)Epsztajn Abram Icek (2)Naftuła i Chaja Małka Selcer (3)[6 grud-
nia 1927]* Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)677
(1)Epsztajn Tauba (2)Naftuła i Chaja Małka Selcer (3)25 lipca 1926 
(4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)677 

(c)11 maja 1934

Numer domu 11, numer mieszkania 1PW

(1)Epsztajn Fiszel Lejbuś (2)Pinkwas i Łaja Orensztajn (3)25 czerwca 
1864 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)wdowiec 
(13)(a)od urodzenia (b)678

(1)Epsztajn Alter Jankiel Icek (2)Fiszel Lejbuś i Kinda Majta 
Zauberman (3)13 stycznia 1898 Ożarów (4)syn (5)handlarz 
(6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)678
(1)Epsztajn z Kochenów Szajndla Rywka (2)Izral Josek i Sura 
Tauba Fajngold (3)5 września 1897 Zawichost pow. Sandomierz 
(4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (9)DO nr 104/38 NSD 922 150 
ZGO (11)Zawichost pow. Sandomierz (13)(a)od 1 grudnia 1925 (b)678

(1)Epsztajn Szlama Chaim Berek (2)Alter Jankiel i Szajndla 
Kochen (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)678
(1)Epsztajn Mordka (2)Alter Jankiel i Szajndla Kochen 
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)678
(1)Epsztajn Moszek (2)Alter Jankiel Icek i Szajndla Rywka 
z Kohenów (3)28 stycznia 1932 (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)39/[9]A (c)25 kwietnia 193[4 lub 9]A

(1)Goldsztajn Ber (2)Hersz Jenta (3)30 maja 1919 Lublin* (4)członek 
rodziny (5)na utrzymaniu (6)mojżeszowe (11)Lublin (13)(a)10 maja 1940 

(b)178/40 (c)20 czerwca 1942

Numer domu 12, numer mieszkania 1
(1)Rozenblat Chaim Szyma (2)Chaskiel i Ruchla Goldwaser 
(3)21 kwietnia 1881 Raków gm. Rebów pow. Opatów (4)właściciel 
domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (11)Raków gm. Rembów 
pow. Opatów (13)(a)1 października 1898 (b)679 (14)zmarł (15)(a)w Ożarowie 

(b)11 sierpnia 1935 (c)196/35 30 grudnia 1935

Ul
ic

a 
Ko

le
jo

w
a



 135

(1)Rozenblat z Rochwergów Frajda (2)Pinkwas i Ita Boksenbaum 
(3)21 stycznia 1879 Ożarów(4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)679 

(1)Rozenblat Pejsak (2)Szyma i Frajda Rochwerg (3)z aktu 1911 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kat. D (b)1448 (c)Ostrowiec 
(13)(a)od urodzenia (b)679 (14)Łódź ul. Śródmiejska 71 pow. Łódź 
(15)(a)21 lutego 1935 (b)20/35 (c)8 kwietnia 1935
(1)Rozenblat Blima (2)Szyma i Frajda Rochwerg (3)z aktu 1914 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)679
(1)Rozenblat Dyna (2)Szyma i Frajda Rochwerg (3)z aktu 1917 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)679 (14)zmarła 
(15)(a)w Ożarowie (b)15 sierpnia 1935 (c)197/35 30 grudnia 1935

Numer domu 12A, numer mieszkania 1
K(1) Klajmic Frajmanow[a] Małka (2)Dawid i Chana Rochwerg 
(3)z aktu 1911 Ożarów (4)właścicielka domu (5)handel (6)mojżeszowe 
(7)zamężna Hejnoch 22 października 1937 Ożarów (13)(a)od urodzenia 

(b)680
^(1)Klajmic Hejnoch (2)Szyja Bajla Dwojra z Sztajnhardów (3)26 lipca 
czerwca# 1909 Ożarów (5)handlarz (7)żonaty Małka 22 października 
1937 Ożarów (8)(a)kat. A (b)1555/Opatów (c)Ostrowiec (9)ZGO DO 18 
listopada […]A (11)POP 5 września 1932 nr A 268 132 StOp (12)Ożarów 
ul. Plac Wolności Tom XVIII 197 (13)(a)od urodzenia (b)985 (c)17 lipca 
1938 (17)poprawiono na podstawie metryki urodzenia#

^(1)Klajmic Dawid Michel (2)Hejnoch Małka z Flajmanów 
(3)25 marca 1933 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)130/37 (c)19 sierpnia 1937 
^(1)Klajmic Chaim Boruch (2)Hejnoch Małka z Frajmanów 
(3)26 maja 1937 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)129/37 (c)19 sierpnia 1937 (14)zmarł 
(15)(a)6 stycznia 1938 (b)149/38 (c)3 października 1938
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^(1)Frajman Abram Szlama (2)Dawid i Chana Rochwerg (3)20 wrześ-
nia 1912 Ożarów (4)brat (6)mojżeszowe (9)Otrzymał paszport 
do Brazylii w Starostwie Opatów w dniu 10 stycznia 1934 nr 224 809 
(13)(a)od urodzenia (b)680

Numer domu 12A, numer mieszkania 2
(1)Waksman J[a]nkiel (2)Lejbuś i Minka Bronsztajn (3)Ożarów 
(4)lokator (13)(a)od urodzenia (b)680
(1)Herszenhorn Frajda (2)Lejbuś i Marja Goldsztajn (3)Lipsko 
pow. Iłża (11)=(3) (13)(a)1 lutego 1908 (b)680

(1)Herszenhorn Tauba (2)Jankiel Frajda Herszenhorn (3)20 wrześ-
nia 1925 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)680
(1)Herszenhorn Ałta (2)Frajda Herszenhorn (3)Ożarów (13)(a)od 
urodzenia (b)680

Numer domu 12B, numer mieszkania 1
(1)Bajgielman Mordka (2)Moszek i Szajndla Frymerman (3)24 paź-
dziernika 1876 Ostrowiec pow. Opatów (4)właściciel domu (5)handlarz 
(6)mojżeszowe (7)żonaty (11)Ostrowiec pow. Opatów (13)(a)1 października 
1890 (b)681 (14)zmarł (15)(a)3 września 1938 (b)244/38 (c)9 lutego 1939
(1)Bajgielman z Rochwergów Sura (2)Pinkwas i Cypa Boksenbaum 
(3)22 listopada 187[5 lub 9]A (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)681

(1)Bajgielman Chana Małka (2)Mordka i Sura Rochwerg 
(3)18 września 1905 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od uro-
dzenia (b)681 (14)zmarła (15)(a)18 lutego 1938 (b)150/38 

(c)3 października 1939
(1)Bajgielman Lejbuś (2)Mordka i Sura Rochwerg (3)3 czerwca 
1918 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)Otrzymał paszport zagra-
niczny do Brazylii z Starostwa Opatowskiego w dniu 26 paź-
dziernika 1937 L. BP 30/177 183 (13)(a)od urodzenia (b)681
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Numer domu 13, numer mieszkania 1
(1)Lauberman Chaim Szymon (2)Nusyn Dawid i Fajga Gitla Szrajb-
man (3)14 lipca 1896 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz 
(6)mojżeszowe (7)żonaty Małka Dyna 5 kwietnia 1931 Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)682
(1)Lauberman z Rozenblumów Małka Dyna (2)Herszla i Ita Dwojra 
Zuberman (3)Waśniów pow. Sandomierz (4)żona (5)przy mężu 
(6)mojżeszowe (7)zamężna Chaim Szymon 5 kwietnia 1931 Ożarów 
(11)Waśniów gm. Waśniów pow. Sandomierz (13)(a)1 lutego 1926 (b)682

(1)Lauberman Alter Josef (2)Chaim Szymon i Małka Dyna  
Rozenblum (3)1 lutego 1925 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)682
(1)Lauberman Fajga Gitla (2)Chaim Szymon i Małka Dyna  
Rozenblum (3)15 czerwca 1927 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)682
(1)Lauberman Kajla Rachel (2)Chaim Szymon i Małka Dyna 
Rozenblum (3)20 kwietnia 1930 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)682

Numer domu 13, numer mieszkania 2
(1)Lauberman Szmul Mejlich (2)Nusyn Dawid i Fajga Gitla Srajbman 
(3)18 marca 1902 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (9)DO ZGO 
6 maja 1935 nr 21/35 NSD 13 […]A 334 939 (11)StOp 14 maja 1935 
nr A2/140/35 POP (13)(a)od urodzenia (b)682 (16)Wyrokiem Sądu Grodz-
kiego w Opatowie 17 lutego 1932 […] skazany na cztery miesiące
(1)Rozencwajg Henia Chaja [Tena]# (2)Abram Berek i Rachla z Wag-
nerów (3)17 września 1903 Ćmielów Opatów (4)żona (5)przy mężu 
(6)mojżeszowe (11)Ćmielów (13)(a)od 3 lutego 1925 (b)682 (17)1 i 3 popra-
wiono na mocy metryki urodzenia 18 listopada 1936#

(1)Rozencwajg Alter Nusyn Dawid (2)Henia Chaja Rozencwajg 
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)682
(1)Rozencwajg Rachla Fajga (2)Henia Chaja (3)Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)682
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Numer domu 14, numer mieszkania 1
(1)Wajnberg Nusyn Dawid (2)Szlama i Łaja Lejbusiowicz (3)1 paździer-
nika 1867 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(7)wdowiec (13)(a)od urodzenia (b)683 (14)zmarł (15)(a)23 lipca 1933 (b)241 

(c)21 kwietnia 1934
(1)Wajnberg Jakób Icek (2)Nusyn Dawid i Chana Bajdla Klajman 
(3)14 stycznia 1906 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kat. C 

(c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)683 (14)Kielce ul. Cicha 10 
(15)(a)20 stycznia 1933 (b)6/33 (c)18 lutego 1933

Numer domu 14, numer mieszkania 2
(1)Szuchman Abram Jakób (2)Moszek Aron i Mindla z Fachlów 
(3)Ożarów (4)lokator (8)(a)kat. A (b)1722 (c)Ostrowiec (11)Ostrowiec 
(13)(a)1 lutego 1927 (b)683 (14)Ostrowiec ul. Focha 26 (15)(a)31 październi-
ka 1932 (b)48/32 (c)9 stycznia 1933
(1)Szuchman z Aflików Ita Łaja (2)Szmul Hejnoch i Frymeta 
(3)Ostrowiec pow. Opatów (4)żona (11)Ostrowiec (13)(a)1 lutego 1927 

(b)683 (14)Ostrowiec ul. Focha 26 (15)(a)31 października 1932 (b)48/32 

(c)9 stycznia 1933
(1)Szuchman Frajda Idys (2)Abram i Ita Łaja z Anflików (3)Ostro-
wiec (4)córka (13)(a)1 lutego 1927 (b)683 (14)Ostrowiec ul. Focha 26 
(15)(a)31 października 1932 (b)48/32 (c)9 stycznia 1933
(1)Szuchman Symcha (2)Abram i Ita Łaja z Anflików (3)Ostrowiec 
(4)syn (13)(a)1 lutego 1927 (b)683 (14)Ostrowiec ul. Focha 26 
(15)(a)31 października 1932 (b)48/32 (c)9 stycznia 1933
(1)Szuchman Natan (2)Abram i Ita Łaja z Anflików (3)Ostrowiec 
(4)syn (13)(a)1 lutego 1927 (b)683 (14)Ostrowiec ul. Focha 26 
(15)(a)31 października 1932 (b)48/32 (c)9 stycznia 1933
(1)Szuchman Masz (2)Abram i Ita Łaja z Anflików (3)Ostrowiec 
(4)córka (13)(a)1 lutego 1927 (b)683 (14)Ostrowiec ul. Focha 26 
(15)(a)31 października 1932 (b)48/32 (c)9 stycznia 1933
(1)Szuchman Chana (2)Abram i Ita Łaja z Anflików (3)Ostrowiec 
(4)córka (13)(a)1 lutego 1927 (b)683 (14)Ostrowiec ul. Focha 26 
(15)(a)31 października 1932 (b)48/32 (c)9 stycznia 1933
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(1)Szuchman Chil Hersz (2)Abram i Ita Łaja z Anflików (3)Ostro-
wiec (4)syn (13)(a)1 lutego 1927 (b)683 (14)Ostrowiec ul. Focha 26 
(15)(a)31 października 1932 (b)48/32 (c)9 stycznia 1933

Numer domu 14, numer mieszkania 3
(1)Szyper Nuta Szmarja (2)Hersz Jankiel i Łaja Orensztajn (3)27 sierp-
nia kwietnia# 1903 Sandomierz (4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(7)żonaty (8)(a)kat. A 18 szeregowy (b)1239 (c)Ostrowiec (11)Sandomierz 
(13)(a)1927 (b)683
(1)Szyper z Wajnbergów Ruchla (2)Nusyn Dawid i Chana z Klajma-
nów (3)18 listopada 1898 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)683

(1)Szyper Sziper# Chana (2)Nuta Szmarja i Ruchla z Wajnbergów 
(3)10 marca 1927 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)683 
(17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia#

(1)Szyper Chaja (2)Nuta Szmarja i Ruchla z Wajnbergów 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)683

Numer domu 14, numer mieszkania 4
(1)Wajberg Szlama (2)Nusyn Dawid i Chana Klajman (3)23 paź-
dziernika 1896 Ożarów (4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)683
(1)Klajman Małka (2)Wólf i Silka Lochmanowicz (3)Grycany gm. 
Samborzec pow. Sandomierz (12)Grycany gm. Samborzec pow. Sando-
mierz (13)(a)1 kwietnia 1926 (b)683

(1)Klajman Jankiel Majer (2)Szlama i Małka Klajman (3)10 paź-
dziernika 1924 Samborzec pow. Sandomierz (6)mojżeszowe 
(13)(a)1 kwietnia 1926 (b)683
(1)Klajman Chana Rywka (2)Szlama i Małka Klajman (3)30 maja 
1926 Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)683
(1)Klajman Ita Łaja (2)Małka Klajman (3)Ożarów (13)(a)od urodze-
nia (b)683
(1)Klajman Chil Abram (2)Małka Klajman (3)Ożarów (13)(a)od 
urodzenia (b)683
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(1)Löwi Margarete Berta (3)12 marca 1924 Wiedeń (4)sublokatorka 
(6)pannaC (13)(b)1940 (17)Wysiedlona z Wiednia

Numer domu 15, numer mieszkania 1
(1)Rozenman Berek (2)Lejbuś i Chawa Szydłowska (3)Stopnica 
pow. Busko (4)właściciel domu (5)handlarz (11)Stopnica pow. Busko 
(13)(a)1 kwietnia 1904 (b)684
(1)Rozenman z Bursztynów Chawa Łaja (2)Szmul i Sura Dyna  
Bursztyn (3)[21 marca 1902]# Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)684 

(17)Wpisano na mocy metryki#

(1)Rozenman Ałta Sura (2)Berek i Chawa Łaja z Bursztynów 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)684
(1)Rozenman Szmul Nachman (2)Berek i Chawa Łaja z Burszty-
nów (3)Ożarów (4)Syn (13)(a)od urodzenia (b)684
(1)Rozenman Tauba Małka (2)Berek i Chawa Łaja z Bursztynów 
(3)25 maja 1929 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)684
(1)Rozenman Majer Symcha Binem (2)Berek i Chawa Łaja 
z Bursztynów (3)29 grudnia 1930 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)684
^(1)Rozenman Ita (2)Berek Chawa Łaja Bursztyn (3)23 czerwca 
1933 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)482 

(c)23 kwietnia 1934
^(1)Rozenman Szulim Lejbuś (2)Berek i Chawa Łaja Bursztyn 
(3)23 czerwca 1933 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)482 (c)23 kwietnia 1934

^(1)Bursztyn Herszek Pejsak (2)Szmul i Sura Dyna Bursztyn 
(3)21 sierpnia 1911 (4)brat (8)(a)kat. C (c)Ostrowiec (9)UGO14 stycznia 
1932 nr 3 […]A (11)DO nr 40/34 dnia 28 sierpnia 1934 NSD B 334 903 
UGO. POP StOp 28 lutego 1935 nr A2/45/35 (13)(a)od urodzenia (b)684
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Numer domu 16, numer mieszkania 3
(1)Framowicz Józef (2)Majer i Estera z Gudwajnów (3)Biadoliny Rad-
łowskie pow. Brzeski (4)lokator (11)StOp POP 3 czerwca 1937 
nr A2/193/37 (11)Tarnów (13)(a)1925 (b)685 

(1)Brochsztajn Rywka (2)Icek i Chawa (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)685
(1)Brochsztajn Ita (2)Rywka Brochsztajn (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od 
urodzenia (b)685
(1)Brochsztajn Laja (2)Rywka Brochsztajn (3)Ożarów (4)córka  
(13)(a)od urodzenia (b)685

Numer domu 16A, numer mieszkania 2
(1)Goldsztajn Josek (2)Nuta i Chana Pomaranc (3)20 lutego 1873 
Ożarów (4)lokator (5)krawiec (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)686
(1)Goldsztajn z Flajszmanów Rajzla (2)Izral i Majta Zycholc 
(3)16 grudnia 1871 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)686 (14)zmarła (15)(a)29 listopada 1933 (b)242 (c)21 kwietnia 1934
(1)Goldsztajn Chaja (2)Josek i Rajzla Flajszman (3)z aktu 1902 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)686
(1)Goldsztajn Szmul Icek (2)Josek i Rajzla Flajszman (3)Ożarów 
(4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)686
(1)Goldsztajn Ruchla (2)Josek i Rajzla Flajszman (3)z aktu 1910 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)686
(1)Goldsztajn Sława (2)Josek i Rajzla Flajszman (3)z aktu 1912 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)686
(1)Goldsztajn Majta (2)Josek i Rajzla Flajszman (3)5 października 
1914 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)686
(1)Goldsztajn Dobra (2)Josek i Rajzla Flajszman (3)1916 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)686
(1)Goldsztajn Nuta (2)Josek i Rajzla Flajszman (3)1918 Ożarów 
(4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)686
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Numer domu 16A, numer mieszkania 3
(1)Waksman Abram Lejb (2)Chil i Iska z Goldfarbów (3)1860 Ożarów 
(4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)686 

(14)zmarł (15)(a)14 kwietnia 1935 (b)w Ożarowie (c)141 17 lipca 1935
(1)Waksman z Bronzajtów Minka (2)Jukiel i Bajla Frydman (3)7 sierpnia 
1859 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)686

(1)Waksman Tauba (2)Abram Lejb i Minka Bronzajt (3)5 września 
1902 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (7)córka (9)Paszport zagra-
niczny w Starostwie Opatów do Kanady w dniu 27 listopada 
1933 A 224 782 (13)(a)od urodzenia (b)686

Numer domu 17, numer mieszkania 1
(1)Teperman Haskiel (2)Chaim i Ruchla z Kaców (3)z aktu 1864 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(11)Ćmielów (13)(a)1 marca 1886 (b)687
(1)Teperman z Lipów Blima (2)Zelik i Etla Tenenbaum (3)z aktu 1867 
Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)687
 (14)zmarła# (15)(a)4 lutego 1939 (b)142/39 (c)28 lipca 1939

^(1)Teperman Rajzla Sura (2)Haskiel i Blima z Lipów (3)15 wrześ-
nia 1905 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)DO nr 71/33 z dnia 
24 października 1933 NSD A 952 805 (13)(a)od urodzenia (b)687=
^(1)Teperman Marja Zelda (2)Haskiel i Blima Gitla z Lipów 
(3)1910 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)687
^(1)Teperman Zylberman# z Tepermanów Chaja Łaja (2)Haskiel 
i Blima z Lipów (3)15 maja 1901 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
(7)zamężna Aron Jankiel 23 stycznia 1934 (13)(a)od urodzenia (b)687 

(17)Poprawiono na mocy metryki ślubu. Paszport zagraniczny 
N052 079 z dnia 2 marca 1939 nr P9/513/38 na wyjazd do Brazylii
(1)Zylberman Aron Jankiel (2)Abuś i Rywka Gutcholc 
(3)30 czerwca 1911 Józefów pow. Puławski (4)syn (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)1932 (b)13/34 (c)12 lipca 1937 

(1)Zylberman Chil (2)Aron Jankiel i Chaia Łaia z Teperma-
nów (3)15 października 1934 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)131/37 (c)19 sierpnia 1937
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Numer domu 17, numer mieszkania 3
(1)Melman Lejzor Szyja (2)Lejbuś i Sura Bajla Mandelbojn (3)Józefów 
gm. Rybitwy pow. Puławy (4)lokator (5)kamasznik (6)mojżeszowe 
(9)DO ZGO dnia 30 października 1939 nr 19 (11)=(3) (13)(a)4 czerwca 
1923 (b)687
(1)Melman z Tepermanów Etla Dwojra (2)Haskiel i Blima z Lipów 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)687

(1)Melman Sura Fajga (2)Lejzor Szyja i Etla Dwojra Teperman 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)687
(1)Melman Chaja Fajga (2)Lejzor Szyja i Etla Dwojra Teperman 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)687
(1)Melman Bajla Ruchla (2)Lejzor Szyja i Etla Dwojra Teperman 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)687
(1)Melman Chaim Dawid (2)Lejzor Szyja i Etla Dwojra Teperman 
(3)20 września 1932 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)37/34 (c)25 kwietnia 1934
(1)Melman Kinda (2)Lejzor Szyja i Etla Dwojra Teperman 
(3)2 sierpnia 1931 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszo-
we (13)(a)od urodzenia (b)38/34 (c)30 kwietnia 1934
(1)Melman Liba Złota (2)Lejzor Szyja i Etla Dwojra Teperman 
(3)3 kwietnia 1935 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)142/36 (c)5 września 1936 

Numer domu 18, numer mieszkania 1
(1)Waksman Szaja (2)Zelman i Perla z Mitsmacherów (3)7 marca 1864 Oża-
rów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)688
(1)Waksman z Nisenkornów Małka (2)Majer i Idesa z Zajwtrów (3)19 
czerwca 1864 (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)688

(1)Waksman Berek (2)Szaja i Małka Nisenkorn (3)16 czerwca 
1903 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (7)żonaty Chaja 23 marca 1935 
Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)688

^(1)Waksman Icek Wólf (2)Berek i Chaia Fajga z Kinigsberg 
(3)7 czerwca 1936 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)148/37 (c)18 sierpnia 1937
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^(1)Waksman Izrael Majer (2)Berek i Chaia Fajga z Ki-
nigsberg (3)7 czerwca 1936 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)147/37 (c)18 sierpnia 1937

(1)Waksman Rajzla (2)Szaja i Małka Nisenkorn (3)1904 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)688
(1)Waksman z Waksmanów Tauba (2)Szaja i Małka Nisenkorn 
(3)Ożarów (4)córka (7)wdowa (13)(a)od urodzenia (b)688

(1)Waksman Herszek (2)Ela Zysel N.N.# i Tauba Waksman 
(3)25 października 1928 Ożarów (4)syn (5)przy matce 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)688
(1)Waksman Rajzel Rywka (2)Ela Zysel N.N.# i Tauba 
Waksman (3)10 maja 1925 Ożarów (4)córka (5)przy matce 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)688

Numer domu 18, numer mieszkania 2
(1)Nisynkier Naftuła (2)Majer i Idesa z Zycholców (3)15 stycznia 1884 
Ożarów (4)lokator (6)mojżeszowe (7)żonaty (8)(a)kat. C (b)530 (c)Ostrowiec 
(13)(a)od urodzenia (b)688
(1)NisynkiernB z Waksmanów Sura Ita (2)Szaja i Małka Nisenkier 
(3)22 września 1884 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)688

(1)NisynkerB Aron Ajzyk (2)Naftuła i Sura Ita z Waksmanów 
(3)1915 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)688
(1)NisynkerB Perla (2)Naftuła i Sura Ita z Waksmanów (3)1922 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)688

Numer domu 18A, numer mieszkania 1
(1)Waksman Szyja (2)Icek i Mala z Waksmanów (3)Ożarów (4)właściciel 
domu (5)szewc (13)(a)od urodzenia (b)689
(1)Waksman Fajga (2)Szaja i Małka z Nisenkierów (3)Ożarów (4)żona 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)689

(1)Waksman Szmul Icek (2)Fajga Waksman (3)Ożarów 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)689
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(1)Waksman Estera Idesa (2)Fajga Waksman (3)Ożarów 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)689

Numer domu 18B, numer mieszkania 1
^(1)Arbajtman z Gotlibów Szosia (2)Aron i Szajndla z Grynerów 
(3)Ożarów (4)teściowa (7)wdowa (13)(a)od urodzenia (b)690

^(1)Waksman z Waksmanów Perla (2)Szyja i Małka Niesnkier 
(3)Ożarów (4)właścicielka domu (5)z pomocy ojca (7)wdowa 
(13)(a)od urodzenia (b)690

^(1)Waksman Idesa (2)Herszek i Perla z Waksmanów 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)690

Numer domu 19, numer mieszkania 1
(1)Adler Josek (2)Lejzor Szmarja i Rywka z Herszmanów (3)13 grud-
nia 1894 Ożarów (4)właściciel domu (5)murarz (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)691
(1)Erlich Idesa Estera (2)Moszek Abram i Chana Toba Adler (3)Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)691

(1)Erlich Moszek Abram (2)Josek i Idesa Estera [Idesa]# 

(3)10 czerwca 1926 Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)691 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia#

(1)Erlich Ruchla (2)Josek i Idesa Estera [Idesa]# (3)10 czerwca 1926 
Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)691 (17)Poprawiono  
na mocy metryki urodzenia#

(1)Erlich Lejzor Szmarja (2)Josek i Idesa Estera [Idesa]# (3)Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)691

Numer domu 19, numer mieszkania 2
(1)Kac Moszek Ber (2)Lejbuś i Liba [Fudem]* (3)17 lipca 1874 Ożarów 
(4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)691
(1)Kac z Szermanów Perla (2)Moszek Wólf i Marja Iskowicz (3)21 lutego 
1879 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)691

(1)Kac Chana Kindla (2)Moszek Ber i Perla z Szermanów 
(3)30 marca 1901 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)691
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(1)Kac Sura Rywka (2)Moszek Ber i Perla z Szermanów 
(3)20 maja 1903 (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)691
(1)Kac Liba Dobra (2)Moszek Ber i Perla z Szermanów (3)1905 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)Paszport zagraniczny na wyjazd
do Argentyny nr 96/32 z dnia 9 września 1932 w StOp (13)(a)od 
urodzenia (b)691
(1)Kac Icek Lejbuś (2)Moszek Ber i Perla z Szermanów 
(3)16 października 1910 Ożarów (4)syn (8)(a)strzelec (b)1403/Opatów 

(c)PKU Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)691
(1)Kac Szlama Abram (2)Moszek Ber i Perla z Szermanów 
(3)22 grudnia 1912 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)691
(1)Kac Ruchal (2)Moszek Ber i Perla z Szermanów (3)5 września 
1914 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)691 

(17)Paszport zagraniczny nr 052032 Starostwo Opatów dnia 
4 marca 1939 nr P9/439/38 na wyjazd do Argentyny
(1)Kac Frajda (2)Moszek Ber i Perla z Szermanów (3)Ożarów 
(4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Sandomierz 
ul. Opatowska 4 (13)(a)1 kwietnia 1932 (b)10/35 (c)5 lutego 1935

(1)Kenigsberg Chaskiel (2)Icek i Sura Hofmann (3)21 października 
1880 Lasocin (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
Chana (11)Stodoły gm. Wojciechowice pow. Opatów (13)(a)31 paździer-
nika 1938 (b)202/38 (c)12 grudnia 1938
(1)Kenigsberg z Brombergów Chana (2)Ela i Dwojra Goldsztajn 
(3)15 grudnia 1875 Stodoły gm. Wojciechowice pow. Opatów  
(4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna Chaskiel (11)Stodoły gm. 
Wojciechowice pow. Opatów (13)(a)31 października 1938 (b)202/38  

(c)12 grudnia 1938
(1)Kenigsberg Chaja (2)Chaskiel i Chana Bromberg (4)córka (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (11)Stodoły gm. Wojciechowice pow. Opatów 
(13)(a)31 października 1938 (b)202/38 (c)12 grudnia 1938
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(1)Kenigsberg Izrael (2)Chaskiel i Chana Gołda Bromberg 
(3)20 marca 1913 Stodoły gm. Wojciechowice pow. Opatów (4)syn 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (7)kawaler (8)(a)kat. A (b)strzelec 

(c)Ostrowiec 290/[…]A (9)DO ZGO 30 stycznia 1939 nr 20/39 
NSD nr E 651 626 (11)StOp POP 16 lutego 1939 nr A2/97/39 
(11)Stodoły gm. Wojciechowice pow. Opatów (13)(a)31 października 
1938 (b)202/38 (c)12 grudnia 1938

Numer domu 19, numer mieszkania 4
(1)Waksman Chil (2)Abram Lejb i Chaja Estera Waksman (3)Ożarów 
(4)lokator (5)szewc (13)(a)od urodzenia (b)691 (14)Ostrowiec ul. Browarna 1 
(15)(a)19 lipca 1933 (b)54/33 (c)27 września 1933
(1)Arbajtman Rywka (2)Kuna i Marja [Niemacher]A (3)Ostrowiec 
(11)Ostrowiec (13)(a)od 1 października 1911 (b)691 (14)Ostrowiec ul. Bro-
warna 1 (15)(a)13 lipca 1933 (b)54/33 (c)27 września 1933

(1)Arbajtman Chaja Ester (2)NN i Rywka Arbajtman (3)15 listo-
pada 1913 Ożarów (4)córka (14)Ostrowiec ul. Browarna 1 
(15)(a)13 lipca 1933 (b)54/33 (c)27 września 1933
(1)Arbajtman Marma Dobra (2)NN i Rywka Arbajtman (3)1921 
(14)Ostrowiec ul. Browarna 1 (15)(a)13 lipca 1933 (b)54/33 

(c)27 września 1933

Numer domu 20, numer mieszkania 1
(1)Gotlib z Kofmanów Marja (2)Izral Majer i Frajda Zaleman 
(3)Ożarów (4)właścicielka domu (5)handlarka (13)(a)od urodzenia (b)692

(1)Gotlib Perla (2)Moszek i Marja Kofman [Mirjam z Kojfma-
nów]# (3)5 kwietnia 1912 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)692 

(17)Poprawiono na zasadzie metryki urodzenia#

(1)Rozenfeld z Gotlibów Chaja Sura (2)Moszek i Marja Kofman 
(3)Ożarów (4)córka (7)wdowa (9)Paszport zagraniczny wraz z synem 
Izraelem Majerem nr 103/32 z dnia 22 lutego 1932 w Starostwie 
Opatów na wyjazd do Francji (13)(a)od urodzenia (b)692

(1)Rozenfeld Izral Majer (2)Moszek i Chaja Sura Gotlib 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)692
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(1)Szerman z Rapaportów Szajndla (2)Ela i Toba z Rubinsztajnów 
(3)20 września 1899 Tarłów pow. Iłża (4)sublokatorka (5)przy mężu 
(6)mojżeszowe (7)zamężna Szmul Ela (11)Przez Starostwo Opatów 22 
[…]A 1937 nr P9/92/37 paszport do Argentyny wraz z trojgiem dzie-
ci (11)Radomyśl pow. Tarnobrzeg (12)Ożarów (13)(a)10 października 1932 

(b)63/32 (c)10 lutego 1933
(1)Szerman Blima (2)Szajndla i Szmul Ela Rapaport (3)26 listopada 
1925 Zawichost pow. Sandomierz (4)córka (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (11)Radomyśl pow. Tarnobrzeg (12)Ożarów 
(13)(a)10 października 1932 (b)63/32 (c)10 lutego 1933
(1)Szerman Majlech (2)Szmul Ela i Szajndla Rapaport (3)Radomyśl 
pow. Tarnobrzeg (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(11)Radomyśl pow. Tarnobrzeg (12)Ożarów (13)(a)10 października 
1932 (b)63/32 (c)10 lutego 1933
(1)Szerman Szyja (2)Szmul Ela i Szajndla Rapaport (3)Zawichost 
pow. Sandomierz (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(11)Radomyśl pow. Tarnobrzeg (12)Ożarów (13)(a)10 października 
1932 (b)63/32 (c)10 lutego 1933

Numer domu 20A, numer mieszkania 1
(1)Gryner Mejlich (2)Chaim i Dwojra z Rojtrybów (3)Ożarów (4)właści-
ciel domu (13)(a)od urodzenia (b)693

(1)Gryner Szlama Lejzor (2)Majlich i Huma Taub (3)10 stycznia 
1907 Ożarów (4)syn (8)(a)kat. E (b)Ostrowiec (c)2179 (9)DO nr 18 
NSD A 957 72 Urząd Gminy Ożarów dnia 24 lutego 1933 
(11)POP StOp 27 lutego 1933 L A2/49/33 (13)(a)od urodzenia (b)693
(1)Szmuklerman z Grynerów Cywia (2)Mejlich i Huma Taub 
(3)Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (11)Tarłów ul. Czekarzewska 337 
pow. Iłża (13)(a)od urodzenia (b)693
(1)Szmuklerman Moszek (2)Jankiel Lejbuś i Estera z Wajsma-
nów (3)[1912]* Tarłów pow. Iłża (4)zięć (5)krawiec (6)mojżeszowe 
(11)Tarłów ul. Czekarzewska 337 pow. Iłża (13)(a)27 czerwca 1934 

(b)142/34 (c)29 sierpnia 1934
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(1)Szmuklerman Chaim Lejbuś (2)Moszek i Cywia z Gry-
nerów (3)Tarłów pow. Iłża (4)syn rubryka 4 (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (11)Tarłów pow. Iłża (13)(a)27 czerwca 1934 

(b)142/34 (c)29 sierpnia 1934
(1)Szmuklerman Sania Dawid (2)Moszek i Cywia z Gryne-
rów (3)Tarłów pow. Iłża (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(11)Tarłów pow. Iłża (13)(a)27 czerwca 1934 (b)142/34 

(c)29 sierpnia 1934
(1)Szmuklerman Sania Dawid (2)Moszek i Cywia z Gryne-
rów (3)10 stycznia 1933 Ożarów (4)członek rodziny 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)143/36 

(c)5 września 1936?

Numer domu 20B, numer mieszkania 1
(1)Gryner Aron Moszek (2)Mejlech i Huma z Taubów (3)z aktu 1898 
[12 października 1898]# Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe 
(7)żonaty Łaja 17 lipca 1935 Ożarów (8)(a)kat. A (b)Ostrowiec (c)1329 
(9)DO nr 7 dnia 27 […]A 1933 Urząd Gminy Ożarów (11)StOp POP 
dnia 7 lutego 1932 L2/17/33 (13)(a)od urodzenia (b)694 (17)Poprawiono 
na mocy metryki#

(1)Rozenblum Gryner# z Rozenblumów Łaja (2)Juma [Benjamin]# 

i Fajga z Maudlów (3)18 października 1900 Ożarów (4)nieślubna żona 
(5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna Aron Moszek 17 lipca 1935 
Ożarów (9)DO nr 23/35 dnia 10 maja 1935 nr NSD B 334 941 ZGO 
(11)ZGO DO 31/39 NSD E 651 627 10 lutego 1939 (13)(a)od urodzenia 

(b)694 (17)Poprawiono na mocy metryki. [Poprawiono na mocy aktu 
ślubnego Ożarowskiego Okręgu Bożniczego nr 11/35 dnia 10 wrześ-
nia 1936]#

Numer domu 20C, numer mieszkania 1
(1)Zylberberg Lejbuś (2)Jankiel i Hinda (3)Stodoły gm. Wojciechowice 
pow. Opatów (4)właściciel domu (5)handlarz (7)żonaty Estera Dyna 
1 maja 1933 Ożarów (11)Lasocin pow. Opatów (13)(a)1 października 
1924 (b)695
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(1)Zylberberg z Grynerów Estera Dyna (2)Mejlech i Huma (3)Ożarów 
(4)żona (7)zamężna Lejbuś 1 maja 1933 Ożarów (13)(a)od urodzenia 

(b)695
(1)Zylberberg Chaim Mordka (2)Lejbuś i Estera Dyna Gryner 
(3)20 lutego 1925 Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)695
(1)Gryner [Zylberberg]# Chaim Mordka (2)Lejbuś i Estera Dyna 
Gryner (3)13 sierpnia 1926 Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)695 (17)Poprawiono na podstawie metryki urodzenia#

(1)Gryner [Zylberberg]# Jojna (2)Lejbuś i Estera Dyna Gryner 
(3)6 października Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)695 
(17)Poprawiono na podstawie metryki urodzenia#

(1)Zylberberg Rachla Nechima (2)Lejbuś i Estera Dyna Gryner 
(3)18 listopada 1932 Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)480 (c)23 kwietnia 1934

Numer domu 21, numer mieszkania 1
(1)Adler Chaim (2)Szlama i Ruchla z Tyszlerów (3)18 maja 1876 
Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)696

^(1)Adler Chilel (2)Chaim i Rajzla Dobra Tyszler (3)20 sierpnia 
1907 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kat. A szeregowiec 

(c)Ostrowiec (9)DO nr dnia 81 stycznia 1933 Urząd Gminy 
Ożarów (11)StOp POP 7 lutego 1933 L2/20/33 (13)(a)od urodzenia 

(b)696 (16)Wyrokiem Sądu Wojskowego w Kielcach z dnia 
20 marca 1929 […] skazany na 5 miesięcy więzienia
^(1)Adler Rywka Matla (2)Chaim i Chawa Sura z Alderów 
(3)1914 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)696
^(1)Adler Brandla Dyna (2)Chaim i Chawa Sura z Adlerów 
(3)Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)696
^(1)Adler Szlama i Szmarja (2)Chaim i Chawa Sura z Adlerów 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)696

^(1)Zajfman Rywka (2)Jeremjasz i Dyna (3)Opatów (11)Opatów 
(13)(a)od 1 lutego 1925 (b)696

Ul
ic

a 
Ko

le
jo

w
a



 151

Numer domu 21, numer mieszkania 2
(1)Cukierman Towja (2)Szulim i Frajdla Rubinsztajn (3)19 grudnia 
1884 Lipsko powiat Iłżecki (4)właściciel domu (6)mojżeszowe 
(13)(a)19 grudnia 1894 (b)696
(1)Cukierman z Erlichów Chawa (2)Abram Moszek i Chana Tauba 
z Adlerów (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)696 

(1)Cukierman Jankiel Szulim (2)Tobjasz i Chawa Erlich (3)3 lute-
go 1915 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)696 

(1)Cukierman Etla (2)Towja i Chawa Erlich (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)696 

(1)Cukierman Frajda (2)Towja i Chawa z Erlichów (3)1921 Oża-
rów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)696 

(1)Cukierman Sura Rywka (2)Towja i Chawa z Erlichów (3)1922 
Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)696 (14)zmarła# (15)(a)15 sierp-
nia 1938 (b)243/38 (c)9 lutego 1939
(1)Cukierman Perla (2)Towja i Chawa z Erlichów (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)696 

(1)Cukierman Gitla (2)Towja i Chawa z Erlichów (3)15 czerwca 
1926 (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)696 

(1)Cukierman Moszek Abram (2)Towja i Chawa z Erlichów 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)696 

(1)Cukierman Szlama Icek (2)Towja i Chawa (3)Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)696 

Numer domu 21, numer mieszkania 3
(1)Szulman Frajda Gołda (2)Szyja i Ałta Rywka z Milgranów 
(3)16 sierpnia 1900 Zawichost pow. Sandomierz (4)sukcesorka domu 
(5)robotnica (6)mojżeszowe (9)StOP 26 kwietnia 1934 P11/79/34 otrzy-
mała paszport do Kanady nr 225 283 
(11)Zawichost pow. Sandomierz (13)(a)1 kwietnia 1927 (b)696

(1)Szulman Rucha Chana Ruchla (2)NN Gołda Frajda Szulman 
(3)10 lutego 1928 Ożarów (4)córka (5)przy matce (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)696 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
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(1)Adler Chawa Sura (2)Jankiel i Chana Tauba Adler (3)Ożarów 
(4)bratowa (13)(a)od urodzenia (b)696 

(1)Adler Dyna (2)Jankiel i Chana Tauba z Adlerów (3)Ożarów 
(4)bratowa (13)(a)od urodzenia (b)696

Numer domu 21, numer mieszkania 4
(1)Adler z Adlerów Matla (2)Jankiel i Chana Tauba Adler (3)26 lipca 
1907 Ożarów (4)właścicielka domu (5)handel (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)696

(1)Adler Chaja Mirla (2)Jankiel i Matla z Adlerów (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)696
(1)Adler Szlama Szmarja (2)Jankiel i Matla z Adlerów (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)696
(1)Adler Ruchla (2)Jankiel i Matla z Adlerów (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)696

^(1)Roz Hersz (2)Pinkwas i Łaja z d. Ruf (3)9 sierpnia 1912 Janów 
Lubelski (4)członek rodziny (5)rymarz (6)mojżeszowe (8)(a)legionista (b)598 

(c)Kraśnik (11)Janów Lubelski (13)(a)15 listopada 1937 (b)180/37 (c)4 lipca 1938 
^(1)Filipowski Michał (2)Szymon i Tekla z Zająców (3)27 października 
1896 Julianów pow. Opatowski (4)sublokator (5)robotnik (6)rzymsko-
katolickie (8)(a)kat. A (c)Ostrowiec (11)Julianów pow. Opatów (12)Ożarów 
(13)(a)7 grudnia 1932 (b)76/32 (c)10 lutego 1933 (14)Gdynia ul. Obłuska 
255A (15)(a)27 marca 1935 (b)24/35 (c)26 czerwca 1935

Numer domu 21, numer mieszkania 5
(1)Adler Mejlich (2)Chaim i Rajzdla Dobra z Tyszlerów (3)31 sierpnia 
1901 Ożarów (4)lokator (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)696
(1)Lechtigier Serka (2)Icek i Chana (3)Zawichost pow. Sandomierz 
(11)Zawichost pow. Sandomierz (13)(a)od 1924 (b)696 

(1)Lechtigier Rajzla (2)Serka Lechtigier (3)Ożarów (13)(a)od urodze-
nia (b)696
(1)Lechtigier Etla (2)Serka Lechtigier (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia 

(b)696 

(1)Lechtigier Frajda Elka (2)Serka Lechtigier (3)Ożarów (13)(a)od 
urodzenia (b)696 
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Numer domu 21A, numer mieszkania 1
(1)Adler Hersza Ela (2)Chaim i Rajzla Dobra Tyszler (3)23 stycznia 
1898 Ożarów (4)właściciela domu (6)mojżeszowe (8)(a)kat. A szeregowy 

(c)Ostrowiec (9)DO nr 30/37 ZGO 25 maja 1937 nr […]A 826 010 
(10)StOp POP 3 czerwca 1937 nr P2/260 127 (13)(a)od urodzenia (b)697
(1)Adler z Adlerów Chawa Sura (2)Szmul i Szajndla Melman 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)697

(1)Adler Abram (2)Szmul i Szajndla Melman (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)697 

(1)Adler Rajzla Dobra (2)Hersz Ela i Chawa Sura Adler 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)697
(1)Adler Szajndla Słuwa (2)Hersz Ela i Chawa Sura Adler 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)697

Numer domu 21A, numer mieszkania 2
(1)Rozenman Wólf Hersz (2)Szlama Jankiel i Chaja z Brombergów 
(3)Stodoły gm. Wojciechowice pow. Opatów (4)lokator (5)handlarz 
(8)(a)kat. A (b)2079 (c)Ostrowiec (11)Stodoły gm. Wojciechowice pow. 
Opatów (13)(a)1 marca 1929 (b)697
(1)Rozenman z Rotsztajnów Ruchla (2)Chaim Icek i Rochma 
(3)Pokrzywnica gm. Pokrzywnica pow. Sandomierz944 (4)żona 
(11)Pokrzywnica gm. Pokrzywnica pow. Sandomierz (13)(a)1 marca 1929 

(b)697
(1)Ryba Chaskiel (2)Lejbuś i Ita z Apelbaumów (3)3 października 1861 
Ożarów (4)sublokator (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty Frajda Estera 
(11)Radom ul. Narutowicza 40 m. 23 (13)(a)13 sierpnia 1934 (b)157/34 

(c)13 października 1934 (14)zmarł (15)(a)11 kwietnia 1936 (b)112/36 

(c)5 września 1936 w Ożarowie

44  Urzędnik prawdopodobnie użył dawnej nazwy miasta Koprzywnica. Po-
krzywnica w obecnym powiecie starachowickim, w gminie Pawłów czy Pokrzywnica 
w powiecie jędrzejowskim, w gminie Wodzisław, obie w województwie świętokrzy-
skim, nigdy nie były siedzibami gmin.
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(1)Ryba z Najmanów Frajda Estera (2)Lejzor i Cyrja z Frajbergów 
(3)13 kwietnia 1872 Ożarów (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe 
(7)zamężna Chaskiel (11)Radom ul. Narutowicza 40 m. 23 (13)(a)13 sierp-
nia 1934 (b)157/34 (c)13 października 1934

(1)Ryba Łaja (2)Chaskiel i Frajda Estera z Najmanów (3)24 czerwca 
1904 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Radom 
ul. Narutowicza 40 m. 23 (13)(a)13 sierpnia 1934 (b)157/34 

(c)13 października 1934

Numer domu 21A, numer mieszkania 3
(1)Szpajzer ze Szpajzerów Cypa Pesa (2)Lajwel i Chaja Marja Gold-
wajg (3)Wąwolnica gm. Drzewce pow. Puławy (4)lokator (5)handlarka 
(11)Linów gm. Lasocin powiat Opatów (13)(a)7 marca 1927 (b)697

(1)Kupferblum Zelda (2)Mordka Lejbuś i Pesa Szpajzer 
(3) Wąwolnica gm. Drzewce (4)córka (13)(a)7 marca 1927 (b)697
(1)Kupfelblum Berek (2)Mordka Lejbuś i Pesa Szpajzer Szmajze-
rów# (3)28 kwietnia 1911# Wąwolnica gm. Drzewca pow. Puławy 
(4)syn (8)(a)ułan kat. A (b)1912/Op. (c)Ostrowiec (13)(a)7 marca 1927 

(b)697 (14)Ożarów ul. Krótka 6 m. 2 (15)(a)2 maja 1934 (c)2 maja 1934 
(17)Mylnie wpisano. Poprawiono na mocy metryki urodzenia.  
20 maja 1937 nr 65/37 wymeldował się do Warszawy  
ul. Dzielna 38 […]A

(1)Kupfelblum Łaja (2)Mordka Lejbuś i Pesa Szpajzer (3)z aktu 
1910 Wąwolnica gm. Drzewca pow. Puławy (4)córka (6)mojżeszo-
we (13)(a)7 marca 1927 (b)697 (14)Ożarów ul. Krótka 6 m. 2 
(15)(a)2 maja 1934 (b)67/34 (c)2 maja 1934
(1)Kupfleblum Kalman (2)Mordka Lejbuś i Pesa Szpajzer (3)z aktu 
1915 Wąwolnica gm. Drzewca pow. Puławy (4)syn (6)mojżeszowe 
(13)(a)7 marca 1927 (b)697 (14)Warszawa ul. Nowolipie 30 m. 1 
(15)(a)29 listopada 1933 (b)176/33 (c)6 lutego 1934

Numer domu 22, numer mieszkania 1
(1)Boksenbaum Abuś (2)Moszek i Gitla Rozenberg (3)20 kwietnia 1892 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
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nia (b)698 (16)Wyrokiem Sądu Pokoju w Ożarowie 23 października 
1926 […] skazany na 2 tygodnie aresztu w zawieszeniu na 2 lata.
(1)Boksenbaum z Marców Rywka (2)Josek i Małka Rozenberg 
(3)Częstocice pow. Opatowski (4)żona (11)Częstocice pow. Opatowski 
(13)(a)1 kwietnia 1916 (b)698

(1)Boksenbaum Chaja (2)Abuś i Rywka z Marców (3)1916 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)698
(1)Boksenbaum Sura (2)Abuś i Rywka z Marców (3)1916 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)698
(1)Boksenbaum Małka (2)Abuś i Rywka z Marców (3)1919 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)698
(1)Boksenbaum Moszek (2)Abuś i Rywka z Marców (3)1922 Oża-
rów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)698
(1)Boksenbaum Rajzla (2)Abuś i Rywka z Marców (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)698
(1)Boksenbaum Wólf (2)Abuś i Rywka z Marców (3)Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)698

Numer domu 22, numer mieszkania 2
(1)Boksenbaum Chil Jankiel (2)Moszek i Gitla Rozenberg (3)z aktu 
[8 lutego]* 1902 Ożarów (4)właściciel połowy domu (5)handlarz 
(6)mojżeszowe (7)żonaty Dobra Idesa 1 stycznia 1936 Ożarów (13)(a)od 
urodzenia (b)698
(1)Sztol Boksenbaum# ze Sztolów Dobra Idesa (2)Jankiel i Sura 
Rywka z […]A (3)Ożarów (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamęż-
na Chil Jankiel 1 stycznia 1936 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)698 

(17)Poprawiono na mocy Aktu Ślubnego Ożarowskiego Okręgu 
Bożniczego nr 19/35 dnia 10 września 1936

(1)Sztol Chaja (2)Dobra Idesa Sztol (3)Ożarów (4)córka 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)698
(1)Sztol Małka (2)Dobra Idesa Sztol (3)Ożarów (4)córka 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)698
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Numer domu 22A, numer mieszkania 1
(1)Boksenbaum Judka (2)Moszek i Gitla z Rozenbergów (3)1899 
Ożarów (4)właściciel domu (5)furman (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od 
urodzenia (b)699
(1)Boksenbaum z Rozenbergów Chawa (2)Gerszon i Rywka (3)Ożarów 
(4)żona (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)699

(1)Boksenbaum Moszek Sumer (2)Judka i Chawa z Rozenbergów 
(3)1924 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)699
(1)Boksenbaum Marjam (2)Judka i Chawa z Rozenbergów 
(3)1926 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)699
(1)Boksenbaum Wólf (2)Judka i Chawa z Rozenbergów 
(3)1924 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)699

Numer domu 24, numer mieszkania 2
(1)Waksman Abram Szymon (2)Moszek i Sura Wajsbrat (3)Ożarów 
(4)lokator (6)mojżeszowe (7)żonaty Frajda 21 lipca 1931 Ożarów 
(8)(a)kat. A (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)701
(1)Waksman z Kerbelów Frajda (2)Naftula i Ruchla z Erlichmanów 
(3)1909 Ożarów (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna Abram 
Szymon 21 lipca 1931 Ożarów (9)Przez Starostwo Opatów w dniu 
29 stycznia 1936 nr 22 otrzymała paszport zagraniczny do Brazylii. 
Zawiadomienie Starostwa w Opatowie z dnia 24 sierpnia 1936 
nr P11/17/36 (13)(a)od urodzenia (b)701

(1)Waksman Szachna Benjamin (2)Abram Szymon i Frajda 
z Kerbelów (3)10 sierpnia 1928 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)701
(1)Waksman Izrael (2)Abram Szymon i Frajda z Kerbelów 
(3)18 czerwca 1931 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)701
(1)Waksman Chemja Towja (2)Abram Szymon i Frajda z Kerbe-
lów (3)15 kwietnia 1935 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzi-
cach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)150/36 (c)5 września 1936
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Numer domu 25, numer mieszkania 1
(1)Gryner Mordka (2)Wólf Szmarja i Kinda Maja Zauberman 
(3)14 marca 1898 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(9)DO ZGO 1 kwietnia 1935 nr 10/35 NSD 337 927 (13)(a)od urodzenia (b)702
(1)Gryner z Grynerów Ita Blima (2)Nusyn Dawid i Chana Kochbaum 
(3)16 maja 1900 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (9)DO nr 29/37 dnia 
13 maja 1937 ZGO NSD B 826 009 (13)(a)od urodzenia (b)702

(1)Gryner Perla Gołda (2)Mordka i Ita Blima Gryner (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)702
(1)Gryner Lezor (2)Mordka i Ita Blima Gryner (3)Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)702
(1)Gryner Kinda Majta (2)Mordka i Ita Blima Gryner (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)702
(1)Gryner Estera Liba (2)Mordka i Ita Blima Gryner (3)20 marca 
1939 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)145/39 (c)28 lipca 1939

Numer domu 28, numer mieszkania 2
(1)Szpindler Chaim (2)Jankiel i Pesa Tauba Kogut (3)Ożarów (4)lokator 
(8)(a)kat. A strzelec (b)1552 (c)Ostrowiec (9)Przez Starostwo Opatów 
w dniu 18 kwietnia 1934 nr 224 500 otrzymał paszport do Kanady 
(13)(a)od urodzenia (b)708
(1)Sztajnsznajder Sala (2)Wólf i Pesa nieślubna z Cytrynów (3)24 maja 
1910 Suchodółka Ożarów# (6)mojżeszowe (9)DO nr 42/35 NSD 334 960 
z dnia 22 sierpnia 1935 ZGO (11)Suchodółka gm. Czyżów pow. Opatów 
(13)(a)1 kwietnia 1930 (b)708 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia#

(1)Sztajnsznajder Pinkwas Lejzor (2)NN Sura Sztajnsznajder (3)12 lu-
tego 1934 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)147/36 (c)5 września 1936

Numer domu 29, numer mieszkania 1PW

(1)Goldsztajn Rafał (2)Abram Nuchym i Fajga Apelbaum (3)Tarłów 
pow. Iłżecki (4)właściciel domu (13)(a)15 kwietnia 1890 (b)709
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(1)Goldsztajn z Grynerów Ałta Rysia (2)Moszek Ela i Sura 
z Tyszlerów (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)709

(1)Goldsztajn Chaja Gitla (2)Rafał i Ałta Rysia Gryner (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)709
(1)Goldsztajn Jankiel Lejb (2)Rafał i Ałta Rysia Gryner (3)5 lutego 
1918 Ożarów (4)syn (11)ZGO 27 kwietnia 1938 nr NSD 922 124 
nr 78/38 (13)(a)od urodzenia (b)709
(1)Goldsztajn Goldszajn# Szlama Abram Abram Szlama* (2)Ra-
fał i Ałta Rysia Gryner (3)15 sierpnia 1919 Ożarów (4)syn (11)ZGO 
2 maja 1938 nr 87/38 nr NSD W 922 133 (13)(a)od urodzenia (b)709
(1)Goldsztajn Herszek (2)Rafał i Ałta Rysia Gryner (3)5 lutego 
1922 Ożarów (4)syn (11)ZGO DO nr 80/38 24 kwietnia 1938 
nr NSD nr 922 126 (13)(a)od urodzenia (b)709
(1)Goldsztajn Sura Ruchla (2)Rafał i Ałta Rysia Gryner (3)13 maja 
1925 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)709 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Goldsztajn Chana Bajla (2)Rafał i Ałta Rysia Gryner (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)709

Numer domu 30, numer mieszkania 1
(1)Wroński Stanisław (2)Józef i Teofila Tomaszewska (3)24 sierpnia 
1894 Mirzec pow. Iłża (4)właściciel domu (5)felczer (6)rzymskokatoli-
ckie (8)(a)Plutonowy (b)551 (c)Ostrowiec (9)UGO 27 czerwca 1931 
nr 12 (11)Kunów pow. Opatów (13)(a)1 września 1922 (b)710 (14)Zmarł 
w Krakowie (15)(a)25 kwietnia 1934 (b)171/34 (c)1 lutego 1935 
(1)Wrońska z Sobczyńskich Helena Jadwiga (2)Henryk i Marjanna 
Zuchowiec [z Kifrów]# (3)15 października 1899 Wąchock pow. Iłża 
(4)żona (5)akuszerka (6)rzymskokatolickie (9)DO nr 28/35 nr NSD B 334 
946 z dnia 24 maja 1935 (13)(a)1 [listopada]B 1922 (b)710 (14)Radom 
ul. Górna 2 m. 7 (15)(a)16 września 1935 (b)80/35 (c)7 października 1935 

(1)Wroński Zbigniew Marjan (2)Stanisław i Helena Sobczyńska  
(3)Kunów pow. Opatów (4)syn (5)przy matce (6)rzymskokatolickie 
(13)(a)1 września 1922 (b)710 (14)Radom u. Górna 2 m. 7  
(15)(a)16 września 1935 (b)80/35 (c)7 października 1935
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(1)Lichtensztajn Symcha Juda (2)Jakób i Sura ze Strazbergierów 
(3)2 lipca 1907 Lublin (4)lokator (5)kupiec (6)mojżeszowe (7)żonaty Perla 
Mindla (8)(a)kat. C (b)564 (c)Lublin (9)DO 25 sierpnia 1933 przez Ma-
gistrat Miasta Lublina (11)Lublin ul. Św. Duska 12/8 (13)(a)16 sierpnia 
1931 (b)291/38 (c)10 listopada 1938 
(1)Grossmann Wilhelm (2)Bernard i Antonina Milfler (3)13 sierpnia 
1886 Wiedeń (4)lokator (5)wysiedlony (6)mojżeszowe (11)Wiedeń 
(13)(a)27 marca 194
(1)Bossowska z Pieńkowskich Janina (3)23 maja 1898 […]A pow. 
Łomża woj. Warszawskie* (4)lokator (5)przy mężu (6)rzymskokatolickie 
(13)(a)27 marca 194
(1)Frejlich Józef (2)Antoni i Anastazja Kapsiak (3)13 maja 1913 Olszo-
wica gm. Baćkowice pow. Opatów (4)lokator (5)szewc (6)rzymskokatoli-
ckie (13)(a)27 marca 194

(1)Bossowski Zygmunt Edward (2)Józef i Aleksandra z Aszofów 
(3)1 lipca 1896 Łomża (4)lokator (5)fotograf (6)rzymskokatolickie 
(13)(b)1938

(1)Grynszpan Chaim Majer (2)Moszek Dawid i Sura Fajga Ajzchman 
(3)14 lipca 1912 Iłża (4)lokator (5)krawiec (6)mojżeszowe (13)(b)1940
(1)Grynszpan Chaskiel (2)Moszek Dawid i Sura Fajga Ajzchman 
(3)10 czerwca 1916 Radom (4)lokator (5)mechanik (6)mojżeszowe 
(13)(b)1940
(1)Grynszpan Josek (2)Moszek Dawid i Sura Fajga Ajzchman 
(3)13 grudnia 1907 Iłża (4)lokator (5)mechanik (6)mojżeszowe  
(13)(b)1940

(1)Sikorska z Sobowiczów Irena (2)Bronisław i Wilhelmina z Mora-
czewskich (4)lokator (6)mojżeszowe (11)Płock ul. Dojazdowa 14 
(13)(a)16 października 1941 (c)20 czerwca 1942
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Numer domu 31, numer mieszkania 2
(1)Baranowski Szmul Abram (2)Jankiel i Zysla Dawidowicz 
(3)31 grudnia 1892 Ożarów (4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(8)(a)kat. A (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)711
(1)Baranowska z Waksmanów Sura Frajda (2)Judka i Ita z Gotlibów 
(3)Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)711

(1)Baranowski Andzel (2)Szmul Abram i Sura Frajda Waksman 
(3)1923 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)711

Numer domu 31, numer mieszkania 3
(1)Apelbaum Szol (2)Zelman i nieśluba żona Krajndla Goldsztajn 
(3)[z aktu 1908]* Ożarów (4)lokator (9)DO UGO 3 września 1932 
nr 29 (13)(a)od urodzenia (b)711 (17)Wyrokiem Sądu Pokoju w Ożarowie 
z dnia 7 września 1927 K 827/27 z art. 581 KK skazany na 2 miesiące 
aresztu w zawieszeniu na 3 lata
(1)Apelbaum z Chimelfarb Marma (2)Rywon (3)Klimontów pow. Opa-
tów (4)żona (6)mojżeszowe (11)Klimontów pow. Opatów (13)(a)1930 (b)711

Numer domu 32, numer mieszkania 2 
(1)Feldman Rafał Icek (2)Jojna i Perla Sznajdcholc (3)Ożarów (4)lokator 
(5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)713

(1)Feldman Chana (2)Rafał Icek i Laja Malman (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)713
(1)Feldman Moszek (2)Rafał Icek i Laja Malman (3)Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)713
(1)Feldman Estera (2)Rafał Icek i Laja Malman (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)713

Numer domu 33, numer mieszkania 1 
^(1)Szyfman z Zylbermanów Ruchla (2)Herszek i Toba Rajzla Szpajzer 
(3)Sienno pow. Iłża (6)mojżeszowe (11)Sienno pow. Iłża (13)(a)1 lutego 
1900 (b)712 (14)zmarła (15)(a)23 lipca 1933 (b)243 (c)21 kwiernia 1934
^(1)Gryner Wólf Szmarja (2)Moszek Ela i Sura Tyszler (3)13 maja 1873 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)wdowiec 
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(13)(a)od urodzenia (b)712 (14)Łódź ul. Kamienna 13 (15)(a)8 stycznia 1934 

(b)3/34 (c)13 kwietnia 1934
^(1)Gryner Laumebrman# z Grynerów Mirla Blima (2)Wólf 
Szmarja i Kinda Maja Lauberman (3)23 stycznia 1902 Ożarów  
(4)przy mężu (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna Lejzor  
23 stycznia 1934 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)712 (17)poprawiono 
na zasadzie metryki urodzenia
^(1)Lauberman Lejzor (2)Nusyn Dawid i Estera Gitla# ze Sztolów 
(3)20 grudnia 1910 Ożarów (4)zięć (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(7)żonaty Mirla Blima 23 stycznia 1934 Ożarów (13)(a)od urodzenia 

(b)712 (17)poprawiono na zasadzie metryki urodzenia
^(1)Lauberman Ałta Kinda Gitla (2)Lejzor i Mirla Blima 
z Grynerów (3)30 maja 1933 Ożarów (4)członek rodziny 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)358
^(1)Lauberman Rajzla Sura (2)Lejzor i Mirla Blima z Gryne-
rów (3)5 października 1935 Ożarów (4)członek rodziny 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)748/36 

(c)5 września 1936
^(1)Lauberman Gołda Chana (2)Lejzor i Mirla Blima 
z Grynerów (3)6 czerwca 1937 Ożarów (4)członek rodziny 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)216/37 

(c)13 stycznia 1938 (14)zmarła (15)(a)18 grudnia 1938 (b)253/38 

(c)9 lutego 1939
^(1)Gryner Marjam (2)Wólf Szmarja i Kinda Maja Lauberman 
(3)1908 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)712

^(1)Gruman Abram Lejzor (2)Izral Icek i Marim z Grynerów 
(3)20 października 1938 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy 
matce rubryka 3 (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)289/38 

(c)13 lutego 1939
^(1)Gryner Łaja (2)Wólf Szmarja i Kinda Maja Lauberman (3)1910 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)712
^(1)Gryner Gamlił (2)Wólf Szmarja i Kinda Maja Lauberman
 (3)10 sierpnia 1911 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kat. C 

(b)1391/Op (c)Ostrowiec (9)DO nr 68/35 ZGO 13 grudnia 1935 
nr 334 987 (13)(a)od urodzenia (b)712
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^(1)Gryner Majer (2)Wólf Szmarja i Kinda Maja Lauberman 
(3)21 czerwca 1913 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kat. B (b)1470 

(c)Ostrowiec został zaliczony do pospolitego ruszenia z bronią 
(11)DO nr 27/36 w dniu 21 maja 1936 NSD B nr 825 931 ZGO 
(12)StOp POP 13 maja 1936 nr A2/150/36 (13)(a)od urodzenia (b)712

Numer domu 34, numer mieszkania 2PRK

^(1)Rozencwajg Szlama Zelman (2)Abram Berek i Razkla z Wagnerów 
(3)18 sierpnia 1903 Ćmielów (4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(8)(a)kat. D (b)351 (c)Ostrowiec (9)DO wydany ZGO 30 października 
1935 nr 58/35 NSD B nr 334 976 (11)Ćmielów ul. Cmentarna 1 
(12)Ożarów (13)(a)9 grudnia 1931 (b)28/31 (c)8 lipca 1933 (14)Ćmielów 
ul. Cmentarna 1 (15)(a)2 grudnia 1938 (b)210/38 (c)14 grudnia 1938 
^(1)Rozencwajg z Apelbaumów Liba (2)Mames i Kinda z Wagnerów 
(4)żona rubryka 5 (5)przy mężu (6)mojżeszowe (11)Józefów gm. Rybitwy 
pow. Opatów (13)(a)10 grudnia 1932 (b)55/35 (c)11 lipa 1935 (14)Ćmielów 
ul. Cmentarna 1 (15)(a)2 grudnia 1938 (b)210/38 (c)14 grudnia 1938

^(1)Rozencwajg Izrael (2)Zelman i Liba z Apelbaumów 
(3)29 sierpnia 1932 Ożarów (4)syn metryka 5 (5)przy ojcu (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)49/31 (c)26 kwietnia 1934 (14)Ćmielów 
ul. Cmentarna 1 (15)(a)2 grudnia 1938 (b)210/38 (c)14 grudnia 1938

Numer domu 35, numer mieszkania 1
(1)Tyszler z Kalmanów Kajla Liba (2)Izral i Majta Tenenholc (3)1855 
Ożarów (4)właściciela domu (5)handlarka (6)mojżeszowe (7)wdowa 
(13)(a)od urodzenia (b)715 (14)zmarła (15)(a)6 września 1937 (b)195/37 

(c)13 stycznia 1938
(1)Tyszler Matja Gitla (2)Jankiel i Kajla Liba Kalman (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)715

Numer domu 35, numer mieszkania 2
(1)Tyszler Szmul Szlama (2)Jankiel i Kajla Liba Kalman (3)20 września 
1885 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)715
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(1)Tyszler z Rozenbergów Ruchla (2)Gerszon i Rywka Mandel (3)1891 
Janików gm. Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia 

(b)715
(1)Tyszler Moszek Lejb (2)Szmul Szlama i Ruchla Rozenberg 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)715
(1)Tyszler Jankiel (2)Szmul Szlama i Ruchla Rozenberg (3)1922 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)715
(1)Tyszler Chil Majer (2)Szmul Szlama i Ruchla Rozenberg 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)715 (9)DO nr 106/38 dnia 
17 czerwca 1938 ZGO (13)(a)od urodzenia (b)715
 (1)Tyszler Chaja Mirla (2)Szmul Szlama i Ruchla Rozenberg 
(3)Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)715
(1)Tyszler Sura (2)Szmul Szlama i Ruchla z Rozenbergów (3)5 paź-
dziernika 1936 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)254/36 (c)8 lutego 1937

Numer domu 35, numer mieszkania 3
(1)Tyszler Abram (2)Jankiel i Kajla Liba Kalman (3)1895 Ożarów  
(4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodze-
nia (b)715 (14)pow. Iłżecki m. Wierzbnik (15)(a)10 lipca 1936 (b)168/36 

(c)19 stycznia 1937 
(1)Tyszler z Arbajtmanów Szajndla (2)Icek i Szosia z Gotlibów  
(3)Ożarów (4)żona (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)715 (14)pow. Iłżecki 
m. Wierzbnik (15)(a)10 lipca 1936 (b)168/36 (c)19 stycznia 1937

(1)Tyszler Jankiel Icek (2)Abram i Szajndla Arbajtman Pesa Łaja 
z Arbejtmanów# (3)14 listopada 1921 Ożarów (4)syn (9)DO ZGO 
nr 69/36 dnia 6 […]A 1936 nr 825973 (13)(a)od urodzenia (b)715 
(14)pow. Iłżecki m. Wierzbnik (15)(a)10 lipca 1936 (b)168/36 (c)19 
stycznia 1937 (17)Poprawiono na zasadzie metryki urodzenia#

(1)Tyszler Szlama Mejlich (2)Abram i Szajndla Arbajtman (3)1925 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)715 (14)pow. Iłże-
cki m. Wierzbnik (15)(a)10 lipca 1936 (b)168/36 (c)19 stycznia 1937
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(1)Tyszler Perla Mirla (2)Abram i Szajndla Arbajtman (3)1927 Oża-
rów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)715 (14)pow. Iłżecki 
m. Wierzbnik (15)(a)10 lipca 1936 (b)168/36 (c)19 stycznia 1937
(1)Tyszler Ruchla Łaja (2)Abram i Szajndla Arbajtman (3)1929 Oża-
rów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)715 (14)pow. Iłżecki 
m. Wierzbnik (15)(a)10 lipca 1936 (b)168/36 (c)19 stycznia 1937
(1)Tyszler Perla Majta (2)Abram i Szajndla Arbajtman (3)7 maja 
1931 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)715 
(14)pow. Iłżecki m. Wierzbnik (15)(a)10 lipca 1936 (b)168/36 

(c)19 stycznia 1937
(1)Tyszler Chana Sura (2)Abram i Szajndla z Arbajtmanów 
(3)12 maja 1933 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)246/36 (c)8 lutego 1937
(1)Tyszler Izrael Aron (2)Abram i Szajndla z Arbajtmanów 
(3)5 września 1936 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)246/36 (c)8 lutego 1937

Numer domu 35, numer mieszkania 4PW

(1)Kochman z Gotlibów Perla (2)Aron i Szajndla z Grynerów (3)1856 
Ożarów (4)lokator (5)robotnica (6)mojżeszowe (7)robotnica (13)(a)od uro-
dzenia (b)715

(1)Kochman Szjandla (2)Dawid i Perla z Gotlibów (3)10 maja 1910 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)715

Numer domu 36, numer mieszkania 1
(1)Sznold ze Sztajnchartów Ruchla (2)Moszek i Mirla Rywa 
Kinigsberg (3)23 września 1888 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz 
(6)mojżeszowe (7)wdowa (13)(a)od urodzenia (b)717

(1)Sznold Moszek Wólf (2)Szmul i Ruchla Sztajnhart (3)16 stycznia 
1910 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)starszy strzelec (b)1448 

(c)P.K.U. Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)717
(1)Sznold Sumer (2)Szmul i Ruchla Sztajnhart (3)1911 Ożarów 
(4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)717
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(1)Sznold Dwojra Brandla (3)1917 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)717
(1)Sznold Sura (2)Szmul i Ruchla Sztajnhart (3)1922 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)717
(1)Sznold Pejsak (2)Szmul i Ruchla Sztajnhart (3)Ożarów (4)syn 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)717

(1)Klajman Chaim Szymon (2)Froim i Sura Frajdla Wajnryb (3)1912* 
(4)sublokator (5)malarz (6)mojżeszowe (11)Ostrowiec ul. Bałtowska 
(13)(a)18 sierpnia 1939 (b)263/39 (c)15 maja 1942 

Numer domu 36, numer mieszkania 2
(1)Rozenszajn Boruch (2)Moszek i Etla Wajngort (3)Lasocin pow. Opa-
tów (4)lokator główny (5)rzeźnik (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)717
(1)Rozenszajn ze Sztolów Sura Małka (2)Lejbuś i Rywka Zojcman 
(3)4 kwietnia 1879 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)717

(1)Rozenszajn Etla Witla (2)Boruch i Sura Małka Sztol (3)1904 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)717
(1)Rozenszajn Chana Mowja (2)Boruch i Sura Małka Sztol (3)1906 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)717
(1)Rozenszajn Estera Ruchla (2)Boruch i Sura Małka Sztol (3)1912 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)717
(1)Rozenszajn Szapsa Lejzor (2)Boruch i Sura Małka Sztol (3)1915 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)717
(1)Rozenszajn Chila Benjamina (2)Boruch i Sura Małka Sztol 
(3)1917 Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)717

Numer domu 36A, numer mieszkania 1
(1)Gryner Chaim Mejlich (2)Wólf Dobra Tyszler (3)7 października 
1882 Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od uro-
dzenia (b)718 (16)Wyrokiem Sądu Pokoju w Ożarowie z dnia 17 lutego 
1925 […] skazany na  miesiąc aresztu policyjnego
(1)Gryner ze SznoldówD Marja Rywka (2)Isumer i Brandla Tyfler 
(3)1886 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia 

(b)718 
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(1)Gryner Lejzor Dawid (2)Chaim Majlich Marja Rywka SztoldD 
(3)15 sierpnia 1906 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)718
(1)Gryner Dobra Rajzla (2)Chaim Majlich Marja Rywka SztoldD 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)718
(1)Gryner Fajga Brandla (2)Chaim Majlich Marja Rywka SztoldD 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)718 
(1)Gryner Szejwa (2)Chaim Majlich Marja Rywka SztoldD 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)718
(1)Gryner Chana Łaja (2)Chaim Majlich Marja Rywka SztoldD (3)15 
maja 1917 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)718
(1)Gryner Chana Sura (2)Chaim Majlich Marja Rywka SztoldD 
(3)1923 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)718 

(1)Zych Honorata (2)Mikołaj i Marianna z Doboszów (4)lokator 
(5)robotnica (6)rzymskokatolickie (11)Wojciechowice pow. Opatów 
(13)(a)23 maja 1939 (c)15 lutego 1941

Numer domu 36B, numer mieszkania 1
(1)Sznold Lejzor (2)Sumer i Dwojra Szpajer (3)1866 Ożarów (4)właści-
ciel domu (5)handel (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)716

(1)Sznold Sumer (2)Lejzor i Rywka Łaja Tyszler (3)[12 marca 
1910]# Ożarów (4)syn (5)furman (6)mojżeszowe (8)(a)kat. C (b)1444 

(c)Ostrowiec (11)Ostrowiec ul. Siennieńska 62 (13)(a)od urodzenia 

(b)716 (14)Ostrowiec ul. Siennieńska 62 (15)(a)26 lutego 1932 (b)4/32 

(c)7 października 1932 (17)Zameldowany 17 listopada 1934 z ma-
gistratu miasta Ostrowca pow. Opatów KKRL 253/34. [Wpisano 
na mocy metryki]#

(1)Twarberg Etla (2)Jankiel i Pesla Mandelkiersz (4)żona (5)przy 
mężu (6)mojżeszowe (11)Ostrowiec ul. Siennieńska 62 (13)(a)17 listo-
pada 1934 (b)253/34 (c)20 grudnia 1934

Numer domu 36D, numer mieszkania 1
(1)Zeker Chaja (2)Chaim i Matla Szwold (3)Ożarów (4)właściciel domu 
(5)robotnica (13)(a)od urodzenia (b)719
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(1)Zeker Matla (2)NN Chaja Szwold (3)20 kwietnia 1925 Ożarów 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)719
(1)Zeker Wolf (2)NN Chaja Szwold (3)Ożarów (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)719

Numer domu 36D, numer mieszkania 2
(1)Szwold z Zalcerów? Dwojra (2)Chaim Matla Szwold (3)Ożarów 
(4)właściciel domu (5)robotnica (13)(a)od urodzenia (b)719 (14)zmarła 
w Ożarowie (15)(a)23 grudnia 1934 (b)277 (c)9 czerwca 1935

(1)Szwold Alter Lejbuś (2)Lejbuś Dwojra Zelcer? (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)719

Numer domu 37, numer mieszkania 2
(1)Bekerman Lejzor (2)Chemia i Dobra ze Sztajzerów (3)Annopol 
pow. Janów (4)główny lokator (11)Annopol (13)(a)od urodzenia (b)720
(1)Berkman z Apelbaumów Marjanna (2)Szyja i Gitla z Kierszteibla-
tów (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)720

(1)Berkman Szyja Abram (2)Lejzor Maria Apelbaum (3)1911 Oża-
rów (8)(a)strzelec (b)1357 (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)720
(1)Berkman Kunia (2)Lejzor Maria Apelbaum (3)1920 Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)720
(1)Berkman Ruchla Brandla (2)Lejzor Maria Apelbaum (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)720
(1)Berkman Chemia (2)Lejzor Maria Apelbaum (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)720

Numer domu 37, numer mieszkania 4
(1)Waksman Chaim Icek (2)Hersz Lejb i Chana Estera Waksman 
(3)Ożarów (4)lokator główny (13)(a)od urodzenia (b)720
(1)Waksman z Waksmanów Dyna (2)Szaja Małka Nisenkorn 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)720

(1)Waksman Aron (2)NN Dyna Waksman (3)Ożarów (13)(a)od uro-
dzenia (b)720

Ulica Kolejow
a



168 

(1)Waksman Idesa (2)Chaim Icek i Dyna Waksman (3)1920 Oża-
rów (13)(a)od urodzenia (b)720

Numer domu 38, numer mieszkania 1
(1)Gryner z Grynerów Fajga (2)Rywon i Marja z Tyszlerów (3)1866 Oża-
rów (4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)721

(1)Gryner Chaja Chawa (2)NN Fajga Gryner (3)1900 Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)721

(1)Wajsblum Jakób Moszek (2)Lejbuś i […] ze Szpinerów (3)22 czerwca 
1898 Koprzywnica pow. Sandomierz (4)sublokator (5)handlarz 
(6)mojżeszowe (8)(a)szeregowy kat. A (b)1207 (c)Ostrowiec (9)DO nr 746 
29 kwietnia 1923 wydany przez Starostwo Sandomierskie (11)Sando-
mierz ul. Zamkowa 6 (12)Ożarów (13)(a)20 lutego 1934 (b)19/34 

(c)22 lutego 1934

Numer domu 42, numer mieszkania 1
^(1)Blimenfeld z Wajnbergów Dobra Idesa (2)Szlama i Łaja Eter 
(3)Ożarów (4)matka (13)(a)od urodzenia (b)725

^(1)Blimenfeld Chil (2)Izral Majer i Dobra Idesa Wajnberg 
(3)Ożarów (4)właściciel domu (5)handel (13)(a)od urodzenia (b)725 

(17)Wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 9 grudnia 
1929 […] skazany na 6 miesięcy więzienia
^(1)Blimenfeld z Blachmanów Fajga Serka (2)Chałej Majer 
i Chaja Wajberg (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)725

(1)Blimenfeld Izrael Josek (2)Chil i Fajga Serka Blachman 
(3)20 kwietnia 1919 Ożarów (4)syn (9)ZGO DO 30 kwietnia 
1938 nr 84/38 NSD 922 130 (13)(a)od urodzenia (b)725
(1)Blimenfeld Brucha (2)Chil i Fajga Serka Blachman 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)725
(1)Blimenfeld Lejbuś (2)Chil i Fajga Serka Blachman 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)725
(1)Blimenfeld Rajzla (2)Chil i Fajga Serka Blachman 
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)725
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Numer domu 44, numer mieszkania 1
(1)Sznold z Feldmanów Fajga Ruchla (2)Jojna Perja Sztajcholc 
(3)21 lutego 1877 Ożarów (4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)727

^(1)Goldman ze SznoldówK Frajdla (2)Ela Jankiel i Fajga Ruchla 
Feldman (3)1907 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (7)zamężna Szyja 
26 kwietnia 1931 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)727
^(1)Goldman Szyja (2)Jankiel Kopel i Bajla Rywka z Wajnbergów 
(3)9 czerwca 1907 Borownia gm. Ruda Kościelna pow. Opatów 
(4)zięć (5)handlarz (6)mojżeszowe (9)Paszport zagraniczny StOp14 
marca 1938 nr 843 397 do Argentyny (11)Borownia gm. Ruda 
Kościelna pow. Opatów (13)(a)od urodzenia 1 listopada 1929# 

(c)11 maja 1934 7 marca 1938# (17)Zapisany na mocy decyzji Sta-
rostwa Opatów z dnia 28 lutego 1938 P. 8/38 dnia 7 marca 1938

^(1)Goldman Jakób Kopel Eljakim (2)Szyja i Frajdla ze Sznol-
dów (3)20 lutego 1933 Ożarów (4)syn rubryka 2 (5)przy rodzi-
cach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)77 (c)11 maja 1934

^(1)Sznold Sumer (2)Ela Jankiel i Fajga Ruchla Feldman 
(3)14 stycznia 1910 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO nr 36 ZGO 
24 lipca 1934 nr 952 849 (11)StOp POP 27 lipca 1934 L A2/426  
(13)(a)od urodzenia (b)727 (14)Ostrowiec ul. Siennieńska 62 
(15)(a)26 lutego 1932 (b)4/32 (c)7 października 1932 (17)Mylnie 
wpisano zamiast na stronicy 89 tej księgi#

^(1)Sznold Jojna Berek (2)Ela Jankiel i Fajga Ruchla Feldman 
(3)Ożarów (4)[córka]B (13)(a)od urodzenia (b)727
^(1)Sznold Henia (2)Ela Jankiel i Fajga Ruchla Feldman 
(3)1914 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)727

Numer domu 45, numer mieszkania 2
(1)Szerman Moszek Aron (2)Herszek Icek i Chana Liba Bard 
(3)12 listopada 1898 Zawichost pow. Sandomierz (4)lokator główny 
(9)DO ZGO 5 […]A 1937 nr 38/37 nr NSD D 303 604 (13)(a)od urodze-
nia (b)728
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(1)Szerman z Waksmanów Estera (2)Abram Lejb i Mindla (3)Ożarów 
(4)żona (13)(a)od urodzenia (b)728 

(1)Lustyk Sura (2)Dawid i Fajga Lustyk (3)Ożarów (4)sublokator (13)(a)od 
urodzenia (b)728

Numer domu 47, numer mieszkania 2
(1)Apelbaum Abram (2)Szyja i Gitla Kirszenblat (3)Ożarów (4)lokator 
główny (5)handel (13)(a)od urodzenia (b)730
(1)Apelbaum z Grynszpancholc Nesia (2)Chaskiel i Estera Zaleman 
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)730

(1)Apelbaum Szyja Alter (2)Abram i Nesia Grynszpancholc 
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)730
(1)Apelbaum Frajda Łaja (2)Abram i Nesia Grynszpancholc 
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)730
(1)Apelbaum Chawa (2)Abram i Nesia Grynszpancholc (3)Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)730
(1)Apelbaum Szol (2)Abram i Nesia Grynszpancholc (3)Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)730
(1)Apelbaum Chaim Chaskiel (2)Abram i Nesia Grynszpancholc 
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)730

Numer domu 47, numer mieszkania 3
(1)Cukier Dawid (2)Icek Frajdla (3)Ożarów (4)lokator główny (5)handlarz 
(13)(a)od urodzenia (b)730 

(1)Mandelbaum Sura (2)Dawid Perla (3)Opatów (4)członek rodziny 
(5)handlarka (6)mojżeszowe (13)(a)1 listopada [1930]? (b)730 (14)Warszawa 
ul. Nowiniarska 16/83 (15)(a)10 sierpnia 1934 (b)155/34 (c)13 październi-
ka 1934 

(1)Szafir Icek (2)Dawid (3)Tarnobrzeg (4)członek rodziny (5)przy 
matce (6)mojżeszowe (13)(a)1923 (b)730 (14)Warszawa ul. Nowiniar-
ska 16/83 (15)(a)10 sierpnia 1934 (b)155/34 (c)13 października 1934
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(1)Szafir Chaskiel (2)Dawid (3)Tarnobrzeg (4)członek rodziny 
(5)przy matce (6)mojżeszowe (13)(a)1925 (b)730 (14)Warszawa  
ul. Nowiniarska 16/83 (15)(a)10 sierpnia 1934 (b)155/34  

(c)13 października 1934 

Numer domu 48, numer mieszkania 2PRK

(1)Zycholc Abram Icek (2)Chil Moszek i Perla Goldenforen 
(3)21 czerwca 1885 Ożarów (4)lokator główny (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)731
(1)Zycholc z Cuklaperów Chana (2)Lejbuś i Chana Beder (3)13 czerw-
ca 1880 Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)731

(1)Zycholc Chana Rajzla (2)Abram Icek i Chana Cuklaper
(3)1910 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)731
(1)Zycholc Pesa Sura (2)Abram Icek i Chana Cuklaper (3)1915 
Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)731

Numer domu 49, numer mieszkania 2
(1)Orensztajn Jankiel (2)Josek Szulim i Marjanka Zycholc (3)4 sierpnia 
1897 Ożarów (4)główny lokator (13)(a)od urodzenia (b)739

^(1)Orensztajn Chawa Gryna (2)Jankiel i Marma Orensztajn 
(3)1 sierpnia 1936 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)159/36 (c)5 września 1936
^(1)Orensztajn Icek Herszek (2)Jankiel i Marim Orensztajn 
(3)13 sierpnia 1938 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 

(13)(a)od urodzenia (b)275/38 (c)13 czerwca 1939

^(1)Klajman Hudesa (2)Nusyn Dawid i Blima Matla Elkichen (3)Oża-
rów (13)(a)od urodzenia (b)739

^(1)Klajman Naftuła Nuchem Hercyk (2)Jankiel i Hudesa Klaj-
man (3)15 sierpnia 1925 Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)739 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
^(1)Klajman Lejzor Pinkwas (2)Hudesa Klajman (3)Ożarów (13)(a)od 
urodzenia (b)739
^(1)Klajman Toba Złota (2)Hudesa Klajman (13)(a)od urodzenia (b)739

Ulica Kolejow
a



172 

Numer domu 49, numer mieszkania 3
(1)Wajnper Lejzor Gimpel (2)Rafał i Łaja Alter (3)Ożarów (4)lokator 
główny (13)(a)od urodzenia (b)732
(1)Wajnper z Wajnperów Zysla (2)Chaim Lejzor i Małka Chinka 
z Karpów (3)5 lutego 1899 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)732

(1)Wajnper Rafał Icek (2)Lejzor Gimpel i Zysla Wajnper 
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)732

Numer domu 50, numer mieszkania 2
(1)Rozensztajn Lejzor Chaim (2)Icek i Ryfka Sztajnberg (3)17 sierpnia 
1874 Ożarów (4)lokator główny (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)736
(1)Rozensztajn z Rochwergów Gitla (2)Szyja i Ita Łaja Laufer (3)1875 
Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)736

(1)Rozensztajn Dwojra (2)Lejzor [Chaim]# i Hana Gitla Roch-
werg (3)[10 lutego]# 1911 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)736
(1)Rozensztajn Rywka [Matla]# (2)Lejzor i Hana Gitla Rochwerg 
(3)[20 maja 1906]# 1917 Ożarów (9)DO nr 22 dnia 28 lutego 1933 
nr NSD 952 759 (11)StOp POP 4 marca 1933 L A2/6/33 
(13)(a)od urodzenia (b)736
(1)Rozensztajn Frymeta (2)Lejzor i Hana Gitla Rochwerg 
(3)1915 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)736
(1)Rozensztajn Ruchla (2)Lejzor i Hana Gitla z Rochwergów 
(3)12 lutego 1917 Ożarów (9)ZGO DO 9 maja 1938 nr 89/38 NSD 
922 135 (13)(a)od urodzenia (b)736
(1)Rozesztajn Icek (2)Lejzor Chaim i Gitla z Rochwergów 
(3)12 lutego 1917 Ożarów (7)żonaty Jochweta 24 lutego 1937 
Ożarów (9)DO ZGO 26 lutego 1937 nr 9/37 NSD B nr 825 989 
(13)(a)od urodzenia (b)736
^(1)RozenszajnB z Frajbergów Jochweta (2)Jakób Majer i Mariem 
Rywka z Mauhajmów (3)Ożarów (4)członek rodziny (5)przy mężu 
(6)mojżeszowe (7)zamężna Icek 24 lutego 1937 Ożarów (11)Ożarów 
T XVIII 77 nr 45 m. 1 (13)(a)od urodzenia (b)1037 
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^(1)Rozensztajn Aron Moszek (2)Icek i Jochweta z Frajber-
gów (3)10 lipca 1932 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)140/37 
(c)18 sierpnia 1937
^(1)Rozensztajn Łaia (2)Icek Jochweta z Frajbergów 
(3)25 grudnia 1935 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)139/37 
(c)18 sierpnia 1937
^(1)Rozensztajn Izral Szyja (2)Icek i Jochweta Frajberg 
(3)29 listopada 1938 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)294/38 (c)13 lutego 1939

Numer domu 50A, numer mieszkania 2
(1)Apelbaum Zelman (2)Herszek i Ita Birenbaum (3)30 listopada 1874 
Ożarów (4)lokator (5)Kraśnik (13)(a)od urodzenia (b)735
(1)Zylberberg Sura Dwojra (2)Izral i Małka (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)735 

(1)Apelbaum Abram (2)Zelman i Krajndla Goldsztajn (3)1 październi-
ka 1916 Ożarów (9)UGO 17 maja 1930 nr 17 (13)(a)od urodzenia (b)735 
(16)Wyrokiem Sądu Grodzkiego w Opatowie z dnia 30 listopada 1935 
[…] skazany na 10 dni aresztu
(1)Zylbersztajn Ajzyk (2)Josek i Majta Wiedeń (3)[20 lipca 1917 Gró-
jec]* (4)lokator (6)mojżeszowe (11)Grójec okręg Warszawa (13)(a)15 maja 
1940 (b)179/40 (c)20 czerwca 1942

Numer domu 51, numer mieszkania 1
(1)Szafir Jankiel Szmul (2)Dawid i Sura Łaja Szafir (3)Ożarów (4)właści-
ciel domu (5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)734
(1)Szafir z Szafirów Chaja Nycha (2)Moszek i Laja Zuberman 
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)734

(1)Szafir Moszek Benjamin (2)Jankiel Szmul i Chaja Nycha 
(3)21 lipca 1907 Ożarów (7)żonaty Blima 12 sierpnia 1934 Iłża 
(9)DO nr 32/33 NSD A 952 706 UGO 4 maja 1933 (11)StOp POP 
14 sierpnia 1935 nr A2/282/35 (13)(a)od urodzenia (b)734 

(1)Najman z Frydenbergów Raja Rywja (2)Lejba i Perla z Rybikrów 
(3)Ożarów (11)Angielski paszport nr 1590 1 maja 1935 Konsulat Bry-
tyjski Warszawa (13)(a)od urodzenia (b)734 (17)Pozbawiono obywatelstwa 
polskiego
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Numer domu 51, numer mieszkania 2
(1)Klajman z Szafirów Sura Łaja (2)Jankiel i Chaja (3)Ożarów (4)lokator 
glówny (9)StOp 23 lipca 1934 nr 11/14/34 otrzymała paszport do 
Brazylii wraz z dziećmi (13)(a)od urodzenia (b)734

(1)Klajman Dawid Henoch (2)Majer i Sura Łaja Szafir (3)2 maja 1924 
Ożarów (4)syn (5)przy matce (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)734
(1)Klajman Szlama Mordka (2)Majer i Sura Łaja Szafir (3)Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)734
(1)Klajman Fajga Gitla Ita (2)Majer i Sura Łaja Szafir (3)5 marca 
1928 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)734 (17)Skreślono Gitla na podstawie aktu urodzenia#

Numer domu 51, numer mieszkania 3
(1)Zauberman Chaskiel Fajwel (2)Nusyn Dawid Fajga Itla Sznajmman 
(3)19 czerwca 1899 Ożarów (4)lokator główny (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)784
(1)Wajsblat Gitla (2)Hejnoch (3)Słupia Nowa pow. Kielce (11)Słupia 
Nowa pow. Kielce (13)(a)1 października 1925 (b)734

(1)Wajsblat Sura (2)Gitla Wajsblat (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)734
(1)Wajsblat Hinda (2)Gitla Wajsblat (3)Ożarów (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)734

Numer domu 52, numer mieszkania 2
(1)Zysapel Alter (2)Lejbuś Marjanka Pfeferberg (3)14 listopada 1880 
Ożarów (4)lokator główny (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)737
(1)Zysapel z Kudłowiczów Rajzla (2)Jankiel Marja Sylberman 
(3)15 października 1877 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)737

(1)Zysapel Andzel (2)Alter i Rajzla Kudłowicz (3)28 września 1903 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)737
^(1)Zysapel z Rozenblów Sura Rywka (2)Benajmin i Fajga Mandel 
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)737
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^(1)Zysapel Moszek Mordka (2)Alter Andzel i Sura Rywka 
Mandel (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)737

^(1)Zysapel Dyner z d. Zysapel Estera (2)Alter i Rajzla Kudłowicz 
(3)1914 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (7)zamężna Berek 2 maja 
1917 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)737 (17)Poprawiono na mocy 
metryki#

^(1)Zysapel Abuś (2)Alter i Rajzla Kudłowicz (3)20 marca 1919 
Ożarów (4)syn (5)przy ojcu (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)737
^(1)Zysapel Gołda (2)Alter i Rajzla Kudłowicz (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)737
^(1)Zysapel Abram (2)Alter i Rajzla Kudłowicz (3)Ożarów (13)(a)od 
urodzenia (b)737

Numer domu 52, numer mieszkania 3
(1)Rozenblum Mordka (2)Herszek i Ita Dwojra (3)Ożarów (4)lokator 
główny (13)(a)od urodzenia (b)737

^(1)Rozenblum Hersz Moszek (2)Mordka i Ruchla Cukierman 
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)737
^(1)Rozenblum Izral Majer (2)Mordka i Ruchla Cukierman 
(3)Staszów pow. Sandomierz (13)(a)1928 (b)737
^(1)Rozenblum Kajla Cywja (2)Mordka i Ruchla Cukierman
(3)18 lutego 1926 Staszów pow. Sandomierz (13)(a)1928 (b)737 

^(1)Wajnsztok Marja (2)Majer i Toba (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)737
^(1)Wajnsztok Awigder (2)[Motel]* i Marja Wajszcuk [Wajszto-
ków]# (3)3 sierpnia 1930 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)737
 (1)Rozenblum Jehoszua Józef (2)Motel i Mirjam Wajnsztok 
(3)12 grudnia 1932 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)70/34 (c)11 maja 1934
(1)Rozenblum Szulem Dawid (2)Motel i Mirjam z Wajnsztoków 
(3)14 maja 1934 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)365
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Numer domu 53, numer mieszkania 1PRK

(1)Dyner Berek (2)Icek Jakób i Estera Ruchla z d. Zilbernadel 
(3)30 listopada 1912 Zawichost (4)lokator (5)handlarz (6)rzymskokato-
lickie (11)Tadeuszów gm. Julianów pow. Opatów (13)(a)1 lutego 1938 

(b)7/38 (c)19 października 1938 (17)Długa 14
(1)Dyner Marim (2)Berek i Estera Zysapel (3)26 czerwca 1938 
Ożarów (4)córka rubryki 6 (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)288/38 (c)13 lutego 1939 

Numer domu 54, numer mieszkania 2
(1)Rozenszajn Lejbuś (2)Lejzor i Bajla Dwojra Rozenberg (3)Lasocin 
(4)lokator główny (13)(a)1 marca 1928 (b)738
(1)Rozenszajn z Glanców Ałta (2)Majer i Sura (3)Zawichost 
(13)(a)1 marca 1922 (b)738

(1)Rozenszajn Lejzor (2)Lejbuś i Ałta z Glanców (3)Ożarów
(13)(a)od urodzenia (b)738
(1)Rozenszajn Pesa (2)Lejbuś i Ałta Glanc (3)Ożarów (13)(a)od uro-
dzenia (b)738

(1)Bekier Chil (2)Chaskiel i Drojba z Orensztajnów (3)Stodoły 
(4)sublokator (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty Rywka (11)Stodoły gm. 
Wojciechowice pow. Opatów (12)Ożarów (13)(a)25 stycznia 1933 (b)10/33 

(c)9 lutego 1933 (14)kol. Grochocice gm. Wojciechowice pow. Opatów 
(15)(a)31 października (b)152/35 (c)23 kwietnia 1936 
(1)Bekier z Dyksztajnów Rywka (2)Moszek i Bajla (3)Stodoły (4)żona 
(5)przy mężu (7)zamężna Chil (11)Stodoły gm. Wojciechowice pow. 
Opatów (12)Ożarów (13)(a)25 stycznia 1933 (b)10/33 (c)9 lutego 1933 
(14)kol. Grochocice gm. Wojciechowice pow. Opatów (15)(a)31 paździer-
nika (b)152/35 (c)23 kwietnia 1936 

(1)Bekier Łaja (2)Chil i Rywka z Dyksztajnów (3)Stodoły (4)córka 
(5)przy rodzicach (11)Stodoły gm. Wojciechowice pow. Opatów 
(12)Ożarów (13)(a)25 stycznia 1933 (b)10/33 (c)9 lutego 1933 (14)kol. 
Grochocice gm. Wojciechowice pow. Opatów (15)(a)31 październi-
ka (b)152/35 (c)23 kwietnia 1936 
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(1)Bekier Dobra (2)Chil i Rywka z Dyksztajnów (3)Stodoły (4)córka 
(5)przy rodzicach (11)Stodoły gm. Wojciechowice pow. Opatów 
(12)Ożarów (13)(a)25 stycznia 1933 (b)10/33 (c)9 lutego 1933 (14)kol. 
Grochocice gm. Wojciechowice pow. Opatów (15)(a)31 październi-
ka (b)152/35 (c)23 kwietnia 1936 
(1)Bekier Chajwa Blika (2)Chil i Rywka z Dyksztajnów (3)Stodoły 
(4)córka (5)przy rodzicach (11)Stodoły gm. Wojciechowice pow. 
Opatów (12)Ożarów (13)(a)25 stycznia 1933 (b)10/33 (c)9 lutego 1933 
(14)kol. Grochocice gm. Wojciechowice pow. Opatów 
(15)(a)31 października (b)152/35 (c)23 kwietnia 1936

(1)Fajn Icek (2)Jankiel i Gitla z Waksmanów (4)lokator (5)szewc (6)mojże-
szowe (7)żonaty Hana Hinda nr 3/37 Józefów n/Wisłą (11)Józefów gm. 
Rybitwy (13)(a)24 listopada 1937 (b)277/37 (c)4 lipca 1938 (17)Paszport 
zagraniczny nr 052 031 na wyjazd do Argentyny Starostwo Opatów 
dnia 4 marca 1939 nr P 9/440/38
(1)Fajn z Kaców Hinda (2)Moszek i Perla z Szermanów (3)25 grudnia 
1905 Józefów gm. Rybitwy* (4)członek rodziny (5)przy mężu (6)moj-
żeszowe (7)zamężna Icek nr 3/37 Józefów n/Wisłą (11)Józefów gm. 
Rybitwy (13)(a)24 listopada 1937 (b)277/37 (c)4 lipca 1938

(1)Kac Jankiel Lejbuś (2)Icek Fajn i Chana Hinda Kac (3)20 kwiet-
nia 1931 Józefów gm. Rybitwy (4)syn członek rodziny (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (11)Józefów gm. Rybitwy (13)(a)24 listopa-
da 1937 (b)277/37 (c)4 lipca 1938
(1)Fajn Gitla (2)Icek i Chana Hinda (3)16 sierpnia 1936 Józefów 
gm. Rybitwy* (4)córka (5)przy mężu (6)mojżeszowe (11)Józefów  
gm. Rybitwy (13)(a)24 listopada 1937 (b)277/37 (c)4 lipca 1938

Numer domu 59A, numer mieszkania 1N

(1)Wajnsztok Berek (2)Szmul i Marjam (4)lokator (5)młynarz (6)mojże-
szowe (11)Kielce ul. Piotrkowska 24 (13)(a)9 lipca 1935 (b)54/35 (c)11 lipca 
1935 (14)Kielce ul. Piotrkowska 37 (15)(a)19 listopada 1937 (b)219/37 

(c)30 lipca 1938

Ulica Kolejow
a
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(1)Sztajnbaum Chana (2)[…]A i Bajla z Kartów (3)Kielce (4)żona 
(6)mojżeszowe (11)Kielce ul. Piotrkowska 37 (13)(a)9 lipca 1935 (b)54/35 

(c)11 lipca 1935 (14)Kielce ul. Piotrkowska 37 (15)(a)19 listopada 1937 
(b)219/37 (c)30 lipca 1938

Numer domu 60, numer mieszkania 2
(1)Apelbaum Moszek (2)Chil Ela i Estera Sztarkman (3)15 lipca 1911 
Wierzbnik pow. Iłża (4)lokator główny (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(7)żonaty Chaja 4 listopada 1932 Ożarów (8)(a)kat. A (b)1355 (c)Ostrowiec 
(11)Wierzbnik pow. Iłża (13)(a)18 lutego 1927 (b)742
(1)Apelbaum z ZysapelówK Chaja (2)Alter i Rajzla Kudłowicz 
(3)25 grudnia 1913 Ożarów (5)przy mężu (7)zamężna Moszek 4 listopa-
da 1932 (13)(a)od urodzenia (b)742

(1)Apelbaum Szmul Lejbuż (2)Moszek i Chaja z Zysapelów 
(3)20 maja 1931 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)35/31 (c)25 kwietnia 1934
^(1)Apelbaum MordchaC? Dawid (2)Moszek i Chaja z Zysapelów 
(3)10 sierpnia 1933 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)364 

^(1)Tarłowski Szepsel (2)Icek i Chaja Herszkowicz (3)z aktu 1904 Sien-
no pow. Iłża (4)sublokator (5)rzeźnik (6)mojżeszowe (8)(a)kat. D (b)1490 

(c)Wierzbnik (11)Sienno ul. Rynek 27 (13)(a)12 lipca 1934 (b)147/34 

(c)22 sierpnia 1934 

Numer domu 62, numer mieszkania 2
^(1)Zylberman z Szafirów Gitla (2)Moszek i Synia (3)Sandomierz 
(4)członek rodziny (5)przy synie (6)mojżeszowe (11)Sandomierz (13)(a)luty 
1925 (b)744 (14)Sandomierz ul. Berka Joselewicza (15)(a)16 lipca 1935 

(b)68/35 (c)12 września 1935 
^(1)Zylberman Szmul (2)Moszek i Gitla Machur (3)14 lutego 1901 
Sandomierz (4)lokator główny (5)piekarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
Hinda 13 kwietnia 1934 Ożarów (11)Sanodmierz (13)(a)luty 1925 

(b)744
^(1)Goldsztajn Zylberman# z Goldsztajnów Hinda (2)Josek 
i Rajzla (3)Ożarów (4)przy mężu (5)przy mężu (6)mojżeszowe 
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(7)zamężna Szmul 13 kwietnia 1934 Ożarów (13)(a)od urodzenia 

(b)744 (17)Poprawiono na mocy metryki ślubu
(1)Goldsztajn Zylberman# Ruchla (2)Szmul i Hinda Gold-
sztajn (3)5 marca 1927 (13)(a)od urodzenia (b)744 (17)Poprawio-
no na zasadzie metryki urodzenia#

(1)Godsztajn Chana (2)Hinda Goldsztajn (3)Ożarów (13)(a)od 
urodzenia (b)744
(1)Goldsztajn Moszek Majer (2)Hinda Goldsztajn (3)Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)744

(1)Kamera Mieczysław Edward (2)Stanisław i Tekla z Gierczaków 
(3)1 maja 1912 Ostrowiec pow. Kielecki (4)pracownik (5)uczeń piekarski 
(6)rzymskokatolickie (8)(a)C (b)13/Opatów (c)Ostrowiec (9)DO nr 19/36 
ZGO 28 marca 1936 NSD B nr 825 918 (11)wieś Elżbietka gm. Wojcie-
chowice pow. opatowski (12)Ożarów (13)(a)21 lipca 1933 (b)354/33 

(c)22 września 1933 (14)kol. Elżbietka (15)(a)28 marca 1936 (b)30/36 

(c)23 kwietnia 1936

Numer domu 63, numer mieszkania 1
(1)Goldsztajn Rochmil (2)Moszek Abram i Brandla Kochen (3)Szyma-
nówka gm. Czyżów pow. Opatów (4)właściciel domu (13)(a)od urodze-
nia (b)745
^(1)Wajper Chaim Lejzor (2)Gimper Estera (3)Ożarów (13)(a)od urodze-
nia (b)745

^(1)Wajnper Hinda Rita (2)Chaim Lejzor i Małka z Karpiów 
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)745

(1)Wajnper Wólf Izral (2)Hinda Rita Wajnper (3)Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)745
(1)Wajnper Estera Brandla (2)Hinda Rita Wajnper (3)Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)745
(1)Wajnper Moszek Abram (2)NN i Hinda Rita Wajnper 
(3)10 października 1923 Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)od uro-
dzenia (b)745
(1)Wajnper Małka Hindla (2)Hinda Rita (3)Ożarów (13)(a)od 
urodzenia (b)745

Ulica Kolejow
a
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Numer domu 68A, numer mieszkania 1PW

(1)Lederman Chil Josek (2)Pinkwas i Szejwa Rowerg (3)19 maja 1898 
Ożarów (4)właściciel domu (6)rzymskokatolickie mojżeszowe# 
(13)(a)od urodzenia (b)752 (16-7)Wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu 
z dnia 25 września 1924 z […]  skazany na 6 miesięcy więzienia. 
Też z dnia 25 września 1925 […] skazany na 3 miesiące więzienia 
(1)Cukier Nacha (2)Izral i Sura (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)752

(1)Cukier Lederman# Pinkwas (2)Nacha Cukier (3)30 maja 1926 
Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)752 (17)Poprawiono na podstawie metryki urodzenia#

(1)Cukier Szejwa (2)Nacha Cukier (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)752

Numer domu 79, numer mieszkania 1
(1)Frajberg z Wajnbergierów Blima (2)Berek i Łaja Rubinsztajn 
(3)5 stycznia 1880 Ożarów (4)właścicielka domu (5)handlarka (6)mojże-
szowe (7)wdowa

(1)Frajberg Judka Berek (2)Pinkwas i Blima Wajnbergier  
(3)14 lutego 1909* Ożarów (4)syn
(1)Frajberg Sura Gitla (2)Pinkwas i Blima Wajnbergier 
(3)17 lutego 1910 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
(1)Frajberg Aron Moszek (2)Pinkwas i Blima Wajnbergier 
(3)Ożarów (4)syn
(1)Frajberg Fincia Łaja (2)Pinkwas i Blima Wajnbergier 
(3)Ożarów (4)córka 

Numer domu 85, numer mieszkania 1
(1)Goldsztajn Dawid (2)Nuta i Fajga Miernik (3)3 maja 1876 Ożarów 
(4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)763 

(c)zmarł (15)(a)5 kwietnia 1939 (b)145/39 (c)28 lipca 1939
(1)Goldsztajn z Fiszmanów Rywka Dwojra (2)Josek i Chana z Fisz-
manów (3)14 listopada 1881 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)763
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(1)Goldsztajn Nuta (2)Dawid i Rywka Dwojra Fiszman (3)20 lipca 
1906 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)763  

(17)Wyrokiem Sądu Wojskowego Okręgowego w Przemyślu  
z dnia 10 lutego 1930 roku […]A skazany na 1 miesiąc więzienia

^(1)Goldsztajn Brandla (2)Nuta i Chana Goldsztajn  
(3)5 lutego 1931 Ożarów (4)córka rubryki 3 (5)przy rodzicach  
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)274/38 (c)13 lutego 1939

^(1)Goldsztajn Estera (2)Dawid i Rywka Dwojra Fiszman (3)Oża-
rów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)763
^(1)Goldsztajn Moszek Abram (2)Dawid i Rywka Dwojra Fisz-
man (3)Las Linowski gm. Lasocin pow. Opatów (4)syn (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)763
^(1)Goldsztajn Nuta (2)Moszek i Brandla z Hochmanów 
(3)Ożarów Suchodółka gm. Czyżów Szlachecki# (4)zięć (8)(a)kat. C 

(b)1005 (c)Ostrowiec (9)DO UGO dnia 5 września 1932 nr 30 
(11)POP A-2/32 6 września 1932 StOp (13)(a)od urodzenia (b)763 
(16)Wyrokiem Sądu Grodzkiego w Sandomierzu z dnia 6 grudnia 
1934 […] skazany na trzy miesiące aresztu […]A kary zawiesze-
niu na 3 lata (17)Poprawiono na zasadzie metryki urodzenia
^(1)Goldsztajn Zysa Chana (2)Dawid i Rywka Dwojra Fiszman 
(3)Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)763

^(1)Rosowski Floran (2)Józef i Tekla z Kędziorów (3)Kunice gm. 
Wojciechowice pow. Opatów (4)sublokator (5)robotnik (6)rzymskoka-
tolickie (11)kol. Linów F. gm. Lasocin pow. Opatów (13)(a)25 maja 1934 

(b)127/34 (c)14 czerwca 1934 (14)zmarł (15)(a)7 września 1938 (b)189/37 

(c)13 stycznia 1938
^(1)Rosowska z Nowaków Helena (2)Wawrzeniec i Juljanna z Piłatów 
(3)[26 lutego 1885]* Kunice gm. Wojciechowice pow. Opatów (4)żona 
(5)przy mężów (6)rzymskokatolickie (11)kol. Linów F. gm. Lasocin 
pow. Opatów (13)(a)25 maja 1934 (b)127/34 (c)14 czerwca 1934 (14)zmarła 
w Ożarowie (15)(a)29 października 1938 (c)17 grudnia 1939

Ulica Kolejow
a



Ulica Kościuszki1045

Numer domu 2, numer mieszkania 3
(1)Melman Majer Jankiel (2)Moszek i Rwyka Zylbergberg (3)26 grud-
nia 1864 Ożarów (4)lokator (5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)768 

(14)zmarł (15)(a)4 lutego 1939 (b)147/39 (c)28 lipca 1939
(1)Melman z Erlichów Nesza Gitla (2)Szyja i Sura Janowska (3)Józefów 
gm. Rybitwy pow. Puławy (4)żona (11)=(3)(13)(a)1 marca 1905 (b)76

(1)Melman Moszek (2)Majer Jankiel i Nesza Gitla z Erlichów 
(3)15 maja 1906 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)768

Numer domu 4, numer mieszkania 2
(1)Wajnryb Gerszon (2)Jankiel i Szanjdla Zylberberg (3)Ożarów (4)loka-
tor (5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)770
(1)Wajnryb z Mandlów Frajda (2)Szulim Baruch i Brandla Frydman 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)770

(1)Wajnryb Szulim Baruch Ałter (2)Gerszon i Frajda Mandel 
(3)6 czerwca 1931 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)770
(1)Wajntraub[B?] Moszek Mejlich (2)Gerszon i Frajda Mandel 
(3)23 czerwca 1932 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)152/36 (b)5 września 1936

Numer domu 8, numer mieszkania 3PRK 

(1)Szpilman Szmul (2)Zysel Izral i Ruchla Łaja Szerman (3)Ostrowiec 
(4)lokator (8)(a)kat. (c)Ostrowiec (11)Ostrowiec (13)(a)1 marca 1922 (b)774
(1)Szpilman z Lewek Etla (2)Chaim i Marja Dwojra Szpilman 
(3)Opatów (4)żona (13)(a)1 marca 1922 (b)774

(1)Szpilman Niskier# Bajla vel Balbina (2)Szmul i Etla Lewak 
(3)Ostrowiec (4)córka (13)(a)1 marca 1922 (b)774 (17)Poprawiono na 
mocy metryki ślubu#

45  APKoS, AGO, Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Kościuszki, Kościelnej  
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(1)Niskier Abram Zelik (2)Szulim Dawid i Estera Niskier 
(3)16 wrześniea 1913 Waśniów pow. Opatów (4)zięć (5)handlarz 
(6)mojżeszowe (7)żonaty Bajla vel Balbina 2 stycznia 1938 nr 1 
Ożarów (11)POP 12 czerwca 1939 nr 172/466/39 StOp (11)Ostro-
wiec ul. Floriańska [4? 9?]A (13)(a)7 października 1937 (b)171/37 

(c)10 listopada 1938 
(1)Niskier Chaim Żyła Majer (2)Abram Zelik i Bajla Szpilman 
(3)20 listopada 1936 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzi-
cach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (c)17 grudnia 1939

Numer domu 12, numer mieszkania 1PRK

(1)Cymerman Szmul Dawid (2)Aron Rajzla Rozenberg (3)Opole Puła-
wy (4)sublokator (5)kamasznik (6)mojżeszowe (11)=(3)(13)(a)7 maja 1932 

(b)23/32 (c)14 maja 1934

Numer domu 16, numer mieszkania 1
(1)Haltrecht Noech (2)Moszek Lejb i Mariam Łaja Przedecka 
(3)17 lipca 1897 Przedeck* (4)lokator (5)krawiec (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(11)Warszawa Ząbkowska 6 (13)(a)15 listopada 1940 (b)221/40 (c)20 czerw-
ca 1942
(1)Haltrecht z d. Melinger Lea (2)Izrael i Hana [Folumenchort]A 
(3)11 stycznia 1898 (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(11)Warszawa Ząbkowska 6 (13)(a)15 listopada 1940 (b)221/40 

(c)20 czerwca 1942
(1)Haltrecht [Henia] A (2)Noech i Lea Melinger (3)27 września 1929 
Elberfeld (Niemcy)* (6)mojżeszowe (11)Warszawa ul. Ząbkowska 6 
(13)(a)15 listopada 1940 (b)221/40 (c)20 czerwca 1942

Ulica Kościuszki



Ulica Krótka1146

Numer domu 1, numer mieszkania 1
(1)Melman Tobjasz (2)Lejbuś i Chana Rajzla z Komiklajnów (3)Józefów 
gm. Rybitwy pow. Puławy (4)właściciel domu (5)handlarz (11)Józefów 
gm. Rybitwy pow. Puławy (13)(a)15 stycznia 1911 (b)660
(1)Melman z Mandlów Dobra (2)Josek i Chana Lederman (3)Ożarów 
(4)żona (13)(a)od urodzenia (b)660

(1)Melman Małka Słuwa (2)Tobjasz i Dobra Melman (3)z aktu 
1914 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)660
(1)Melman Abram Szlama Josek (2)Tobjasz i Dobra Melman 
(3)2 stycznia 1918 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(7)kawaler (8)(a)poborowy (b)kat. A (9)DO nr 129/39 dnia 4 sierpnia 
1939 NSD 060135 ZGO (13)(a)od urodzenia (b)660

Numer domu 2, numer mieszkania 1
(1)Mandel z Tyszlerów Chana Hudesa (2)Izral i Esteraz Frajdla Faj-
nuch (3)31 maja 1882 Ożarów (4)właściciel domu (5)handel (9)DO 
nr 39/35 NSD BN 334958 ZGO 8 sierpnia 1935 (13)(a)od urodzenia (b)661

(1)Mandel Moszek (2)Hersz Lejb i Chana Tyszler (3)Ożarów 
(4)żonaC (9)Otrzymał paszport zagraniczny do Kanady StOp
 dnia 5 lipca 1932 A 30/68 (13)(a)od urodzenia (b)661

Numer domu 2, numer mieszkania 2
(1)Wajnryb Wolf Jankiel (2)Hercyk i Sura Nisenbaum (3)19 stycznia 
1902 Ożarów (4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty Bajla 
16 lutego 1931 Ożarów (8)(a)kat. C (c)Ostrowiec (11)DO nr 137/39 
dnia 25 sierpnia 1939 NSD F 660143 ZGO (13)(a)od urodzenia (b)661
(1)SzermanB Wajnryb z Ledermanów Bajla (2)Nusyn i Małka 
z Klajmnaów (3)Ożarów (4)żona nieślubna (5)przy mężu (7)zamężna 
Wolf Jankiel 16 lutego 1931 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)661 
(14)zmarła (15)(a)26 sierpnia 1933 w Ożarowie (b)90/34 (c)11 maja 1934

46  APKoS, AGO, Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Kolejowa i Krótka, 
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Numer domu 4, numer mieszkania 1
^(1)Szerman z Grynwaldów Etla (2)Moszek i Frajdla Frydman 
(3)Zawichost pow. Sandomierz (4)matka (6)mojżeszowe (11)Zawichost 
pow. Sandomierz (13)(a)od 16 stycznia 1900 (b)662

^(1)Szerman Moszek Aron (2)Rachmil i Etla Grynwald (3)Ożarów 
(4)właściciel domu (13)(a)od urodzenia (b)662
^(1)Szerman z Grynwaldów Chaja Bajla (2)Rafał i Etla Cyprus 
(3)Zawichost pow. Sandomierz (4)żona (11)Zawichost pow. Sando-
mierz (13)(a)1 października 1908 (b)662

^(1)Szerman Ałter Rachmil (2)Moszek Aron i Bajla Gryn-
wald (3)22 maja 1910 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kat. A 

(b)1450/[…]A (c)Ostrowiec (9)DO nr 3 dnia 9 lutego 1934 NSD 
952816 (13)(a)od urodzenia (b)662 (14)Ostrowiec ul. Tylna 16 
m. 3 (15)(a)6 marca 1934 (b)21/34 (c)12 kwietnia 1934
^(1)Szerman Fajga (2)Moszek Aron i Bajla Grynwald (3)1914 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)662 
(14)Ostrowiec ul. Rynek 5 m. 5 (15)(a)3 lutego 1936 (b)10/36 

(c)14 lutego 1936
^(1)Szermanów Sztol Chana Gitla (2)Moszek Aron i Bajla 
Grynwald (3)20 czerwca 1919 Ożarów (4)córka (7)zamężna 
Chaim Dawid 7 lipca 1939 Ożarów (9)DO nr 11/38 przez 
ZGO […]A NSD 303657 (13)(a)od urodzenia (b)662 

^(1)Sztol Chaim Dawid (2)Jankiel i Sura Rywka z Fudemów 
(3)Ożarów (4)członek rodziny (6)mojżeszowe (7)żonaty Chana 
Gitla 7 lipca 1938 Ożarów (12)Ożrów ul. Niska 7 tom XIV str. 89 
(13)(a)od urodzenia (b)843 (c)od urodzenia 17 października 1938
^(1)Szerman Perla (2)Moszek Aron i Bajla Grynwald (3)1920 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)662
^(1)Szerman Blima (2)Moszek Aron i Bajla Grynwald (3)1925 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)662 

^(1)Szerman Marja (2)Moszek Aron i Bajla Grynwald (3)1928 
Ożarów (4)córka(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)662

Ulica Krótka
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^(1)Dunajec Moszek (2)Hersz Lejb i Chaja Sura z Wajnbergów (3)4 paź-
dziernika 1903 Staszów pow. Sandomierz (4)lokator (5)kamasznik 
(6)mojżeszowe (8)(a)kat. C (b)1361 (c)Ostrowiec (11)Staszów ul. Nowa 1 
pow. Sandomierz (12)Ożarów (13)(a)6 lutego 1934 (b)14/34 (c)22 lutego 1934

Numer domu 5, numer mieszkania 1
(1)Mandel Aron Moszek (2)Lejbuś i Chana Goldman (3)20 kwietnia 
1904 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(9)DO nr 3/36 przez ZGO 27 stycznia 1936 seria BN 334998 (12)od 
urodzenia (13)(a)od urodzenia (b)663 

(1)Mandel z Gerenrajch Chaja (2)Izrael Chaim i Rwyka z Rychterów 
(3)Kraśnik pow. Janów Lubelski (7)zamężna (13)(a)23 marca 1929 (b)663

(1)Mandel Chana Sura (2)Moszek i Chaja z Gerenrajch  
(3)13 czerwca 1931 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszo-
we (13)(a)od urodzenia (b)663 
(1)Mandel Icek Lejzor (2)Moszek i Chaja Gerenrajch (3)1 paź-
dziernika 1933 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)73/34 (c)11 maja 1934
(1)Mandel Abram Jakub Josek (2)Moszek Aron i Chaja 
z Gerenrajchów (3)15 lutego 1935 Ożarów (4)członek rodziny 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)231/35 

(c)18 grudnia 1935 (14)zmarł (15)(a)w Ożarowie (b)25 października 
1935 (c)18 grudnia 1935 200/35

Numer domu 6, numer mieszkania 1PW

(1)Tyszler Jankiel Szmarja (2)Herszek i Chudesa Mandel (3)12 grud-
nia 1864 Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od 
urodzenia (b)664 

(1)Tyszler z Kretów Rajzla Perla (2)Izral i Chana Kirszman (3)27 listo-
pada 1875 Zawichost pow. Sandomierz (4)żona (6)mojżeszowe 
(7)zamężna (11)=(3)(13)(a)7 lutego 1899 (b)664

(1)Tyszler Mejlech (2)Jankiel Szmarja i Rajzla Perla z Kretów 
(3)1909 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)664 
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(1)Tyszler Hejnoch (2)Jankiel Szmarja i Rajzla Perla z Kretów 
(3)15 lutego Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)Wydany 5 lutego 1932 
nr 4 (11)przez ZGO 5 września 1937 nr 37/37 nr NSD 303603C 
(11)przez ZGO 8 lipca 1937 A 2/367/37 POPC (13)(a)od urodzenia (b)664
(1)Tyszler Małka Hudesa (2)Jankiel Szmarja i Rajzla Perla z Kre-
tów (3)1914 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)664
(1)Tyszler Chana (2)Jankiel Szmarja i Rajzla Perla z Kretów (3)1919 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (8)(a)szeregowy rezerwa (b)2338 

(c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)664
(1)Rozenszajn Berek (2)Moszek i Estera ze Sztolów (3)18 kwietnia 1905 
Ożarów (4)sublokator (5)szewc (6)mojżeszowe (11)Polska (11)wieś Linów 
gm. Lasocin pow. Opatów (12)Ożarów (13)(a)25 czerwca 1937 (b)45/32 

(c)15 października 1932
(1)Rozenszajn Fajga Blika (2)Berek i Hendla Brucha Grynszpan-
holc (3)24 października 1936 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy ro-
dzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)285/38 (c)13 lutego 1939
(1)Rozenszajn Łaja Estera (2)Berek i Hendla Brucha Grynszpan-
holc (3)15 października 1933 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy ro-
dzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)284/38 (c)13 lutego 1939

Numer domu 6, numer mieszkania 2
(1)Zylberberg Szosia Rywka (2)Jankiel i Kindla Borensztajn (3)z aktu 
1884 Tarłów (4)lokator (5)robotnica (11)Lasocin (13)(a)1928 (b)664

(1)Zylberberg Lejbuś (2)Szosia Rywka Zylberberg (3)1911 Stodoły 
gm. Wojciechowice (4)syn (5)szklarz (6)mojżeszowe (7)żonaty Łaja 
14 września 1932 Ożarów (13)(a)1928 (b)664
(1)Zylberberg z Kuperlblumów Łaja (2)Mordka Lejbuś i Pesa ze 
Szpajerów (3)z aktu 1910 Wąwolnica gm. Drzewca (4)żona (5)przy 
mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna Lejbuś 14 września 1932 Ożarów 
(11)Ożarów ul. Kolejowa 21A m. 3 (13)(a)2 maja 1934  (c)9 maja 1934

^(1)Zylberberg Chaja Marim (2)Lejbuś i Łaja Mindla 
z Kuperblumów (3)18 października 1933 (4)członek rodziny 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)156/36 

(c)5 września 1936
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^(1)Zylberberg Jankiel Aron (2)Lejbuś i Łaja Mindla z Kuper-
blumów (3)22 października 1935 Ożarów (4)członek rodziny 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)157/36 

(c)5 września 1936

Numer domu 7, numer mieszkania 1PRK, PW

(1)Mandel Icek Majer (2)Chaskiel i Etla Frydeman (3)12 maja 1866 Oża-
rów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)659
(1)Mandel z Szermanów Liba (2)Perec i Szajndla Szerman (3)13 kwiet-
nia 1874 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia 

(b)659 (14)zmarła (15)(a)6 maja 1939 (b)148/39 (c)28 lipca 1939
(1)Mandel Małka (2)Icek Majer i Liba z Szermanów (3)1915 Oża-
rów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)659 (14)Ożarów 
ul. Ostrowiecka 5 m. 1 Tom XV str. 10 (c)21 lutego 1939
(1)Mandel Jochweta (2)Icek Majek i Liba z Szermanów (3)1914 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)659
(1)Wajnsztok z Rozenszajnów Szajndla (2)Jankiel i Liba 
z Szermanów (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)659

(1)Wajnsztok Jakub Lejb (2)Icek i Szajndla Rozenszajn 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)659

Numer domu 7, numer mieszkania 2
^(1)Rochwerg Szmul Wolf (2)Herszek i Sura Łaja Goldszpiner 
(3)1905 Ożarów (4)przy bracie (13)(a)od urodzenia (b)659
^(1)Rochwerg Chemja (2)Herszek i Sura Łaja Goldszpiner (3)1909 Oża-
rów (4)przy bracie (13)(a)od urodzenia (b)659 (16)Wyrokiem Sądu Grodz-
kiego w Radomiu z dnia 17 grudnia 1932 […] skazany na 1 rok 
więzienia z utratą praw na […]A (17)branie udziału w spisku […]A 

^(1)Rochwerg Mordka Josek (2)Herszek i Sura Łaja5 lat Goldszpiner 
(3)Ożarów (4)lokator (6)mojżeszowe (7)żonaty Hena Rajzla 12 maja 1938 
Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)659
^(1)Rochwerg z Zycholców Hena Rajzla (2)Abram i Chana Cuklaper 
(3)1910 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna Mordka Josek 12 maja 
1938 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)659
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(1)Rochwerg Ita Perla (2)Mordka Josek i Hena Rajzla z Zycholców 
(3)4 października 1933 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)156/38 (c)3 października 1938
(1)Rochwerg Sura Liba (2)Mordka Josek i Hena Rajzla z Zychol-
ców (3)20 września 1931 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)157/38 (c)3 października 1938

Numer domu 9, numer mieszkania 1
(1)Szerman Ela (2)Szmul Liber i Cyma z Siewiczów (3)Ożarów (4)właści-
ciel domu (5)handlarz (7)wdowiec (13)(a)od urodzenia (b)665 (14)zmarł 
(15)(a)8 czerwca 1937 (b)136/37 (c)13 sierpnia 1937
(1)Wajnberg Ruchla Łaja (2)Chaim i Mala (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia 

(b)665 (14)zmarła w Ożarowie (15)(a)4 września 1937 (b)65/34 

(c)2 maja 1934

Numer domu 9, numer mieszkania 2
(1)Szerman z Szermanów Łaja (2)Elja i Chana Brut (3)28 listopada 
1889 Ożarów (4)lokator (5)handlarka (13)(a)od urodzenia (b)665

(1)Szerman Rajzla Małka (2)Majer i Łaja z Szermanów 
(3)23 marca 1917 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)665
(1)Szerman Szyja (2)Majer i Łaja z Szermanów (3)Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)665
(1)Szerman Chaja Sura (2)Majer i Łaja z Szermanów (3)10 czerw-
ca 1927 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)665
(1)Szerman Matla (2)Majer i Łaja z Szermanów (3)20 października 
1929 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)665

Numer domu 9, numer mieszkania 3
(1)Genajsfogiel Abram (2)Szyja i Tauba (3)Pętkowice pow. Iłżecki 
(4)lokator (5)handlarz (11)=(3)(13)(a)27 lutego 1926 (b)665
(1)Genajsfogiel z Szermanów Perla (2)Ela i Chana Bryfygier (3)Ożarów 
(4)żona (13)(a)od urodzenia (b)665
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(1)Genajsfogiel Jankiel Szlama (2)Abram i Perla Szerman (3)25 marca 
1926 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)665

Numer domu 9, numer mieszkania 4
(1)Frydland Herszek (2)Ksyl Chaim i Sura Sztajnhart (3)22 czerwca 
1890 Ożarów (4)lokator (właściciel domu)(5)handlarz (6)mojżeszowe 
(8)(a)kat. C (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)665 (14)zmarł (15)(a)19 maja 
1933 (b)244 (c)21 kwietnia 1934
(1)Frydland z Szafirów Rajzla Rywa (2)Szmul Jankiel i Chaja Szafir 
(3)Ożarów (4)żona (11)StOp POP 7 czerwca 1933 LA 2/205/33 (13)(a)od 
urodzenia (b)665

(1)Frydland Łaja Dwojra (2)Herszek i Rywa Szafir (3)Ożarów
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)665
(1)Frydland Basia (2)Herszek i Rywa Szafir (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)665
(1)Frydland Lejbuś (2)Herszek i Rywa Szafir (3)Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)665
(1)Frydland Hena (2)Herszek i Rywa Szafir (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)665
(1)Frydland Jochweta (2)Herszek i Rywa Szafir (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)665
(1)Frydland Małka (2)Herszek i Rajzla Rywa Szafir (3)1 mara 1933 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)481 
(c)23 kwietnia 1934

Numer domu 11, numer mieszkania 1
(1)Grinfeld Chaim Berek (2)Gotlib i Chana Gliksztajn (3)14 grudnia 
1891 Lublin (4)lokator (5)nauczyciel żydowski (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)1 października 1910 (b)669 

(1)Grinfeld z Birencwajgów Chawa (2)Mordka i Małka Szafir  
(3)16 października 1889 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)669 

(1)Grynfeld Chana Sura (2)Chaim Berek i Chawa Birencwajg 
(3)1911 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)669
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(1)Grynfeld Chaja Syma (2)Chaim Berek i Chawa Birencwajg 
(3)1914 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)669
(1)Grynfeld Lejbuś Icek Majer (2)Chaim Berek i Chawa Biren-
cwajg (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)669
(1)Grynfeld Moszek Ela (2)Chaim Berek i Chawa Birencwajg 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)669
(1)Grynfeld Estera Bajla (2)Chaim Berek i Chawa Birencwajg 
(3)1921 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)669
(1)Grynfeld Rywka (2)Chaim Berek i Chawa Birencwajg (3)1926 
Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)669
(1)Grynfeld Toba (2)Chaim Berek i Chawa Birencwajg (3)1928 
Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)669
(1)Grynfeld Szulim Izral (2)Chaim Berek i Chawa Birencwajg 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)669

Numer domu 13, numer mieszkania 1
(1)Klerer Lejbuś Szmul (2)Moszek i Chana (3)Kamionka pow. Lubar-
tów (4)właściciel domu (9)UGO 13 lipca 1929 nr 30 (11)=(3)(13)(a)1 lutego 
1915 (b)666
(1)Klerer z Rochwergów Chaja (2)Herszek i Sura Rozencwajg 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)666

(1)Klerer Rajzla Rywka (2)Lejbuś Szmul i Chaja z Rochwergów 
(3)10 czerwca 1925 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)666
(1)Klerer Moszek Chil (2)Lejbuś Szmul i Chaja z Rochwergów 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)666

Numer domu 15, numer mieszkania 1
^(1)Lauberman Szmul Chaim (2)Majer i Małka Frauder (3)z aktu* 1854 
Ożarów (4)ojciec (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)667 (14)zmarł 
(15)(a)11 kwietnia 1936 (b)116/36 (c)5 września 1936 w Ożarowie

^(1)Lauberman Wólf Godel (2)Szmul Chaim i Nucha Gotlib 
(3)30 grudnia 1892 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz 
(6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)667
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^(1)Lauberman z Zylberbergów Rywka (2)Josek i Etla 
Boksenbaum (3)23 listopada 1881 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe 
(7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)667

^(1)Lauberman Zelman (2)Godel Wólf i Rywka Zylberberg 
(3)18 października 1911 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)UGO 
29 grudnia 1930 nr 43 (13)(a)od urodzenia (b)667 (16)Wyrok 
Sądu Grodzkiego w Opatowie z dnia 21 grudnia 1932 
Kg 3325/32 z art. 257 KK za kradzież skazany na pół 
roku więzienia
^(1)Lauberman Małka Dyna (2)Godel Wólf i Rywka Zylberberg 
(3)1913 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)667
^(1)Lauberman Etla (2)Godel Wólf i Rywka Zylberberg 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)667

(1)Frydmanówna Mala (2)Carka Wólf i Ruchla Zumszajn (3)10 grudnia 
1910 Zamość (4)sublokator (5)nauczycielka (6)mojżeszowe (11)Zamość 
ul. 3 Maja 1 (13)(a)23 października 1934 (b)245/34 (c)31 stycznia 1935 
(14)=(11) (15)(a)2 września 1936 (b)105/36 (c)16 września 1936

Numer domu 17, numer mieszkania 1
(1)Borensztajn Moszek Ela (2)Szmul i Chaja Bakierman (3)18 paź-
dziernika 1889 Tarłów pow. Iłża (4)sukcesor domu (5)handlarz 
(9)UGO 22 lipca 1930 nr 28 (13)(a)od urodzenia (b)668
(1)Boksenbaum z Kestenbaumów Chaja Ruchla (2)Icek Lejbuś 
i Łaja Lederman (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)668

Numer domu 17, numer mieszkania 1
^(1)Kestenbaum z Legermanów Łaja (2)Jankiel i Maja Janklewicz 
(3)Ożarów (4)matka (7)wdowa (13)(a)od urodzenia (b)668

^(1)Kestenbaum Szyja (2)Lejbuś i Perla Lederman (3)20 lutego 
1877 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(7)żonaty (13)(a)1926 (b)628
^(1)Kestenbaum z Mandelbaumów Fajga Szprynca (2)Icek Majer 
i Gryndla Sztroch (3)1875 Iwaniska (4)żona (6)mojżeszowe 
(7)zamężna (13)(a)1926 (b)628
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^(1)Kestenbaum Berek (2)Szyja i Fajga Szprynca Mandelbaum 
(3)2 stycznia 1914 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)1926 (b)628
^(1)Kestenbaum Herszek (2)Szyja i Fajga Mandelbaum (3)1 paź-
dziernika 1916 Iwaniska (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)1926 (b)628

Ulica Krótka



Ulica Lubelska1247 
Numer domu 1, numer mieszkania 1
(1)Szafir Ela (2)Wólf i Blima Kustenberg (3)23 stycznia 1867 Ożarów 
(4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodze-
nia (b)787
(1)Szafir z Waksmanów Rywka (2)Chil i Iska Lejbuszowicz (3)1 kwietnia 
1867 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)787

(1)Szafir Abram Lejb (2)Ela i Rywka Waksman (3)18 czerwca 1905 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)E (c)Ostrowiec (9)DO UGO 26 
maja 1930 nr 19 (11)POP StOp 15 lutego 1933 2/30/33 (13)(a)od 
urodzenia (b)787
(1)Szafir Chil (2)Ela i Rywka Waksman (3)3 czerwca 1912 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)UGO 27 stycznia 1930 nr 4 
(13)(a)od urodzenia (b)787
(1)Szafir z Grynerów Ruchla Łaja (2)Moszek i Rajca Szafir 
(3)Ożarów (4)synowa (11)StOp w dniu 7 lutego […]A [otrzymał]B 

paszport zagraniczny do Kanady (13)(a)od urodzenia (b)787
(1)Szafir Chemja (2)Moszek Majer i Ruchla Łaja Gryner 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)787
(1)Szafir Drejzla (2)Moszek Majer i Ruchla Łaja Gryner 
(3)[18 licpa 1922]* Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)787
(1)Szafir Chil Jankiel (2)Moszek Majer i Ruchla Łaja Gryner 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)787
(1)Szafir Wólf Berek (2)Moszek Majer i Ruchla Łaja Gryner 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)787
(1)Szafir Blima Nesia (2)Moszek Majer i Ruchla Łaja Gry-
ner (3)13 marca 1931 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)787
(1)Szafir Mania (2)Moszek Majer i Ruchla Łaja Gryner 
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)787

47  APKoS, AGO, Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Kościuszki, Kościelnej  
i Lubelskiej, sygn. 24/23/0/-/33, 1893–1954, k. 77–164.
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Numer domu 2, numer mieszkania 1
^(1)Rochwerg Lejbuś (2)Kiwa i Małka Grynberg (3)Ożarów (4)teść 
(7)wdowiec (13)(a)od urodzenia (b)788 (14)zmarł (15)(a)22 czerwca 1932 

(b)58/34 (c)1 maja 1934
^(1)Rozenfeld Abram (2)Naftula i Sura Denemark (3)16 listopada 
1896 Koprzywnica pow. Sandomierz (4)właściciel domu (5)han-
dlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (11)=(3)(13)(a)1 lutego 1905 (b)788 

^(1)Rozenfeld z Rochwergów Chinda Rysia (2)Lejbuś i Marja 
Grynszpancholc (3)1890 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)788

^(1)Rozenfeld Lederman Rywka (2)Abram i Chinda Rysia 
Rochwerg (3)10 maja 1911 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
(7)zamężna Abram Icek 24 sierpnia 1939 Ożarów (13)(a)od 
urodzenia (b)788 (17)Poprawiono na mocy metryki ślubu
^(1)Rozenfeld Pinkwas (2)Abram i Chinda Rysia Rochwerg 
(3)Ożarów (4)syn (9)UGO 18 marca 1930 nr 9 (11)StOp 23 paź-
dziernika 1933 […]A do Palestyny (13)(a)od urodzenia (b)788 
(14)Radzymin Al. 3-go Maja 9 (15)(a)20 lutego 1933 (b)16/33 

(c)27 marca 1933
^(1)Rozenfeld Małka Marja (2)Abram i Chinda Rysia 
Rochwerg (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)788
^(1)Rozenfeld Lejzor Zysel (2)Abram i Chinda Rysia 
Rochwerg (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)788
^(1)Rozenfeld Chawa Frajda (2)Abram i Chinda Rysia 
Rochwerg (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)788
^(1)Rozenfeld Szyja Hersz (2)Abram i Chinda Rysia 
Rochwerg (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)788

Numer domu 2, numer mieszkania 1 
[powtórzona numeracja] 
(1)Flikier Dawid (2)Berek i Lifcia Gochman (3)13 lutego 1871 Ożarów 
(4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodze-
nia (b)788 (14)zmarł (15)(a)7 lutego 1933 (b)246 (c)21 kwietnia 1934
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(1)Flikier z Rochwergów Gitla (2)Michel i Estera Zylberberg (3)3 mar-
ca 1873 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia 

(b)788 (14)zmarła (15)(a)29 listopada1933 (b)245 (c)21 kwietnia 1934
(1)Flikier Berek (2)Dawid i Gitla Rochwerg (3)14 lipca 1905 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)788 

(1)Flikier Marma (2)Dawid i Gitla Rochwerg (3)10 lutego 1912 Oża-
rów (4)córka (5)robotnica (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)788
(1)Flikier Michel (2)Dawid i Gitla Rochwerg (3)8 kwietnia 1913 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)UGO 20 września 1931 nr 17 
(11)ZGO 24 stycznia 1939 nr 10/39 NSD E 651617 (11)Polska POP 
16 lutego 1939 nr A2/93/39 StOp (13)(a)od urodzenia (b)788

(1)Mały? Nachimowicz Chil Alter (2)Chaim Majer i Rywka z Wajnber-
gów (3)18 października 1900 Stobiec gm. Baćkowice (4)współwłaści-
ciel (5)handlarz (6)mojżeszowe (11)kol. Kopanina gm. Baćkowice pow. 
Opatów (13)(a)27 czerwca 1935 (b)52 (c)16 września 1935 (17)Rubrykę 2 
poprawiono na mocy metryki urodzenia 21 grudnia 1937
(1)Nachimowicz z Flikierów Zysla Chana (2)Dawid Jankiel i Gitla 
Rochwerg (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (11)kol. Kopanina gm. Bać-
kowice pow. Opatów (13)(a)27 czerwca 1935 (b)52 (c)16 września 1935

(1)Nachimowicz Zelik Lejb (2)Chil Alter i Zysla Chana Flikier  
(4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)kol. Kopanina gm. Baćko-
wice pow. Opatów (13)(a)27 czerwca 1935 (b)52 (c)16 września 1935
(1)Nachimowicz Estera Małka (2)Chil Alter i Zysla Chana Flikier 
(4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)kol. Kopanina gm. Bać-
kowice pow. Opatów (13)(a)27 czerwca 1935  (b)52 (c)16 września 1935

(1)Urbach Marjem Rywka (2)Wulf i Sura Idesa z Rozenbergów
(3)10 września 1899 Opatów (4)członek rodziny (5)przy Flikierze 
Berku (6)mojżeszowe (11)Opatów ul. Iwańska 44 (13)(a)10 września 1935 

(b)160/35 (c)21 listopada 1935

Numer domu 2, numer mieszkania 2
(1)Gwandsemiter Pinkwas (2)Szulim i Chaja Bramszajt (3)14 kwietnia 
1890 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)788 
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(1)Gwandsemiter z Rochwergów Blima (2)Szyja Hersz i Perla Roch-
werg (3)14 kwietnia 1895 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)78

(1)Gwandsemiter Kiwa (2)Pinkwas i Blima Rochwerg (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)788

(1)Rochwerg Małka (2)Baruch Pinkwas i Ałta Chaja Rochwerg 
(3)Ożarów (4)siostra (13)(a)od urodzenia (b)788

Numer domu 2, numer mieszkania 3
(1)Rochwerg z Rochwergów Bajla Rywka (2)Michel i Estera 
Zylberberg (3)Ożarów (4)właścicielka domu (5)handlarka (7)wdowa 
(13)(a)od urodzenia (b)788

(1)Rochwerg Małka (2)Abram i Bajla Rochwerg (3)1919 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)788
(1)Rochwerg Marja (2)Abram i Bajla Rochwerg (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)788
(1)Rochwerg Chaja (2)Abram i Bajla Rochwerg (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)788
(1)Rochwerg Blima (2)Abram i Bajla Rochwerg (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)788
(1)Rochwerg Chawa (2)Abram i Estera Sosimowicz (3)10 stycznia 
1916 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)DO UGO z dnia 31 paź-
dziernika 1933 NSD A 952810 (13)(a)od urodzenia (b)788 
(14)Opatów Stopnickiego (15)(a)21 listopada 1934 (b)192/34
(c)1 lutego 1935

Numer domu 2, numer mieszkania 4
(1)Rochwerg Jankiel (2)Moszek Szmul i Rajzla Gołda Rochwerg 
(3)18 lipca 1904 Ożarów (4)właściciel domu (5)stolarz (6)mojżeszowe 
(8)(a)kat. E (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (14)Kraśnik ul. Rycerska 3 
pow. Janów Lubelski (15)(a)15 listopada 1935 (b)159 (c)7 grudnia 1935
(1)Rochwerg Dawid (2)Moszek Wólf i Rajzla Gołda (3)14 czerwca 1910 
Ożarów (4)brat (6)mojżeszowe (8)(a)kat. B (c)Ostrowiec (9)DO nr 28/32 
ZGO z dnia 21 października 1932 (11)StOp w dniu 14 sierpnia 1931 
nr A2/285/35 POP
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(1)Rochwerg Izral (2)Moszek Wólf Szmul# i Rajzla Gołda (3)14 maja 
1913 Ożarów (6)mojżeszowe (9)StOp z dnia 8 lutego (1933)LBP 
30/192/33 otrzymał paszport zagraniczny do Francji

(1)Arbetman Szajndla (2)Chaim i Dwojra Fajersztajn (3)15 czerwca 
1905 OpatówA (4)lokator (6)mojżeszowe (11)Warszawa ul. Sto-Jerska 34 
(13)(a)7 lutego 1938 (b)10/38 (c)4 lipca 1938

Numer domu 2, numer mieszkania 5
(1)Rochwerg z Gotlibów Hana Sura (2)Judka Chemja i Perla Panama 
(3)Ożarów (4)lokator (7)wdowa (13)(a)od urodzenia (b)788

Numer domu 2, numer mieszkania 1 [powtórzona numeracja]
(1)Lechtygier Lejzor (2)Icek Dydja (3)Zawichost (4)sukcesor domu
(5)handlarz (6)mojżeszowe (11)=(3) (13)(a)1 listopada 1930 (b)788
(1)Rochwerg Maja (3)Ożarów (4)nieślubna żona (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)788

Numer domu 2, numer mieszkania 2 [powtórzona numeracja]
(1)Blachman Abram (2)Calel Majer i Chaja Wajnberg (3)Opatów 
(4)lokator (5)handlarz (11)Lasocin (13)(a)1 marca 1929 (b)788 

(1)Rubinsztajn Syma (2)Josek i Estera (3)Ostrowiec (11)Lasocin 
(13)(a)1 marca 1929 (b)788

(1)Rubinsztajn Chaja Nycha (2)Syma Rubinsztajn (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)1 marca 1929 (b)788
(1)Rubinsztajn Sura Rajzla (2)Syma (3)Ożarów (4)córka (13)(a)1 mar-
ca 1929 (b)788

(1)Erlichman Lejbuś (2)Izral i Ruda Kenigsberg (3)Ożarów (4)lokator 
główny (5)handlarz (7)żonaty Ita (8)(a)kat. C (c)Ostrowiec (11)Osada 
Kunów pow. Opatów ul. Warszawska 52 (12)Ożarów (13)(a)15 lutego 
1932 (b)17/32 (c)29 września 1932
(1)Erlichman z Glatów Ita Chawa (2)Chaskiel i Mindla Nisenbaum 
(3)Kunów pow. Opatów (4)żona (5)przy mężu (7)zamężna Lejbuś (11)Osa-
da Kunów pow. Opatów ul. Warszawska 52 (12)Ożarów (13)(a)15 lutego 
1932 (b)17/32 (c)29 września 1932
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(1)Erlichman Moszek Mendel (2)Lejbuś i Chawa (3)Kunów pow. 
Opatów (4)syn (5)przy rodzicach (11)Osada Kunów pow. Opatów 
ul. Warszawska 52 (12)Ożarów (13)(a)15 lutego 1932 (b)17/32 

(c)29 września 1932 (14)Wołożyn ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
nr 112 (15)(a)21 października 1938 (b)186/38 (c)15 listopad 1938 
(1)Erlichman Icek Wólf (2)Lejbuś i Chawa (3)Kunów pow. Opatów 
(4)syn (5)przy rodzicach (11)Osada Kunów pow. Opatów ul. Warszaw-
ska 52 (12)Ożarów (13)(a)15 lutego 1932 (b)17/32 (c)29 września 1932 

(1)Erlichman Chaim Jeremjasz (2)Lejbuś i Chawa (3)Kunów pow. 
Opatów (4)syn (5)przy rodzicach (11)Osada Kunów pow. Opatów 
ul. Warszawska 52 (12)Ożarów (13)(a)15 lutego 1932 (b)17/32 

(c)29 września 1932
(1)Erlichman Sura Ruda (2)Lejbuś i Chawa (3)Kunów pow. Opa-
tów (4)córka (5)przy rodzicach (11)Osada Kunów pow. Opatów 
ul. Warszawska 52 (12)Ożarów (13)(a)15 lutego 1932 (b)17/32 

(c)29 września 1932

Numer domu 4, numer mieszkania 1PRK

(1)Orensztaj z Zylberbergów Rachla (2)Josek i Etla Boksenbaum 
(3)Ożarów (4)właścicielka domu (5)handel (7)wdowa (13)(a)od urodzenia (b)789
(1)Orensztajn Abram (2)Mendel i Rachla Zylberberg (3)21 październi-
ka 1906 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)UGO 15 lutego 1932 nr 5 
(13)(a)od urodzenia (b)780 (14)Wierzbnik ul. Starachowicka 25 
(15)(a)6 lutego 1934 (b)10/34 (c)22 lutego 1934

(1)Orensztajn Mindla Ita (2)Mendel i Rachla Zylberberg (3)7 lipca 
1909 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)DO z dnia 29 lipca 1936 
nr 47/36 NSD B 825951 ZGO (13)(a)od urodzenia (b)789
(1)Orensztajn Moszek Eljakim (2)Mendel i Rachla Zylberberg
(3)1 grudnia 1889 Ożarów (4)syn (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(8)(a)kat. C (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)789
(1)Orensztajn z Englów Sura (2)Samson Baruch i Chana Forfincz 
(3)Józefów gm. Rybitwy pow. Puławy (4)żona (11)=(3) (13)(a)1 lutego 
1912 (b)789
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(1)Orensztajn Icek Mendel (2)Moszek Eljakim i Cypa 
z Englów (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)789 (14)zmarł# 
(15)(a)24 lipca 1937 (b)193/37 (c)13 stycznia 1938
(1)Orensztajn Chaja Gołda (2)Moszek Eljakim i Cypa 
z Englów (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)789
(1)Orensztajn Josek Samson Baruch (2)Moszek Eljakim 
i Cypa z Englów (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)789
(1)Orensztajn Abram Szyja Herszek (2)Moszek Eljakim
i Cypa z Englów (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)789 
(14)zmarł (15)(a)w Ożarowie 16 sierpnia 1935 (b)138/35 

(c)30 grudnia 1935
(1)Orensztajn Ałta Chana (2)Moszek Eljakim i Cypa 
z Englów (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)789

(1)Apel Chaskiel (2)Chil i Ruchla Goldnadel (3)15 lutego 1915 War-
szawa (4)sublokator (6)mojżeszowe (9)DO nr 68 z dnia 25 lipca 1938 
wydany w (…)A Zwoleń (13)(a)18 kwietnia 1939 (b)37/39 (c)20 licpa 1939

Numer domu 5, numer mieszkania 1
(1)Sztuder Lipa (2)Moszek Judka i Perla Grynberg (3)24 stycznia 1887 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)790
(1)Sztuder z Zaubermanów Gitla (2)Lejzor i Gołda Bliman (3)1880 
Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)790

^(1)Sztuder Mirla (2)Lipa i Gitla Zauberman (3)19 kwietnia 1917 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)790
^(1)Sztuder Rywka (2)Lipa i Gitla Zauberman (3)Ożarów (4)córka 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)790

^(1)Rochwerg Szlama Hersz (2)Kopel i Dwojra Gitla z Melmanów 
(3)23 marca 1910 Ożarów (4)członek rodziny (6)mojżeszowe (7)żonaty 
Gołda Ruchla 17 czerwca 1938 Ożarów (12)Ożarów ul. Ogrodowa 1  
(13)(a)od urodzenia (b)883 (c)17 października 1938 (17)Lubelska 5#

^(1)Rochwerg ze Sztuderów Gołda Ruchla (2)Lipa i Gitla Zauberman 
(3)22 grudnia 1913 (4)córka (6)mojżeszowe (7)zamężna Szlama Hersz 
17 czerwca 1938 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)790
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(1)Rochwerg Szmul Zajwel (2)Szlama Hersz i Grida Ruchla 
Sztuder (3)20 kwietnia 1939 Ożarów (4)syn rubryka 6 (5)przy ro-
dzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)155/39 (c)28 lipca 1939

(1)Goldsztajn z Sobkowskich Rywka Rajzla (2)Josek i Gitla (3)1895 
Pińczów* (4)lokator (6)mojżeszowe (13)(a)20 stycznia 1940 (17)Wysiedlona 
z Łodzi

(1)Goldsztajn Ruchla (2)Icek Jankiel i Rywka Rajzla Sopkowska 
(3)20 grudnia 1926 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)20 stycznia 
1940 (17)Wysiedlona z Łodzi
(1)Goldsztajn Icek Jankiel (2)Herszek i Rywka z Kestenbaum 
(3)25 marca 1892 Ożarów (4)mąż (5)szewc (6)mojżeszowe  
(13)(a)20 stycznia 1940 (17)Wysiedlony z Łodzi

Numer domu 5, numer mieszkania 2
(1)Apelbaum Michel (2)Jankiel i Nesia Szafir (3)Ożarów (4)lokator 
(13)(a)od urodzenia (b)790 (14)Zmarł (15)(a)25 listopada 1938 (b)251/38 

(c)9 lutego 1939
(1)Apelbaum z Szafirów Fajga Małka (2)Ela i Rywka Waksman 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)790

(1)Apelbaum Ałta Dobra (2)Michel i Fajga Małka z Szafirów 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)790
(1)Apelbaum Hersz Majer (2)Michel i Fajga Małka z Szafirów 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)790
(1)Apelbaum Wólf Berek (2)Michel i Fajga Małka z Szafirów 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)790
(1)Apelbaum Jankiel (2)Mechel i Fajga Małka z Szafirów 
(3)19 marca 1936 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)291/38 (c)13 lutego 1939

Numer domu 6, numer mieszkania 1PRK

^(1)Szpagat Bajla (2)Josek i Fajga Wajnberg (3)1866 Ożarów (4)członek 
rodziny (5)przy synu (6)mojżeszowe (7)wdowa (11)Ćmielów ul. Kościelna 3 
(13)(a)20 września 1938 (b)149/38 (c)19 października 1938
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^(1)Szpagat Szlama (2)Szulim i Bajla Kestenbaum (3)18 lipca 1900 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)791

^(1)Grynbaum Sura (2)Fiszel i Zysla Bluer (3)24 grudnia 1898 (9)ZGO 
dnia 4 kwietnia 1938 68/78 DO NSD 922114 (13)(a)od urodzenia (b)791

Numer domu 7, numer mieszkania 1
(1)Rochwerg Chaim Hersz (2)Berek i Ruchla Gotlib (3)Ożarów (4)właś-
ciciel domu (5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)792
(1)Rochwerg ze Sznoldów Chana (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia 

(b)792
(1)Rochwerg Fajga Rajza (2)Chaim Hersz i Chana Sznold 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)792

(1)Rozenberg Gierszen (2)Herszek i Chaja Zylberberg (3)w Ostrowcu# 
(4)lokator (5)szewc (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia 

(1)Rozenberg z Mandlów Rywka (2)Wólf i Chaja Stol (4)żona (5)przy 
mężu (6)mojżeszowe (7)mężatka (11)Lasocin Rynek 23 (13)(a)24 kwietnia 
1936 (b)35/36 (c)26 sierpnia 1939

(1)Rozenberg Herszek (2)Gierszen i Rywka Mendel (4)syn (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (11)Lasocin Rynek 23 (13)(a)24 kwietnia 
1936 (b)35/36 (c)26 sierpnia 1939

(1)Hirszman Matys Herszek (2)Lejb Bajla Kret (3)8 lipca 1887 
Zawichost (4)sublokator (5)robotnik (6)mojżeszowe (13)(b)1940

Numer domu 7, numer mieszkania 2
(1)Kestenbaum Fajga Chana (2)Ela i Sława Rapaport (3)Lasocin 
(4)lokator (5)handlarka (11)=(3)(13)(a)18 grudnia 1910 (b)792 

(1)Kestenbaum Perla (2)Fajga Kestenbaum (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)792
(1)Kestenbaum Basia (2)Fajga Kestenbaum (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)792
(1)Kestenbaum Nusym Majer (2)Fajga Kestenbaum (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)792
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Numer domu 8, numer mieszkania 1
(1)Grynbaum Fiszel (2)Jankiel i Gitla Naflewicz (3)Ostrowiec (4)właści-
ciel domu (5)handlarz (11)=(3)(13)(a)1 lutego 1890 (b)793 (14)zmarł 
(15)(a)w Ożarowie 2 sierpnia 1935 (b)195/35 (c)30 grudnia 1935
(1)Grynbaum z Brandszpigielów Marja (2)Lejzor i Dyna Lider 
(3)Klimontów pow. Sandomierz (4)żona (11)=(3)(13)(a)1 lutego 1890 (b)793

(1)Grynbaum Jankiel (2)Fiszel i Marja Brandszpigiel (3)23 maja 
1907 Ożarów (4)syn (8)(a)kat. C (c)Ostrowiec (9)ZGO DO nr 46/37 
dnia 2 sierpnia 1937 NSD D303612 (13)(a)od urodzenia (b)793
(1)Grynbaum Rajzla (2)Fiszel i Marja Brandszpigiel (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)793
(1)Grynbaum Dyna (2)Fiszel i Marja Brandszpigiel z Brantszpi-
gielów# (3)16 kwietnia 1917 Ożarów (4)córka (9)DO przez ZGO 
22 lutego 1937 nr 7/37 NSD B825987 (13)(a)od urodzenia (b)793

Numer domu 9, numer mieszkania 1
(1)Rochwerg Berek (2)Chaim Hersz i Chana Sznold (3)20 maja 1897 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(14)zmarł (15)(a)11 czerwca 1938 (b)156/38 (c)3 października 1938
(1)Rochwerg ze Sznoldów Etla (2)Ela Jankiel i Fajga Ruchla Feldman 
(3)Ożarów (4)żona

(1)Rochwerg Pojra Matla (2)Berek i Etla Sznold (3)1920 Ożarów
(4)córka (6)mojżeszowe
(1)Rochwerg Jojna Wólf (2)Berek i Etla Sznold (3)Ożartów (4)syn
(1)Rochwerg Sumer (2)Berek i Etla Sznold (3)1920 Ożarów (4)syn 
(6)mojżeszowe
(1)Rochwerg Rywka Marjam (2)Berek i Etla Sznold (3)1929 Oża-
rów (4)córka (6)mojżeszowe
(1)Rochwerg Frajda Łaja (2)Berek i Etla Sznold (3)1930 Ożarów
(4)córka (6)mojżeszowe
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Numer domu 10, numer mieszkania 1
^(1)Waksman Andzel 

^(1)Waksman Icek (2)Andzel i Małka Miemacher (3)Ożarów 
(4)właściciel domu (5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)795
^(1)Waksman z Fuksmanów Ita Perla (2)Szymon i Chana Estera 
Wojeman (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)795

^(1)Waksman Lejzor (2)Icek i Ita Perla (3)24 stycznia 1902 Oża-
rów (4)syn (5)handlarz (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)795
^(1)Waksman z WajstrotD? Fajga Małka (2)Szyja i Brandla 
Birenbaum (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)795

^(1)Waksman Chawa Rywka (2)Lejzor i Fajga [Szajndla 
Rapaport]? (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)795
^(1)Waksman Chaskiel (2)Lejzor i Fajga [Szajndla 
Rapaport]? (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)795

(1)Kiwowicz Berek (2)Szymon Icek i Fajga Szajndla Waksman 
(3)13 maja 1916 Ożarów (4)członek rodziny (6)mojżeszowe (7)kawaler 
(11)Lipsko pow. Iłża (13)(a)20 czerwca 1940

Numer domu 10, numer mieszkania 2
^(1)Okrągła Etla (2)Aron Szyja i Sura (3)1879 Lipsk Radom (4)członek 
rodziny (5)przy rodzinie (6)mojżeszowe (11)Warszawa ul. Krochmalna 
81 (13)(a)19 października 1938 (b)200/38 (c)15 grudnia 1938 (14)zmarła 
(15)(a)24 października 1938 (b)246/38 (c)9 lutego 1939

^(1)Waksman Moszek (2)Icek i Ita Perla Fuksman (3)1 marca 1887 
Ożarów (4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty Serka 
1 marca 1931 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)795
^(1)Waksman Okrągła Serka (2)Moszek i Etla Rosental (3)Tarłów 
pow. Iłża (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna Moszek 
1 marca 1931 Ożarów (11)=(3)(13)(a)1 lipca 1929 (b)795

^(1)Waksman Klajminc# z Waksmanów Małka (2)Moszek 
i Sura Wajsbrot (3)2 czerwca 1911 Ożarów (4)córka (6)mojże-
szowe (7)zamężna Szlama Hersz 17 kwietnia 1934 Ożarów 
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(9)StOp […]A 1936 nr 249882/43 otrzymała paszport do Bra-
zylii StOp 25 sierpnia 1936 NSD P 11/41/36 (13)(a)od urodze-
nia (b)795 (17)poprawiono na mocy aktu ślubu
^(1)Waksman Chana Estera (2)Moszek i Sura Wajsbrot
(3)18 listopada 1913 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (11)POP 
z dnia 5 września 1932 nr 2 266/32 StOp (13)(a)od urodzenia 

(b)795 (14)Ożarów ul. Piłsudskiego 9/1 […]A (15)(a)11 września 
1936 (c)=(a)
^(1)Waksman Marja Mirla (2)Moszek i Sura Wajsbrot 
(3)1 września 1917 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)795
^(1)Waksman Andzel (2)Moszek i Sura Wajsbrot (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)795
^(1)Waksman Izral Dawid (2)Moszek i Sura Wajsbrot 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)795
^(1)Waksman Chaim Benjamin (2)Moszek i Sura Wajsbrot 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)795
^(1)Waksman Szmul Jehoszua (2)Moszek i Sura Wajsbrot 
(3)9 marca 1931 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)(a)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)34/34 (c)30 kwietnia 1934

Numer domu 10, numer mieszkania 3
(1)Sztajnsznajder Szama (2)Froim i Michla Sztajnkart (3)19 lutego 
1908 Ożarów (4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe (11)POP przez StOp 
z dnia 17 sierpnia 1933 nr A2/377/33 
(1)Sztajsznajder z Waksmanów Chana Estera (2)Icek i Perla Fuks 
(3)Ożarów (4)żona 

(1)Sztajnsznajder Sura (2)Szlama i Chana Estera Waksman 
(3)Ożarów (4)córka 
(1)Sztajnsznajder Małka (2)Szlama i Chana Estera Waksman 
(3)Ożarów (4)córka
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Numer domu 12, numer mieszkania 1PRK

(1)Wajsdorf Ruchla (2)Rubin i Dwojra z Goldbachów (3)17 październi-
ka 1919 wieś Złota gm. Samborzec (4)lokator (5)przy mężu (6)mojżeszo-
we (11)Andruszkowice gm. Samborzec (13)(a)29 stycznia 1938 (b)6/38 

(c)4 lipca 1938

Numer domu 12, numer mieszkania 2PRK

(1)Zycher Aron (2)Moszek i Chaja Burchwal (3)Wołoskowola 
gm. Końsk pow. Włodawski (4)lokator (5)handlarz (7)żonaty Brucha 
(11)Tarłów pow. Iłża (12)Ożarów (13)(a)21 kwietnia 1931 (b)33/33 

(c)27 lutego 1933
(1)Zycher 1° v. Rolnicka ze Sztajnhartów Brucha (2)Nuta Szmul i Ryw-
ka Zylberberg (3)Ożarów (4)żona (5)przy mężu (7)zamężna Aron (11)Tarłów 
pow. Iłża (12)Ożarów (13)(a)21 kwietnia 1931 (b)33 (c)27 lutego 1933

(1)Zycher Zicher# Chaja (2)Aron [Majer]# i Marja Dwojra Grabo-
wiecka (3)20 lipca 1907 Tarłów pow. Iłża [Ożarów]# (4)córka 
(5)przy rodzicach (11)Tarłów pow. Iłża (12)Ożarów (13)(a)21 kwietnia 
1931 (b)33 (c)27 lutego 1933 (14)wieś Rachów gm. Annopol pow. 
Janów Lubelski (15)(a)21 grudnia 1934 (b)198/34 (c)31 stycznia 1935 
(17)poprawiono na mocy metryki urodzenia# 

(1)Zycher Mordka (2)Aron i Brucha Sztajnhart (3)Tarłów pow. Iłża 
[10 lutego 1919 Ożarów]# (4)syn (5)przy rodzicach (9)ZGO dnia 
17 stycznia 1939 nr 3/39 DO NSD E651609 (11)Tarłów pow. Iłża 
(12)Ożarów (13)(a)21 kwietnia 1931 (b)33 (c)27 lutego 1933 (17)popra-
wiono na mocy metryki urodzenia#

(1)Zycher Froim Moszek (2)Aron i Brucha Sztajnhart (3)25 listopa-
da 1921 Tarłów pow. Iłża (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(9)ZGO 20 stycznia 1939 nr 9/39 DO NSD E651615 (11)Tarłów 
pow. Iłża (12)Ożarów (13)(a)21 kwietnia 1931 (b)33 (c)27 lutego 1933
(1)Zycher Rywka (2)Aron i Brucha Sztajnchart (3)Tarłów pow. Iłża 
(4)córka (5)przy rodzicach (11)Tarłów pow. Iłża (12)Ożarów 
(13)(a)21 kwietnia 1931 (b)33 (c)27 lutego 1933
(1)Zycher Sura (2)Aron i Brucha Sztajnhart (3)Tarłów pow. Iłża 
(4)córka (5)przy rodzicach (11)Tarłów pow. Iłża (12)Ożarów 
(13)(a)21 kwietnia 1931 (b)33 (c)27 lutego 1933
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(1)Zycher Hejnoch (2)Aron i Brucha Sztajnchart (3)10 lutego 1930 
Tarłów pow. Iłża (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Tarłów 
pow. Iłża (12)Ożarów (13)(a)21 kwietnia 1931 (b)33 (c)27 lutego 1933
(1)Rolnicka Ałta Idesa (2)Szmarja i Brucha Sztajnchart (3)Ożarów 
(4)córka żony (5)przy matce (11)Tarłów pow. Iłża (12)Ożarów 
(13)(a)21 kwietnia 1931 (b)33 (c)27 lutego 1933 (14)Ożarów 
ul. Wąska 2 m. 1 […]A XVII 147 (15)(a)16 października 1935 (c)=(a)

Numer domu 13, numer mieszkania 3PRK

(1)Nudelman Lejbuś (2)Nusyn i Mindla (3)Puławy (4)sublokator 
(5)felczer (7)żonaty Idesa (11)Łagów pow. Opatów (12)Ożarów 
(13)(a)23 marca 1933 (b)28/33 (c)27 marca 1933 (14)zmarł (15)(a)16 grudnia 
1933 (b)247 (c)21 kwietnia 1934
(1)Nudelman z Fudernów Idesa (2)Aron i Łaja (3)Ożarów (4)żona 
(5)przy mężu (7)zamężna Lejbuś (11)Łagów pow. Opatów (12)Ożarów 
(13)(a)23 marca 1933 (b)28/33 (c)27 marca 1933

K(1)Dzenajec z Nudelmanów Chaja (2)Lejbuś i Idesa Hudesa 
z Fudejnów (3)25 kwietnia 1908 Lubraniec pow. [wrocławski]B1348 

Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (7)zamężna Szymon 5 grudnia 
1935 Ożarów (11)StOpw w dniu 13 stycznia 1937 nr 2/601980 
otrzymała paszport do Brazylii (11)Łagów pow. Opatów 
(12)Ożarów (13)(a)23 marca 1933 (b)28/33 (c)27 marca 1933
(1)Nudelman Fajga MariamD (2)Lejbuś i Idesa Hudesa z Fudej-
nów (3)15 października 1909 Lubraniec pow. [wrocławski]B1449 
(4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (9)ZGO DO nr 101/39 
NSD F 050107 31 maja 1939 (11)Łagów pow. Opatów (12)Ożarów 
(13)(a)23 marca 1933 (b)28/33 (c)27 marca 1933 (17)poprawiono 
na mocy metryki urodzenia#

(1)Cater (Caler) Idesa (2)Moszek Lejba i Fajga Marim Nidelman 
(3)21 lipca 1935 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)297/38 (c)13 lutego 1939

48  Lubraniec pow. włocławski.
49  Lubraniec pow. włocławski.
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Numer domu 13, numer mieszkania 4PRK

(1)Wajngold Majer (2)Chaskiel i Ałta Morgensztol (3)Bodzentyn pow. 
Kielce (4)lokator (5)handlarz (11)=(3) (13)(a)1 kwietnia 1930 (b)797
(1)Baumorder Estera (2)Josek i Małka Praszków (3)Opoczno (4)nieślub-
na żona (11)Bodzentyn pow. Kielce (13)(a)1 kwietnia 1930 (b)797

(1)Wajngold Moszek Uszer (2)Majer i nieśluba żona Estera 
Baumorder (3)14 listopada 1930 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (11)Bodzentyn pow. Kielce (13)(a)1 kwietnia 1930 

(b)797 (14)zmarł (15)(a)14 grudnia 1933 (b)248 (c)21 kwietnia 1934
(1)Wajngold Chaskiel (2)Majer i Estera Baumorder (3)4 kwietnia 
1937 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)138/37 (c)8 lipca 1937

Numer domu 14 PRK 

(1)Bass Zygmunt (2)Izydor i Fania z Auszer (3)10 czerwca 1897 Lwów 
(4)lokator (5)doktor medycyny (6)mojżeszowe (8)(a)porucznik lekarz 

(b)F 467 (c)PKU Białystok (11)Solec Klasztorna 18 pow. Iłżecki 
(12)Ożarów (13)(a)9 maja 1933 (b)41/33 (c)20 listopada 1933
(1)Bass z Taubellesów Róża (2)Abracham i Jefta (3)11 marca 893 Lwów 
(4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (11)Solec Klasztorna 18 pow. Iłżecki 
(12)Ożarów (13)(a)9 maja 1933 (b)41/33 (c)20 listopada 1933
(1)Chylicka Władysława (2)Jan i Paulina Wroczyńska (3)14 marca 1910 
[…]A (4)służąca (5)służąca (6)rzymskokatolickie (11)Solec Klasztorna 
18 pow. Iłżecki (12)Ożarów (13)(a)9 maja 1933 (b)41/33 (c)20 listopada 1933 
(14)Kunów pow. Opatów (15)(a)30 grunia 1938 (b)223/38 (c)20 lutego 1939

Numer domu 17, numer mieszkania 1 PRK

(1)Rajtman Jankiel (2)Hersz Josek i Frana Flajszman (3)18 (…)1898 
Sochaczew pow. Warszawa*A (4)lokator (5)blacharz (6)mojżeszowe 
(13)(a)10 marca 1941 (17)wysiedlony z Sochaczewa
^(1)Rajtman Sura (2)Mendel i Rajzla z Sędziaków Pindak Sędziak 
(3)15 marca 1898 (…)*A (4)członek rodziny (5)przy mężu (6)mojżeszowe 
(11)Sochaczew (13)(a)10 marca 1941 (b)150/41 (c)7 sierpnia 1942
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^(1)Rajtman Perla (2)Jankiel i Sura Pindek (3)28 (…)1927 Socha-
czew pow. Warszawa*A (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)10 marca 1941 (17)wysiedlony z Sochaczewa
(1)Rajtman Hersz Josek (2)Jankiel i Sura Pindek (3)5 lipca 1935 
Sochaczew*A (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Sochaczew 
(13)(a)10 marca 1941 (b)150/41 (c)7 sierpnia 1942
(1)Rajtman Dwojra (2)Jankiel i Sura Pindek (3)25 marca 1928 
Sochaczew*A (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Socha-
czew (13)(a)10 marca 1941 (b)150/41 (c)7 sierpnia 1942

Numer domu 19, numer mieszkania 2 PRK

(1)Pinkus Chaim (2)Abracham i Sara Hast (3) 29 września 1895 (…)*A 
(4)lokator (5)robotnik (6)mojżeszowe (12)Warszawa Praga (13)(a)27 lutego 
1941 (b)183/41 (c)7 sierpnia 1942
(1)Pinkus Millinger Jochwet (2)Izrael i Hana Flaumenhoft (3)7 stycznia 
1901 (…)*A (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (12)Warszawa Praga 
(13)(a)27 lutego 1941 (b)183/41 (c)7 sierpnia 1942

(1)Pinkus Alfred (2)Chaim i Jochwet Millinger (3)2 sierpnia 1927 
Berlin (…)*A (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (12)Warszawa 
Praga (13)(a)27 lutego 1941 (b)183/41 (c)7 sierpnia 1942

Numer domu 19, numer mieszkania 3APRK

(1)Welner Lejzor Lipa (2)Dawid i Pesa Daużdowicz (3)Józefów gm. 
Rybitwy pow. Puławy (4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe (11)=(3)
(13)(a)1 grudnia 1923 (b)801
(1)Welner z Baranowskich Zelda (2)Jankiel Josek i Bina Daużdowicz 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)801

(1)Welner Rywka Bina (2)Lejzor Lipa i Zelda Baranowska 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)801
(1)Welner Chana Sura (2)Lejzor Lipa i Zelda Baranowska 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)801
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Numer domu 20, numer mieszkania 1
(1)Kopersztych Dawid (2)Ela i Fajga Malcia z Gotlibów (3)10 sierpnia 
1894 Iwaniska pow. Opatów (4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(7)żonaty Rywa 17 lipca 1935 Ożarów (11)Iwaniska (13)(a)1923 (b)802
(1)Rochwerg Kopersztych z Rochwergów Rywa (2)Nusyn Dawid 
i Chana Sura Gotlib (3)Ożarów (4)nieśluba żona (5)przy mężu (6)moj-
żeszowe (7)zamężna Dawid 17 lipca 1935 Ożarów (13)(a)od urodzenia 

(b)802 (17)Poprawiono na podstawie aktu ślubnego Ożarowskiego 
Okręgu Bożniczego nr 5/35 dnia 10 września 1935

(1)Rochwerg Ruchla (2)Rywa Rochwerg (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)802
(1)Rochwerg Kopersztych Marma (2)Dawid i nieślubna żona 
Rywa (3)8 lutego 1927 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od uro-
dzenia (b)802 (17)Poprawiono na zasadzie metryki urodzenia
^(1)Kopersztych Nusyn Ela (2)Dawid i Rywa z Rochwergów 
(3)10 stycznia 1933 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)218/35 (c)26 lipca 1935

^(1)Rochwerg Małka (2)Baruch Pinkwas i Ałta Chaja Minda z Roch-
wergów (3)Ożarów (4)członek rodziny (5)przy kuzynie (6)mojżeszowe  
(11)Ćmielów ul. Sandomierska (13)(a)16 grudnia 1934 (b)261/34 

(c)1 lutego 1935

Numer domu 22, numer mieszkania 1PRK

(1)Boksenbaum Alter (2)Josek i Liba Rozenszajn (4)właściciel domu 
(5)handlarz (6)mojżeszowe (11)Lasocin Rynek (13)(a)18 stycznia 1935 

(b)9/35 (c)11 lipca 1935

Numer domu 23, numer mieszkania 11550

(1)Sztuder z Szapirów Szyfra Gołda (2)Icek Majer i Frajdla Wajsfeld 
(3)Tarłów pow. Iłża (4)właściciel domu (5)handel (7)zamężna (11)=(3)
(13)(a)1924 (b)805

50  Po wojnie w tym domu wraz z rodziną zamieszkał dr Wojciech Lipowski – 
autor publikacji Lekarz.Wspomnienia wydanych w Warszawie 1980 r.
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(1)Sztuder Perla (2)Icek i Szyfra Gołda z Szapirów Szapiro# 
(3)3 czerwca 1926 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)805 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Sztuder Ałta Liba (2)Icek i Szyfra Gołda z Szapirów Szapiro# 
(3)12 sierpnia 1928 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)805 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Sztuder Chil Majer (2)Icek i Szyfra Gołda z Szapirów (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)805

Numer domu 23, numer mieszkania 2
(1)Orensztajn Idel (2)Josek Szulim i Marjanka Szuchendler (3)Ożarów 
(4)lokator (13)(a)od urodzenia (b)805
(1)Klajman Mindla (2)Berek i Sura Lederman (3)Ożarów (13)(a)od uro-
dzenia (b)805

(1)Klajman Sura Matla (2)Mindla Klajman (3)Ożarów (13)(a)od 
urodzenia (b)805

Numer domu 23, numer mieszkania 3
(1)Tlim z Kotków Tauba (2)Chaim i Chana Manchajm (3)Ożarów 
(4)lokator (5)robotnica (13)(a)od urodzenia (b)805
(1)Tlim Chaja Rajzla Szejwa (2)[…]A i Tauba Kotek (3)23 grudnia 1915 
Ożarów (4)córka (5)przy matce (6)mojżeszowe (9)DO UGO 3 sierpnia 
1933 nr 56 A592790 (13)(a)od urodzenia (b)805

Numer domu 27, numer mieszkania 1PRK

(1)Pindelek Bernard (2)Mendel i Rajzla Sędziak (3)24 listopada 1898 
[Gąbin pow. Gostynin]*A (4)lokator (5)kupiec (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(11)Płock woj. Warszawskie (13)(a)19 marca 1941 (17)Wysiedlony z Płocka

(1)Pindek Moryc (2)Bernard i Helena Strzyg (3)12 grudnia 1926 
Płock*A (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (7)kawaler (11)Płock 
woj. Warszawskie (13)(a)19 marca 1941 (17)Wysiedlony z Płocka
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Numer domu 53, numer mieszkania 1
(1)Gryner Hemja (2)Josek i Gitla Miernik (3)Ożarów (4)właściciel domu 
(5)handlarz (8)(a)kat. D (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)820
(1)Gryner z Fryszów Basia Mania (2)Lejbuś i Sura Czapcznik 
(3)Sandomierz (4)żona (11)=(3)(13)(a)od urodzenia (b)820
^(1)Gryner Fajga Masza (2)Josek i Sura Rajzla Frysz (3)Ożarów (4)siostra 
(13)(a)od urodzenia (b)820
^(1)Gryner Ruchla (2)Josek i Gitla Miernik (3)Ożarów (4)siostra (13)(a)od 
urodzenia (b)820

^(1)Gotlib Chil Josek (2)Icek i nieślubna żona Ruchla z Grynerów 
(3)1 listopada 1934 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy matce
rubryka 3 (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)378

Numer domu 19, numer mieszkania 2PRK

(1)Pinkus Alfred (2)Chaim i Jochwet Millinger (3)2 sierpnia 1927 
Berlin*A (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Warszawa Praga 
(13)(a)27 lutego 1941 (b)183/42 (c)7 sierpnia 1942
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Ulica Mickiewicza1651

Numer domu 4, numer mieszkania 2PRK

(1)Lewi Josef (2)Dawid […]A i Nada z Radzików (3)4 grudnia 1898 […]
A pow. sierpecki (4)sublokator (5)nauczyciel (6)mojżeszowe (7)żonaty 
Gitla 30 maja 1933 Ożarów (8)(a)kat. A (b)116 maja (c)Warszawa I 
(11)Sienno pow. Iłża ul. Iłżecka 1 (12)Ożarów (13)(a)7 marca 1933 (b)24/33 

(c)27 marca 1933 (14)Opatów ul. Kilińskiego 7 (15)(a)23 czerwca 1936 

(b)63/36 (c)24 września 1936 
(1)Lewi z Wilczyków Gitla (2)Kielman i Mala z Wajnbergów (3)Sienno 
pow. Iłża (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna Josef 30 maja 
1933 Ożarów (11)Ostrowiec Aleja 3-go Maja 47 (12)Ożarów (13)(a)7 mar-
ca 1933 (b)24/33 (c)27 marca 1933 (14)Opatów ul. Kilińskiego 7 
(15)(a)23 czerwca 1936 (b)63/36 (c)24 września 1936

(1)Lewi Mala Tauba Chaia (2)Josyf i Gitla z Wilczyków (3)10 lipca 
1934 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)239/36 (c)8 lutego 1937

Numer domu 8, numer mieszkania 1PRK

(1)Karp Berek (2)Kopel i Rajzla Sztol (3)1888* Tarłów gm. Ciszyca pow. 
Iłża (4)właściciel domu (5)rolnik (11)=(3)(13)(a)10 września 1911 (b)825
(1)Karp z Sosinowiczów Sura (2)Alterman Moszek i Chana Ruda 
z Kłusów (3)15 października 1897 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)825

(1)Karp Kopel Lejzor (2)Berek i Sura Sosinowicz (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)825
(1)Karp Szmarja Nuta (2)Berek i Sura Sosinowicz (3)6 września 
1918 Ożarów (4)syn (9)ZGO nr 99/38 dnia 1 czerwca 1938 
DO NSD 922145 (13)(a)od urodzenia (b)825
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(1)Karp Rajzla (2)Berek i Sura Sosinowicz (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia (b)825
(1)Karp Mindla (2)Berek i Sura Cypa z Sosinowiczów (3)1 czerwca 
1935 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach (6)mojższowe 
(13)(a)od urodzenia (b)226/35 (c)18 grudnia 1935 

Numer domu 10, numer mieszkania 1PRK

(1)Apelbaum Szyja (2)Lejbuś i Chawa Miterman (3)Mierzanowice 
gm. Wojciechowice (4)sublokator (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(11)Mikułowice gm. Wojciechowice (13)(a)2 czerwca 1930 (b)826
(1)Apelbaum z Grynbergów Hesa (2)Herszek i Fajga Grynszpan 
(4)żona (5)przy mężu (11)Mikułowice gm. Wojciechowice (13)(a)2 czerwca 
1930 (b)826

(1)Apelbaum Fajga (2)Szyja i Chana Grynberg (3)Mierzanowice 
gm. Wojciechowice (4)córka (5)przy rodzicach (11)Mikułowice 
gm. Wojciechowice (13)(a)2 czerwca 1930 (b)826 (14)Warszawa 
ul. Nalewki 37 m. 60 (15)(a)18 października 1938 (b)184/38 
(c)14 grudnia 1938
(1)Apelbaum Szosia (2)Szyja i Chana Grynberg (4)córka (5)przy 
rodzicach (14)Warszawa ul. Nowiniarska 14 m. 108 (15)(a)10 kwiet-
nia 1934 (b)39 (c)8 czerwca 1934 
(1)Apelbaum Małka Gitla (2)Szyja i Chana Grynberg (3)Ożarów
 (4)córka (5)przy rodzicach (14)Warszawa ul. Smocza 29 m. 11 
(15)(a)15 lipca 1933 (b)146/33 (c)3 kwietnia 1934 
(1)Apelbaum Abram Icek (2)Szyja i Chana Grynberg (4)syn 
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Ulica Morze1752

Numer domu 2, numer mieszkania 1
(1)Gotlib Jankiel Lejbuś (2)Lejbuś i Rajzla Bradman (3)1 października 
1877 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe 

(1)Gotlib z Zaubermanów Gitla (2)Majer i Małka Franzberg 
(3)18 lipca 1875 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe 
(1)Gotlib Marja (2)Jankiel i Gitla Zauberman (3)1911 Ożarów 
(4)córka (14)Warszwa ul. Smocza 2 (15)(a)20 października 1933 

(b)174/33 (c)20 listopada 1933
(1)Gotlib Alter Majer (2)Jankiel i Gitla Zauberman (3)1911 Oża-
rów (4)syn (8)(a)strzelec (b)1399/[…]A (c)Ostrowiec
(1)Gotlib Ajzyk (2)Jankiel i Gitla Zauberman (3)1916 Ożarów 

Numer domu 8, numer mieszkania 5
(1)Goldwajc Fiszel (4)lokator główny (5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)830

(1)Goldwajc Chaja (2)Fiszel (3)Koszyce gm. Wojciechowice pow. 
Opatów (13)(a)od urodzenia (b)830
(1)Goldwajc Tauba (2)Fiszel (3)Koszyce gm. Wojciechowice pow. 
Opatów (13)(a)od urodzenia (b)830
(1)Goldwajc Moszek (2)Fiszel i Rajzla Rywka Gagaszpan (3)[4 maja 
1913]*D Koszyce gm. Wojciechowice pow. Opatów (9)UGO 
5 sierpnia 1929 nr 33 (13)(a)od urodzenia (b)830

(1)Rozenszajn Chana (2)Lejzor Bajla (3)Lasocin pow. Opatów (13)(a)od 
urodzenia (b)830

(1)Rozenszajn Bajla (2)Chana Rozenszajn (3)Lasocin pow. 
Opatów (13)(a)od urodzenia (b)830
(1)Rozenszajn Estera (2)Chana Rozenszajn (3)Lasocin pow. 
Opatów (13)(a)od urodzenia (b)830
(1)Rozenszajn Lejzor (2)Chana Rozenszajn (3)Lasocin pow. 
Opatów (13)(a)od urodzenia (b)830
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Ulica Niska1853 
Numer domu 1, numer mieszkania 1
(1)Lerman z Klajmanów Małka (2)Chil Majer i Łaja Epsztajn (3)1876 
Ożarów (4)właścicielka domu (5)handlarka (6)mojżeszowe (13)(a)od uro-
dzenia (b)839

(1)Lerman Szlama (2)Nusyn i Małka Klajman (3)21 stycznia 1908 
(4)syn (6)mojżeszowe (9)UGO 7 listopada 1931 nr 21 (11)POP przez 
StOp dnia 22 lutego 1933 L 2-/41/33 (13)(a)od urodzenia (b)839
(1)Lerman Ajdla (2)Nusyn i Małka Klajman (3)1914 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)839 (14)Ostrowiec 
ul. Denkowska 7 m. 10 (15)(a)13 stycznia 1938 (b)7/38 (c)2 lipca 1938

(1)Lerman Natan (2)NN i Ajdla Lerman (3)9 września 1936 
Ostrowiec (4)syn N3 (5)przy matce (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)214/36 (c)14 grudnia 1936 

Numer domu 1, numer mieszkania 2
(1)Ender Lejzor Dawid (2)Jankiel Sura Hochman (3)Ożarów (4)lokator 
główny (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)839
(1)Ender ze Sztolów Dwojra (2)Moszek i Dwojra Gotlib (3)Tarłów 
gm. Ciszyca pow. Iłża (4)żona (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)839

(1)Ender Ruchla Łaja (2)Lejzor Dawid i Dwojra Sztol (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)839
(1)Ender Jankiel Szulim (2)Lejzor Dawid i Dwojra Sztol (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)839
(1)Ender Chana Estera (2)Lejzor Dawid i Dwojra Sztol (3)20 lutego 
1927 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)839
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Numer domu 3, numer mieszkania 1
^(1)Rotman z Boksenabumów Gitla (2)Moszek i Bajla Barandz 
(3)Ożarów (4)matka (13)(a)od urodzenia (b)840

^(1)Szyfman Dawid (2)Izrael Jankiel i Ałta Frajdar (3)25 grudnia 
1891 Zawichost pow. Sandomierz (4)właściciel domu (6)mojżeszo-
we (7)żonaty (11)Garbów gm. Dwikozy (13)(a)1 lutego 1906 (b)840 (17)21 
października 1942 roku zabity przez żandarmerię niemiecką
^(1)Szyfman z Rotmanów Estera (2)Moszek i Gitla Biksenbaum 
(3)29 kwietnia 1885 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)840

^(1)Szyfman Izral Jankiel (2)Dawid i Estera Rotman 
(3)23 grudnia 1910 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kanonier 

(b)1451/op (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)840 (14)Warszawa 
ul. Stawki 9 (15)(a)13 lutego 1933 (b)15/33 (c)1 marca 1933 
^(1)Szyfman Sura Bajla (2)Dawid i Estera Rotman (3)1913 
Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)840
^(1)Szyfman Chaja Mirla (2)Dawid i Estera Rotman 
(3)1915 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)840
^(1)Szyfman Hersz Mordka (2)Dawid i Estera Rotman 
(Szyfman) (3)24 września 1917 Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)840
^(1)Szyfman Dwojra Łaja (2)Dawid i Estera Rotman 
(3)1926 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)840

Numer domu 3, numer mieszkania 2
(1)Rolman z Erlizonów PerlaK (2)Lejzor i Łaja Kraner (3)1 sierpnia 
1896 Ćmielów (4)lokator główny (5)handel (6)mojżeszowe (7)zamężna 
Jankiel 2 stycznia 1934 Ożarów (9)DO NSD 925815 z dnia 9 stycznia 
1834 UGO (11)Otrzymała paszport do Kanady z dwojgiem dzieci 
w StOp z dnia 6 lutego 1934 nr 224954 10 lutego 1934 (13)(a)od uro-
dzenia (b)840

(1)Erlizon Rolman# Ela (2)NN Jankiel# i Perla Erlizon (3)15 sierp-
nia 1926 Ożarów (4)córka (5)przy matce (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)840 (17)Poprawiono na zasadzie metryki urodzenia

Ulica Niska



218 

(1)Erlizon Rolman# Moszek (2)NN Jankiel# i Perla Erlizon 
(3)5 lipca 1928 Ożarów (4)syn (5)przy matce (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)840 (17)Poprawiono na zasadzie metryki urodzenia

Numer domu 4, numer mieszkania 1
(1)Rochwerg Chaim Szlama (2)Lejbuś i Marja Grynszpanholc 
(3)29 marca 1869 Ożarów (4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszowe 
(7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)841
(1)Rochwerg z Mandlów Dwojra (2)Szmul i Maja Zaleman (3)8 czerwca 
1869 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)841

Numer domu 6, numer mieszkania 1 [trudno określić po-
winowactwo lub pokrewieństwo, zachowano bez zmian]
(1)Melman Ela Symcha (2)Mendel i Fajga Rozenblat (3)Ożarów 
(4)właściciel domu (5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)842
(1)Melman Jerychem Jeruchim# Lejb (2)Josek i Perla Ajlzorc 
[Ajchankorn]#D (3)16 grudnia 1922 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe 
(9)DO 101/38 dnia 3 marca 1938 NSD 922147 UGO (13)(a)od urodzenia 

(b)842 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Melman Majer Wólf (2)Josek i Perla Ajlzorc (3)5 lipca 1915 Ożarów 
(4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)842 (14)War-
szawa ul. Leszno 75 (15)(a)4 marca 1933 (b)31/33 (c)31 maja 1933 (17)Zamel-
dowana na pobyt stały 18 grudnia 1937 nr 307/37 15 maja 1942D?

(1)Melman Mendel (2)Josek Perla Pesa# Ajlzor Ajchporenów#D (3)8 li-
stopada 1917* Ożarów (4)syn (9)DO nr 16/37 dnia 1 lutego 1937 przez 
ZGO NSD B825996 (13)(a)od urodzenia (b)842 (14)Warszawa ul. Dzielna 
nr 5/17 (15)(a)30 marca 1937 (b)31/37 (c)17 kwietnia 1937 
(1)Melman z Tenenbaumów Hinda Majtla (2)Jerychon i Dwojra Roz-
enblat (3)Ożarów (4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)842 (14)zmarła 
(15)(a)27 kwietnia 1936 (b)107/36 (c)5 września 1936 Ożarów 
(1)Melman z Ajchon Pesa (2)Berek i Ruchla Zale[…]A (3)Raków 
pow. Opatów (4)członek rodziny (13)(a)1 października 1910 (b)842 

(1)Melman Fajga Rywka (2)Josek i Perla Ajchon (3)8 grudnia 1913 
Ożarów (4)członek rodziny (9)DO nr 9 dnia 31 stycznia 1933 UGO 
(11)POP StOp dnia 7 lutego 1933 L 2/19/33 (13)(a)od urodzenia (b)842 
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(1)Melman Ruchla (2)Josek i Perla Ajchon (3)Ożarów (4)członek rodziny 
(13)(a)od urodzenia (b)842 

Numer domu 7, numer mieszkania 1
(1)Sztol Jankiel (2)Moszek Rafał (3)1 października 1878 (4)właściciel 
domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)843 

(1)Sztol z Fudenów Sura (2)Lejbuś i Dobra Idesa Kogut (3)1881 Oża-
rów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)843 

(1)Sztol Rafał Moszek (2)Jankiel i Sura Rywka Fuden (3)22 czerw-
ca 1907 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)843 

(1)Sztol Mordka Lejb (2)Jankiel i Sura Rywka Fuden (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)843 

(1)Sztol Chaim Dawid (2)Jankiel i Sura Rywka Fuden (3)Ożarów 
(4)syn (7)żonaty Chana Gitla nr 12 dnia 7 lipca 1938 Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)843 (14)Ożarów ul. Krótka 4/1 Tom XII 
str. 260 (15)(a)17 października 1938
(1)Sztol Abram Icek (2)Jankiel i Sura Rywka Fuden (3)16 lutego 
1917 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)843 

Numer domu 7, numer mieszkania 2
(1)Zysapel Chil Szmul (2)Lejbuś i Rywka Grynabaum (3)19 kwietnia 
1905 Ożarów (4)lokator główny (6)mojżeszowe (7)żonaty Chaja Małka  
7 września 1931 Ożarów (9)DO w UGO 23 lipca 1935 nr 38/35 
NSD B334956 (11)POP przez StOp 24 lipca 1935 nr A2/258/35 
(13)(a)od urodzenia (b)843 (16)Wyrokiem Sądu Pokoju z dnia 3 września 
1926 NK 812/26 z adt. 589 kk. skazany na 3 miesiące więzienia 
z zawieszeniem na 2 lata (17)Paszport w Starostwie – Śródm. w War-
szawie nr 6450 na wyjazd do Palestyny w celach turystycznych dnia 
30 sierpnia 1935
(1)Zysapel ze Sztolów Chaja Małka (2)Jankiel i Sura Fuden (3)14 paź-
dziernika 1904 Ożarów (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna 
Chil Szmul 7 września 1931 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)843 

(1)Zysapel Moszek Awner (2)Chil Szmul i Chaja Małka Sztol 
(3)19 lipca 1929 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)843 

Ulica Niska
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(1)Zysapel Ester Dryzel (2)Chil Szmul i Chaja Małka Sztol 
(3)15 listopada 1930 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)843 

(1)Zysapel Moszek Awner (2)Chil Szmul i Chaja Małka Sztol 
(3)2 stycznia 1933 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)357 

(1)Zysapel Mordka Rywon (2)Chil Szmul i Chaja Małka Sztol 
(3)30 kwietnia 1934 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia 

(1)Zysapel Abram Josek (2)Chil Szmul i Chaja Małka Sztol 
(3)15 maja 1937 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)215/37 (c)13 stycznia 1938 

Numer domu 8, numer mieszkania 1
(1)Rozensztajn Moszek Perec (2)Jankiel i Liba Szerman (3)22 lipca 
1898 Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)844  

(1)Rozensztajn z Grynbaumów Nema (2)Alter i Rywka (4)żona 
(11)Ostrowiec (13)(a)1 lutego 1915 (b)844 

(1)Rozensztajn Chaja Sura (2)Moszek Perc i Nema Grynbaum 
(3)1917 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia 

(1)Rozensztajn Alta Estera (2)Moszek Perc i Nema Grynbaum 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)844 (14)zmarła w Ożarowie 
(15)(a)3 lipca 1934 (b)269 (c)3 czerwca 1935 
(1)Rozensztajn Jankiel Lejb Aron (2)Moszek Perc i Nema Gryn-
baum (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)844 

(1)Rozensztajn Alter Szajna (2)Moszek Perc i Nema Grynbaum 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)844 

(1)Rozensztajn Rywka Drejzla (2)Moszek Perc i Nema Gryn-
baum (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)844 

Numer domu 8A, numer mieszkania 1
(1)Wajnberg Dawid (2)Nuchym Lejzor i Bajla Pesa Taj (3)15 lutego 
1889 Ożarów (4)lokator główny (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
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(9)DO nr 37/35 NSD 334955 dnia 19 lipca 1935 UGO (13)(a)od urodze-
nia (b)845 

(1)Wajnberg z Lauferów Estera Dyna (2)Fajwel i […]A Pryc 
(3)15 listopada […]A (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)845 

(1)Wajnberg Aron Berek (2)Dawid i Estera Dyna Laufer (3)10 lute-
go 1913 Ożarów (4)syn (9)DO nr 38/34 NSD 334901 UGO dnia
 9 sierpnia 1934 (13)(a)od urodzenia (b)845 

(1)Wajnberg Michla Michel# (2)Dawid i Estera Dyna Laufer 
(3)20 maja 1915 Ożarów (4)córka syn# (9)DO nr 30/36 27 maja 
1936 przez ZGO NSD B825934 (13)(a)od urodzenia (b)845 

(17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Wajnberg Josek (2)Dawid i Estera Dyna Laufer (3)4 września 
1917 Ożarów (4)syn (9)DO nr 25/37 przez ZGO 19 kwietnia 1937 
NSD B826005 (13)(a)od urodzenia (b)845 (14)Wierzbnik ul. Wysoka 12 
pow. Iłża (15)(a)18 czerwca 1937 (b)26/37 (c)20 lipca 1939 
(1)Wajnberg Zelda (2)Dawid i Estera Dyna Laufer (3)1916 Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)845 (14)Wierzbnik pow. Iłża ul. Rady-
szewskiego 10 (15)(a)16 maja 1940 (b)96/40 (c)15 lipca 1942 
(1)Wajnberg Sura (2)Dawid i Estera Dyna Laufer (3)10 września 
1923 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)845 

(1)Wajnberg Fajga (2)Dawid i Estera Dyna Laufer (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)845 

Numer domu 8A, numer mieszkania 2
(1)Wajnberg Jankiel (2)Chaim i Bruchna Klajman (3)Ożarów (4)lokator 
główny (5)robotnik (13)(a)od urodzenia (b)845 

(1)Wajnberg z Klajmanów Perla Ruchla (2)Nusyn Dawid i Blima 
z […]A (3)Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)845 

(1)Wajnberg Tyla Bruchna Drejzla (2)Jankiel i Perla Ruchla 
Klajmna (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)845 

(1)Wajnberg Sura Marja (2)Jankiel i Perla Ruchla Klajmna 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)845 
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(1)Wajnberg Moszek Lejbuś (2)Jankiel i Perla Ruchla Klajmna 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)845 

(1)Wajnberg Chil Pinkwa (2)Jankiel i Perla Ruchla Klajmna 
(3)2 sierpnia 1934 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)370 

Numer domu 10, numer mieszkania 1
(1)Gotlib Berek (2)Wólf i Chinda Gwandniszter (3)28 listopada 1883 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)846 

(1)Gotlib z Lederwergów Chana (2)Josek i Brucha Biksenbaum 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)846 

(1)Gotlib Alter Josek Lejb (2)Berek i Chana Lederwerg (3)16 listo-
pada 1908 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO przez ZGO dnia 
20 marca 1935 nr 8 NSD B334926 (11)POP przez StOp dnia 
23 marca 1935 A2/62/35 (13)(a)od urodzenia (b)846 (16)Wyrokiem 
Sądy Okręgowego w Radomiu z dnia 24 sierpnia 1973 […] 
skazany na 1 rok i szczęść miesięcy więzienia z utratą praw na 
okres 5 lat 
(1)Gotlib Szlama Zelman (2)Berek i Chana Lederwerg (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)846 

(1)Gotlib Chil (2)Berek i Chana Lederwerg (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od 
urodzenia (b)846 

(1)Gotlib Sura Bajla (2)Berek i Chana Lederwerg (3)1915 Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)846 
(1)Gotlib Szajdla (2)Berek i Chana Lederwerg (3)1923 Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)846 

Numer domu 11, numer mieszkania 1
(1)Lederman z Lederwergów Frajdla Łaja (2)Cały Liby? (3)1866 
Ożarów (4)właścicielka domu (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)847 

(1)Lederman Liba (2)Lejbuś i Frajdla Łaja (3)16 maja 1900 Ożarów 
(4)członek rodziny (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)847 

(1)Lederman Daniel Lejbuś (2)Liba Lederman (3)Ożarów 
(4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)847 
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(1)Lederman Sura (2)Liba Lederman (3)Ożarów (4)członek 
rodziny (13)(a)od urodzenia (b)847 

(1)Lederman Pinkwas (2)Liba Lederman (3)Ożarów (4)członek 
rodziny (13)(a)od urodzenia (b)847 

Numer domu 11, numer mieszkania 2
(1)Moszkowicz Abram (2)Daniel i Hinda Huberman (3)Chodel 
pow. Lublin (4)lokator (5)handlarz (13)(a)1 października 1926 

Numer domu 12, numer mieszkania 1
(1)Lederwerg Froim Majer (2)Josek i Brucha Biksenbaum (3)7 paź-
dziernika 1880 Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)848 

(1)Lederwerg z Karasiów Hendla (2)Moszek i Rajzla Lederwerg 
(3)15 sierpnia 1880 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)848 

(1)Lederwerg Szlama Całek (2)Froim Majer i Hendla Karaś 
(3)18 listopada 1904 Ożarów (4)syn (9)Wydany w UGO 20 czerwca 
1929 N26 (13)(a)od urodzenia (b)848 

(1)Lederwerg Sura Bajla (2)Froim Majer i Hendla Karaś (3)1912 
Ożarów (4)córka (9)POP dnia 26 sierpnia 1932 L A2/257 w StOp 
(13)(a)od urodzenia (b)848 (17)W dniu 6 czerwca 1933 nabyła oby-
watelstwo palestyńskie przez zamążpójście za Grinszpanholca 
Izraela Abrama z decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 
z grudnia 1937 roku nr OAC-6/171/37 utraciła obywatelstwo 
Polskie zaw. StOp 29 grudnia 1937 27/37
(1)Lederwerg Chaja Tauba (2)Froim Majer i Hendla Karaś (3)1914 
Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)848 

(1)Lederwerg Nesia (2)Froim Majer i Hendla Karaś (3)1916 
Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)848 

(1)Lederwerg Brucha (2)Froim Majer i Hendla Karaś (3)1917 
Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)848 

(1)Lederwerg Moszek (2)Froim Majer i Hendla Karaś (3)Ożarów
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)848 
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(1)Lederwerg Cypa (2)Froim Majer i Hendla Karaś (3)1922 
Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)848 
(1)Lederwerg Pinkwas Lejb (2)Froim Majer i Hendla Karaś 
(3)1917 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)848 

Numer domu 13, numer mieszkania 1
(1)Mekler Szymon Jojna (2)Moszek i Chaja Mirla Torgiel (3)Annopol 
pow. Janów (11)=(3) (13)(a)13 lutego 1923 (b)849 

(1)Mekler Cypa (2)Josek i Etla Kastenbaum (3)Ożarów (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)849 

Numer domu 13, numer mieszkania 2
(1)Pantirer Abram Abus (2)Michel i Chana Chaja Erlichman (3)Tarłów 
gm. Ciszyca pow. Iłża (4)lokator główny (11)Tarłów (13)(a)1920 (b)849  

(1)Kastenbał Moszek (2)Josek i Fajga Fiszlonicz (3)3 marca 1876 
Ożarów (4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)849 

(1)Kastenbał z Frydmanów Brandla (2)Mendel Jakub i Matla Diner 
(3)Opatów (4)żona (11)=(3) (13)(a)od urodzenia (b)849 

(1)Kastenbaum Chinda Basia (2)Moszek i Marjanka Kastenabum 
(3)4 lipca 1898 Ożarów (4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)849 

(1)Kastenbaum Estera Łaja (2)Moszek i Bradla Frydman 
(3)Ożarów (4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)849 

(1)Kastenbaum Chana Rywka (2)Moszek i Brandla Frydman 
(3)Ożarów (4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)849 

(1)Mandel Rajzla (2)Szmul Baruch i Brandla Frydman (3)Ożarów 
(4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)849 

(1)Mandel Szejna (2)Szmul Baruch i Brandla Frydman (3)Ożarów 
(4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)849 

(1)Frydman Majer Zelik (2)Dawid i Perla z Zejgmanów (3)16 paździer-
nika 1911 Urzędów pow. Janów Lubelski (4)zięć (5)czapnik (6)mojżeszo-
we (8)(a)kat. D bez broni (b)1225 (c)PKU Kraśnik (11)Urzęd pow. Janów 
Lubelski (13)(a)13 stycznia 1936 (b)8/36 (c)16 stycznia 1936 (14)Urzędów 
ul. Kościuszki 6 (15)(a)3 sierpnia 1936 (b)67/36 (c)26 sierpnia 1935 
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(1)Melman z d. Najnudel Sura Perla (2)Jankiel i Mirla Grinberg 
(4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe (11)Kunów ul. Rynek 3/2 pow. 
Opatów (13)(a)21 grudnia 1938 (b)229/38 (c)13 lipca 1939 

(1)Melman Ałter (2)Froim i Sura Perla z d. Najnudel (4)syn (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (11)Kunów ul. Rynek 3/2 pow. Opatów 
(13)(a)21 grudnia 1938 (b)229/38 (c)13 lipca 1939 
(1)Melman Fajga (2)Froim i Sura Perla z d. Najnudel (4)córka 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Kunów ul. Rynek 3/2 pow. 
Opatów (13)(a)21 grudnia 1938 (b)229/38 (c)13 lipca 1939 
(1)Melman Chawa (2)Froim i Sura Perla z d. Najnudel (4)córka 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Kunów ul. Rynek 3/2 pow. 
Opatów (13)(a)21 grudnia 1938 (b)229/38 (c)13 lipca 1939 

(1)Pas Berek (2)Majer i Fajga z Frydmanów (3)28 grudnia 1919 Opa-
tów* (4)członek rodziny (5)robotnik (6)mojżeszowe (11)Opatów 
(13)(a)20 marca 1941 (b)154/41 (c)7 sierpnia 1942 

Numer domu 13, numer mieszkania 3
(1)Bekier Chil (2)Szmul i Estera (3)Tarłów pow. Iłża (4)lokator (5)han-
dlarz (7)żonaty Fajga (11)Boria gm. Ruda Kościelna pow. Opatów 
(13)(a)15 stycznia 1934 (b)8/34 (c)9 czerwca 1934 
(1)Bekier z Wajnbergów Fajga (2)Majer i Liba (3)Boria gm. Ruda 
Kościelna pow. Opatów (4)żona (5)przy mężu (7)zamężna Chil (11)=(3)
(13)(a)15 stycznia 1934 (b)8/34 (c)9 czerwca 1934 

Numer domu 14, numer mieszkania 1
(1)Watman z Halmanów Majta Perla (2)Jankiel i Blima z Alterowi-
czów (3)22 marca 1888 Ożarów* (4)właścicielka domu (5)handel 
(6)mojżeszowe (11)Iwaniska ul. Bednarska 5 m. 3 pow. Opatowski 
(13)(a)13 grudnia 1935 (b)187 (c)16 stycznia 1936 

(1)Watman Estera Dyna (2)Lejzor i Majta z Halmanów (3)z aktu 
1920 Iwaniska* (4)córka (5)przy matce (6)mojżeszowe (11)Iwaniska 
ul. Bednarska 5 m. 3 pow. Opatowski (13)(a)13 grudnia 1935 

(b)187 (c)16 stycznia 1936 
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(1)Watman Ajdla (2)Lejzor i Majta z Halmanów (3)[z aktu 1924]* 
Iwaniska (4)córka (5)przy matce (6)mojżeszowe (11)Iwaniska 
ul. Bednarska 5 m. 3 pow. Opatowski (13)(a)13 grudnia 1935
 (b)187 (c)16 stycznia 1936 
(1)Watman Sura (2)Lejzor i Majta z Halmanów (3)[z aktu 1926]* 
Iwaniska (4)córka (5)przy matce (6)mojżeszowe (11)Iwaniska 
ul. Bednarska 5 m. 3 pow. Opatowski (13)(a)13 grudnia 1935 

(b)187 (c)16 stycznia 1936 
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Numer domu 1, numer mieszkania 1
(1)Rochwerg Rywon Mendel (2)Ela i Alta Bronzajt (3)19 września 1876 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)883 

(1)Rochwerg z Erlichmanów Marjam (2)Icek Chaim i Chana 
Zelberman (3)1875 Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)883 

Numer domu 1, numer mieszkania 2
(1)Rochwerg Kopel (2)Ela i Ałta Bronzajt (3)23 stycznia 1884 Ożarów 
(4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodze-
nia (b)883 

(1)Rochwerg z Melmanów Dwojra Gitla (2)Ela Symcha i Chinda 
Majta Tononbaum (3)25 kwietnia 1884 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe 
(7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)883 

(1)Rochwerg Bajla (2)Kopel i Dwojra Gitla Melman (3)18 marca 1908 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)DO nr 18/35 przez ZGO dnia 
1 maja 1935 NSD B334936 (11)POP przez StOp dnia 1 maja 1935 
nr A2/125/35 (13)(a)od urodzenia (b)883 

(1)Rochwerg Szlama Hersz (2)Kopel i Dwojra Gitla Melman 
(3)23 marca 1910 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)883 

(14)Ożarów ul. Lubelska 6 m. 1 T XIII str. 88 (15)(c)17 października 1938 
(1)Rochwerg Josek (2)Kopel i Dwojra Gitla Melman (3)19 maja 1912 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)883 

(1)Rochwerg Tauba (2)Kopel i Dwojra Gitla Melman (3)17 maja 1917 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)883 

(1)Rochwerg Ruchla Łaja (2)Kopel i Dwojra Gitla Melman (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)883 

54  APKoS, AGO, Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Mickiewicza, Morze, 
Niska i Ogrodowa, sygn. 24/23/0/-/34, 1893–1954, k. 131–155.



228 

Numer domu 1, numer mieszkania 3
(1)Wajntraub Szmul (2)Nusyn Josek (3)Tarłów gm. Ciszyca (4)właściciel 
domu (5)handlarz (13)(b)883 

(1)Wajntraub z Rochwergów Chaja Rajzla (2)Ela Hersz i Alta 
Bronzajd (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)883 

(1)Wanjtraub Szlama Hersz (2)Szmul i Chaja Rajzla Rochwerg 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)883 (14)Ożarów Aleja 3-go 
Maja Tom X 105 (15)(a)11 maja 1934 (b)94/34 (c)11 maja 1934 
(1)Wanjtraub Moszek (2)Szmul i Chaja Rajzla Rochwerg 
(3)10 maja 1920 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)883 

(1)Wanjtraub Hinda Bajla (2)Szmul i Chaja Rajzla Rochwerg 
(3)1922 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)883 

(1)Wanjtraub Mordka (2)Szmul i Chaja Rajzla Rochwerg 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)883 

(1)Wanjtraub Abram Jankiel (2)Szmul i Chaja Rajzla Rochwerg 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)883 

Numer domu 1, numer mieszkania 4
(1)Rochwerg Szlama Herszek (2)Ela Hersz Ałta (3)Ożarów (4)właściciel 
domu (13)(a)od urodzenia (b)883 

(1)Rozenblat Złata (2)NN i Chaja Rozenblat (3)10 kwietnia 1890 Iwani-
ska pow. Opatów (6)mojżeszowe (13)(a)10 kwietnia 1908 (b)883 

(1)Rozenblat Jankiel (2)NN i Złata Rozenblat (3)1912 Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)883 (16)Wyrokiem Sądu Okręgowego […] 
skazany […] w zawieszeniu na 3 lata 
(1)Rozenblat Łaja (2)NN i Złata Rozenblat (3)1915 Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)883 

(1)Rozenblat Dyna (2)NN i Złata Rozenblat (3)1917 Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)883 

(1)Rozenblat Dan (2)NN i Złata Rozenblat (3)1920 Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)883 

(1)Rozenblat Chil (2)NN i Złata Rozenblat (3)1922 Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)883 

(1)Rozenblat Marma Gitla (2)NN i Złata Rozenblat (3)1924 
Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)883 
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(1)Rozenblat Brucha (2)NN i Złata Rozenblat (3)1929 Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)883 

(1)Rochwerg Szlama Lejzor (2)Rywon Mendel i Marja Erlichman 
(4)lokator (5)kupiec (6)mojżeszowe (11)Kraśnik ul. Rynek 17 m. 2 pow. 
Janów Lubelski (13)(a)11 grudnia 1935 (b)184/35 (c)14 grudnia 1935 
(1)Rochwerg z Rozenfeldów Dwojra (2)Lejba i Szyfra (4)żona (5)przy 
mężu (6)mojżeszowe (11)Kraśnik ul. Rynek 17 m. 2 pow. Janów Lubel-
ski (13)(a)11 grudnia 1935 (b)184/35 (c)14 grudnia 1935 

(1)Rochwerg Chana Ita (2)Szlama Lejzor i Dwojra z Rozenfeldów 
(4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Kraśnik ul. Rynek 17 
m. 2 pow. Janów Lubelski (13)(a)11 grudnia 1935 (b)184/35 

(c)14 grudnia 1935 

Numer domu 1, numer mieszkania 5
(1)Esser Josek (2)Izral Michel i Estera (3)Tarłów gm. Ciszycze pow. Iłża 
(4)lokator główny (5)robotnik (6)mojżeszowe (13)(b)883 

(1)Esser Mindla (2)Szymon i Perla (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia 

(b)883 (14)zmarła (15)(a)12 listopada 1933 (b)249 (c)21 kwietnia 1934 

Numer domu 2, numer mieszkania 1
(1)Szerman Froim (2)Moszek i Łaja (3)1864 (1869?) Opatów (4)właściciel 
domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (11)Opatów (13)(a)15 kwietnia 1899 (b)884 

(1)Szerman z Henigów Sura (2)Chaim i Chana Gandelsman (3)7 marca 
1870 Ostrowiec pow. Opatów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)15 kwietnia 1899 (b)884 

K(1)Manchajm z Szermanów Ałta (2)Froim i Sura Henig 
(3)21 lutego 1903 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (7)zamężna 
Mordka 9 kwietnia 1933 Ożarów (9)DO nr 7/34 NSD 952817 
przez UGO dnia 24 lutego 1934 (11)POP przez StOp dnia 
27 lutego 1934 L. A-2/52/34 (13)(a)od urodzenia (b)884  

K (1)Szerman Moszek (2)Froim i Sura Henig (3)23 października 
1905 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)UGO 14 września 1929 
nr 40 (13)(a)od urodzenia (b)884 
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(1)Chalman Chaskiel (2)Izral i Szyfra Grynberg (3)1888 Ożarów 
(4)członek rodziny (6)mojżeszowe (9)UGO 24 września 1929 nr 42
 (13)(a)od urodzenia (b)884 (14)Łódź ul. Piłsudskiego 37 (15)(a)20 maja 
1939 (b)72/39 (c)20 czerwca 1939 
(1)Chalman z Szermanów Chawa (2)Froim i Sura Henig 
(3)30 grudnia 1900 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)884 

(1)Chalman Izral Chaim (2)Chaskiel i Chawa Szerman 
(3)1923 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)884 

(1)Chalman Moszek Wólf Szmul# (2)Chaskiel i Chawa 
Szerman (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)884 

(17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia#

(1)Zycholc Chil Moszek (2)Alter Josek i Chana Sura z Cytrynbaumów 
(3)15 lipca 1918 Ożarów (4)członek rodziny kuzyn (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia 

Numer domu 2, numer mieszkania 2
(1)Gwandszniter Jukiel (2)Szulim Nusyn i Chaja Bronzajt (3)23 grud-
nia 1902 Ożarów (4)lokator główny (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
Pesa 18 czerwca 1934 Ożarów (8)(a)kat. D (b)1660/op (c)Ostrowiec 
(13)(a)od urodzenia (b)884 

K(1)Grynbaum Gwandszmiter# z Grynbaumów Pesa (2)Nusyn Dawid 
i Dobra (3)Ćmielów (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna 
Jukiel 18 czerwca 1934 Ożarów (11)=(3)(13)(a)13 czerwca 1925 (b)884
 (17)Poprawiono na mocy metryki ślubu

(1)Grynbaum Gwandszmiter# Dobra Frymeta (2)NN Jukiel# 
i Pesa Grynbaum (3)10 styczni 1927 Ożarów (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)884 (17)Poprawiono na zasadzie metryki 
urodzenia
(1)Grynbaum Sura Bajla (2)NN i Pesa Grynbaum (3)Ożarów 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)884 

(1)Gwandszmiter Zelman (2)Jakób i PeslaB? z Grynbaumów 
(3)3 lipca 1934 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)355 
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Numer domu 2, numer mieszkania 3
(1)Goldfarb Szymszon (2)Jodka Dawid Wólf i Tajga z Grumanów 
(3)Tarłów gm. Ciszyca pow. Opatów (4)lokator główny (6)mojżeszowe 
(11)Paszport zagraniczny do Francji StOp 24 października 1932 nr 23 
(11)=(3) (13)(a)od 16 kwietnia 1903 (b)884 

(1)Goldfarb z Grynbergów z Grynbaumów# (2)Jankiel Izrael i Kajla 
z Goldmanów (3)8 kwietnia 1898 Tarłów gm. Ciszyca pow. Opatów 
(4)żona (6)mojżeszowe (9)DO nr 57/35 z dnia 29 października 1935 
NSD B334975 przez ZGO (11)StOp 9 listopada 1935 L A2/366/35 POP 
(11)=(3) (13)(a)od 16 kwietnia 1903 (b)884 

(1)Goldfarb Sura Łaja (2)Szymszon Simsion# Chaja z Grynber-
gów z Grynbaumów# (3)15 stycznia 1919 Tarłów gm. Ciszyca 
pow. Opatów (4)córka (6)mojżeszowe (11)=(3) (13)(a)od 16 kwietnia 
1903 (b)884 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Goldfarb Sura Łaja (2)Szymszon Simsion# Chaja z Grynber-
gów z Grynbaumów# (3)15 stycznia 1919 Tarłów gm. Ciszyca 
pow. Opatów (4)córka (6)mojżeszowe (11)=(3) (13)(a)od 16 kwietnia 
1903 (b)884 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Goldfarb Izrael Szyja (2)Szymsion Chaja z Grynbergów 
z Grynbaumów# (3)20 lipca 1925 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe 
(11)=(3) (13)(a)od 16 kwietnia 1903 (b)884 (17)Poprawiono na mocy 
metryki urodzenia
(1)Goldfarb Gitla (2)Szymszon Simsion# Chaja z Grynbergów 
z Grynbaumów (3)20 marca 1920 Tarłów gm. Ciszyca pow. Opa-
tów (4)córka (6)mojżeszowe (11)=(3) (13)(a)od 16 kwietnia 1903 (b)884 

(1)Watman Mendel (2)Lejzor i [Gitla]AD Kartenbaum (3)6 listopada 
1892 Iwaniska* (4)główny lokator (5)garbarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
Chana Łaja* (11)Iwaniska ul. Bednarska nr 5 m. 1 (13)(a)30 listopada 
1936 (b)209/36 (c)5 grudnia 1936 
(1)Watman z d. Szerman Chana Łaja (2)Froim Sura (3)30 stycznia 
1894 Ożarów* (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna Mendel* 
(11)Iwaniska ul. Bednarska nr 5 m. 1 (13)(a)30 listopada 1936 (b)209/36 

(c)5 grudnia 1936 
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(1)Watman Moszek Chaim (2)Mendel i Chana Łaja Szerman 
(3)5 maja 1916 Iwaniska* (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(11)Iwaniska ul. Bednarska nr 5 m. 1 (13)(a)30 listopada 1936 

(b)209/36 (c)5 grudnia 1936 
(1)Watman Gitla (2)Mendel i Chana Łaja Szerman (3)19 paździer-
nika 1919 Iwaniska* (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(11)Iwaniska ul. Bednarska nr 5 m. 1 (13)(a)30 listopada 1936 

(b)209/36 (c)5 grudnia 1936 
(1)Watman Fajga Szewja (2)Mendel i Chana Łaja Szerman 
(3)5 kwietnia 1923 Iwaniska* (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojże-
szowe (11)Iwaniska ul. Bednarska nr 5 m. 1 (13)(a)30 listopada 1936 

(b)209/36 (c)5 grudnia 1936 
(1)Watman Icek Dawid (2)Mendel i Chana Łaja Szerman 
(3)10 kwietnia 1925 Iwaniska* (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojże-
szowe (11)Iwaniska ul. Bednarska nr 5 m. 1 (13)(a)30 listopada 1936 

(b)209/36 (c)5 grudnia 1936 
(1)Watman Mala Rywka (2)Mendel i Chana Łaja Szerman 
(3)1 września 1926 Iwaniska* (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojże-
szowe (11)Iwaniska ul. Bednarska nr 5 m. 1 (13)(a)30 listopada 1936 

(b)209/36 (c)5 grudnia 1936 
(1)Watman Malka Tema (2)Mendel i Chana Łaja Szerman 
(3)20 lipca 1933 Iwaniska* (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszo-
we (11)Iwaniska ul. Bednarska nr 5 m. 1 (13)(a)30 listopada 1936 

(b)209/36 (c)5 grudnia 1936 
(1)Watman Josef Mendel (2)Mendel i Chana Łaja z Szermanów 
(3)5 stycznia 1937 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)144/37 (c)18 sierpnia 1937 

Numer domu 2, numer mieszkania 4
(1)Tajtelbaum Szmul Berek (2)Chil i Estera Rysia z Szafirów (3)Ożarów 
(4)lokator główny (13)(a)od urodzenia (b)884 

(1)Tajlelbaum z Horowicz Basia (2)Symcha Dawid i Mirla z Rozen-
cwajg (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)884 
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(1)Tajtelbaum Chaja Rywka (2)Szmul Berek i Basia Horowicz 
(3)Opatów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)884 

(1)Tajtelbaum Chawa Brucha (2)Szmul Berek i Basia Horowicz 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)884 

Numer domu 2, numer mieszkania 5
(1)Zylberberg Kelman (2)Icek i Rajzla Dobra z Klajmanów 
(3)15 listopada 1900 Ożarów (4)główny lokator (9)DO przez ZGO 
nr 54/36 z dnia 26 sierpnia 1936 NSD B925958 (11)POP przez StOp 
dnia 15 października 1936 A2/355/36 (13)(a)od urodzenia 

(1)Zylberberg z Ingbermanów Szajndla (2)Szyja i Cypa z Langerów 
(3)Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

Numer domu 3, numer mieszkania 1PRK, PW

(1)Bard Aron (2)Nojech i Dwojra Frajberg (3)30 grudnia 1880 Zawi-
chost pow. Sandomierz (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(11)Zawichost pow. Sandomierz (13)(a)1 maja 1904 (b)885 

(1)Bard z Zycholców Sura Kajla (2)Motel i Szajdla Łaja Goldfarb 
(3)24 sierpnia 1884 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od 
urodzenia (b)885 

(1)Bard Estera Gitla Glikla# (2)Aron i Sura Kajla Zycholc 
(3)12 października 1907 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)885 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Bard Chaim Lejb Pinkwa (2)Aron i Sura Kajla Zycholc 
(3)23 października 1909 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)885 

(1)Bard Brucha (2)Aron i Sura Kajla Zycholc (3)1915 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)885 

(1)Bard Chaja Dyna (2)Aron i Sura Kajla Zycholc (3)1920 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)885 

(1)Bard Nojech (2)Aron i Sura Kajla Zycholc (3)1923 Ożarów 
(4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)885 
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(1)Szerman Aron (2)[Irul]AD i Chaja Dyna Bard (3)28 listopada 1912 
Zawichost pow. Sanodmierz* (4)lokator (5)krawiec (6)mojżeszowe 
(8)(a)szeregowy (b)1579 (c)PKU Kraśnik (11)Zaklików ul. Wałowa 8 
pow. Janowski (13)(a)15 marca 1936 (b)68/36 (c)27 sierpnia 1936 

Numer domu 3, numer mieszkania 2
(1)Szerman Josek (2)Moszek Wólf i Marja Ickowicz (3)9 maja 1875 
Ożarów (4)lokator główny (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)885 
(1)Szerman z Wajchmanów Hudesa (2)Chil Abram i Frymenta 
z Blajzbergów (3)13 lipca 1870 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe 
(7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)885 

(1)Szerman Chil Abram (2)Szmul Ela i Majtla Rapaport (3)Ożarów 
(4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)885 

Numer domu 3, numer mieszkania 3
(1)Rochwerg Jerychem (2)Kopel i Dwojra Gitla Melman (3)Ożarów 
(4)lokator główny (5)handlarz (7)żonaty Chana Ryba 28 stycznia 1931 
Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)885 

(1)Rochwerg z Rybów Chana (2)Rachmil i Chawa Birenbaum 
(3)Ożarów (4)żona (5)przy mężu (7)zamężna Jerychem 28 stycznia 1931 
Ożarów (13)(a)od urodzenia 

(1)Rochwerg Brandla (2)Jerychem i Chana z Rybów (3)1 maja 
1932 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)232/35 (c)18 grudnia 1935 
(1)Rochwerg Ałta (2)Jerychem i Chana z Rybów (3)5 lipca 1933 
Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)232/35 (c)18 grudnia 1935 
(1)Rochwerg Mendel Nisel (2)Jerychem i Chana z Rybów 
(3)22 czerwca 1938 Ożarów (4)syn(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)158/38 (c)3 października 1938 
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Numer domu 4, numer mieszkania 2
(1)Plichtentrajn Lejzor (2)Herszek Lejb i Szajdla Bima Sztajnhard 
(3)13 września 1908# Tarłów gm. Ciszyca pow. Iłża (4)lokator główny 
handlarz (6)mojżeszowe (9)DO nr 23/34 UGO 14 czerwca 1934 NSD 
952836 (11)=(3) (13)(a)1930 (b)886 

(1)Plichtentrajn Szol (2)Herszek Lejb i Szajdla Bima Sztajnhard 
(3)z aktu 1910 [20 grudnia]* Tarłów gm. Ciszyca pow. Iłża (4)członek 
rodziny (6)mojżeszowe (9)DO nr 67/33 UGO 2 października 1933 
NSD 952801 (11)POP przez StOp 3 października L A-2/482/33 
(11)=(3) (13)(a)1 listopada 1928 (b)886 

(1)Plichtentrajn Mirla (2)Herszek Lejb i Szajdla Bima Sztajnhard 
(3)z aktu 1914 Tarłów gm. Ciszyca (4)członek rodziny (6)mojżeszowe 
(11)=(3) (13)(a)od urodzenia 

(1)Plichtentrajn Szmul Akisz (2)Szoel i Rajzla Estera z Zylberbergów 
(3)23 czerwca 1937 Ożarów (4)członek rodziny (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)128/37 (c)19 sierpnia 1937 

Numer domu 4, numer mieszkania 3
(1)Kalechsztajn Jankiel (2)Dawid Ber i Chana Cukier (3)25 lipca 1904 
Ćmielów (4)lokator główny (5)furman (6)mojżeszowe (11)=(3)
(13)(a)7 stycznia 1930 (b)886 (14)Ćmielów ul. Rynek 28 pow. Opatów 
(15)(a)30 grudnia 1935 (b)187/35 (c)29 lutego 1935 (17)Dokumenty 
wysłano do gminy Ćmielów 25 lutego 1935
(1)Flikier Małka (2)Dawid Gitla Rochwerg (3)Ożarów (13)(a)od urodzenia 

(b)886 (14)Ćmielów ul. Rynek 28 pow. Opatów (15)(a)30 grudnia 1935 

(b)187/35 (c)29 lutego 1935 

(1)Wronenberg Lejba (2)Moszek i Chana Erlichman (3)26 lipca 1880 
Sobieszczany pow. lubelski (4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(7)żonaty Sura (11)Lasocin pow. Opatów (13)(a)10 stycznia 1938 
(b)2/38 (c)4 lipca 1938 
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(1)Wronenberg z d. Boksenbaum Sura (2)Josek i Liba z Rozenszajnów 
(3)31 marca 1882 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy mężu (6)mojżeszo-
we (7)mężatka Lejba (11)Lasocin pow. Opatów (13)(a)10 stycznia 1938 
(b)2/38 (c)4 lipca 1938 

(1)Wronenberg Abram Dawid (2)Lejba i Sura Boksenbaum 
(4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Lasocin pow. 
Opatów (13)(a)10 stycznia 1938 (b)2/38 (c)4 lipca 1938 (14)Łódź 
ul. Żeromskiego 17 (15)(a)8 lutego 1939 (b)20/39 (c)20 czerwca 1939 
(1)Wronenberg Jankiel (2)Lejba i Sura Boksenbaum (4)syn (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (11)Lasocin pow. Opatów (13)(a)10 stycznia 
1938 (b)2/38 (c)4 lipca 1938 
(1)Wronenberg Szlama (2)Lejba i Sura Boksenbaum (4)syn (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (11)Lasocin pow. Opatów (13)(a)10 stycznia 
1938 (b)2/38 (c)4 lipca 1938 
(1)Wronenberg Chaim (2)Lejba i Sura Boksenbaum (4)syn (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (11)Lasocin pow. Opatów (13)(a)10 stycznia 
1938 (b)2/38 (c)4 lipca 1938 
(1)Wronenberg Moszek (2)Lejba i Sura Boksenbaum (4)syn (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (11)Lasocin pow. Opatów (13)(a)10 stycznia 
1938 (b)2/38 (c)4 lipca 1938 
(1)Wronenberg Chena (2)Lejba i Sura Boksenbaum (4)córka (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (11)Lasocin pow. Opatów (13)(a)10 stycznia 
1938 (b)2/38 (c)4 lipca 1938 (14)Łódź ul. Żeromskiego 17 
(15)(a)11 maja 1938 (b)60/38 (c)30 sierpnia 1938

Numer domu 5, numer mieszkania 2
(1)Birenbaum Jankiel (2)Moszek i Marja (Beker)Melman (3)23 wrześ-
nia 1868 Ożarów (4)lokator główny (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od 
urodzenia (b)887 

(1)Birenbaum z Nisenbaumów Sura (2)Izral Szajdla (3)Zawichost 
pow. Sandomierz (4)żona (7)zamężna (11)=(3) (13)(a)1 lutego 1890 (b)887 
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Numer domu 5, numer mieszkania 3
(1)Morel z Wajsfogelów Chaja Sura (2)Jankiel i Liwea Orensztajn 
(3)Tarłów gm. Ciszyca pow. Iłża (4)lokator główny (6)mojżeszowe 
(13)(a)1 kwietnia 1926 (b)887 

(1)Morel Hynda Liwcia (2)Ejber i Chaja Wajsfogelów (3)1913 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)887 

(1)Morel Dawid (2)Ejber i Chaja Sura Wajsfogelów (3)10 marca 
1915 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO UGO 13/34 dnia 
28 kwietnia 1934 NSD 952828 (13)(a)od urodzenia (b)887 

^(1)Morel Zelik (2)Ejber i Chaja Wajsfogelów (3)14 czerwca 1917 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO ZGO nr 20/37 dnia 12 kwiet-
nia 1937 NSD B826000 (13)(a)od urodzenia (b)887 

^(1)Morel Josek (2)Ejber i Chaja Wajsfogelów (3)1911 Ożarów 
(4)syn (6)mojżeszowe (7)żonaty Kajla Zelinger 24 grudnia 1938 
nr 22 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)887 

 (1)Morel Blima (2)Josek i Kajla Zelinger (3)10 czerwca 1936 
Ożarów (4)córka rubryka 4 (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)296/38 (c)13 lutego 1939 
(1)Morel Jankiel (2)Josek i Kajla Zelinger (3)7 grudnia 1938 
Ożarów (4)syn rubryka 4 (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)295/38 (c)13 lutego 1939 

Numer domu 6, numer mieszkania 1
(1)Sztajnsznajder Froim (2)Jakiel i Marja Karbal (3)22 stycznia 1880 
Grabowiec gm. Rzeczniów pow. Iłża (4)właściciel domu (5)handlarz 
(6)mojżeszowe (7)żonaty (11)Grabowiec gm. Rzeczniów pow. Iłża 
(13)(a)11 maja 1897 (b)888 

(1)Sztajnsznajder z d. Sztajnhard Michla (2)Hejnoch i Sura Chawa 
Cukierman (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)888 

(1)Sztajnsznajder Dawid (2)Froim i Michla Sztajnhard (3)22 
czerwca 1909 Ożarów (4)syn (5)bez zawodu (6)mojżeszowe (7)kawa-
ler (8)(a)kat. D (b)1548/of (c)Ostrowiec (9)DO ZGO nr 24/39 dnia 
1 lutego 1939 NSD E651630 (13)(a)od urodzenia (17)25 czerwca 
1942 powrócił z chwilowego pobytu w Ostrowcu
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(1)Sztajnsznajder Chil Chaim (2)Froim i Michla Sztajnhard 
(3)10 lipca 1912 Ożarów (4)syn (9)DO UGO nr 1 dnia 5 stycznia 
1933 (11)POP przez StOp 12 października 1934. Przez StOp 
w dniu 30 marca 1936 nr 58 otrzymał paszport do Palestyny. 
Zaświadczenie StOp 26 sierpnia 1936 nr P11/63/36 oraz jego 
żona Herszla Sztajnsznajder (13)(a)od urodzenia 

Numer domu 7, numer mieszkania 3
K(1)Graf Chil Icek (2)Mordka i Serka Płanka (3)Ożarów (4)lokator głów-
ny (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty Mindla 4 czerwca 1932 Ożarów 
(13)(a)od urodzenia 

K(1)Graf z Rychtenbergów Mindla (2)Berek i Marjan Boneberg 
(3)Potok gm. Julianów pow. Opatów (5)przy mężu (7)zamężna Chil Icek 
4 czerwca 1923 (13)(a)od urodzenia (b)889 

(1)Graf Eliszer Hirsz Rychtenberg Uszer Wolf (2)NN Mindla 
Rychtenberg (3)9 grudnia 1931 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach  
(6)mojżeszowe (11)Potok gm. Julianów pow. Opatów (13)(a)1 lutego 
1928 (b)889 

(1)Rychtenberg Moszek (2)Ela i Chana Zoberman (4)członek rodziny 
(5)na utrzymaniu (6)mojżeszowe (11)Potok gm. Julianów pow. Opatów 
(13)(a)3 kwietnia 1936 (b)27 (c)8 lipca 1936 (17)Poprawiono na podstawie 
metryki urodzenia

Numer domu 8, numer mieszkania 1
(1)Ejchensztajn Abram (2)Abram i Gidela ze Storchów (3)Zakopane 
pow. Nowy Targ (4)lokator główny (5)handlarz (11)=(3) (13)(a)10 czerwca 
1990 (b)890 (14)Baranów pow. Puławski (15)(a)15 listopada 1933 (b)153/34 

(c)6 lipca 1934 
(1)Ejchensztajn z Epsztajnów Rywka (2)Jankiel i Genendla Horowicz 
(3)Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)890 (14)Baranów pow. 
Puławski (15)(a)15 listopada 1933 (b)153/34 (c)6 lipca 1934 
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Numer domu 9, numer mieszkania 1
(1)Rozenblum Chil (2)Benjamin i Fajga Mendel (3)19 listopada 1888 
Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia 

(b)891 

K(1)Rozenblum Etla Perla z Szulmanów (2)Josek i Chaja Grypszman 
(3)2 października 1887 Zawichost pow. Sandomierz (4)żona (6)mojże-
szowe (7)zamężna (11)Zawichost pow. Sandomierz (13)(a)1 kwietnia 1908 

(b)891 

(1)Rozenblum Aron Szlama (2)Chil i Etla Perla Szulman (3)19 
listopada 1912 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (7)żonaty Sura Chana 
23 grudnia 1938 nr 21 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)891 

^K(1)Rozenblum Sura Chana Graf (2)Froim i Ruchla Tyla Mel-
man (3)1909 Ożarów (4)żona (5)przy mężu rubryka 3 (6)mojżeszowe 
(7)zamężna Aron Szlama 23 grudnia 1938 nr 21 Ożarów 
(11)Ożarów nr 13 m. 3 Tom XVIII str. 142 (13)(a)od urodzenia (b)981 

^(1)Rozenblum Lejbuś Rozen (2)Chil i Etla Perla Szulman 
(3)16 marca 1914 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)891 

^(1)Rozenblum Majer (2)Chil i Etla Perla Szulman (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)891 

^(1)Rozenblum Frajda Łaja (2)Chil i Etla Perla Szulman (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)891 

^(1)Rozenblum Estera Gitla (2)Chil i Etla Perla Szulman 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)891 

Ulica Ogrodow
a



Ulica Ostrowiecka2055

Numer domu 1, numer mieszkania 1PW

(1)Hochbaum Moszek Chaim Josek (2)Herszek Mordka i Estera Liba 
Pryzand (3)13 sierpnia 1883# Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz 
(13)(a)od urodzenia (b)850 (17)Na mocy metryki
(1)Hochbaum Chana Łaja Ronnensztyk (2)San i Rywka Bonensztajn 
(3)Lipsko pow. Iłża (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)850 

(1)Wajnberg Perla Hochbaum (2)Moszek Chaim Josek i Chana 
Łaja Bonsztyk (3)1916 Ożarów (4)córka (7)zamężna Zelik 10 listo-
pada 1937 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)850 

^(1)Hochbaum Liber Sana Icek (2)Moszek Chaim Josek i Chana 
Łaja Bonsztyk (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)850 

^(1)Hochbaum Chaja Estera Dwojra (2)Moszek Chaim Josek 
i Chana Łaja Bonsztyk (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)850 

^(1)Wajnberg Zelik (2)Idel i Fajga Idesa Zylberberg (3)24 marca 
1915 Ożarów (4)członek rodziny (7)żonaty Perla 10 listopada 1937 
(9)DO ZGO dnia 1 lutego 1935 nr 3/35 NSD 334921 
(11)Ożarów ul. Ostrowiecka Tom XV str. 16 (13)(a)od urodzenia (b)856 

(1)Rozenberg Fiszel (2)Mendel i Fajga Rejf (3)30 września 1908 
Sławatycze pow. Włodawa (4)lokator (6)mojżeszowe (7)żonaty Glika 
Guterman 17 września 1929 (8)(a)strzelec rezerwy (b)558/W (c)Biała 
Podlaska (9)DO nr 10/34 NSD B029534 z dnia 23 maja 1934 Zarząd 
Gminy Sławatycze (11)POP nr AC1/217 z dnia 11 grudnia 1933 Staro-
stwo Włodawa (11)Sławatycze pow. Hrubieszów (13)(a)31 czerwca 1938 

(b)146/38 (c)30 września 1938 

55  APKoS, AGO, Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Ostrowiecka, Przechod-
nia i Przejazdowa, sygn. 24/23/0/-/35, 1893–1954, k. 2–63.
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Numer domu 2, numer mieszkania 1
(1)Herszhoron Chaskiel (2)Abram i Etla Siberbergów (3)19 grudnia 
1866 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)851 (14)zmarł (15)(a)w Ożarowie 15 listopada 1935 (b)202/35 

(c)18 grudnia 1935 
(1)Herszhoron Szajdla (2)Chaskiel i Chaja Sura z Rozencwajgów 
(3)17 października 1901 Ożarów (4)członek rodziny (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)851 (14)Ćmielów (15)(a)8 września 1941 (b)51/41 

(c)22 lipca 1942 
(1)Herszhoron Dwojra (2)Chaskiel i Chaja Sura z Rozencwajgów 
(3)1909 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)851 

Numer domu 2, numer mieszkania 2
(1)Gotlib Froim (2)Jankiel i Gitla Zauberman (3)1893 Ożarów (4)lokator 
główny (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

K(1)Gotlib Alta Cypa Herszhorn (2)Chaskiel i Chana Rozencwajg 
(3)Ożarów (4)żona (6)(13)(a)od urodzenia 

(1)Gotlib Chaja Sura (2)Froim i Alta Cypa Herszhorn (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia 

(1)Gotlib Małka Dyna (2)Froim i Alta Cypa Herszhorn (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia 

(1)Gotlib Abram Pinkwas (2)Froim i Alta Cypa Herszhorn 
(3)30 kwietnia 1931 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(1)Gotlib Jechuda Lejb (2)Froim i Alta Cypa Herszhorn 
(3)30 kwietnia 1931 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (14)zmarł 
(15)(a)6 marca 1932 (b)53/34 (c)1 maja 1934 
(1)Gotlib Majer Dawid (2)Froim i Alta Cypa z Herszenhornów 
(3)12 listopada 1932 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszo-
we (13)(a)od urodzenia (b)36/31B (c)25 kwietnia 1934 (14)zmarł 
(15)(a)3 grudnia 1933 (b)92 (c)11 maja 1934 
(1)Gotlib Chana Etla (2)Froim i Alta Cypa z Herszenhornów 
(3)17 września 1935 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)151/36 (c)5 września 1936 
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(1)Rondel Motel (2)Froim i Dwojra Sztajnber (3)14 grudnia 1912 
Wierzbnik* (4)lokator (5)krawiec (6)mojżeszowe (8)(a)kat. C (11)Wierzbnik 
ul. Niska 9 pow. Iłża (13)(a)17 stycznia 1938 (b)4/38 (c)12 grudnia 1938 

Numer domu 3, numer mieszkania 1PW

(1)Hochman Chaskiel (2)Benjamin i Rajzla Ajchenbaum (3)Ożarów 
(4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia 

(1)Hochman Stara Ałta (2)Lejbuś i Gitla Spiro (3)1861 Sandomierz 
(4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia 

(1)Rozner Herszla (2)Icek i Łana z Klajnerów (3)15 grudnia 1883 
Osiek (4)zięć (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty Rywka Ruchla 
29 sierpnia 1910 (11)Osiek pow. Sandomierz (13)(a)1 października 
1930 (b)11/35 (c)7 lutego 1935 (17)Zapisany na mocy zezwolenia 
StOp z dnia 6 listopada 1934 L A-5/725/34
K(1)Rozner Rywka Ruchla z Hochmanów (2)Chaskiel i Stara 
z Szyperów (3)15 lipca 1884 Ożarów (4)żona (5)przy mężu (6)moj-
żeszowe (7)zamężna Herszla 29 sierpnia 1910 (9)DO przez ZGO 
dnia 19 czerwca 1934 nr 10/34 NSD F060116 (11)Osiek pow. 
Sandomierz (13)(a)1 października 1930 (b)11/35 (c)7 lutego 1935 
(17)Zapisany na mocy zezwolenia StOp z dnia 6 listopada 1934 
L A-5/725/34

(1)Rozner Szulim (2)Herszla i Rywka z Hochmanów 
(3)20 maja 1916 Osiek (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(9)DO nr 45/35 przez ZGO dnia 5 września NSD B334957 
(11)Osiek pow. Sandomierz (13)(a)1 października 1930 (b)11/35 

(c)7 lutego 1935 (17)Zapisany na mocy zezwolenia StOp 
z dnia 6 listopada 1934 L A-5/725/34
(1)Rozner Josek (2)Herszla i Rywka z Hochmanów (3)19 lute-
go 1918 Osiek (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (9)DO 
nr 50/35 przez ZGO 21 października 1935 NSD B334968 
(11)Osiek pow. Sandomierz (13)(a)1 października 1930 (b)11/35 

(c)7 lutego 1935 (17)Zapisany na mocy zezwolenia StOp 
z dnia 6 listopada 1934 L A-5/725/34
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Numer domu 3, numer mieszkania 2
(1)Wajnman Berek (2)Herszek i Marja Ryba (3)Ożarów (4)lokator 
główny (5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)852 

Numer domu 3, numer mieszkania 3
(1)Hochman Lejbuś Abram (2)Chaskiel i Stara Szyper (3)Ożarów 
(4)lokator główny (5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)853 

K(1)Hochman Estera Marja Wajnberg (2)Jankiel i Chaja Łaja Hoch-
man (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)853 

(1)Hochman Hudesa (2)Lejbuś Abram i Estera Marja Wajnberg 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)853 (14)Łódź ul. Wolborska 40 
(15)(a)17 marca 1939 (b)45/39 (c)20 czerwca 1939 
(1)Hochman Jankiel Josek (2)Lejbuś Abram i Estera Marja Wajn-
berg (3)20 września 1920 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)853 

(14)Łódź ul. Piotrkowska 85 (15)(a)26 października 1936 (b)161/36 

(c)19 stycznia 1937 (17)30 kwietnia 1937 zamieszkał na stałe KKRL 
34/37 zapisano 24 września 1937
(1)Hochman Gitla (2)Lejbuś Abram i Estera Marja Wajnberg 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)853 

(1)Hochman Rajzla (2)Lejbuś Abram i Estera Marja Wajnberg 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)853 

(1)Hochman Benjamin Dawid (2)Lejbuś Abram i Estera Marja 
Wajnberg (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)853 

Numer domu 4, numer mieszkania 1PW

(1)Szerman Sender (2)Izral Szymon i Marja Melman (3)19 maja 1868 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)853 

(1)Szerman Krajdla Rywka (2)Sender i Sura Perla Waksman 
(3)1910 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia 

(b)853 (14)Ćmielów (15)(a)1 grudnia 1938 (b)214/38 (c)19 grudnia 1938
^(1)Zylberman Herszek Dawid (2)Froim i Krajndla Rywka 
Szerman (3)2 maja 1938 Ożarów (4)syn (5)przy matce 
(6)mojżeszowe (14)Ćmielów (15)(a)1 grudnia 1938 (b)214/38
 (c)19 grudnia 1938
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^(1)Szerman Alter Chaim (2)Sender i Sura Perla Waksman 
(3)5 kwietnia 1914 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO nr 10/34 
UGO 16 kwietnia 1934 NSD 952824 (13)(a)od urodzenia (14)Brzusto-
wa gm. Ćmielów (15)(a)24 kwietnia 1939 (b)64/39 (c)20 czerwca 1939 

Numer domu 4, numer mieszkania 2
(1)Szerman Moszek Lejb (2)Sender i Sura Perla Waksman (3)27 kwiet-
nia 1896 Ożarów (4)główny lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)853 

(1)Szerman z Arbuzów Suma Marja Ruchla (2)Chaim Icek i Suma 
Fiszman (3)1895 Opatów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)1916 (b)853 

(1)Szerman Chaim Szymon (2)Moszek Lejb i Marja Ruchla 
Arbuz (3)1918 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)853 

(1)Szerman Zelman Berek (2)Moszek Lejb i Marja Ruchla Arbuz 
(3)2 sierpnia 1920 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO przez ZGO 
dnia […]A 1936 nr 70/36 NSD B825974 (13)(a)od urodzenia (b)853 

(1)Szerman Izral Mordka (2)Moszek Lejb i Marja Ruchla Arbuz 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)853 

(1)Szerman Ela Jechoszua (2)Moszek Lejb i Marja Ruchla Arbuz 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)853 

Numer domu 5, numer mieszkania 1
(1)Glauber Szulim (2)Abram i Rajzla Fuks (3)20 sierpnia 1873 Ożarów 
(4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodze-
nia (b)854 

K(1)Glauber Chaja Grojskopt (2)Abram Bajla Łaja (3)30 października 
1873 Opatów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)854 

(1)Glauber Sura Tauba (2)Szulim i Chaja Grojskopt (3)20 stycznia 
1909 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)854 

(1)Glauber Icek Jankiel (2)Szulim i Chaja Grojskopt (3)23 grudnia 
1912 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (7)żonaty Małka 5 sierpnia 
1938 nr 13 Ożarów (9)DO dnia 14 grudnia 1932 UGO 
(13)(a)od urodzenia (b)854 
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K(1)Glauber Małka z Mandlów (2)Icek Majer i Liba Szerman 
(3)1915 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy mężu rubryka 4 
(6)mojżeszowe (7)zamężna [Josek]? Jankiel 5 sierpnia 1938 
nr 13 Ożarów (11)Ożarów ul. Krótka 7 m. 1 Tom XII str. 264 
(13)(a)od urodzenia (b)854 

(1)Glauber Liba Eta (2)Icek Jankiel i Małka Mandel (3)25 maja 
1939 Ożarów (4)córka rubryka 4 (5)przy rodzicach (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)143/39 (c)28 lipca 1939 

Numer domu 5, numer mieszkania 2
(1)Goldrajch Froim (2)Dawid i Hen Rozenberg (3)5 lutego 1907 Anno-
pol pow. Janów (4)lokator główny (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
Frajda Rysia 9 stycznia 1933 Ożarów (11)=(3) (13)(a)1 marca 1930 (b)854 

K(1)Glober Goldrajch Frajda Rysia Glauber (2)Szol Dawid 
i Ruchla Łaja Kaunbaum (3)z aktu [10 czerwca]# 1900 Ożarów (4)żona 
(6)mojżeszowe (7)zamężna Froim 9 stycznia 1933 Ożarów (9)DO nr 4 
dnia 12 stycznia 1933 UGO (13)(a)od urodzenia (b)854 (17)Ostrowiecka 5. 
Poprawiono na mocy metryki urodzenia

(1)Glober Chana Łaja (2)NN i Frajda Rysia Glober (3)Ożarów 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)854 

(1)Sznycer Dawid (2)Fajwel i Tema Frajda Krongold (3)31 grudnia 1907 
Łódź (4)sublokator (5)cukiernik (13)(b)1940 (17)Obecnie Ostrowiecka 15#

(1)Sznicer Frania Rosen (2)Szmul Chaim i Fajga Wajngart (3)1 stycznia 
1912 Chodecz pow. Włocławek (4)żona (13)(b)1940 

(1)Pająk Rajzla Dwojra Blers (2)Medel i Idesa (3)6 maja 1902 Radom* 
(4)sublokatorka (6)mojżeszowe (13)(b)1940 

Numer domu 5, numer mieszkania 3
(1)Grynberg Szmul (2)Herszek i Dwojra Etla (3)1894 Ożarów (4)lokator 
główny (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)854 

K(1)Grynberg Ałta Szyfra Glauber (2)Szolb Dawid i Łaja Ruchla 
Kerstenbaum (3)1895 Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)854 
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(1)Grynberg Blima Raca (2)Szmul i Ałta Szyfra Glauber (3)1922 
Ożarów (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)854 

(1)Grynberg Szalom Jerachmeel (2)Szmul i Ałta Szyfra Glauber 
(3)15 lutego 1924 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)854 

Numer domu 5, numer mieszkania 4
(1)Grynbaum Dobra (2)Fiszel i Łaja Rozenbergów (3)27 grudnia 1896 
Denków gm. Bodzechów Ostrowiec (4)lokator główny (5)handlarz 
(13)(b)854 (17)Poprawiono na zasadzie metryki urodzenia
(1)Grynbaum Rywka (2)NN i Dobra Grynbaum (3)28 grudnia 1917 
Denków gm. Bodzechów pow. Opatów (4)córka (13)(b)854 

(1)Grynbaum Rocha (2)NN i Dobra Grynbaum (3)29 grudnia 1921 
Denków gm. Bodzechów pow. Opatów (4)córka (13)(b)854 

(1)Grynbaum Majer (2)NN i Dobra Grynbaum (3)23 grudnia 1922 
Denków gm. Bodzechów pow. Opatów (4)syn (13)(b)854 

Numer domu 5, numer mieszkania 5
(1)Morel Icek (2)Eiber i Chaja Sura z Wajsfogiel (3)15 maja 1905 
Ożarów (4)lokator główny (5)handel (13)(a)od urodzenia (b)854 
K(1)Morel Ruchla Apelbaum (2)Szyja i Chaja (3)19 września 1903 
Ćmielów (9)DO nr 4 z dnia 19 października 1939 ZGO 
(13)(a)od urodzenia (b)854 

(1)Morel Brandla (2)Icek i Ruchla Apelbaum (3)10 grudnia 1928 
Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)854 
(1)Morel [Ezryd]# Izral Hersz (2)Icek i Ruchla Apelbaum 
(3)6 kwietnia 1931 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)854 

(1)Bekier Chil (2)Chaskiel i Dwojra Orensztajn (4)lokator (5)handel 
(6)mojżeszowe (7)żonaty (11)Grochocie gm. Wojciechowice pow. 
Opatów (13)(a)6 lipca 1936 (b)69/36 (c)27 sierpnia 1936 
K(1)Bekier Rywka Dykszlajn (2)Moszek i Bajla Bryks (3)24 listopada 
1886 w Ostrowcu (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(11)Grochocie gm. Wojciechowice pow. Opatów (13)(a)6 lipca 1936 

(b)69/36 (c)27 sierpnia 1936 
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(1)Bekier Łaja (2)Chil i Rywka Dykszlajn (3)1919* (4)córka (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (11)Grochocie gm. Wojciechowice 
pow. Opatów (13)(a)6 lipca 1936 (b)69/36 (c)27 sierpnia 1936 
(1)Bekier Dobra (2)Chil i Rywka Dykszlajn (3)1923* (4)córka (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (11)Grochocie gm. Wojciechowice pow. 
Opatów (13)(a)6 lipca 1936 (b)69/36 (c)27 sierpnia 1936 
(1)Bekier Chejwa Blima (2)Chil i Rywka Dykszlajn (3)1926* (4)cór-
ka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Grochocie gm. Wojciecho-
wice pow. Opatów (13)(a)6 lipca 1936 (b)69/36 (c)27 sierpnia 1936 

Numer domu 5a, numer mieszkania 1
(1)Glauber Abram (2)Szol Dawid i Ruchla Łaja Kestenbaum (3)Ożarów 
(4)właściciel domu (5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)855 (16)Wyrokiem 
Sądu Okręgowego z dnia 1 czerwca 1927 […] skazany na 3 lata 
ciężkiego więzienia. Sąd Apelacyjny w Lublinie z dnia 20 październi-
ka 1927 […] skazuje na 1 rok i 6 miesięcy więzienia 

(1)Glauber Minka z Nisenbaumów (2)Sura Nisenbaum (3)3 lipca 
1900 Zawichost pow. Sandomierz (4)żona (13)(b)855 

(1)Glauber Dawid Izrael (2)Abram Icek i Minka z Nisenbaumów 
(3)12 maja 1932 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)33/31 (c)25 kwietnia 1934 

Numer domu 6, numer mieszkania 1PW, PRK

(1)Wajnberg Idel (2)Zelik i Małka Lindenbaum (3)1 luty 1883 Stobiec 
gm. Baćkowice pow. Opatów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)

żonaty (11)=(3) (13)(a)1 marca 1900 (b)856 

K(1)Wajnberg Fajga Idesa z Zylberbergów (2)Lejbuś i Chaja Marja 
Melman (3)13 listopada 1881 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)856 

(1)Wajnberg Chaja Łaja (2)Idel i Fajga Idesa Zylberberg (3)1909 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)856 

(1)Wajnberg Małka Cywia (2)Idel i Fajga Idesa Zylberberg (3)1911 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)856 
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(1)Wajnberg Zelik (2)Idel i Fajga Idesa Zylberberg (3)24 marca 
1915 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO 9/35 ZGO 1 lutego 1935 
NSD 334921 (13)(a)od urodzenia (b)856 (14)Ożarów ul. Ostrowiecka 
Tom XV str. 2 
(1)Wajnberg Ałta Mindla (2)Idel i Fajga Idesa Zylberberg (3)1923 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)856 

(1)Wajnberg Izral Chaskiel (2)Idel i Fajga Idesa Zylberberg 
(3)Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)856 

(1)Bajgielman Chana (2)Aron i Brandla (3)Ostrowiec woj. Kieleckie 
(4)sublokatorka (5)przy mężu (6)mojżeszowe (11)Ostrowiec ul. Kościelna 10 
(13)(a)9 czerwca 1934 (b)136 (c)9 czerwca 1934 

Numer domu 7, numer mieszkania 1
(1)Birenbaum Chil Icek (2)Szmarja i Rywka Wajsman (3)25 sierpnia 
1875 Ożarów (4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)857 (14)zmarł (15)(a)15 stycznia 1935 w Ożarowie 

(b)134 (c)17 lipca 1935 
(1)Birenbaum z Melmanów Małka Chaja (2)Kopel Chaim i Sława 
Hochbaum (3)17 grudnia 1877 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)857 

^(1)Birenbaum Chana Estera Gitla (2)Majer i Minda Rywka Lerer 
(3)Ożarów (4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)857 

^(1)Birenbaum Estera Sława Kenigsberg (2)Chil Icek i Małka Chaja 
Melman Lejzor i Marja Blima z Kenigsbergów (3)Zwoleń pow. Kozie-
nice (4)członek rodziny (11)=(3)(13)(a)1 kwietnia 1920 

(1)Birenbaum Sura Marja Blima (2)Szmul i Ela Estera Sława 
Kengzberg (3)Ożarów (4)członek rodziny (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)857 

(1)Birenbaum Moszek Majer (2)Szmul Ela i Estera Sława 
Kengzberg (3)Ożarów (4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)857 
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(1)Birenbaum Josek (2)Szmul Ela i Estera Sława Kengzberg 
(3)Ożarów (4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)857 

(1)Birenbaum Rywka Gitla (2)Szmul Ela i Estera Sława 
Kengzberg (3)Ożarów (4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)857 

(1)Birenbaum Szmarja (2)Szmul Ela i Estera Sława Kengzberg 
(3)20 lipca 1931 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)857 

(1)Blachman Beniamin Lejzor (2)Majer i Chaja Wajnberg 
(3)15 stycznia 1906 Biedrzychów gm. Lasocin (4)lokator (5)kupiec 
(6)mojżeszowe (7)żonaty Rywka 8 kwietnia 1932 Lasocin (11)Laso-
cin pow. Opatów (13)(a)24 listopada 1937 (b)278/37 (c)4 lipca 1938

K(1)Blachman Rywka Miernik (2)Szmul i Toba Glober (4)członek 
rodziny (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna Beniamin 8 kwietnia 
1932 Lasocin (11)Lasocin pow. Opatów (13)(a)24 listopada 1937 (b)278/37 

(c)4 lipca 1938
(1)Blachman Chaja Mirla (2)Beniamin Lejzor i Rywka z Mierników 
(3)1931 Lasocin* (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Laso-
cin pow. Opatów (13)(a)24 listopada 1937 (b)278/37 (c)4 lipca 1938

(1)Lerer Moszek Lejb (2)Majer Chil i Cypa z Fiszmanów (3)5 września 
1916 Tarłów* (4)członek rodziny zięć (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(7)żonaty (11)Tarłów (13)(a)4 kwietnia 1940 (b)171/40 (c)20 czerwca 1942 

Numer domu 7a, numer mieszkania 1
(1)Mekler Daniel Ela (2)Icek i Nesia Lajderman (3)10 maja 1891 
Ostrowiec pow. Opatów (4)lokator główny (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)10 maja 1901 (b)858 (14)Klimontów pow. Sandomierz (15)(a)31 listo-
pada 1937 (b)172/37 (c)11 marca 1938 (17)metryką urodzenia załączam
(1)Mekler Fajga Marja z Klajmanów (2)Berek i Matla Tyszler 
(3)Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)858
(14)Klimontów pow. Sandomierz (15)(a)29 października 1937 (b)172/37 

(c)11 marca 1938 
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(1)Mekler Dwojra (2)Daniel Ela i Fajga Marja Klajman (3)Ożarów  
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)858 (14)Klimontów ul. Sandomierska 15 
pow. Sandomierz (15)(a)29 października 1937 (b)172/37
 (c)11 marca 1938 
(1)Mekler Jakub Lejb (2)Daniel Ela i Fajga Marja Klajman 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)858 (14)Klimontów ul. Sando-
mierska 15 pow. Sandomierz (15)(a)29 października 1937 (b)172/37 

(c)11 marca 1938 
(1)Mekler Hena (2)Daniel Ela i Fajga Marja Klajman (3)10 listopa-
da 1925 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)858 (14)Klimontów 
ul. Sandomierska 15 pow. Sandomierz (15)(a)29 października 1937 

(b)172/37 (c)11 marca 1938 (17)metryką urodzenia załączam
(1)Mekler Szajdla (2)Daniel Ela i Fajga Marja Klajman (3)1 sierp-
nia 1928 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)858 (14)Klimontów 
ul. Sandomierska 15 pow. Sandomierz (15)(a)29 października 1937 

(b)172/37 (c)11 marca 1938 (17)metryką urodzenia załączam
(1)Mekler Naftuła (2)Daniel Ela i Fajga Marja Klajman (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)858 (14)Klimontów ul. Sandomierska 
15 pow. Sandomierz (15)(a)29 października 1937 (b)172/37 

(c)11 marca 1938 

Numer domu 8, numer mieszkania 1
(1)Wajnberg Icek (2)Berek i Łaja (3)Ożarów (4)właściciel domu (5)handel 
(13)(a)od urodzenia (b)859 (14)zmarł (15)(a)16 sierpnia 1934 (b)278 (c)6 listo-
pada 1935 

(1)Brochsztajn Bajla (2)NN i Chawa Idesa Brochsztajn (3)5 lutego 1900 
Ożarów (4)członek rodziny (9)DO przez ZGO nr 48/36 NSD B825953 
(11)StOp w dniu 28 lutego 1938 843389 otrzymała paszport do Kana-
dy (13)(a)od urodzenia (b)859 

(1)Brochsztajn Liba (2)Chawa Idesa Brochsztajn (3)1909 Ożarów 
(4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)859 
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^(1)Brochsztajn Abram Jakub (2)Chawa Idesa Brochsztajn (3)15 marca 
1911 Ożarów (4)członek rodziny (11)POP nr A2/195/37 dnia 10 maja 
1937 StOp (13)(a)od urodzenia (b)859 (17)Poprawiono na mocy metryki 
urodzenia
^(1)Brochsztajn Abram Berek (2)NN Chawa Idesa Brochsztajn 
(3)5 lipca 1905 Ożarów (4)członek rodziny (5)furman (6)mojżeszowe 
(7)żonaty Menia 2 kwietnia 1935 Ożarów (9)ZGO 19 stycznia 1939 
DO nr 8/39 NSD D651615 (11)POP nr A2/107/39 dnia 24 lutego 
1939 StOp (13)(a)od urodzenia (b)859 (17)Poprawiono na mocy metryki 
urodzenia
(1)Brochsztajn Menia Gryner (2)Moszek Abram i Rajzla Szafir 
(3)23 września 1903 Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)859 

(1)Brochsztajn Chawa Blima (2)Berek i Menia z Grynerów 
(3)1 maja 1932 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy ojcu (6)moj-
żeszowe (13)(a)od urodzenia (b)225/35 (c)18 listopada 1935 

Numer domu 9, numer mieszkania 1
(1)Rotenberg Chaskiel (2)Judka i Fajga z Rosenbergów (3)Sandomierz 
(4)właściciel domu (5)handlarz (7)żonaty Dwojra 6 grudnia 1932 
Ożarów (11)Sandomierz (13)(a)1 kwietnia 1917 (b)860 

K(1)Rotenberg Dwojra Lerman (2)Mende i Marja (3)Kunów pow. Opa-
tów (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna Chaskiel 6 grudnia 
1932 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)860 

(1)Lerman Lejbuś [Szymon Lejb]# (2)Mordka i Dwojra Rozen-
man (3)20 maja 1908# Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)860 

(17)Wpisano na mocy metryki
^(1)Lerman Mendel (2)Mordka i Dwojra Rozenman (3)15 lipca 
1928 21 października 1912 Ożarów (9)DO nr 50/36 ZGO NSD 
B825951 (13)(a)od urodzenia (b)860 (14)Ostrowiec ul. Denkowska 2 
m. 2 pow. Opatów (15)(a)24 lutego 1937 (b)22/37 (c)11 lutego 1938 
^(1)Rotenberg Chaim Izrael (2)Chaskiel i Dwojra z Rozenmanów 
(3)1 stycznia 1925 Ożarów (4)syn rubryka 1 (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)860 
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^(1)Lerman Liber (2)Mordka i Dwojra Rozenman (6)mojżeszowe 
(7)żonaty Bajla Gołda 20 lipca 1931 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)860 

^K(1)Lerman Bajla Gołda z Goldsztajnów (2)Lejbuś Majer i Este-
ra Boronsztajn (3)Kruków gm. Lasocin pow. Opatów (4)żona 
(5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna Liber 20 lipca 1931 
Ożarów (13)(a)1926 (b)860 

^(1)Lerman Motel (2)Liber i Bajla Gołda Goldsztajn  
(3)15 lipca 1928 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszo-
we (13)(a)od urodzenia (b)860 

Numer domu 9, numer mieszkania 2
(1)Rozenman Marma (2)Dwojra Rozenman (3)Ożarów (4)lokator główny 
(13)(a)od urodzenia (b)860 

(1)Rozenman Judka (2)Dwojra Rozenman (3)Ożarów (4)członek rodziny 
(13)(a)od urodzenia (b)860 

(1)Rozenman Chaim (2)Dwojra Rozenman (3)Ożarów (4)członek rodziny 
(13)(a)od urodzenia (b)860 

Numer domu 10, numer mieszkania 1
(1)Zylberberg Icek (2)Zyzman i Sława Łaja Klojnaw (4)właściciel domu 
(13)(a)1 kwietnia 1900 (b)861 (15)(a)23 marca 1935 w Ożarowie (b)139
 (c)17 lipca 1935 
K(1)Zylberberg Rajzla Dobra z Klajmanów (2)Berek i Nucha 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)861 

(1)Zylberberg Bajla Gitla (2)Icek i Rajzla Dobra Klajman 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)861 

(1)Zylberberg Berek (2)Icek i Rajzla Dobra Klajman (3)1 grudnia 
1916 1915# Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)861 (17)Poprawiono 
na mocy metryki urodzenia

Numer domu 11, numer mieszkania 1PW, PRK

(1)Rozenman Ruchla Etla (2)Mendel i Marja Kamieniczkier 
(3)10 marca 1890 Kunów pow. Opatów (4)właścicielka domu (5)handel 
(6)mojżeszowe (13)(a)1 maja 1900 (b)862 
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(1)Rozenman Frajda Rajzla (2)NN i Etla Ruchla Rozenman 
(3)13 maja 1913 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)862 

(1)Rozenman Mendel (2)Etla Ruchla Rozenman (3)1920 Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)862 

Numer domu 12, numer mieszkania 1
(1)Kopersztych Lejbuś (2)Moszek i Perla Rajfot (3)Iwaniska pow. 
Opatów (4)lokator główny (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (11)=(3)
(13)(a)kwiecień 1900 (b)863 (14)zmarł (15)(a)17 czerwca 1937 (b)137/37 

(c)13 sierpnia 1937 
K(1)Kopersztych Gula 1° v. Grynfer Goldman (2)Chaskiel i Sura Rozen-
berg (3)Iwaniska (4)żona (6)mojżeszowe (11)=(3)(13)(a)kwiecień 1900 (b)863 

(1)Kopersztych Mendel Ela Icek (2)Lejbuś i Brandla Daches 
(3)Ożarów (4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)863 (14)Ożarów 
ul. Długa 18 Tom XI 29 (15)(a)14 maja 1934 (b)114/34 (c)14 maja 1934 
^(1)Kopersztych Andzel (2)Lejbuś i Brandla Daches (3)10 lutego 
1912 Ożarów (4)członek rodziny (8)(a)kat. C (b)1749/op (c)Ostrowiec 
(9)ZGO dnia 1 października 1937 nr 62 NSD D303628 
(13)(a)od urodzenia (b)863 

^(1)Bronfeld Majer (2)Berek i Gela z Goldmanów (3)16 stycznia 
1912 Tarłów (4)członek rodziny (5)przy matce (6)mojżeszowe 
(9)DO nr 105/38 dnia 17 czerwca 1938 przez ZGO (11)POP przez 
StOp 17 lipca 1938 nr A2/386/38 (13)(a)od urodzenia (b)863 

(17)Zapisano z urzędu, decyzja StOp z dnia 15 czerwca 1938 P. 8/38
^(1)Kopersztych Frajda Majta (2)Lejbuś i Giela Goldman (3)1920 
Ożarów (4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)863 

^(1)Kopersztych Izral Herszek (2)Lejbuś i Giela Goldman (3)1923 
Ożarów (4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)863 

^(1)Kopersztych Chil Jankiel (2)Lejbuś i Brandla Daches (3)1910 
Ożarów (4)członek rodziny (7)żonaty Pesa 23 czerwca 1938 
(8)(a)kat. C (b)1406/op (c)Ostrowiec (9)DO nr 38/33 NSD A952772 
UGO 15 maja 1933 (13)(a)od urodzenia (b)863 
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(1)Kopersztych z Kaufmanów Pesa (2)Machel i Sala (3)19 paź-
dziernika 1915 Chmielnik (4)sublokatorka (5)przy mężu (6)mojże-
szowe (7)mężatka Chil Jankiel 23 czerwca 1938 (11)Sosnowiec 
ul. Kołłątaja 10 m. 20 (13)(a)23 lutego 1939 (b)20/39 (c)28 lipca 1939 

(1)Kupersztych Brandla (2)Chil Jankiel i Pesa Kaufman 
(3)14 kwietnia 1939 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)149/39 (c)28 lipca 1939 

Numer domu 13, numer mieszkania 1
(1)Gutman Moszek (2)Herszek i Lejba Etla Łaka Puterman (3)7 stycz-
nia 1896 Sienno pow. Iłża (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszo-
we (13)(a)1 kwietnia 1906 (b)864 

K(1)Gutman Rywka z Rozenmanów (2)Marwel i Marja (3)Kunów pow. 
Opatów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)15 marca 1895 (b)864 

^(1)Gutman Dawid Mendel (2)Moszek Rachmil i Rywka Rozen-
man (3)1922 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)864 

^(1)Gutman Perla Estera (2)Moszek i Rywka Rozenman 
(3)1924 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)864 

^(1)Gutman Rachmil Majer (2)Moszek i Rywka Rozenman 
(3)[21 kwietnia 1926]* Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)864 

^(1)Gutman Ruchla Rajzla (2)Moszek i Rywka Rozenman 
(3)1929 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)864 

^(1)Gutman Gołda Gela (2)Moszek i Rywka Rozenman (3)5 marca 
1939 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)144/39 (c)28 lipca 1939 

^(1)Gutman Chana Marma (2)Moszek i Rywka Rozenman 
(3)20 grudnia 1915 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)DO przez 
ZGO 25 kwietnia 1939 nr 78/39 NSD E651674 (13)(a)od urodzenia 

(b)864 

(1)Roter Szlama Liber (2)Dawid i Ruchla Dwojra Rozenman 
(3)14 kwietnia 1914 Bodzentyn* (4)zięć (6)mojżeszowe (11)Łódź 
(13)(a)25 lutego 1940 (b)159/40 (c)20 czerwca 1942 
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(1)Roter Chaja Rajza (2)Szlama Liber i Chana Marma 
z Gutmanów (3)9 stycznia 1941 Ożarów* (4)córka rubryka 9 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)159/40 

(c)20 czerwca 1942 

Numer domu 14, numer mieszkania 1PW

(1)Cytryn Chil Alter (2)Chaim i Sura Szklarkwas (3)1883 Rzepin 
pow. Iłża (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (13)(b)865 

K(1)Cytryn Hudesa z Szermanów (2)Mendel i Chana Furman 
(3)1 stycznia 1891 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)865 

(1)Cytryn Chaim Lejbuś (2)Chil Alter i Hudesa Szerman (3)29 
sierpnia 1913 [1912]# Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)865 

(17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Cytryn Sura Ita (2)Chil Alter i Hudesa Szerman (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)865 

(1)Cytryn Rajzla Gitla (2)Chil Alter i Hudesa Szerman (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)865 

(1)Cytryn Mendel Moszek (2)Chil Alter i Hudesa Szerman 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)865 

(1)Wurzel Mar Izrael (2)[21 sierpnia 1895]* Wiedeń Niemcy Ostmark 
(4)lokator (5)urzędnik celny (6)mojżeszowe (7)kawaler (11)(=3) (13)(a)1 mar-
ca 1941 (17)Wysiedlony z Wiednia

Numer domu 18, numer mieszkania 1
(1)Orensztajn Kopel (2)Nuchym Hercyk i Gryna Frydman 
(3)14 września 1888 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojże-
szowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)870 

K(1)Orensztajn Sura z Adlerów (2)Chaim Dawid i Fajga Taube Rozen-
waser (3)26 grudnia 1893 Ożarów (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)870 

^(1)Orensztajn Marma (2)Kopel i Sura Adler (3)25 marca 1915 
Ożarów (4)córka (5)przy mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna Jankiel 
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1 stycznia 1936 Ożarów (9)DO nr 7/35 dnia 7 marca 1935 NSD 
B334925 ZGO (13)(a)od urodzenia (b)870 

(1)Orensztajn Jankiel (2)Lejbuś Abram i Suma Ruchla z Klajma-
nów (3)15 kwietnia 1905 Ożarów (4)członek rodziny (5)brakarz 
(6)mojżeszowe (7)żonaty Marma 1 stycznia 1936 Ożarów (8)(a)kat. 
A […]A (b)136 A (c)Kraśnik (9)DO nr 27/171 dnia 4 października 
1934 Zarząd Gminy Annopol (11)POP 3 listopada 1934 AC1/277/
rej/34 Starostwo Janowske (11)Annopol ul. Lubelska 15 pow. 
Janów Lubelski (12)Ożarów (13)(a)6 września 1935 (b)78/35 

(c)7 października 1935 
^(1)Orensztajn Gołda (2)Kopel i Sura Adler (3)10 marca 1921 
Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)870 

^(1)Orensztajn Szachna (2)Kopel i Sura Adler (3)17 listopada 1925 
Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)870 

^(1)Orensztajn Nuchym [Nuchim]# Hercyk (2)Kopel i Sura Adler 
(3)8 kwietnia 1926 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)870 

(17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
^(1)Flajszman Dyna (2)Szord i Ita Niskier (3)Ożarów (4)służąca (5)robot-
nica (6)(13)(a)od urodzenia 

^(1)Sztajnbok Herszek (2)Szmul i Szajna Łaja z Dachusów (3)Ostrowiec 
pow. opatowski (4)pracownik (5)elektromonter (6)mojżeszowe (9)DO 
nr 600 dnia 27 czerwca 1930 wydany przez Magistrat Miasta Ostro-
wca (11)Ostrowiec ul. Siennieńska 64 m. 14 (12)Ożarów (13)(a)31 sierpnia 
1933 (b)82/34 (c)11 maja 1934 (14)Wąwolnica pow. Puławski woj. Lubel-
skie (15)(a)21 stycznia 1935 (b)3 (c)21 listopada 1935 

Numer domu 18, numer mieszkania 2
(1)Orensztajn Jankiel Dawid (2)Hercyk i Gryna Szyperman (3)1 lipca 
1874 Ożarów (4)lokator główny (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)870 

(1)Orensztajn z Najmanów Dwojra (2)Abram Hersz i Chaja Liba 
Krakowska (3)20 maja 1877 Piotrków (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)870 
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(1)Orensztajn Lejbuś (2)Jankiel Dawid i Dwojra Najman 
(3)21 października 1906 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)870 

(1)Orensztajn Icek (2)Jankiel Dawid i Dwojra Najman (3)4 czerwca 
1908 Ożarów (4)syn (8)(a)kanonier (b)1931/op (c)Ostrowiec (9)DO nr 
74/36 27 listopada 1936 ZGO NSD B825978 (13)(a)od urodzenia 

(b)870 

^(1)Orensztajn Łaja (2)Jankiel Dawid i Dwojra z Najmanów 
(3)8 lutego 1910 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (9)Przez StOp dnia 15 stycznia 1936 nr 14/249152 
otrzymała paszport do Brazylii, zawiadomienie StOp z dnia 
24 sierpnia 1936 nr P II/304/36 (11)Warszawa ul. Ciepła 6 m. 31 
(13)(a)od urodzenia 

^(1)Orensztajn Alter (2)Jankiel Dawid i Dwojra Najman 
(3)20 września 1918 Ożarów (4)syn (9)DO nr 35/34 dnia 14 lipca 
1935 UGO NSD 952848 (13)(a)od urodzenia (b)870 (14)Łódź 
ul. Ostrowiecka 18 m. 2 (15)(a)7 kwietnia 1939 (b)51/39 

(c)20 czerwca 1939 

^(1)Helfant Abuś (2)Szapsa i Chaja Nisenbaum (4)sublokator (5)rzezak 
(6)mojżeszowe (11)Połaniec ul. Mielecka 6 pow. Sandomierz (13)(a)15 li-
stopada 1935 (b)165/35 (c)22 listopada 1935 (14)Kielce ul. Bodzentyńska 
(15)(a)18 listopada 1937 (b)181 (c)19 listopada 1937 
^K(1)Helfant Czarna Mirla z Erlichmanów (2)Izrael Izral# Fajwel 
i Ruda Rudla# Kenigsberg (3)15 czerwca 1900 Ożarów (4)żona (5)przy 
mężu (6)mojżeszowe (9)DO przez ZGO nr 68/36 5 listopada 1936 NSD 
B825972 (11)Połaniec ul. Mielecka 6 pow. Sandomierz (13)(a)15 listopa-
da 1935 (b)165/35 (c)22 listopada 1935 (14)Kielce ul. Bodzentyńska 
(15)(a)18 listopada 1937 (b)181 (c)19 listopada 1937 (17)Poprawiono 
na mocy metryki urodzenia

^(1)Helfant Chena (2)Abuś i Czarna Erlichman (4)córka (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (11)Połaniec ul. Mielecka 6 pow. Sando-
mierz (13)(a)15 listopada 1935 (b)165/35 (c)22 listopada 1935 
(14)Kielce ul. Bodzentyńska (15)(a)18 listopada 1937 (b)181 

(c)19 listopada 1937 
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^(1)Helfant Ruda (2)Abuś i Czarna Erlichman (4)córka (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (11)Połaniec ul. Mielecka 6 pow. Sando-
mierz (13)(a)15 listopada 1935 (b)165/35 (c)22 listopada 1935 
(14)Kielce ul. Bodzentyńska (15)(a)18 listopada 1937 (b)181 

(c)19 listopada 1937 
^(1)Helfant Josek (2)Abuś i Czarna Erlichman (4)syn (5)przy rodzi-
cach (6)mojżeszowe (11)Połaniec ul. Mielecka 6 pow. Sandomierz 
(13)(a)15 listopada 1935 (b)165/35 (c)22 listopada 1935 (14)Kielce 
ul. Bodzentyńska (15)(a)18 listopada 1937 (b)181 (c)19 listopada 1937 
^(1)Helfant Szyfra (2)Abuś i Czarna Erlichman (4)córka (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (11)Połaniec ul. Mielecka 6 pow. Sando-
mierz (13)(a)15 listopada 1935 (b)165/35 (c)22 listopada 1935 
(14)Kielce ul. Bodzentyńska (15)(a)18 listopada 1937 (b)181
 (c)19 listopada 1937 
^(1)Helfant Ruchla (2)Abuś i Czarna Erlichman (4)córka (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (11)Połaniec ul. Mielecka 6 pow. Sando-
mierz (13)(a)15 listopada 1935 (b)165/35 (c)22 listopada 1935 
(14)Kielce ul. Bodzentyńska (15)(a)18 listopada 1937 (b)181 

(c)19 listopada 1937 
(1)Helfand Izrael Dawid (2)Abuś i Mirla Czarna z Erlichmanów 
(3)6 sierpnia 1933 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)10 grudnia 1935 (b)1865/35 (c)7 stycznia 1935 (14)Kielce 
ul. Bodzentyńska (15)(a)18 listopada 1937 (b)181 (c)19 listopada 1937 

Numer domu 20, numer mieszkania 3PRK

(1)Rafinajzen Pejsach (2)Moszek i Ruchla (3)12 kwietnia 1892 Warsza-
wa# (4)sublokator (6)mojżeszowe (7)żonaty (11)Warszawa (13)(a)18 listopa-
da 1939 (b)249/39 (c)15 maja 1942 

Numer domu 24, numer mieszkania 2
(1)Gryner Izral Jankiel (2)Mejlich i Sława Małka Kochman (3)Ożarów 
(4)lokator główny (5)robotnik (13)(a)od urodzenia (b)875 (14)Warszawa 
ul. Nowolipki 51/62 (15)(a)6 października 1938 (b)162/38 (c)12 listopada 1938
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K(1)Gryner Eta Nacha z Kadechsztajnów (2)Dawid Ber i Hena Cukier 
(3)15 maja 1887 Ćmielów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)875 (14)Warszawa ul. Nowolipki 51/62 (15)(a)6 października 1938 

(b)162/38 (c)12 listopada 1938
(1)Gryner Mendel (2)Izral Jankiel i Eta Nacha Kadechsztaj 
(3)Ożarów (4)syn (9)UGO 19 kwietnia 1931 nr 16 (13)(a)od urodzenia 

(b)875 (14)Ćmielów ul. Kościelna 29 (15)(a)28 września 1938 (b)144/38 

(c)17 października 1938 

(1)Kałychsztajn Małka Cyrla (2)Dawid i Hana z Cukrów (3)2 stycznia 
1913 Ćmielów* (4)członek rodziny (5)krawcowa (6)mojżeszowe 
(11)Ćmielów ul. Rynek 27 (13)(a)3 marca 1937 (b)91/37 (c)14 lipca 1937 
(15)(a)6 maja 1938 (b)144/38 (c)17 października 1938 (17)Zameldowana do 
m. st. Warszawa ul. Nowolipki 51 dnia 6 maja 1983 KKRL 198/38 

Numer domu 33, numer mieszkania 2PRK

(1)Bober Icek (2)Josek Dawid i Filipina z Poznańskich (3)30 kwietnia 
1894 Ciepielów pow. iłżecki (6)mojżeszowe (9)ZGO 17 listopada 1938 
nr 151/78 NSD D922197 (11)StOp 4 grudnia 1938 nr P2/699/38 POP 
(13)(a)2 maja 1991 (b)881 

K(1)Bobrowa z Cherdelsbergów Asna Bober Szajndla Chana z Men-
delsbergów (2)Jewek Lewek Frajda Turkus (3)2 kwietnia 1900 Warsza-
wa (4)lekarz (7)Icek (c)Wydany w UGO dnia 30 lipca 1930 nr 29a (9)DO 
nr 122/34 dnia 17 lipca 1934 NSD F060121 ZGO (11)POP 21 sierpnia 
1939 nr A2/642/39 StOp (13)(a)5 lipca 1929 (b)881 (17)Poprawiono na 
mocy metryki

(1)Bober Josef (2)Icek i Chana (13)(b)881 

(1)Brukiew Judka (2)Szymon Kiwa i Rachal z Broncherów (3)8 paź-
dziernika 1917 Raków gm. Rembów pow. opatowski (4)sublokator 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (9)DO nr 30/34 z dnia 19 maja 1934 
Zarząd Gminy Rembów (11)Raków ul. Szymska 26 (13)(a)25 lipca 1934 

(b)154/34 (c)15 października 1934 (14)=(3) (15)(a)4 lipca 1935 (b)52/35 

(c)11 lipca 1935 
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(1)Jakubowicz Frajda (2)Szlama i Szajndla Dwojra Babicer (4)subloka-
tor (6)mojżeszowe (11)Warszawa ul. Wolska 13 m. 34 (13)(a)8 listopada 
1934 (b)249/34 (c)30 stycznia 1935 (14)Warszawa ul. Długa 7 
(15)(a)9 października 1936 (b)152/36 (c)18 listopada 1936 

Numer domu 6 

(1)Fudem Herszek (2)Dawid i Hana Orensztajn (3)1856 Ożarów 
K(1)Fudem Hajla Frymenta z Feldmanów (2)Szymon i Ida Rajzla 
Ickowicz (3)2 października 1857 Zawichost pow. Sandomierz 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(1)Fudem Nacha (2)Herszek i Hajla Frymeta Feldmanów 
(3)1901 Ożarów 
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Ulica Piłsudskiego2156

Numer domu 1, numer mieszkania 1PW

(1)Rochwerg Aron (2)Szlama i Fajga Rubinsztajn (3)15 maja 1884 
Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (9)StOp dnia 14 lutego 
nr 224261 otrzymał paszport do Kanady (13)(a)od urodzenia (b)912 

K(1)Rochwerg Hena z Rozensztajnów (2)Chaim Lejzor i Frajdla Cypa 
Zauberman (3)9 lutego 1882 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)912 

(1)Rochwerg Mendel (2)Aron i Hena Rozensztajn (3)z aktu 
[25 lutego]# 1912 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)UGO 20 sierp-
nia 1929 nr 34 (11)Paszport zagraniczny do Kanady StOp dnia 
6 listopada 1936 nr 160/36 dnia 20 listopada 1936 (13)(a)od uro-
dzenia (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Rochwerg Małka (2)Aron i Hena Rozensztajn (3)1914 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(1)Rochwerg Brandla (2)Aron i Hena Rozensztajn (3)1916 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(1)Rochwerg Łaja (2)Aron i Hena Rozensztajn (3)1919 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(1)Rochwerg Sura Gitla (2)Aron i Hena Rozensztajn (3)1920 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

Numer domu 1, numer mieszkania 2
(1)[…]Aerelmuter Mordka Hercyk (2)Izral Chil i Chaja Ita (3)17 lutego 
1900 Lasocin (4)lokator (6)mojżeszowe (8)(a)szeregowiec (c)Ostrowiec 
(9)DO UGO nr 35 dnia 21 września 1932 (11)Królewska Huta Górny 
Śląsk (13)(a)1929 (b)912 

56  APKoS, AGO, Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Piłsudskiego, Pocztowa, 
Polna, Rynek, Przedmieście Skała i Przedm. Wymysłówka, sygn. 24/23/0/-/36, 1893–
1954, k. 2–15.
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(1)Pipikowa Marja Teresa (2)Dawid (3)Łódź (5)lekarz dentysta
(13)(a)6 marca 1929 (b)912 (14)Tarłów ul. Rynek 3/9 (15)(a)9 kwietnia 1934 

(b)38/34 (c)23 maja 1934 (17)Zameldowana na ul. Lubelskiej Tarłowa 
4 stycznia 1936 KKRL 2/36 14 lutego 1936

(1)Gutmacher Chaim Szlama (2)Sucher i Chaja Micmacher (3)7 stycz-
nia 1911 Opatów (4)pracownik (6)mojżeszowe (13)(b)912 (14)Opatów
ul. Berka Joselewicza 51 (15)(a)26 stycznia 1935 (b)8/35 (c)6 lutego 1935 

(1)Frydman Icek (2)Lejzor i Brucha Gutman (3)24 października 1914 
Radom (4)pracownik (5)technik dentystyczny (6)mojżeszowe (11)Radom 
ul. Żeromskiego 34 (13)(a)3 sierpnia 1935 (b)66/35 (c)12 września 1935 
(14)Radom ul. Żeromskiego 17 (15)(a)20 sierpnia 1935 (b)72/35 

(c)12 września 1935 

(1)Perelman Izrael Majer (2)Mordka i Hinda z Wajnbergów 
(3)15 stycznia 1937 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)159/38 (c)3 października 1938 

Numer domu 5, numer mieszkania 1PW

(1)Klajminc Hersz Josek (2)Dawid i Rochma Hochbaum (3)9 maja 
1886 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)915 

K(1)Klajminc Marjem z Libermanów (2)NN i Estera Liberman 
(3)15 stycznia 1889 (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (11)Klimontów 
pow. Sandomierz (13)(a)28 lutego 1905 (b)915 

(1)Klajminc Izral Lejzor (2)Hersz Josek i Marjem Liberman 
(3)21 grudnia 1908 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kat. A 

(c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)915 

(1)Klajminc Chaja Rajzla (2)Hersz Josek i Marjem Liberman 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)915 (14)Łódź 
ul. Południowa 40 (15)(a)25 października 1934 (b)168/33 

(c)13 kwietnia 1934 (17)Zameldowana 18 stycznia 1934 z Łodzi 
ul. Południowa 30 nr 6/34
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^(1)Klajminc Jankiel Szyja (2)Hersz Josek i Marjem Liberman 
(3)10 lutego 1916 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO ZGO 1 
września 1936 nr 56/36 NSD B825960 (11)POP StOp 1 lipca 1937 
nr A2/239/37 (13)(a)od urodzenia (b)915 

^(1)Klajminc Perla (2)Hersz Josek i Marjem Liberman (3)1921 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)915 

^(1)Szuch Juer (2)NN i Mindla Szuch (3)14 stycznia 1914 Bodzen-
tyn pow. Kielecki (4)mąż rubryka 5 (5)fryzjer (6)mojżeszowe 
(7)żonaty Gołda Nauma 24 maja 1936 Ożarów (11)Ożarów 
Al. 3-go Maja 5 m. 3 (13)(a)11 września 1936 (c)=(a)
^K(1)Klajminc Szuch Gołda Nauma Klajminc (2)Hersz Josek 
i Marjem Liberman (3)Ożarów (4)córka (5)przy mężu (6)mojżeszo-
we (7)zamężna Juer 24 maja 1936 (13)(a)od urodzenia (b)915 

(14)Łódź ul. Południowa 40 (15)(a)25 października 1934 (b)168/33 

(c)13 kwietnia 1934 (17)Zameldowana 18 stycznia 1934 z Łodzi, 
Południowa 30 nr 6/34

Numer domu 9, numer mieszkania 1PW

(1)Lederman Aron Szlama (2)Pinkwas i Szejwa z Rochwergów 
(3)z aktu 1886 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe
(7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)716 

K(1)Lederman Rysia [Rysza]# z Frydów [Fridów]# (2)Lejzor Rywon 
i Hinda Gołda Cytrynbaum (3)14 stycznia 1887 Ożarów (4)żona (6)moj-
żeszowe (7)zamężna (9)ZGO 29 kwietnia 1938 nr 13/38 NSD D922177 
(13)(a)od urodzenia (b)716 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia

(1)Lederman Josek (2)Aron Szlama i Rysia Fryd (3)1911 Ożarów 
(4)syn (6)mojżeszowe (8)(b)1419/op (c)Ostrowiec (9)UGO 3 listopada 
1929 nr 50 (13)(a)od urodzenia (b)716 

(1)Lederman Izral Jankiel (2)Aron Szlama i Rysia Fryd (3)1913 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (7)żonaty Chana Estera 22 sierpnia 
1936 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)716 (14)Łódź ul. Południowa 40 
(15)(a)29 września 1938 (b)146/38 (c)24 października 1938 

Ulica Piłsudskiego
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^K(1)Lederman Chana Estera z Waksmanów (2)Moszek i Sura 
Wajntub (3)18 listopada 1913 Ożarów (4)żona rubryka 4 (5)przy 
mężu (6)mojżeszowe (7)żonatyB [zamężna] Izrael Jankiel 22 sierp-
nia 1936 Ożarów (11)Ożarów ul. Lubelska 10 m. 2 [Tom] XIII – 
96 (13)(a)11 września 1936 (14)Łódź ul. Południowa 40 
(15)(a)29 września 1938 (b)147/38 (c)24 października 1938 

^(1)Lederman Sura (2)Izral Jankiel i Estera Waksman 
(3)15 maja 1939 Ożarów (4)córka rubryka 4 (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)153/39 (c)28 lipca 1939 

^(1)Lederman Szaja (2)Aron Szlama i Rysia Fryd (3)1915 Ożarów 
(4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)716 

^(1)Lederman Pinkwas Lejb (2)Aron Szlama i Rysia Fryd 
(3)28 października 1918 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)ZGO
23 sierpnia 1938 nr 120 NSD 922166 (13)(a)od urodzenia (b)716 

^(1)Lederman Ruchla Szejwa (2)Aron Szlama i Rysia Fryd 
(3)Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)716 (14)Tom 
XIV XIII str. 151 160 nr 7 1 m. 1 ul. Ogrodowa Kościelna 
(15)(a)13 lipca 1939 

^(1)Welman Chana Pesa (2)Moszek i Ruchla Szerman (3)3 listopada 
1912 Warszawa* (4)członek rodziny (5)krawcowa (6)mojżeszowe 
(11)Ostrowiec ul. Nowa 10 (13)(a)29 kwietnia 1938 (b)52/38 (c)4 lipca 
1938 (14)Ostrowiec ul. Nowa 10/3 pow. Opatów (15)(a)29 września 1938 

(b)148/38 (c)16 stycznia 1939 
 

^(1)Gutman Mordka (2)Hersz Lejbuś i Eta Łaja Puterman (3)21 grudnia 
1904 Ożarów (4)lokator (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (17)mylnie

Numer domu 11
(1)Boksenbaum Moszek (2)Josek i Liba z Rozenszajnów (4)lokator 
(5)handlarz (6)mojżeszowe (11)Lasocin pow. Opatów (13)(a)21 sierpnia 
1937 (b)152 (c)22 listopada 1937
K(1)Boksenbaum Syma Żytwicka (2)Berek i Elka Lubelka (4)żona 
(5)przy mężu (6)mojżeszowe (11)Lasocin pow. Opatów (13)(a)21 sierpnia 
1937 (b)152 (c)22 listopada 1937
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(1)Boksenbaum Josek Hersz (2)Moszek i Syma Żytwicka 
(4)członek rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Lasocin 
pow. Opatów (13)(a)21 sierpnia 1937 (b)152 (c)22 listopada 1937
(1)Boksenbaum Sura (2)Moszek i Syma Żytwicka (4)członek 
rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Lasocin pow. Opatów 
(13)(a)21 sierpnia 1937 (b)152 (c)22 listopada 1937
(1)Boksenbaum Szlama Noch (2)Moszek i Syma Żytwicka 
(4)członek rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Lasocin 
pow. Opatów (13)(a)21 sierpnia 1937 (b)152 (c)22 listopada 1937
(1)Boksenbaum Dyna (2)Moszek i Syma Żytwicka (4)członek 
rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Lasocin pow. Opatów 
(13)(a)21 sierpnia 1937 (b)152 (c)22 listopada 1937
(1)Boksenbaum Mendel (2)Moszek i Syma Żytwicka (4)członek 
rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Lasocin pow. Opatów 
(13)(a)21 sierpnia 1937 (b)152 (c)22 listopada 1937
(1)Boksenbaum Lejzor Chaim (2)Moszek i Syma Żytwicka 
(4)członek rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Lasocin 
pow. Opatów (13)(a)21 sierpnia 1937 (b)152 (c)22 listopada 1937
(1)Boksenbaum Rywka (2)Moszek i Syma Żytwicka (4)członek 
rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Lasocin pow. Opatów 
(13)(a)21 sierpnia 1937 (b)152 (c)22 listopada 1937

Numer domu 14, numer mieszkania 1PW, PRK

(1)Wajsblum Hendlisz Tauba (2)Moszek i Frajda Ruchla Szajniak 
(3)9 stycznia 1899 Poddębice* (4)lokator (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(11)Rzeszów ul. Głogowska 14 (13)(a)od urodzenia 

Ulica Piłsudskiego
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Numer domu 1, numer mieszkania 1
(1)Fudem Berek (2)Joel i Łaja z Tuzmanów (3)21 lutego 1858 Ożarów 
(4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)920 

(14)zmarł (15)(a)5 marca 1933 (b)251 (c)21 kwietnia 1934 
K(1)Fudem Sura Ita z Adlerów (2)Chil i Dyna Gerszenwel (3)z aktu 
1859 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia 

(b)920 (14)zmarł (15)(a)9 grudnia 1937 (b)200/37 (c)13 stycznia 1938 
(1)Frajberg Naftuła (2)Jankiel i Rywka Manchajm (3)Ożarów (4)zięć 
(5)handlarz (8)(a)kat. A (b)1156 (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)920 

K(1)Frajberg Zysla Chana z Fudemów (2)Berek i Sura Ita Adler 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)920 

(1)Frajberg Chaja Estera (2)Naftuła i Zysla Chana Fudem 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)920 

(1)Frajberg Aron Moszek (2)Naftuła i Zysla Chana Fudem 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)920 

(1)Frajberg Ruchla Dyna (2)Naftuła i Zysla Chana Fudem 
(3)8 lutego 1931 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)920 

(1)Epsztajn Hersz Chaskiel (2)Abram Szlama i Raca Mirla Horowicz 
(3)Ożarów (11)Kielce ul. Bodzentyńska (13)(a)1927 (b)32/34 (c)27 kwietnia 
1934 
K(1)Epsztajn Chana 1° v. Szterenfeld Chorowicz (2)Szulim i Dwojra 
Rotblat (3)Nowy Korczyn p. Busko (11)Kielce ul. Bodzentyńska 
(13)(a)1927 (b)32/34 (c)27 kwietnia 1934 

(1)Epsztajn Szulim Mejlich (2) Chersz Haskiel i Chana Horowicz 
(3)20 grudnia 1924 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(9)DO ZGO 20 czerwca 1934 NSD 060118 (11)Kielce ul. Bodzen-
tyńska (13)(a)1927 (b)32/34 (c)27 kwietnia 1934 
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(1)Epsztajn Frajda Raca (2)Chersz Haskiel i Chana Horowicz 
(3)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)32/34 (c)27 kwietnia 1934 
(1)Epsztajn Szelomo Abraham (2)Chersz Haskiel i Chana Horo-
wicz (3)7 września 1931 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)32/34 (c)27 kwietnia 1934 
(1)Epsztajn Chaim Moszek (2)Hersz Chaskiel i Chana Horowicz 
(3)15 kwietnia 1934 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)32/34 (c)27 kwietnia 1934 

Numer domu 1, numer mieszkania 2
(1)Gwandsznajder Lejbuś (2)Icek i Chawa Engidender (3)24 marca 
1892 Józefów gm. Rybitwy pow. Puławy (4)lokator domu (6)mojżeszo-
we (7)żonaty (11)=(3)(12)24 marca 1913 (13)(a)24 marca 1913 (b)920 

K(1)Gwandsznajder Hinda z Fudemów (2)Berek i Sura Ita Adles 
(3)Ożarów (4)żona (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)920 (14)zmarła# 
(15)(a)28 listopada 1937 (b)198/37 (c)13 stycznia 1938 

(1)Gwandsznajder Dawid Joel (2)Lejbuś i Hinda z Fudemów 
(3)1913 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)920 

(1)Gwandsznajder Chana Łaja (2)Lejbuś i Hinda z Fudemów 
(3)25 grudnia 1915 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)ZGO 
16 września 1938 nr 128/38 DO NSD D922174 (13)(a)od urodze-
nia (b)920 (14)Wierzbnik u. Kolejowa 49 pow. Iłża (15)(a)16 sierpnia 
1940 (b)111/40 (c)15 lipca 1940
(1)Gwandsznajder Perla Małka (2)Lejbuś i Hinda z Fudemów 
(3)1920 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)920 

(14)Wierzbnik u. Kolejowa 49 pow. Iłża (15)(a)16 sierpnia 1940 

(b)111/40 (c)15 lipca 1940 

(1)Gwandsznajder Chil Abram (2)Lejbuś i Hinda z Fudemów  
(3)Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)920 
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Numer domu 1, numer mieszkania 3
(1)Szafir Moszek Mendel (2)Izral i Kajla Fajga Lederman (3)Ożarów 
(4)lokator (9)UGO 3 lutego 1930 nr 6 (11)Annopol pow. Janów Lubelski 
(13)(a)od 1920 (b)920 

K(1)Szafir Małka z Glandszpigielów (3)Annopol pow. Janów Lubelski 
(4)żona (13)(a)od 1920 (b)920 

(1)Szafir Abram Awner (2)Moszek Mendel i Małka Glandszpigiel 
(3)Annopol (4)syn (13)(a)od 1920 (b)920 

(1)Szafir Naftal Herszka (2)Moszek Mendel i Małka Glandszpigiel 
(3)5 marca 1916 Annopol (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO nr 59/33 
NSD 952793 dnia 25 sierpnia 1933 UGO (13)(a)od 1920 (b)920 

Numer domu 2, numer mieszkania 1PW

(1)Cyngiser Abram (2)Moszek Lejzor i Chaja Ita Zylberberg (3)z aktu 
1883 Kraśnik pow. Janów Lubelski (4)właściciel domu (6)mojżeszowe 
(7)żonaty (8)(a)kat. C (c)Ostrowiec (11)Kraśnik (13)(a)8 stycznia 1893 (b)921 

K(1)Cyngiser Szajndla z Szuchmacherów (2)Aron i Rajzla Laufer 
(3)1875 Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)921 

(1)Cyngiser Chemja (2)Abram i Szajndla Szuchmacher (3)1905 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (7)żonaty Szosia 28 stycznia 1932 
Ożarów (8)(a)kat. D (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)921 

(1)Cyngiser Ajzyk (2)Abram i Szajndla Szuchmacher (3)20 sierp-
nia 1906 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (7)żonaty Sura Rywka 31 
sierpnia 1936 Ożarów (8)(a)kat. C (c)Ostrowiec (9)DO UGO 13 
kwietnia 1934 nr 8/34 NSD 952822 (11)StOp POP 18 kwietnia 
1934 L. D2/182/34 (13)(a)od urodzenia (b)921 (16)Wyrokiem Sądu 
Grodzkiego w Ożarowie z dnia 23 lutego 1931 […] skazany na 
1 miesiąc więzienia w zawieszeniu na 1 rok (17)Wyrokiem Sądu 
Okręgowego z dnia 23 października 1933 […] skazany na rok 
więzienia w zawieszeniu na okres trzech lat

^K(1)Brener [Cyngiser]# Sura z Brenerów (2)Chil [Symcha]*  
i Chaja [Frymeta Zysman]* Zajszman (3)[17 listopada 1909]* 
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Annopol (7)[żonata]B Ajzyk 31 sierpnia 1936 w Ożarowie  
(11)Annopol pow. Janów Lubelski (13)(a)1930 (b)921 (17)Poprawiono 
na mocy aktu ślubnego

^(1)Cyngiser Złata Rojza (2)Ajzyk i Sura Rywka z Bremerów 
(3)15 lipca 1933 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)253/36 (c)8 lutego 1937 

^(1)Cyngiser Szlama Hersz (2)Abram i Szajndla Szuchmacher 
(3)17 sierpnia 1902 Ożarów (4)syn (7)żonaty Tauba 30 października 
1934 Ożarów (8)(a)kat. A (b)129/XV (c)Ostrowiec Warszawa Miasto 
marca (9)DO nr 6 dnia 24 stycznia 1933 UGO (11)StOp POP  
w dniu 9 lutego L 2/24/33 (13)(a)od urodzenia (b)921 (14)Warszawa 
ul. Targowa 36 m. 21 (15)(a)5 lipca 1932 (b)12/32 (c)12 sierpnia 1932 
^(1)Milsztajn [Tauba]# Toba (2)Jojna i Małka Cyngisser 
(3)5 kwietnia 1906 Warszawa Ożarów# (4)żona nieśluba (5)przy 
mężu (6)mojżeszowe (7)zamężna Szlama Hersz 30 października 
1934 (11)Warszawa (13)(a)1928 (b)921 (14)Warszawa ul. Brukowa 3 
(15)(a)11 lipca 1935 (b)67/35 (c)12 września 1935 (17)Poprawiono 
na zasadzie metryki

(1)Milsztajn [Cyngiser]# Moszek Jojna (2)Szlama Hersz 
i Toba [Tauba]# Milsztajn (3)15 października 1929 Ożarów 
(4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)921 (14)Warszawa ul. Brukowa 3 (15)(a)11 lipca 1935 (b)67/35 

(c)12 września 1935 (17)Poprawiono na zasadzie metryki
(1)Milsztajn [Cyngiser]# Aron (2)Szlama Hersz i Toba [Tau-
ba]# Milsztajn (3)4 stycznia 1930 Ożarów (4)syn (5)przy rodzi-
cach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)921 (14)Warszawa 
ul. Brukowa 3 (15)(a)11 lipca 1935 (b)67/35 (c)12 września 1935 
(17)Poprawiono na zasadzie metryki

(1)Cyngiser Szlama Hersz [powtórny wpis] (2)Abram i Szajndla 
Miemacher (3)17 sierpnia 1902 Ożarów (4)członek rodziny 
(5)stolarz (6)mojżeszowe (8)(a)kat. A (b)129 (c)Warszawa Miasto marca 
(9)DO nr 6 dnia 24 stycznia 1933 UGO (11)StOp POP w dniu 
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9 lutego L 2/24/33 (11)Warszawa ul. Targowa 36 m. 21 (12)Ożarów 
(13)(a)18 stycznia 1933 (b)7/33 (c)2 marca 1933 (14)Warszawa 
ul. Brukowa 3 (15)(a)11 lipca 1935 (b)67/35 (c)12 września 1935

(1)Cyngiser Chaja Ita (2)Szlama Hersz i Tauba z Milsztajnów 
(3)8 stycznia 1932 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzi-
cach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)379 (14)Warszawa 
ul. Brukowa 30 m. 50 (15)(a)9 marca 1936 (b)24 (c)9 lipca 1936

Numer domu 2, numer mieszkania 2
(1)Szerman Ajzyk (2)Moszek i Hinda (3)Ćmielów (4)lokator (11)Ćmielów 
(13)(a)1925 (b)922 

K(1)Szerman Blima z Fudymów (2)Lejbuś i Dobra Idesa (3)Ożarów 
(4)żona (13)(a)1925 (b)922 

(1)Szerman Dobra Idesa (2)Ajzyk i Blima Fudym (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)1925 (b)922

Numer domu 3, numer mieszkania 1 

K(1)Fudem Małka z Kogutów (2)Lejbuś i Idesa z Kogutów (3)Ożarów 
(4)właściciel domu (6)mojżeszowe (11)Ćmielów (13)(a)1919 (b)922 (14)zmarła 
(15)(a)23 października 1937 (b)197/37 (c)13 stycznia 1938 

(1)Rozenszajn Dawid Joel (2)Szlama Lejzor i Małka z Kogutów 
(3)Warszawa (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)1919 (b)922 (14)Warszawa 
ul. Miła 52 m. 45 (15)(a)15 stycznia 1939 (b)25/39 (c)20 stycznia 1939 
(16)Wyrokiem Sądu (Grodzkiego) Okręgowego w Radomiu 
z dnia 23 października 1933 […] o działalności komunistycznej 
dwa lata więzienia z pozbawieniem praw na 5 lat 
(1)Rozenszajn [Fudem]# Herszek (2)Szlama Lejzor NN i Małka 
z Kogutów Fudem (3)15 marca 1920 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe 
(7)kawaler (9)ZGO DO nr 62/39 14 kwietnia 1939 NSD E651668 
(13)(a)od urodzenia (b)922 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia

Numer domu 4, numer mieszkania 1
(1)Szpagat Ela Lejb (2)Szulim i Bajla Kestenbaum (3)20 lutego 1895 
Ożarów (4)właściciel domu (5)blacharz (6)mojżeszowe (9)DO nr 43 
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dnia 30 listopada 1932 UGO (11)StOp POP dnia 1 grudnia 1932 
A-2/348/32 (13)(a)od urodzenia (b)923 

K(1)Szpagat Chana z Ingbermanów (2)Szyja i Cypa Langer (3)21 kwiet-
nia 1898 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(1)Szpagat Fajga (2)Ela Lejb i Chana Ingberman (3)Ożarów (4)córka 
(13)(a)od urodzenia 

(1)Szpagat Szmul Chaim (2)Ela Lejb i Chana Ingberman 
(3)20 lutego 1922 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Szpagat Zelman Josek (2)Ela Lejb i Chana Ingberman 
(3)15 czerwca 1925 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia 

(1)Szpagat Ruchla (2)Ela Lejb i Chana Ingberman (3)1 maja 1926 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

Numer domu 5, numer mieszkania 1
(1)Cukierman Szlama Ajzyk (2)Jankiel i Brandla Rajzla Goldblum 
(3)31 listopada 1879 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojże-
szowe (7)wdowiec (13)(a)od urodzenia (b)924 

(1)Cukierman Chil Majer (2)Szlama Ajzyk i Hendla Zalcberg 
(3)14 kwietnia 1907 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(1)Cukierman Berek (2)Szlama Ajzyk i Hendla Zalcberg 
(3)17 czerwca 1909 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(14)Warszawa ul. Targowa 36 (15)(a)10 grudnia 1932 (b)66/32 

(c)20 grudnia 1932 
(1)Cukierman Moszek (2)Szlama Ajzyk i Hendla Zalcberg 
(3)18 sierpnia 1911 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kat. A 

(b)1367/op (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia 

Numer domu 6, numer mieszkania 1PRK

(1)Caler Mojsze Lejb (2)Fra Chaim i Tauba Nalonsberg (3)10 września 
1911 Poryck pow. włodzimierski (4)lokator (6)mojżeszowe (8)(a)kat. C 

(b)Łódź 30 (11)Łódź Cegielniana 25/43 (13)(a)19 maja 1937 (b)37/35 

(c)24 września 1937 (14)Łódź ul. Piotrkowska 116 (15)(a)27 września 1937 

(b)160 (c)19 listopada 1937 
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Numer domu 1, numer mieszkania 1
(1)Wajnberg Nuchym (2)Chil Chaim i Mila Bederów (3)1858 Ożarów 
(4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)892 

(14)zmarł (15)(a)17 stycznia 1935 w Ożarowie (b)135 (c)17 lipca 1935 
K(1)Wajnberg Małka Rucha z Lustanczerów (2)Icek Wólf i Fajga 
(3)10 lutego 1859 Opatów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(b)892 

(14)zmarła (15)(a)12 listopada 1933 (b)250 (c)21 kwietnia 1934 

Numer domu 2, numer mieszkania 1
(1)Waksman Herszek (2)Lejbuś i Pesa Szerman (3)22 grudnia 1873 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)893 

K(1)Waksman Pesa Łaja z Kogutów (2)Dobra Idesa Kogut (3)1874 
Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)893 

(1)Waksman Alto Chaja (2)Herszek i Pesa Łaja Kogut (3)1903 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)893 

(1)Waksman Fajga Małka (2)Herszek i Pesa Łaja Kogut 
(3)1905 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)893 

(1)Waksman Mordka Lejbuś (2)Herszek i Pesa Łaja Kogut 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)893 

(1)Fingier Zelik (2)Mordka Rywka Waksman (3)Ożarów (4)członek 
rodziny (13)(a)od urodzenia (b)893 

Numer domu 3, numer mieszkania 1
(1)Zycholc Wólf (2)Zelman i Sura Łaja (3)3 lutego 1903 Chrapanów gm. 
Czyżów Szlachecki Ożarów (4)lokator główny (5)robotnik (6)mojżeszo-
we (7)żonaty Rajzla 8 kwietnia 1934 Ożarów (11)Chrapów gm. Czyżów 
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(13)(a)1926 (17)Poprawiono na zasadzie metryki urodzenia i metryki 
ślubu
K(1)Flajszer Zycholc# Rajzla z Flajszerów (2)Berek NN# i Brandla 
Flajszer (3)20 maja 1904 Ożarów (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe 
(7)zamężna Wólf 8 kwietnia 1934 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)894 

(17)Poprawiono na zasadzie metryki urodzenia i metryki ślubu
(1)Flajsz Zycholc Sura (2)Wólf i Rajzla Flajszerów (3)20 paździer-
nika 1927 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)894 (17)Poprawiono na 
zasadzie metryki urodzenia i metryki ślubu
(1)Flajsz Zycholc Zelman (2)Wólf i Rajzla Flajszerów (3)18 lipca 
1929 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)894 (17)Poprawiono na zasadzie 
metryki urodzenia i metryki ślubu

Numer domu 4, numer mieszkania 1
(1)Klajman Chil Moszek (2)Moszek i Fajga Waksman (3)12 lutego 1868 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)895 

K(1)Klajman Mirla z Cukrów (2)Izral i Cypa Rozenfeld (3)1876 Józefów 
gm. Rybitwy pow. Puławy (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (11)Józefów 
gm. Rybitwy pow. Puławy (13)(b)895 

(1)Klajman Cypa (2)Chil Moszek i Mirla Cukier (3)1916 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)895 

(1)Grynberg Dawid (2)Herszek i Fajga Rywka Grynszpan 
(3)24 stycznia 1894 Annopol pow. Janów (4)członek rodziny 
(7)żonaty Ałta 7 stycznia 1931 Ożarów (13)(a)6 grudnia 1930 
(b)895 (17)Wpisano na mocy metryki urodzenia
K(1)Grynberg Ałta z Klajmanów (2)Chil Moszek i Mirla Cukier 
(3)1907 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (7)zamężna Dawid 
7 stycznia 1931 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)895 
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Numer domu 5, numer mieszkania 1
(1)Cuklaper Herszek Dawid (2)Lejbuś i Chana Beder (3)13 grudnia 1892 
Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)896 

K(1)Cuklaper Chana Rajzla z Wajnbergów (2)Chil Chaim i Rywka 
Cuklaper (3)16 maja 1903 (4)żona (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)896 

(1)Cuklaper Bencjan (2)Herszek Dawid i Chana Rajzla Wajnberg 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)896 

(1)Cuklaper Mola (2)Gerszon Dawid i Chana Rajzla Wajnberg 
(3)25 grudnia 1931 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)276/38 (c)13 lutego 1939 

Numer domu 6, numer mieszkania 1
(1)Wajnberg Moszek Abuś (2)Chil i Mola Hersznowicz (3)28 lutego 
1861 Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od uro-
dzenia (b)897 

K(1)Wajnberg Kajla z Szermanów (2)Michel i Sława Mośkowicz 
(3)2 maja 1859 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od uro-
dzenia (b)897 (14)zmarła (15)(a)24 kwietnia 1935 w Ożarowie (b)142 

(c)17 lipca 1935 

Numer domu 6, numer mieszkania 2
(1)Szerman Alter Froim (2)Berek i Chana Fajngiel (3)30 listopada 1893 
Ożarów (4)lokator główny (5)tragarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od 
urodzenia (b)897 

K(1)Szerman Chaja Ruchla z Wajnbergów (2)Moszek Abuś i Kajla 
Szerman (3)13 sierpnia 1889 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)897 

(1)Szerman Estera Sura [Sława]# (2)Alter Froim i Łaja [Chaja]# 
Ruchla Wajnsberg (3)10 lutego 1916 Ożarów (4)córka (9)DO 
nr 5/36 dnia 15 stycznia 1936 przez ZGO NSD B334994  
(13)(a)od urodzenia (b)897 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Szerman Berek (2)Alter Froim i Chaja Ruchla Wajnsberg 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)897 
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(1)Szerman Chil Chaim (2)Alter Froim i Chaja Ruchla Wajnberg 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)897 

(1)Szerman Szyja Herszek (2)Alter Froim i Chaja Ruchla 
Wajnberg (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)897 

(1)Szerman Lejbuś (2)Alter Froim i Chaja Ruchla Wajnberg 
(3)4 kwietnia 1933 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)483 (c)23 kwietnia 1934 

Numer domu 6, numer mieszkania 3
(1)Wajnberg Michel (2)Moszek Abuś i Kajla Szerman (3)30 marca 1898 
Ożarów (4)członek rodziny (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)897

(1)Szerman Mindla (2)Mordka i Chaja Brandla Szerman (3)Ożarów 
(4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)897

(1)Szerman Chaja Brandla (2)Mindla Szerman (3)Ożarów 
(4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)897
(1)Szerman Menia (2)Mindla Szerman (3)Ożarów (4)członek 
rodziny (13)(a)od urodzenia (b)897

Numer domu 7, numer mieszkania 1
K(1)Wajnberg Ruchla z Cuklaperów (2)16 kwietnia 1876 Ożarów 
(3)właściciel domu (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)898 (14)zmarła 
w Ożarowie (15)(a)15 września 1934 (b)273 (c)6 czerwca 1935 

(1)Wajnberg Mala (2)Chil Chaim i Ruchla Cuklaper (3)1916 
Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)898 

Numer domu 9, numer mieszkania 1
(1)Waksman Zelik (2)Herszek i Chana Dyna Mlerman (3)19 grudnia 
1885 Ożarów (4)właściciel domu (5)robotnik (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)899
K(1)Waksman Ita Necha z Wajnbergów (2)Moszek Abuś i Kajla 
Szerman (3)13 marca 1887 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężny 
(13)(a)od urodzenia (b)899

(1)Waksman Estera Cywia (2)Zelik i Ita Necha Wajnberg 
(3)1910 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)899

Ulica Przechodnia
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(1)Waksman Chil Chaim (2)Zelik i Ita Necha Wajnberg 
(3)21 kwietnia 1912 Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)899
(1)Waksman Izrael Meler (2)Zelik i Ita Necha Wajnberg 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)899
(1)Waksman Abram Lejb (2)Zelik i Ita Necha Wajnberg 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)899
(1)Waksman Herzon Icek (2)Zelik i Ita Necha Wajnberg 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)899
(1)Waksman Chaskiel Majer (2)Zelik i Ita Necha Wajnberg (3)1928 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)899

Numer domu 12, numer mieszkania 1
(1)Klajman Icek Wolf (2)Berek i Sura Lederman (3)16 lutego 1886 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)900
K(1)Klajman Chana Rajzla z Klajmanów (2)Jankiel i Czarna Frydlen-
der (3)27 grudnia 1881 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)900 

(1)Klajman Moszek Lejb (2)Icek Wólf i Chana Rajzla Klajman 
(3)24 listopada 1912 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)900
(1)Klajman Matla(2)Icek Wólf i Chana Rajzla Klajman (3)1915 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)900
(1)Klajman Chil Chaim (2)Icek Wólf i Chana Rajzla Klajman 
(3)3 lutego 1917 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)900
(1)Klajman Sura Fajga (2)Icek Wólf i Chana Rajzla Klajman 
(3)1920 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)900
(1)Klajman Chawa (2)Icek Wólf i Chana Rajzla Klajman 
(3)1923 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)900

Numer domu 14, numer mieszkania 1
(1)Nusynhorn Abram Zelik (2)Majer i Idesa Zyscholc (3)1 kwietnia 
1888 Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od uro-
dzenia (b)901 
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K(1)Nusynhorn Ałta z Flajszmanów (2)Lejzor i Chaja Małka 
Kapłańska (3)15 stycznia Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)901 

Numer domu 18, numer mieszkania 1PRK

(1)Flajszman Lejzor (2)Izral i Majta Zycholc (3)19 grudnia 1865 
Ożarów (4)właściciel domu (5)robotnik (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od 
urodzenia (b)902 

K(1)Flajszman Chaja Małka z Kapłańskich (2)Lejbuś Wólf i Marja 
Nucha (3)1866 Opatów (4)żona (11)Opatów (13)(a)1890 (b)902 

(1)Flajszman Naftuła (2)Lejzor i Chaja Małka Kapłańska 
(3)15 października 1898 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)902 

^(1)Flajszman Hinda (2)Lejzor i Chaja Małka Kapłańska 
(3)19 stycznia 1900 Ożarów (4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)902 

^(1)Zycholc Lejzor (2)Lejbuś i Ruchla Łaja (3)2 czerwca 1902 
Ożarów (4)lokator główny (13)(a)od urodzenia (b)902 

^(1)Flajszman [Zycholc]# Majta (2)[Lejzor]# i Hinda 
Flajszman (3)4 kwietnia 1924 Ożarów (4)członek rodziny 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)902 

(17)Poprawiono na podstawie metryki urodzenia
^(1)Flajszman [Zycholc]# Izral [Lejb]# (2)Lejzor i Hinda 
Flajszman (3)10 czerwca 1926 Ożarów (4)członek rodziny 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)902 

(17)Poprawiono na podstawie metryki urodzenia
^(1)Flajszman Marma Nycha (2)Hinda Flajszman (3)Ożarów 
(4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)902 

^(1)Flajszman Sura (Hinda)(2)Hinda Flajszman (3)Ożarów 
(4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)902 

Numer domu 22, numer mieszkania 1
(1)Waksman Fajwel (2)Zelman i Perla Mumacher (3)14 maja 1866 Oża-
rów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)903 

K(1)Waksman Hinda z Flajszerów (2)Izral i Majta Zisłowicz (3)14 grudnia 
1869 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)903 

Ulica Przechodnia
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Numer domu 1, numer mieszkania 1
(1)Nisental Zysel Josek (2)Herszek Majer i Małka Cypa Blankier 
(3)Annopol pow. Janów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(11)Annopol (13)(a)1 grudnia 1923 (b)904 (14)wieś Mniszka gm. Kosin 
pow. lubelski (15)(a)4 listopada 1933 (b)49/32 (c)10 lutego 1933 
K(1)Nisental Hendla z Zylbersztajnów (2)Josef Szymon i Estera Witel 
Blankier (3)18 stycznia 1900 (4)żona (6)mojżeszowe (11)Sandomierz 
(13)(a)1 grudnia 1923 (b)904 (14)wieś Mniszka gm. Kosin pow. lubelski 
(15)(a)4 listopada 1933 (b)49/32 (c)10 lutego 1933 (17)Zameldowano na 
pobyt stały 12 grudnia 1941 nr 213/41 dnia 7 sierpnia 1942

(1)Nisental Abram Kopel (2)Zysel Josek i Hendla Zylbersztajn 
(3)Annopol pow. Janów (4)syn (11)Annopol (13)(a)1 grudnia 1923 
(b)904 (14)wieś Mniszka gm. Kosin pow. lubelski (15)(a)4 listopada 
1933 (b)49/32 (c)10 lutego 1933 (17)Zameldowano na pobyt stały 
12 grudnia 1941 nr 213/41 dnia 7 sierpnia 1942
(1)Nisental Icek (2)Zysel Josek i Hendla Zylbersztajn (3)Annopol 
pow. Janów (4)syn (11)Annopol (13)(a)1 grudnia 1923 (b)904 (14)wieś 
Mniszka gm. Kosin pow. lubelski (15)(a)4 listopada 1933 (b)49/32 

(c)10 lutego 1933 (17)Zameldowano na pobyt stały 12 grudnia 
1941 nr 213/41 dnia 7 sierpnia 1942
(1)Nisental Sura (2)Zysel Josek i Hendla Zylbersztajn (3)Annopol 
pow. Janów (4)córka (13)(a)1 grudnia 1923 (b)904 (14)wieś Mniszka 
gm. Kosin pow. lubelski (15)(a)4 listopada 1933 (b)49/32 (c)10 lutego 
1933 (17)Zameldowano na pobyt stały 12 grudnia 1941 nr 213/41 
dnia 7 sierpnia 1942
(1)Nisental Mordka (2)Zysel Josek i Hendla Zylbersztajn (3)Anno-
pol pow. Janów (4)syn (13)(a)1 grudnia 1923 (b)904 (14)wieś Mniszka 
gm. Kosin pow. lubelski (15)(a)4 listopada 1933 (b)49/32 (c)10 lutego 

59  APKoS, AGO, Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Ostrowiecka, Przechodnia 
i Przejazdowa, sygn. 24/23/0/-/35, 1893–1954, k. 151–163.
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1933 (17)Zameldowano na pobyt stały 12 grudnia 1941 nr 213/41 
dnia 7 sierpnia 1942

Numer domu 1, numer mieszkania 2
(1)Mandel Lejbuś (2)Abram i Frymeta z Fuksów (3)4 marca 1864 
Ożarów (4)lokator główny (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty Rywka 
25 stycznia 1931 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)904 (14)zmarł (15)(a)1 maja 
1938 (b)153/38 (c)3 października 1938 
K(1)Mandel Rywka 1° v. Ginzburg Rozner (2)Majer i Chana Zylber-
berg (3)Waśniów pow. Opatów (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe 
(7)zamężna Lejbuś 25 stycznia 1931 Ożarów (11)Ostrowiec (13)(a)1930 (b)904 

(1)Mandel Josek (2)Lejbuś i Chana (5)kupiec (6)mojżeszowe 
(7)żonaty (11)Józefów gm. Rybitwy (13)(a)31 stycznia 1940 (b)154/40 

(c)20 czerwca 1942 
(1)Mandel Rywka (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe (11)Józefów 
gm. Rybitwy (13)(a)31 stycznia 1940 (b)154/40 (c)20 czerwca 1942 

(1)Mandel Srul Abram (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(11)Józefów gm. Rybitwy (13)(a)31 stycznia 1940 (b)154/40 

(c)20 czerwca 1942 
(1)Mandel Jankiel Majer (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(11)Józefów gm. Rybitwy (13)(a)31 stycznia 1940 (b)154/40 

(c)20 czerwca 1942 
(1)Mandel Chinda (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(11)Józefów gm. Rybitwy (13)(a)31 stycznia 1940 (b)154/40
(c)20 czerwca 1942 

Numer domu 1, numer mieszkania 3
(1)Cukier Alter Majlich (2)Berek i Rajzla Rywka Cukier (3)Ożarów 
(4)lokator główny (5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)904 

(1)Birencwajg Gitla (2)Mordka i Małka Rywka Szafir (3)Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)904 

(1)Birencwajg Szoch (2)Gitla Birencwajg (3)Ożarów (13)(a)od uro-
dzenia (b)904 

(1)Birencwajg Tajga (2)Gitla Birencwajg (3)Ożarów
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Numer domu 2, numer mieszkania 1PW

(1)Goldblum Chaim Majer (2)Chil Majlech i Mala z Wajnrybów 
(3)1 czerwca 1865 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)905 

K(1)Goldblum Etla z Rajsztajnów (2)Chaim Icek i Dwojra Szerman 
(3)1867 Lipsko pow. Iłża (4)żona członek rodziny (7)zamężna (11)Lipsko 
pow. Iłża (13)(a)18 lutego 1896 (b)905 

^(1)Goldblum Jakub Lejb (2)Chaim Majer i Etla z Rajnsztajnów 
(3)18 grudnia 1903 Ożarów (4)członek rodziny (6)mojżeszowe 
(11)Francja (13)(a)1 maja 1932 (b)149/37 (c)11 marca 1938 (17)Zapisany 
z Urzędu na mocy pisma StOp z dnia 8 lutego 1938 nr 8/38
^K(1)Goldblum Złata z Erlichsonów (2)Banjamin Szachna i Sura 
Ruchla Goldblum (3)28 marca 1900 Kraśnik pow. Janów 
(4)członek rodziny (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)905 

^(1)Goldblum Ita (2)Jakub Lejb i Złata Erlichson (3)Ożarów 
(4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)905 

Numer domu 2, numer mieszkania 2
^K(1)Cukierman Brandla z Goldblumów (2)Chil i Majtla Wajntryb 
(3)Ożarów (4)członek rodziny (13)(a)od urodzenia (b)905 (14)zmarła 
(15)(a)w Ożarowie 21 marca 1932 (b)63/34 (c)2 maja 1934 

^(1)Mandel Abram (2)Jankiel i Rajzla Wajsman (3)22 marca 1883 
Ożarów (4)lokator główny (5)handel (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)905 

^K(1)Mandel Chaja Sura Gitla z Cukrów (2)Jankiel i Brandla 
Goldblum (3)Ożarów (4)żona (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)905 

^(1)Mandel Chil Mejlich (2)Abram i Chaja Sura Gitla Cukier-
man (3)23 lipca 1904 Ożarów (4)syn (9)Do przez ZGO 14 maja 
1938 nr 90/38 NSD D922137 (13)(a)od urodzenia (b)905 

^(1)Mandel Szmul Icek (2)Abram i Chaja Sura Gitla Cukier-
man (3)20 października 1925 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)905 
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Numer domu 3, numer mieszkania 1PW

(1)Erlichman Icek Wólf (2)Izral Fajwel (Rywka)Rudla Kenigsberg 
(3)14 lutego 1902 Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (9)DO 
przez ZGO 6 września 1935 nr 47/35 NSD B334965 (11)StOp 5 maja 
1938 nr A2/265/38 POP (13)(a)od urodzenia 

(1)Rozencwajg Sura Cypa (2)Mordka Dawid i Rajzla Zylberman 
(3)22 listopada 1898 Słupia Nowa pow. Kielce (6)mojżeszowe (11)=(3)
(13)(a)1 marca 1926 (b)906 

Numer domu 3, numer mieszkania 2
(1)Orensztajn Jankiel (2)Mendel i Ruchla Zylberberg (3)Ożarów 
(4)lokator główny (13)(a)od urodzenia (b)906 

K(1)Orensztajn Dyna z Zylberbergów (2)Szyja i Złata (3)Józefów 
gm. Rybitwy pow. Puławy (4)żona (13)(a)1 lutego 1927 (b)906 

(1)Orensztajn Złata Łaja (2)Jankiel i Dyna z Zylberbergów 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)906 

(1)Orensztajn Mosze Mendel (2)Jankiel i Dyna z Zylberbergów 
(3)10 grudnia 1931 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(12)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)43/31 (c)26 kwietnia 1934 
(1)Orensztajn Zelman Sender (2)Jankiel i Dyna z Zylberbergów 
(3)10 grudnia 1931 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(12)Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)43/31 (c)26 kwietnia 1934

Numer domu 4, numer mieszkania 1
(1)Goldblum Icek Wolf (2)Chaim Majer i Etla (3)Rajnsztajn (4)19 kwietnia 
1896 Ożarów (5)właściciel domu (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)907
(1)Klajminc Perla Chana (2)Szyja i Bajla Dwojra Sztajhort (3)Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)907

(1)Klajminc Syma (2)Perla Chana Klajminc (3)Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)907
(1)Klajminc Rochma (2)Perla Chana Klajminc (3)Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)907
(1)Klajminc Chill Mejlich (2)Perla Chana Klajminc (3)Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)907
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Numer domu 5, numer mieszkania 1
K(1)Melman Hendla z Ledermanów (2)Szaja i Perla Eingorn 
(3)25 czerwca 1875 Ożarów (4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)908 

^(1)Melman Fajga (2)Mendel i Hendla Lederman (3)Ożarów 
(4)córka (5)handel (13)(a)od urodzenia (b)908 

^(1)Melman Moszek (2)Mendel i Hendla Lederman (3)20 kwietnia 
1907 Ożarów (4)syn (5)handel (13)(a)od urodzenia (b)908 

K(1)Melman Chana Dwojra z Zylberbergów (2)Szlama i Nesza 
z Grynerów (3)1912 Ożarów (4)żona rybryka 2 (5)przy mężu 
(7)zamężna Moszek 17 lipca 1935 Ożarów (11)Ożarów ul. Szeroka 1 
m. 1 Tom XVII str. 36 (13)(a)10 września 1936 (c)=(a)

(1)Melman Hersz Majer (2)Moszek i Chana Dyna Zylberberg 
(3)7 lutego 1939 Ożarów (4)syn rubryka 2 (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)154/39 (c)28 lipca 1939 

Numer domu 6, numer mieszkania 1
(1)Sztol Pelta Benjamin (2)Lejbuś i Ita Rywka Zaleman (3)2 kwietnia 
1888 Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od uro-
dzenia (b)909
(1)Rozensztajn Hudesa (2)Herszek i Nycha (13)(a)od urodzenia (b)909

(1)Rozensztajn Toba Nycha (2)Pelta Benjamin i Hudesa Rozen-
sztajn (3)7 października 1922 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)909
(1)Rozensztajn Chaim Szlama (2)Pelta Benjamin i Hudesa 
Rozensztajn (3)2 lipca 1927 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)909
(1)Rozensztajn Herszek Fajwel (2)Pelta Benjamin i Hudesa Roz-
ensztajn (3)15 marca 1924 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)909

Numer domu 8, numer mieszkania 1
(1)Erlich Moszek (2)Izrael i Dobra Gudman (3)10 września 1890 
Ostrowiec pow. Opatów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty 
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(8)(a)kat. C § 83 (b)48 (c)Ostrowiec (11)Ostrowiec pow. Opatów 
(13)(a)1 marca 1915 (b)910 (14)Łódź ul. Rzgowska 33 (15)(a)30 września 
1932 (b)28/32 (c)14 października 1932 (17)Zameldowanie na pobyt 
stały dnia 20 grudnia 1939 nr 309/39 15 maja 1942
K(1)Erlich Chaja Sura z Euderów (2)Mendla i Marja Gudman (3)1891 
Dębno gm. Lasocin pow. Opatów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(9)=(3) (11)Ostrowiec pow. Opatów (13)(a)1 marca 1915 (b)910 (14)Łódź 
ul. Rzgowska 33 (15)(a)30 września 1932 (b)28/32 (c)14 października 1932 
(17)Zameldowanie na pobyt stały dnia 20 grudnia 1939 nr 309/39 
15 maja 1942

(1)Erlich Marja(2)Moszek i Chaja Euder (3)1919 Ożarów (4)córka 
(6)mojżeszowe (11)Ostrowiec pow. Opatów (13)(a)od urodzenia 

(b)910 (14)Łódź ul. Rzgowska 33 (15)(a)30 września 1932 (b)28/32 

(c)14 października 1932 (17)Zameldowanie na pobyt stały dnia 
20 grudnia 1939 nr 309/39 15 maja 1942
(1)Erlich Izral Mednel (2)Moszek i Chaja Euder (3)Ożarów (4)syn 
(11)Ostrowiec pow. Opatów (13)(a)od urodzenia (b)910 (14)Łódź 
ul. Rzgowska 33 (15)(a)30 września 1932 (b)28/32 (c)14 października 1932 
(1)Erlich Hersz Lejzor (2)Moszek i Chaja Euder (3)Ożarów (4)syn 
(11)Ostrowiec pow. Opatów (13)(a)od urodzenia (b)910 (14)Łódź 
ul. Rzgowska 33 (15)(a)30 września 1932 (b)28/32 (c)14 października 
1932 (17)Zameldowanie na pobyt stały dnia 20 grudnia 1939 
nr 309/39 15 maja 1942
(1)Erlich Dobra (2)Moszek i Chaja Euder (3)1925 Ożarów (4)córka 
(11)Ostrowiec pow. Opatów (13)(a)od urodzenia (b)910 (14)Łódź 
ul. Rzgowska 33 (15)(a)30 września 1932 (b)28/32 (c)14 października 
1932 (17)Zameldowanie na pobyt stały dnia 20 grudnia 1939 
nr 309/39 15 maja 1942
(1)Erlich Ruchla (2)Moszek i Chaja Euder (3)3 września 1930 
Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Ostrowiec 
pow. Opatów (13)(a)od urodzenia (b)910 (14)Łódź ul. Rzgowska 33  
(15)(a)30 września 1932 (b)28/32 (c)14 października 1932  
(17)Zameldowanie na pobyt stały dnia 20 grudnia 1939 nr 309/39 
15 maja 1942

Ulica Przejazdow
a



284 

(1)Erlich Małka (2)Moszek i Chaja Euder (3)1928 Ożarów (4)córka 
(11)Ostrowiec pow. Opatów (13)(a)od urodzenia (b)910 (14)Łódź 
ul. Rzgowska 33 (15)(a)30 września 1932 (b)28/32 (c)14 października 
1932 (17)Zameldowanie na pobyt stały dnia 20 grudnia 1939 
nr 309/39 15 maja 1942
(1)Erlich Łaja (2)Moszek i Chaja Euder (3)12 maja 1932 Ożarów 
(4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (11)Ostrowiec pow. 
Opatów (13)(a)od urodzenia (b)910 (17)Zameldowanie na pobyt stały 
dnia 20 grudnia 1939 nr 309/39 15 maja 1942

Numer domu 10, numer mieszkania 1
(1)Szerman Majer Zalik (2)Izral Marjanna ze Szlamów (3)10 marca 
1862 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)911 

(1)Szerman Dobra (2)Chemia Chana Rajtman (13)(b)911 
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Ulica Rynek2560

Numer domu 1, numer mieszkania 1
(1)Hochman Berek (2)Moszek Majer i Dobra Cukier (3)21 listopada 
1884 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)934 

K(1)Hochman Sura Rywka z Cukrów (2)Dawid i Estera Wajnberg 
(3)7 maja 1882 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)934 

K(1)Klajman Ałta Szajndla z Hochmanów (2)Berek i Sura Rywka 
Cukier (3)1907 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)934 

(1)Klajman Szol Dawid Hercek (2)Sendel i Ałta Szjndla 
Hochman (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)934 

(1)Klajman Marjem (2)Sender i Ałta Szjndla Hochman 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)934 

(1)Klajman Lejzor (2)Sender i Ałta Szjndla Hochman 
(3)29 listopada 1938 Ożarów (4)syn rubryka 3 (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)292/38 (c)13 lutego 1939 

Numer domu 2, numer mieszkania 1
K(1)Tajtelbaum Estera Rysia z Szafirów (2)Icek Majer i Chaja Cukier 
(3)21 marca 1880 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarka (6)mojżeszo-
we (7)wdowa (13)(a)od urodzenia (14)zmarła (15)(a)31 października 1942 
(b)294/48 (c)31 grudnia 1948 

^(1)Tajtelbaum Abram Moszek (2)Chil i Estera Rysia Szafir 
(3)26 czerwca 1905 Ożarów (4)syn (9)DO UGO nr 37/33 NSD 
A952771 dnia 9 maja 1933 (13)(a)od urodzenia (14)Kielce ul. Orla 2 
(15)(a)30 maja 1934 (b)143/34 (c)14 czerwca 1934 

60  APKoS, AGO, Rejestr mieszkańców osady Ożarów, ulic: Piłsudskiego, Pocztowa, 
Polna, Rynek, Przedmieście Skała i Przedm. Wymysłówka, sygn. 24/23/0/-/36, 1893–
1954, k. 111–115.
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^(1)Tajtelbaum Symcha Binem (2)Chil i Estera Rysia Szafir 
(3)1915 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

^(1)Tajtelbaum Małka Gołda (2)Chil i Estera Rysia Szafir 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia 

^(1)Tajtelbaum [Fajwisiewicz]# Rocha z Tajtelbaumów (2)Chil 
i Estera z Szafirów (4)14 kwietnia 1904 Ożarów (5)córka 
(7)zamężna Abram Icek 6 maja 1935 Ożarów (9)DO przez ZGO 
26 listopada 1935 nr 67/35 NSD B339985 (13)(a)od urodzenia 

(14)Radom ul. Koszarowa 13 m. 3 (15)(a)27 grudnia 1935 (b)186/35 

(c)12 marca 1936 (17)Poprawiono na mocy metryki ślubu Ożarów 
Okręg Bożniczy nr 10/35. Zameldowano dnia 8 czerwca 1937 
[…] KKRL 41/37
^(1)Fajwisiewicz Abram Icek (2)Kopel i Sura Łaja Fajwisiewicz 
(3)28 listopada 1907 Radom (4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(7)żonaty Rocha 6 maja 1935 Ożarów (11)Radom ul. Szwarlikow-
ska 6 m. 12 (13)(a)10 sierpnia 1931(b)60/35 (c)1 lipca 1935 (14)=(11) 

(15)(a)11 marca 1935 (b)66/35 (c)1 sierpnia 1935 (17)Zameldowano 
dnia 8 czerwca 1937 nr KKKRL 41/37

^(1)Fajwisiewicz Chaja Marim (2)Abram Icek i Rocha 
z Tajtelbaumów (3)8 maja 1932 Ożarów (4)członek rodziny 
(5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)221/36 

(c)26 lipca 1935 (14)Radom ul. Koszarowa 13 m. 3 
(15)(a)27 grudnia 1935 (b)186/35 (c)12 marca 1935 
(17)Zameldowano dni 8 czerwca 1937 nr KKKRL 41/37
^(1)Fajwisiewicz Bajla Hendla (2)Abram Icek i Rocha 
z Tajtelbaumów (3)15 grudzień 1934 5 lipca 1933# Ożarów 
(4)członek rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)222/35 (c)26 lipca 1935 (14)Radom ul. Koszarowa 
13 m. 3 (15)(a)27 grudnia 1935 (b)186/35 (c)12 marca 1935 (17)Po-
prawiono na mocy metryki urodzenia rubryka 2–4. Zamel-
dowano dni 8 czerwca 1937 nr KKKRL 41/37
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^(1)Fajwisiewicz Chil Mendel (2)Abram Icek i Rocha 
z Tajtelbaumów (3)5 lipca 1933 15 grudzień 1934# Ożarów 
(4)członek rodziny (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od 
urodzenia (b)223/35 (c)26 lipca 1935 (14)Radom ul. Koszarowa 
13 m. 3 (15)(a)27 grudnia 1935 (b)186/35 (c)12 marca 1935 
(17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia rubryka 2–4. 
Zameldowano dni 8 czerwca 1937 nr KKKRL 41/37
^(1)Fajwisiewicz Chawa Ita (2)Abram Icek i Rocha Tajtel-
baum (3)16 czerwca 1936 Radom (4)członek rodziny (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (11)Radom (13)(a)8 czerwca 1937 

(b)41/37 (c)13 sierpnia 1937 

^(1)Tajtelbaum Ałta Łaja (2)Szmul Berek i Basia z Hormiczów 
(3)15 stycznia 1936 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)144/36 (c)5 września 1936 

Numer domu 3, numer mieszkania 1PW, PRK

K(1)Szafir Łaja z Kenigsbergów (2)Szmul i Serka Hencinska (3)25 mar-
ca 1881 Działoszyce pow. Pińczów (4)właścicielka domu (5)handlarka 
(6)mojżeszowe (7)wdowa (11)=(3)(13)(a)25 marca 1906 (b)935 

(1)Szafir Chaja Marja (2)Szmul Berek i Łaja Kenigsberg 
(3)Działoszyce pow. Pińczów (4)córka (13)(a)15 października 1907 (b)935 

(1)Szafir Małka Jochweta (2)Szmul Berek i Łaja Kenigsberg 
(3)1908 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)DO ZGO 30 październi-
ka 1939 (13)(a)od urodzenia 

(1)Szafir Rywa (2)Szmul Berek i Łaja Kenigsberg (3)20 listopada 
1910 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)DO nr 49/36 dnia 
6 sierpnia 1936 ZGO NSD B825953 (13)(a)od urodzenia (b)935 

(17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
(1)Szafir Ałta Rysia (2)Szmul Berek i Łaja Szafir (3)1913 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)935 

(1)Szafir Sura Carka (2)Szmul Berek i Łaja Szafir (3)1917 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)935 

Ulica Rynek
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(1)Szafir Icek Majer (2)Szmul Berek i Łaja Szafir (3)1922 Ożarów 
(4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)935 

(1)Szafir Kinda (2)Szmul Berek i Łaja Szafir (3)1922 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)935 

(1)Koitner Rywka (2)Józef i Estera Małka Rapaport (4)sublokatorka 
(5)nauczycielka (6)mojżeszowe (11)Kraków ul. Kalwaryjska 14 m. 21 
(13)(a)16 maja 1934 (b)100/34 (c)6 lipca 1934 (14)Kawęczyn 155 m. Dębica 
pow. Ropczyce (15)(a)3 października 1936 (b)106/36 (c)18 listopada 1936 

Numer domu 4, numer mieszkania 1
(1)Edelsztajn Mendel (2)Izral i Noma Lerman (3)Ożarów (4)właściciel 
domu (5)handlarz (7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)937 

K(1)Edelsztajn Sura Gitla z Szafirów (2)Icek Majer i Chaja Cukier 
(3)Ożarów (4)żona (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)837 

(1)Edelsztajn Edelsztejn Chaskiel (2)Mendel i Sura Gitla Szafir 
(3)10 lutego 1913 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kat. D (b)4/op
 (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)937 (14)Puławy ul. Fabryczna 1 
(15)(a)13 marca 1934 (b)24/34 (c)13 października 1934 (17)Zameldo-
wany 28 listopada 1934 z Puław woj. lubelskie KKKRL 255/34. 
Nazwisko poprawiono na zasadzie metryki

(1)Edelsztajn Moszek Elja Chaim (2)Mendel i Sura Gitla Szafir 
(3)17 maja 1911 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (7)żonaty Marja 
Dwojra 4 marca 1931 Ożarów (8)(a)kat. C (b)2026 (c)Puławy 
(9)DO nr 27 NSD 952761 UGO 20 kwietnia 1933(13)(a)od urodze-
nia (b)937 

K(1)Edelsztajn Marja Dwojra z Minców (2)Moszek Wólf i Rywka 
Gitla Kohenów (3)23 maja 1911 Ożarów (4)żona (5)przy mężu 
(6)mojżeszowe (7)zamężna Moszek Elja Chaim 4 marca 1931 
Ożarów (9)DO nr 52/35 22 października 1935 NSD B334970 
ZGO (13)(a)od urodzenia (b)937 (14)Kraśnik ul. Rynek 21 pow. Janów 
Lubelski (15)(a)29 kwietnia 1936 (b)45 (c)22 czerwca 1935 
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K(1)Edelsztajn Estera Hinda z Blumenfeldów (2)Chil Abram 
i Małka Enta Wilczek (3)21 listopada 1912 Sandomierz (4)członek 
rodziny (5)przy mężu rubryka 4 (6)mojżeszowe (7)zamężna Moszek 
Ela Chaim 12 sierpnia 1938 nr 14 Ożarów (11)Sandomierz 
ul. Rynek 27 (13)(a)4 kwietnia 1938 (b)34/38 (c)29 sierpnia 1938 

(1)Edelsztajn Liba Marjam (2)Moszek Ela Chaim i Estera 
Hinda Blumenfeld (3)8 października 1939 Ożarów (4)córka 
(5)przy rodzicach rubryka 6 (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)286/38 (c)13 lutego 1939 

(1)Drach Teodor (2)Maksymilian i Helena Wolfram (3)6 lipca 1908 
Kraków (4)lokator (5)lekarz (6)mojżeszowe (13)(b)1939–1940 

K(1)Drach Czesława Bojrach (2)Adolf i Róża z Rosenbaumicz 
(3)28 czerwca 1910 Jarosław* (4)żona (5)przy mężu (6)mojżeszowe 
(11)Marianów gm. Szreniawa pow. Miechów (13)(a)3 grudnia 1941 

(b)196/41 (c)7 sierpnia 1942 

Numer domu 5, numer mieszkania 1PW

(1)Apelbaum Jankiel (2)Moszek i Ita Birenbaum (3)Ożarów (4)właściciel 
domu (7)wdowiec (13)(a)od urodzenia (b)938 (14)zmarł (15)(a)28 czerwca 
1932 (b)59/34 (c)1 maja 1934 

K(1)Borensztajn Mindla z Apelbaumów (2)Jankiel i Nesia Szafir 
(3)Ożarów (4)córka (7)zamężna Suder 20 kwietnia 1937 Ożarów 
(13)(a)od urodzenia (b)938 

^(1)Borensztajn Sender (2)Izral i Fajga Chudesa z Grynszpan 
(3)Iwaniska pow. Opatów (4)członek rodziny (5)handlarz (7)żonaty 
Mindla 20 kwietnia 1937 (11)=(3) (13)(a)1930 (b)938 (c)12 listopada 1931 

^(1)Borensztajn Neszka (2)Sender i Mindla z Apelbaumów 
(3)20 marca 1934 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od uro-
dzenia (b)137/37 (c)18 sierpnia 1937
^(1)Borensztajn Chana Dobra (2)Sender i Mindla 
z Apelbaumów (3)15 kwietnia 1936 Ożarów (4)córka 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)136/37 (c)18 sierpnia 1937

Ulica Rynek



290 

^(1)Borensztajn Blima Ita (2)Sender i Mindla z Apelbaumów 
(3)25 stycznia 1939 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)148/39 (c)28 lipca 1939 

^K(1)Borensztajn Ita z Apelbaumów (2)Jankiel i Nesia Szafir 
(3)1912 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (7)zamężna Majlich 
23 lutego 1937 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)938 

^(1)Borensztajn Majlich (2)Izral i Fajga Chudesa z Grynszpan 
(3)16 marca 1910 Iwaniska pow. opatowski (4)członek rodziny 
(6)mojżeszowe (7)żonaty Ita 23 lutego 1937 Ożarów (8)(a)kanonier 

(b)608/op (c)Ostrowiec (11)=(3) (13)(a)12 czerwca 1937 (b)42/37 
(c)30 lipca 1937 

^(1)Apelbaum Abuś (2)Jankiel i Nesia z Szafirów (3)Ożarów (4)syn 
(7)żonaty (13)(a)od urodzenia (b)938 

^K(1)Apelbaum Fajga Ruchla z Melmanów (2)Rafał Icek i Łaja 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)938 

 

Numer domu 6, numer mieszkania 1
(1)Lerer Lejzor (2)Icek i Chaja Wajnberg (3)2 września 1865 Ożarów
(4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodzenia 

(b)939   (14)zmarł (15)(a)14 października 1931 (b)18/31 (c)25 kwietnia 1934
(1)Lerer z Kenigsbergów Szajndla (2)Icek Wólf i Sura Rapaport (3)1868 
Lasocin (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)939 

(1)Lerer Icek (2)Lejzor i Szajndla Kenigsberg (3)15 marca 1910 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)939  (15)(a)2 maja 
1935 (b)Ożarów 143 (c)17 lipca 1935 

^K(1)Apel Chaja z Lererów (2)Lejzor i Szajndla Kenigsberg 
(3)8 stycznia 1915 Ożarów (4)córka (7)zamężna Chaskiel 20 sierp-
nia 1938 nr 15 Ożarów (9)DO ZGO 5 marca 1937 nr 12/37 
NSD B825992 (13)(a)od urodzenia (b)939 

^(1)Apel Chaskiel (2)Herszek i Necha Kuperberg (3)15 maja 1915 
Zwoleń pow. Kozienice (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojże-

Ul
ic

a 
Ry

ne
k



 291

szowe (7)żonaty Chaja 20 sierpnia 1938 nr 15 Ożarów (11)Zwoleń 
ul. Puławska 12 (13)(a)od urodzenia 

^(1)Birenbaum Ałta Fajga (2)Majer i Mirla Rywka Lerer (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)939 

^(1)Birenbaum Sura (2)Majer i Mirla Rywka Lerer (3)19 stycznia 
1922 Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)939 

^(1)Lerer Wólf (2)Lejzor i Szajndla Kenigsberg (4)członek rodziny 
(5)handlarz (6)mojżeszowe (8)(a)kat. A (b)97 (c)Michów (11)Proszowice 
ul. Sobieskiego 29 pow. miechowski (13)(a)6 marca 1935 (b)22/35 

(c)11 licpa 1935 
^(1)Lerer Hena Idena (2)Dania i Sura z Jurystów (3)23 maja 1910 
Proszowice* (6)mojżeszowe (11)Proszowice ul. Sobieskiego 29 
(13)(a)3 września 1936 (b)139/36 (c)19 stycznia 1937 

^(1)Lerer Chaja Ita Toba (2)Wólf i Hena Idesa z Milnerów 
(3)10 listopa 1934 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy ojcu 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)224/35 (c)26 lipca 1935 
^(1)Lerer Icek Majer Szlama (2)Wólf i Hena Idesa z Milnerów 
(3)6 marca 1929 Proszowice (4)członek rodziny (5)przy rodzi-
cach (6)mojżeszowe (11)Proszowice ul. Sobieskiego 29 
^(1)Lerer Lejzor (2)Wólf i Hana Idesa z Milnerów (3)27 lutego 
1938 Ożarów (4)członek rodziny rubryka 7 (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

Numer domu 6, numer mieszkania 2
(1)Grynebrg Berek (2)Izral i Blima Szerwan (3)Ożarów (4)właściciel 
domu (13)(a)od urodzenia (b)939   
(1)Grynberg z Zalemanów Dwojra Gitla (2)Rachmil i Chana Frajdla 
Gryner (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)939 (14)zmarła 
(15)(a)25 maja 1938 (b)154/38 (c)3 października 1938 

(1)Grynberg Chana Frajdla (2)Herszek i Dwojra Zaleman 
(3)20 marca 1902 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodze-
nia (b)939   
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(1)Grynberg Szaja (2)Berek i Chaja Sura z Goldsztajnów 
(3)15 kwietnia 1933 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)369   

(1)Gryner Moszek (2)Mendel i Marja Nisenbaum (3)17 stycznia 1908 
Ożarów* (4)lokator* (5)krawiec (6)mojżeszowe (7)żonaty (11)Ożarów 
(13)(a)10 lutego 1945 (b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 (14)Łódź (15)(a)18 kwietnia 
1945 (b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 

(1)Sznold Chana (2)Jankiel i Tema Rapaport (3)20 czerwca 1919 
Ożarów* (6)mojżeszowe (7)panna (11)Ożarów (13)(a)20 lutego 1945 
(b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 (15)(a)18 kwietnia 1945 (b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 

(1)Nisenker Abram (2)Moszek i Fajga Małka Wajnberg (3)3 marca 1921 
Ożarów* (5)krawiec (6)mojżeszowe (7)żonaty (11)Ożarów (13)(a)20 lutego 
1945 (b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 (14)Łódź (15)(a)18 kwietnia 1945 (b)17/45 

(c)4 sierpnia 1945 
(1)Lewak Arnold (2)Jakob i Pesla (3)29 grudnia 1902 Łódź* (6)mojżeszo-
we (7)kawaler (11)Ożarów (13)(a)20 lutego 1945 (b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 
(15)(a)18 kwietnia 1945 (b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 
 

(1)Szerman Doba (2)Ajzyk i Blima z Fudem (3)20 sierpnia 1924 
Ożarów* (5)krawcowa (6)mojżeszowe (7)panna (11)Ożarów (13)(a)20 lutego 
1945 (b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 (14)Łódź (15)(a)18 kwietnia 1945 (b)17/45 

(c)4 sierpnia 1945 

(1)Wajngarter Małka (2)Cudyk i Marja Waksman (3)15 października 
1924 Ożarów* (6)mojżeszowe (7)panna (11)Ożarów (13)(a)20 lutego 1945 
(b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 (14)Łódź (15)(a)18 kwietnia 1945 (b)17/45 

(c)4 sierpnia 1945 

(1)Herszhorn Hinda Rywka (2)Lejzor i Ruchla Kopf (3)23 stycznia 
1919 Ożarów* (5)tkaczka (6)mojżeszowe (7)panna (11)Ożarów 
(13)(a)20 lutego 1945 (b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 (14)Łódź (15)(a)18 kwietnia 
1945 (b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 
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(1)Erlichman Kenigsberg Ita (2)Haim i Estera Berkaman (3)9 września 
1913 Warszawa* (4)lokator (5)buchalterka (6)mojżeszowe (7)mężatka 
(11)Warszawa (13)(a)10 lutego 1945 (b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 (14)Łódź 
(15)(a)18 kwietnia 1945 (b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 
 

(1)Wajngarter Cudyk (2)Majlech i Frajdla Frydman (3)16 lutego 1902 
Józefów (5)Kamasznik (6)mojżeszowe (7)żonaty (11)Ożarów (13)(a)20 lutego 
1945 (b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 (14)Łódź (15)(a)18 kwietnia 1945 (b)17/45 

(c)4 sierpnia 1945 

(1)Sznold Estera (2)Jankiel i Tema Rapaport (3)20 lutego 1917 Lasocin 
(6)mojżeszowe (7)panna (11)Ożarów (13)(a)20 lutego 1945 (b)17/45 

(c)4 sierpnia 1945 

(1)Niskier Pola (2)Naftuła i Sura Ita Waksman (3)15 sierpnia 1922 
Ożarów (4)lokator (5)krawcowa (6)mojżeszowe (7)panna (11)Ożarów 
(13)(a)10 lutego 1945 (b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 

[przepisane z kolejnej karty, zgodnie z adonatacją w księdze]
(1)Sznold Henia (2)Jankiel i Ela Fajga Ruchla Feldman (3)15 maja 1918 
Ożarów (4)lokator (5)krawcowa (6)mojżeszowe (7)panna (11)Ożarów 
(13)(a)10 lutego 1945 (b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 (14)Łódź (15)(a)18 kwietnia 
1945 (b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 

(1)Flankier Roza (2)Dawid i Laja Nikielberg (3)16 maja 1916 Warszawa 
(4)lokator (5)buchalterka – kasjerka (6)mojżeszowe (7)panna (11)Ożarów 
(13)(a)10 lutego 1945 (b)17/45 (c)4 sierpnia 1945 (14)Ostrowiec ul. Młyń-
ska 7 (15)(a)18 kwietnia 1945 (b)17/45 (c)4 sierpnia 1945

Numer domu 7, numer mieszkania 1
(1)Flajszman Izral (2)Lejzor i Chaja Małka Kapłańska (3)22 listopada 
1885 Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od uro-
dzenia (b)940
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(1)Flajszman z Nicenkierów Ita (2)Majer i Idesa Zycholc (3)27 czerwca 
1882 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)940

(1)Flajszman Sura (2)Izral i Ita Nisenkier (3)1906 Ożarów (4)córka 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)940
(1)Flajszman Majta (2)Izral i Ita Nisenkier (3)1909 Ożarów (4)córka 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)940
(1)Flajszman Dyna (2)Izral i Ita Nisenkier (3)1912 Ożarów (4)córka 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)940
(1)Flajszman Aron Ajzyk (2)Izral i Ita Nisenkier (3)2 sierpnia 1917 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)940
(1)Flajszman Chil Moszek (2)Izral i Ita Nisenkier (3)Ożarów (4)syn 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)940
(1)Flajszman Idesa (2)Izral i Ita Nisenkier (3)1923 Ożarów (4)córka 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)940

Numer domu 8, numer mieszkania 1PRK, PW

(1)Cukier Moszek Wólf (2)Szol Dawid i Estera Wajnberg (3)27 maja 
1878 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)941   
(1)Cukier z Lererów Bajla (2)Chaskiel i Dwojra Erlichman (3)13 listopada 
1877 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od urodzenia (b)941   

(1)Cukier Ruchla (2)Mordka Moszek Wólf i Bajla Lerer (3)18 marca 
1899 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (9)DO nr 46/36 NSD B 825950 
27 lipca 1936 ZGO (13)(a)od urodzenia (b)941   (17)Poprawiono na 
mocy metryki urodzenia
(1)Cukier Rywka (2)Mordka Wólf i Bajla Lerer (3)1906 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)941   

^(1)Cukier Sura (2)NN i Rywka Cukier (3)3 stycznia 1938 
Ożarów (4)córka rubryka 4 (5)przy matce (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)282/38 (c)13 lutego /39 

^(1)Cukier Chaja (2)Mordka Wólf i Bajla Lerer (3)23 października 
1910 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)941   
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^(1)Cukier Chaim (2)Mordka Wólf i Bajla Lerer (3)Ożarów (4)syn 
(13)(a)od urodzenia (b)941   
^(1)Cukier Sura (2)NN i Rywka Cukier (3)3 stycznia 1938 Ożarów 
(4)córka rubryka 4 (5)przy matce (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)282/38 (c)13 lutego /39 

Numer domu 9, numer mieszkania 1
(1)Birencwajg Mordka (2)Josek i Chana Boksenbaum (3)2 kwietnia 
1866 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)942   (14)zmarł w Ożarowie (15)(a)15 lutego 1934 
(b)262 (c)1935 
(1)Birencwajg z Szafirów Małka Rywka (2)Icek Majer i Chaja Marja 
Cukier (3)7 stycznia 1869 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 
(13)(a)od urodzenia (b)942   

(1)Birencwajg Chaja Marja (2)Mordka i Małka Rywka Szafir 
(3)14 maja 1902 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)942   (14)Ożarów ul. Rynek (15)(a)17 października 1938     
 (1)Birencwajg Chaim Josek (2)Mordka i Małka Rywka Szafir 
(3)23 kwietnia 1892 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO nr 46 
22 grudnia 1932 UGO (13)(a)od urodzenia (b)942   (14)zmarł 
(15)(a)17 lutego 1935 (b)w Ożarowie (c)138 17 lipca 1935 
(1)Birencwajg z Cymermanów Hudesa Rywka (2)Fiszel Jankiel 
i Ruchla Fyksz (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)942

(1)Birencwajg Chaja Ruchla (2)Chaim Josek i Hudesa Rywa 
Cymerman (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)942
(1)Birencwajg Chana Łaja (2)Chaim Josek i Hudesa Rywka 
Cymerman (3)23 listopada 1916 Ożarów (4)córka (13)(a)od 
urodzenia (b)942
(1)Birencwajg Alter Icek (2)Chaim Josek i Hudesa Rywka 
Cymerman (3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)942
(1)Birencwajg Sura Jenta (2)Chaim Josek i Hudesa Rywa 
Cymerman (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)942
(1)Birencwajg Gitla (2)Chaim Josek i Hudesa Rywa 
Cymerman (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)942
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(1)Birencwajg Berek Izral (2)Chaim Josek i Hudesa Rywa 
Cymerman (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)942
(1)Birencwajg Mindla (2)Chaim Josek i Hudesa Rywa 
Cymerman (3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)942

Numer domu 9, numer mieszkania 1
(1)Filfus Symcha (2)Herszek i Estera (3)Kraśnik (4)lokator (5)złotnik 
(6)mojżeszowe (7)żonaty Chaja Marja 20 marca 1938 Ożarów (11)=(3) 
(13)(a)8 sierpnia 1930 (b)942   
(1)Filfus z Birencwajgów Chaja Maria (2)Mordka i Małka Rywka 
z Szafirów (3)14 maja 1902 Ożarów (4)przy mężu (6)mojżeszowe 
(7)zamężna Symcha 20 marca 1938 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)942 

(c)17 października 1938 
(1)Filfus Jankiel (2)Symcha i Chaja Maria z Birencwajgów 
(3)7 stycznia 1938 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy rodzicach  
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)160/38 (c)3 października 1938 
(1)Filfus Mordka (2)Symcha i Chaja Maria z Birencwajgów 
(3)1 sierpnia 1936 (4)członek rodziny (5)przy rodzicach (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)161/38 (c)3 października 1938 

Numer domu 10, numer mieszkania 1
(1)Pik Josek Nusyn (2)Wólf i Marla Kramer (3)31 stycznia 1877 Ożarów 
(4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od urodze-
nia (b)943   
(1)Pik z Niskierów Cyrla (2)Kelman i Brandla Targman (3)31 listopada 
1880 Opatów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (11)=(3) (13)(a)1 lutego 
1900 (b)943 (14)zmarła (15)(a)2 kwietnia 1939 (b)150/39 (c)28 lipca 1939 

^(1)Pik Lejbuś (2)Josek Nusyn (3)19 lipca 14 Ożarów (4)syn (6)moj-
żeszowe (10)StOp 14 marca 1934 nr 224977 paszport do Kanady 
(13)(a)od urodzenia (b)943   
^(1)Pik Sztajnhart# z Pików Metla Malla# (2)Josek Nusyn i Cyrla 
Niskier (3)10 maja 1912 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (7)zamężna 
Henoch Josef 3 marca 1934 Ożarów (9)DO ZGO 4 czerwca 1936 
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nr 31/36 NSD B 825935 (10)StOp 18 października 1937 nr 843348 
paszport do Argentyny (13)(a)od urodzenia (b)943   (14)Warszawa 
ul. Stawki 9 (15)(a)1 marca 1933 (b)26/33 (c)1 kwietnia 1933 
(17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia i ślubu. Dnia 
14 maja 1934 zameldowanie z Warszawy 94/34
^(1)Sztajnhart Henoch (2)Wólf Jankiel i Rywa Gitla Sztajnhart 
(4)członek rodziny (5)ślusarz mechanik (6)mojżeszowe (7)żonaty 
Matla 3 marca 1934 Ożarów (10)StOp 4 czerwca 1936 nr 77 
paszport do Argentyny StOp nr P-II/62/36 (11)Warszawa Plac Pa-
rysowski 6 m. 22 (13)(a)3 października 1935 (b)94 (c)21 listopada 1935 

^(1)Sztajnhart Brandla (2)Henoch i Marla z Pików (3)5 stycz-
nia 1934 Ożarów (4)członek rodziny (5)przy matce (6)mojże-
szowe (13)(a)od urodzenia (b)388   

^(1)Sztajnhart z Pików Sura Chana (2)Josef Nusyn i Cyrla 
z Niskierów (3)15 czerwca 1905 Ożarów (4)córka (5)przy mężu 
(6)mojżeszowe (12)=(3) (13)(a)od urodzenia (b)49/33 (c)18 maja 1933 

^(1)Sztajnhart Cypa Metla (2)Hejnoch i Sura Chana z Pików 
(3)5 października 1928 Ożarów (4)córka Sury (5)przy matce 
(12)=(3) (13)(a)od urodzenia (b)49/33 (c)18 maja 1933

(1)Szajbman Dacha Fajga (2)Lejbuś Jakub i Hica z Goldaserów 
(4)sublokatorka (5)handlarka (6)mojżeszowe (7)wdowa (11)Opatów Plac 
Wilsona 35 (13)(a)4 sierpnia 1939 (b)258/39 (c)15 maja 1942

(1)Szajbman Berek (2)Fajga i [Josek z Goldwaserów]B (4)subloka-
tor (5)przy matce (6)mojżeszowe (11)Opatów Plac Wilsona 35 
(13)(a)4 sierpnia 1939 (b)258/39 (c)15 maja 1942

Numer domu 11, numer mieszkania 1PW

(1)Zylberberg Chil Icek (2)Abuś i Fajga Szajndla Birenbaum (3)16 maja 
1887 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(10)POP przez Starostwo Warszawa maja 1936 nr IV 7332 (13)(a)od 
urodzenia (b)944   
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(1)Zylberberg z Lechtygierów Blima (2)Jakub Lejb i Serca z Mrotków 
(3)Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (10)Polska też [odnosi się 
do POP] (13)(a)od urodzenia (b)944  

(1)Zylberberg Szold Dawid (2)Chil Icek i Blima Lechtygier 
(3)17 grudnia 1909 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (7)żonaty Rywka 
17 października 1933 Ożarów (8)(a)kat. C (c)Ostrowiec (9)DO UGO 
nr 13/K 13 lutego 1933 (10)POP StOp 18 lutego 1939 A 2/37/33. 
Paszport do Palestyny 3 listopada 1933 B 30/188/33 (13)(a)od 
urodzenia (b)944  

(1)Zylberberg Mejlich (2)Chil Icek i Blima Lechtygier (3)1911 
Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (7)żonaty Chana 22 lipca 1936 
Ożarów (8)(a)kat. C (c)Ostrowiec (10)POP przez Starostwo 
Warszawa maja 1936 L 7332 (13)(a)od urodzenia (b)944  

(1)Zylberberg Rajzla Serca (2)Chil Icek i Blima Lechtygier 
(3)Ożarów (4)córka (10)POP przez Starostwo Warszawa maja 1936 
L 7332 (13)(a)od urodzenia (b)944  

(1)Zylberberg Ałta Idesa (2)Chil Icek i Blima Lechtygier (3)Oża-
rów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)944  

(1)Zylberberg Chaja Małka (2)Chil Icek i Blima Lechtygier (3)1921 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (10)POP przez Starostwo Warsza-
wa maja 1936 L 7332 (13)(a)od urodzenia (b)944  

(1)Zylberberg Abracham Jakow (2)Chil Icek i Blima Lechtygier 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)944  

Numer domu 12, numer mieszkania 1
(1)Garfinkiel Dawid (2)Abuś i Estera Birenbaum (3)2 lipca 1883 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (13)(a)od 
urodzenia (b)945
(1)Garfinkiel z Iwańskich Cyrla (2)Jankiel i Rajzal Tajt (3)25 kwietnia 
1886 Iwaniska pow. Opatów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od 
urodzenia (b)945

(1)Garfinkiel Estera Fajga (2)Dawid i Cyrla Iwańska (3)1915 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)945
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(1)Garfinkiel Chana Łaja (2)Dawid i Cyrla Iwańska (3)1918 
Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)945
(1)Garfinkiel Tauba (2)Dawid i Cyrla Iwańska (3)1921 Ożarów 
(4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)945
(1)Garfinkiel Izral Alter Josek (2)Dawid i Cyrla Iwańska 
(3)Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)945

Numer domu 12, numer mieszkania 2
(1)Gotlib Moszek (2)Kuna i Dobra Idesa Szef (3)Ożarów (4)lokator 
(5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)945
(1)Gotlib z Zycholców Chaja Rywka (2)Chil Moszek i Ita Perla 
Goldenwar (3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)945

(1)Gotlib Icek (2)Moszek i Chaja Rywka Zycholc (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)945
(1)Gotlib Chana (2)Moszek i Chaja Rywka Zycholc (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)945
(1)Gotlib Chil (2)Moszek i Chaja Rywka Zycholc (3)Ożarów 
(4)syn (13)(a)od urodzenia (b)945

Numer domu 13 [7], numer mieszkania 1PW

(1)Kestenbaum Mordka (2)Gerszon i Curtla Birenbaum (3)9 kwietnia 
1873 Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(13)(a)od urodzenia (b)946   (17)Wyrokiem Sądy Grodzkiego w Ożarowie 
z dnia 2 stycznia 1930 1828/29 z art. 6 / bez I skazany na 3 miesiące 
więzienia
(1)Kestenabum z Sosinowiczów Cypa (2)Frydel i Sura Krakowska 
(3)10 marca 1873 Opatów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna (13)(a)od 
urodzenia (b)946   

(1)Kestenabum Abram Szulim (2)Mordka i Cypa Sosinowicz  
(3)21 września 1902 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO nr 51/34 
26 listopada 1934 NSD B 334914 ZGO (13)(a)od urodzenia (b)946   
(14)Ćmielów ul. Sienkiewicza 33 (15)(a)12 października 1937 
(b)166/37 (c)30 października 1937 
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(1)Kestenabum Sura (2)Mordka i Cypa Sosinowicz (3)16 maja 
1905 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)946   
(1)Kestenabum Symcha (2)Mordka i Cypa Sosinowicz 
(3)26 czerwca 1908 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)UGO 
17 października 1930 nr 35 (13)(a)od urodzenia (b)946   
(1)Kestenabum Dawid Kelman (2)Mordka i Cypa Sosinowicz (3)20 
lutego 1911 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)946   
(1)Kestenabum Chana Curtla (2)Mordka i Cypa Sosinowicz 
(3)21 grudnia 1916 Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)946   

Numer domu 14, numer mieszkania 1
(1)Nusbaum z Szyfmanów Chaja (2)Izral i Sura Mandel (3)22 grudnia 
1866 Ożarów (4)właściciel domu (5)handel (6)mojżeszowe (7)wdowa  
(13)(a)od urodzenia (b)947

(1)Nusbaum Bajla Necha (2)Szlama Icek i Chaja Szyfman 
(3)Ożarów (4)córka (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)947
(1)Nusbaum Fiszel (2)Szlama Icek i Chaja Szyfman (3)21 kwietnia 
1903 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kat. A   (c)Ostrowiec (13)(a)od 
urodzenia (b)947

Numer domu 14, numer mieszkania 2
(1)Libchaber Szachna (4)lokator (11)Opole pow. Janów Lubelski 
(13)(a)1927 (b)947   

Numer domu 15, numer mieszkania 1PW

(1)Rozner Abram Moszek (2)Majer i Chana Zylberberg (3)Waśniów 
pow. Opatów (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (11)=(3)  
(13)(a)od 1878 (b)948   (14)zmarł w Ożarowie (15)(a)13 czerwca 1935 (b)268  

(c)6 czerwca 1935 
(1)Rozner Nusyn Cudyk (2)Abram Moszek i Ruchla Lederman 
(3)20 września 1900 Ożarów (4)syn (8)(a)kat. C (b)1273 (c)Ostrowiec 
(9)DO ZGO 28 października 1936 nr 66/36 NSD B 825970 (10)

StOp 12 listopada 1936 A-2/411/36 POP (13)(a)od urodzenia (b)948   
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(1)Goldsztajn Mindla Estera (2)Icek i Rywka (3)Koprzywnica 
pow. Sandomierz (11)=(3) (13)(a)1926 (b)948   

Numer domu 17, numer mieszkania 1PW

(1)Gutwajn z Epsztajnów Mindla Dwojra (2)Icek i Idek z Meklerów 
(3)18 września 1882 Ożarów (4)właściciel domu (6)mojżeszowe (7)wdowa 

(1)Gutwajn Naftuła (2)Lejba i Mindla Dwojra Epsztajn (3)14 grud-
nia 1903 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kat. C   (c)Ostrowiec 
(9)DO nr 11 8 lutego 1933 UGO (14)Lipsko ul. Rynek 12 m. 3 
(15)(a)8 lipca 1935 (b)64 (c)7 grudnia 1935 (17)Zameldowany 22 maja 
1939 nr KKRL 56/39 20 lipca 1939
^K(1)Gutwajn z Szwarcbergów Fajga (2)Chaskiel Moszek i Szyfra 
z Cukrów (4)przy mężu rubryka 2 (6)mojżeszowe (7)zamężna Naf-
tuła 14 lutego 1932 Lipsko (11)Lipsko pow. Iłża (13)(a)22 maja 1939 
(b)56/39 (c)20 lipca 1939 

^(1)Gutwajn Chaja Ruchla (2)Naftuła i Fajga Szwarcberg 
(3)19 października 1933 Lipsko pow. Iłża (4)córka (5)przy ro-
dzicach (6)mojżeszowe (11)Lipsko pow. Iłża (13)(a)22 maja 1939 
(b)56/39 (c)20 lipca 1939
^(1)Gutwajn Chaskiel Moszek Icek (2)Naftuła i Fajga 
Szwarcberg (3)27 czerwca 1939 Ożarów (4)syn (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)141/39 (c)28 lipca 1939 

^(1)Gutwajn Szyja Mordka (2)Lejba i Mindla Dwojra Epsztajn 
(3)15 stycznia 1907 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kat. C   

(c)Ostrowiec (9)DO nr 50 29 grudnia 1932 UGO (10)POP StOp 
13 marca 1933 A-2/285/33 
^(1)Gutwajn Chil Chaim (2)Lejba i Mindla Dwojra Epsztajn 
(3)23 października 1908 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (8)(a)kat. C   

(c)Ostrowiec (9)DO NSD B 334906 7 września 1934 ZGO (10)StOp 
12 listopada 1934 A-2/536/34 POP 
^(1)Gutwajn Dawid (2)Lejba i Mindla Dwojra Epsztajn 
(3)10 września 1916 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe (9)DO nr 10/36 
ZGO NSD B 335000 (10)StOp 9 września 1937 A-2/492/37 POP 

Ulica Rynek
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^(1)Kalman Icek (2)Izrael Josek i Mindla z Brafmanów (3)12 kwietnia 
1900 Kraśnik (4)pracownik (5)piekarz (6)mojżeszowe (8)(a)kat. A (b)75 

(c)Kraśnik (9)DO nr 16/33 17 lutego 1933 UGO (10)POP StOp 27 marca 
1933 A-2/82/33 [StOp 5 lutego 1933 P 11/20/39 paszport do Brazylii 
nr 224924] (11)Zaklików pow. Janów Lubelski (12)Ożarów (13)(a)3 stycz-
nia 1931 (b)16/33 (c)17 lutego 1933 
^K(1)Kelman z Wajntraubów Elka (2)Herszek i Dwojra z Laksów 
(3)Kraśnik (4)przy mężu (5)przy mężu (6)mojżeszowe (11)=(3) 
(13)(a)21 sierpnia 1937 (b)152/37 (c)1 marca 1938 

Numer domu 18, numer mieszkania 1
(1)Namberg Jankiel (2)Majer i Dwojra Djament (3)1880 Zwoleń 
pow. konecki (4)właściciel domu (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty 
(1)Namberg z Frydmanów Chana Ita Eta (2)Szmul i Krandla Wilden-
berg (3)24 listopada 1878 Ożarów (4)żona (6)mojżeszowe (7)zamężna 

(1)Namberg Fiszel (2)Jankiel i Chana Eta Frydman(3)20 marca 
1917 Ożarów (4)syn (6)mojżeszowe 
(1)Namberg z Rozenbergów Perla (2)Luzia i Chaja Udla 
Rotsztajn (3)16 grudnia 1911 Słupia Nowa pow. Kielce (4)żona 3 
(6)mojżeszowe 

Numer domu 19, numer mieszkania 1
(1)Cukier z Wajnbergów Estera (2)Lejzor Pinkwas i Ałta Grynbaum 
(3)Opatów (4)matka (11)=(3) (13)(a)1889 (b)942   (15)(a)19 marca 1934 (b)252 

(c)21 kwietnia 1934
^(1)Cukier Icek (2)Szol Dawid i Estera Wajnberg (3)27 maja 1883# 
Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (9)DO ZGO 43/36 7 lipca 
1936 NSD B 825927 (10)StOp 2 lipca 1936 K-2/246/36 POP (13)(a)

od urodzenia (b)942   
^(1)Cukier z Engiclów Sura Rywka (2)Wolf Gabryel […] 
z Bursztynów (3)13 lutego 1890* Lipsko pow. Iłża (4)żona (11)=(3) 
(13)(a)13 lutego 1906 (b)942   
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^(1)Cukier Majmin Cukier# Necha (2)Icek i Sura Rywka 
z Engiclów (3)20 listopada 1909# Ożarów (4)córka (9)DO NSD 
952819 UGO 19 lutego 1934 (13)(a)od urodzenia (b)942   
(14)Warszawa ul. Franciszkańska 7 (15)(a)20 marca 1934 
(b)111/34 (c)12 maja 1934 (17)Poprawiono na mocy metryki 
urodzenia.
^(1)Cukier Szol Dawid (2)Icek i Sura Rywka z Engiclów 
(3)20 maja 1912# Ożarów (4)syn (9)DO nr 25/35 NSD B 
334993 11 maja 1935 ZGO (13)(a)od urodzenia (b)942   
^(1)Cukier Perla (2)Icek i Sura Rywka z Engiclów (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)942   
^(1)Cukier Gawryel Wólf (2)Icek i Sura Rywka z Engiclów 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)942 

^(1)Kronenblat Gabryel Gawryel# Lejb (2)Wólf i Pesa Ruchla 
z Engliców (3)23 kwietnia 1909 Lipsko pow. Iłża (4)zięć 
(5)handlarz (7)żonaty Ałta Pesa 4 maja 1931 Ożarów (9)DO 
nr 40/36 8 lipca 1936 ZGO NSD B 825944 (11)=(3) (13)(a)1929 

(b)942 (17)Poprawiono na mocy metryki urodzenia
^(1)Kronenblat z Cukrów Ałta Pesa (2)Icek i Sura Rywka 
z Engliców (3)10 września 07 Ożarów (4)żona (7)zamężna 
Gabryel Lejb 4 maja 1931 Ożarów (13)(a)od urodzenia (b)942   

^(1)Kronenblat Rafael Menachem Mendel (2)Gabryel 
Lejb i Ałta Pesla z Cukrów (3)24 maja 1932 Ożarów 
(4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)41/31 (c)26 kwietnia 1934 
^(1)Kronenblat Jakób Mosze Elizer (2)Gabryel Lejb 
i Ałta Pesla z Cukrów (3)30 kwietnia 1931 Ożarów 
(4)syn (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)35/34 (c)30 kwietnia 1934 
^(1)Kronenblat Chanyna Wolf (2)Gawryel Lejb i Ałta 
Pesla z Cukrów (3)4 listopada 1936 Ożarów (4)syn (5)przy 
rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)245/36 

(c)8 lutego 1937 
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Numer domu 20, numer mieszkania 1
(1)Bursztyn Chaskiel Jankiel (2)Nachman i Ruchla Zoberman 
(3)Ożarów (4)właściciel domu (5)handlarz (13)(a)od urodzenia (b)943   
(17)Wyrokiem Sądu Wojskowego w Kielcach z dnia 8 marca 1927 
719/26 za dezercję skazany na 7 miesięcy więzienia
(1)Bursztyn z Fromów Chaja Gitla (2)Hejnoch i Sura z Hendinów 
(3)Łódź (4)żona (11)=(3) (13)(a)15 lutego 1923 (b)943

(1)Bursztyn Ruchla (2)Chaskiel Jankiel i Chaja Gitla z Fromów 
(3)Ożarów (4)córka (13)(a)od urodzenia (b)943
(1)Bursztyn Nachman (2)Chaskiel Jankiel i Chaja Gitla z Fromów 
(3)Ożarów (4)syn (13)(a)od urodzenia (b)943
(1)Bursztyn Chana Łaja (2)Chaskiel i Chaja Gitla z Fromów 
(3)5 lutego 1934 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe 
(13)(a)od urodzenia (b)382

 (1)Hopteter z Lauferów Chana (2)Szyja Moszek i Fajga Laufer 
(4)lokator (5)drogistka (6)mojżeszowe (11)Kraków (13)(a)30 listopada 1940 
(b)220/40 (c)20 czerwca 42 
(1)Hopteter z Reichów Ernestyna (2)Markus (4)lokator (6)mojżeszowe 
(11)Kraków (13)(a)30 listopada 1940 (b)220/40 (c)20 czerwca 42

(1)Rozenberg Maurycy Ela (2)Josef i Elka Freidenreich (4)członek 
rodziny (5)aptekarz (6)mojżeszowe (11)Kraków (13)(a)30 listopada 1940 
(b)220/40 (c)20 czerwca 42
(1)Rozengerb z Hopteterów Sara Judith (2)Majer i Chana Laufer 
(3)1908 Zakliczyn* (4)członek rodziny (5)drogistka (6)mojżeszowe 
(11)Kraków (13)(a)30 listopada 1940 (b)220/40 (c)20 czerwca 42 

Numer domu 21, numer mieszkania 2
(1)Hochman z Roznerów Sura (2)Abram Moszek i Ruchla Lederman 
(3)Ożarów (4)lokator (5)handel (13)(a)od urodzenia (b)943   

(1)Hochman Alter Majer (2)Jankiel Dawid i Sura z Roznerów 
(3)Ożarów (4)syn (8)(a)kat. E   (c)Ostrowiec (13)(a)od urodzenia (b)943   
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(1)Hochman Hersz Wolf (2)Jankiel Dawid i Sura z Roznerów 
(3)25 lutego 1917 Ożarów (4)syn (7)kupiec (6)mojżeszowe (7)kawaler 
(9)ZGO DO 5/39 18 stycznia 1939 NSD E 651611 (10)POP StOp 
24 lutego 1939 A-2/112/39 (13)(a)od urodzenia (b)943   
(1)Hochman Chawa Rocha (2)Jankiel Dawid i Sura z Roznerów 
(3)3 lutego 1919 Ożarów (4)córka (9)ZGO DO 25 15 stycznia 1940 
(13)(a)od urodzenia (b)943 (14)Wierzbnik ul. Piłsudskiego 48 
(15)(a)23 czerwca 1938 (b)87/38 (c)20 czerwca 1939 

(1)Grafertajn Gitla (2)Moszek i Hesa Licht (6)mojżeszowe (11)Kraśnik 
ul. Narutowicza (13)(a)14 maja 1934 (b)95/34 (c)14 maja 1934 

Numer domu 20, numer mieszkania 3
(1)Mandel Nachman Icek (2)Jankiel i Dwojra Gitla Grynszpancholc 
(3)Ożarów (4)lokaor (5)handalarz (8)(a)nie wyszkolony   (c)Ostrowiec 
(13)(a)od urodzenia (b)943
(1)Mandel z Enderów Rochma (2)Jankiel Szulim i Sura Hochman 
(3)Ożarów (4)żona (13)(a)od urodzenia (b)943

(1)Mandel Dwojra (2)Nachman Icek i Rochma Ender (3)Ożarów 
(4)córka (13)(a)od urodzenia (b)943

Numer domu 21, numer mieszkania 1
(1)Blajberg z Bursztynów Ruchla (2)Pejsak i Rajzla Boksenbaum 
(3)Ożarów (4)handel (14)zmarła (15)(a)23 lutego 1938 (b)151/38 

(c)3 października 1938 
(1)Blajberg Nuta (2)Josek i Ruchla Bursztyn (3)20 kwietnia 1893 
Ożarów (4)syn (5)handlarz (6)mojżeszowe (7)żonaty (8)(a)kat. C 

(b)1169 (c)Ostrowiec 
(1)Blajberg z Cukiermanów Szajndla Ruchla (2)Szmul i Sura 
Minc (3)Sandomierz (7)zamężna (11)=(3) (13)(a)13 lutego 1923     

(1)Blajberg Estera (2)Nuta i Szajndla Ruchla Cukierman 
(3)Ożarów (4)córka
(1)Blajberg Chawa (2)Nuta i Szajndla Ruchla Cukierman 
(3)Ożarów (4)córka

Ulica Rynek
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^(1)Blajberg Rywka (2)Nuta i Szajndla Ruchla z Cukierma-
nów (3)10 stycznia 1935 Ożarów (4)członek rodziny rub-
ryka II (5)przy rodzicach (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia 

(b)227/36 (c)18 grudnia 1935 

^(1)Blajberg Nuta (2)Moszek Gabryel i Hena Chana Brykman 
(3)20 czerwca 1904 Ożarów (4)wnuczek (5)handlarz (6)mojże-
szowe (7)żonaty Cyrla 24 grudnia 1935 Ożarów 
(9)DO nr 41/35 NSD B 334951 22 sierpnia 1935 ZGO 
(13)(a)od urodzenia 

^(1)Blajberg Moszek Majer (2)Nuta i Cyrla Tenenbaum 
(3)9 kwietnia 1935 Ożarów (4)członek rodziny rubryka 6 
(5)przy ojcu (6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)237/36 

(c)31 grudnia 1935 (14)zmarł (15)(a)12 września 1936   

(c)12 września 1936 
^(1)Baljberg Ruchla Tauba (2)Nuta i Cyrla Tenenbaum 
(3)2 stycznia 1939 Ożarów (4)córka (5)przy rodzicach 
(6)mojżeszowe (13)(a)od urodzenia (b)147/39 

(c)28 lipca 1939 

^(1)Cherszenhorn Szmul Ela (2)Mendel i Cypa Kop (3)23 sierpnia 1890 
Skarbka Dobra gm. Pętkowice* (4)lokator (5)handlarz (6)mojżeszowe 
(11)Pisienica gm. Zblewo pow. Starogardzki (13)(a)31 sierpnia 1937 
(b)159 (c)27 listopada 1937 
^(1)Herszenhorn z Blajbergów Hudesa (2)Josek i Ruchla Bursztyn 
(4)członek rodziny (5)przy matce (6)mojżeszowe (11)Łódź ul. Kilińskiego 
40 (13)(a)14 marca 1935 (b)23 (c)22 listopada 1935

^(1)Herszenhorn Łaja (2)Szmul Ela i Hudesa Blajberg (4)członek 
rodziny (5)przy matce (6)mojżeszowe (11)Łódź ul. Kilińskiego 40  
(13)(a)14 marca 1935 (b)23 (c)22 listopada 1935
^(1)Herszenhorn Chaja Rajzla (2)Szmul Ela i Hudesa Blajberg 
(4)córka (5)przy ojcu (6)mojżeszowe (11)Łódź ul. Śródmiejska 
(13)(a)16 maja 1938 (b)49/38 (c)18 maja 1938 
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Numer domu 21, numer mieszkania 2
(1)Zylberberg Chaim Icek (2)Szulim i Łaja (3)19 czerwca 1901# Ćmie-
lów (4)lokator (5)handlarz (8)(a)kat. D (b)1926 (c)Ostrowiec (11)Sandomierz 
(13)(a)1928 (b)949   (17)Wpisano na mocy metryki urodzenia#

(1)Zylberberg Abram (2)Chaim Icek (3)Ostrowiec (4)syn (13)(a)1928 

(b)949   

(1)Baljberg Blima (2)Josek i Ruchla Bursztyn (3)Ożarów (13)(a)od uro-
dzenia (b)949   

Ulica Rynek
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Spis fotografii
• Fot. 01–04. List Manfreda Kornblütha, sygn. 210/536 – Korespon-

dencja Rady Starszych Ludności Żydowskiej w Ożarowie z AJDC 
w Krakowie, k. 23-26. / Skany pochodzą ze zbiorów Żydowskiego 
Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie.

• Fot. 05 – Protokół określenia wieku Zysela Szermana – 7 kwietnia 
1912 / Ze zbiorów Carole Sherman (dalej: CS)

• Fot. 06 – Protokół określenia wieku Zysela Szermana – 1915 / CS
• Fot. 07 – Zaświadczenie o niekaralności Zysela Szermana – 16 czerwca 

1930 / CS
• Fot. 08 – Poświadczenie autentyczności – 17 czerwca 1930 / CS
• Fot. 09 – Zezwolenie Froima Szermana na wyjazd jego syna Zysela 

do Kanady – 1930 rok / CS
• Fot. 10 – Wejście do synagogi w Ożarowie – lata 1928–1939 / BOŻnica
• Fot. 11 – Żydzi wracający z synagogi do domu – 15 września 1939 

roku / domena publiczna (dalej: DP), kolor: BOŻnica
• Fot. 12–13 – Ożarów. Okupacja. Cmentarz. Judenfriedhof, 1939–

1944, fot. NN, nr inw. ŻIH-7214. / Fotografia pochodzi ze zbio-
rów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma  
w Warszawie. / wersja oryginalna, kolor: BOŻnica

• Fot. 14–15 – Ożarowski kirkut – lata 60. XX wieku / DP, kolor: 
BOŻnica

• Fot. 16 – Drejdle z Ożarowa / BOŻnica
• Fot. 17 – Damska obrączka z Ożarowa / BOŻnica
• Fot. 18 – Zysel Szerman – późne lata 20. XX wieku / CS
• Fot. 19 – Ałta, Sura i Froim Szerman – 1930 rok / CS
• Fot. 20 – Moszek Szerman / CS, kolor: BOŻnica
• Fot. 21 – Rynek w Ożarowie / 1939 / repr. RSW / Forum
• Fot. 22 – Dolina Gmin w Instytucie Pamięci Męczenników i Bo-

haterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie / 12 grudnia 2018 
roku / BOŻnica

• Fot. 23 – Spotkanie z duchowym przywódcą Ozaroverów Tan-
chumem Beniaminem Beckerem w Esh Dat w Bnei Brak, Izrael  
/ 19 grudnia 2018 roku / fot. Hannah Katsman
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Fot. 10 – wejście do Synagogi w oŻarowie – Lata 1928–1939 / boŻnica



Fot. 11 – Żydzi wracający z Synagogi do domu – 15 września 1939 roku / 
domena pubLiczna (daLej: dp), koLor: boŻnica

Ben Zion Wacholder wspomina, że „Niemcy używali synagogi miejskiej 
jako stajni dla koni, a większość sztiblech, gdzie przed wojną modlili 
się chasydzi z różnych odłamów, była teraz zamknięta. Tak więc od 
Rosz ha-Szana 1939 roku, kiedy Sefer Tora została do nas przeniesio-
na, nasz dom służył jako mały podziemny szul” (BOŻnica, t. I, s. 90).  
W 1939 święto Rosz ha-Szana wypadało w dniach 14–15 września. Praw-
dopodobieństwo, że to zdjęcie zostało wykonane, gdy zabierano Torę 
z synagogi zapewne jest niewielkie. Chłopiec na pierwszym planie 
przypomina Ben Ziona z innego zdjęcia. To nie może być on, ponie-
waż kiedy robiono to zdjęcie miał już 18 lat. Jednak jego młodszy brat 
Aron urodził się 2 sierpnia 1926 roku – miał zatem wówczas 13 lat. 
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Fot. 12–13 – oŻarów. okupacja. cmentarz. judenFriedhoF, 1939–1944, 
Fot. nn , nr inw. Żih-7214.

Fotografia pochodzi ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego
im. E. Ringelbluma w Warszawie. / wersja oryginalna, kolor: BOŻnica



Fot. 14–15 – oŻarowSki kirkut – Lata 60. XX wieku / dp, koLor: boŻnica



Fot. 16 – drejdLe z oŻarowa / boŻnica

Drejdł (jid.) – bączek. Zabawka używana do popularnej gry podczas 
Chanuki. Żydzi wykorzystywali do gry wirujące bączki już w okresie 
grecko-rzymskim, ale dopiero w średniowieczu wśród Żydów aszke-
nazyjskich stały się popularne czteroboczne bączki, podobne do 
tych, które używane są współcześnie. Mogą być wykonane z różno-
rodnych materiałów, nawet kosztownych, takich jak kość słoniowa 
czy srebro. Najpopularniejsze jednak są drewniane, chociaż spotkać 
można także wykonane z ołowiu, papieru, plastiku. Każdy bok bącz-
ka oznaczony jest jedną z czterech liter alfabetu hebrajskiego: nun, 
gimel, he, szin, które – zgodnie z tradycją – są pierwszymi literami słów 
w języku jidysz: nem (bierz) lub niszt (nic); gib (daj) lub ganc (wszyst-
ko); halb (pół) i szteł (połóż [wszystko]) lub szlecht (źle). Grę zaczy-
nano od ustalenia, jakiego rodzaju i jak wysoka będzie stawka (jako 
fantów używano np. orzechów, cukierków, pieniędzy). Gracze kolej-
no rozkręcali drejdła, a litera, która pozostawała na górze, gdy bą-
czek upadł, oznaczała dla gracza rodzaj wygranej. Zabawa nabrała 
większego znaczenia, gdy zamieszczane litery zaczęto interpretować, 
jako skrót słów hebrajskich, nawiązujących do wydarzeń, opisanych 
w Księdze Machabeuszy: Nes gadol haj(j)a szam (hebr., Cud wielki 
wydarzył się tam). W Izraelu literę szin zastępuje się literą pe (skrót 
hebr. po = tutaj; cud wielki wydarzył się tutaj); I.K. Brzewska, Drejdł,  
w: Polski Słownik Judaistyczny, jhi.pl/psj/drejdl (31.05.2020).



Fot. 17 – damSka obrączka z oŻarowa / boŻnica

Grawer zawiera abrewiaturę modlitwy wypowiadanej przez kobietę 
podczas Erew Szabat: „Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król 
Świata, który uświęcił nas swoimi przykazaniami i nakazał nam zapa-
lać świecę na Szabat". 



Fot. 18 – ZyseL sZerMan 
późne Lata 20. XX wieku / cS
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Fot. 19 – ałta, Sura i Froim Szerman – 1930 rok / cS
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Fot. 20 – moSzek Szerman / cS, koLor: boŻnica



 Fot. 21 – rynek w oŻarowie / 1939 / repr. rSw / Forum

zdjęcie doStępne tyLko w werSji drukowanej





Fot. 22 – doLina gmin w inStytucie pamięci męczenników i bohaterów  
hoLokauStu yad VaShem w jerozoLimie / 12 grudnia 2018 roku / boŻnica

Fot. 23 – Spotkanie z duchowym przywódcą OzarOverów  
tanchumem beniaminem beckerem w eSh dat w bnei brak, izraeL  

/ 19 grudnia 2018 roku / Fot. hannah katSman
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