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INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach  
 
2683 Akta miasta Iłży 1915-1945 
1A Spis wyborców Rady Miejskiej miasta Iłży, okręg I, akta za 1934 r., kart 14 [w jednostce wykaz 

osób uprawnionych do głosowania. Sporządzony według ulic. Informacje zawarte w tabelach. 
W poszczególnych kolumnach: liczba porządkowa; ulica; nr domu; nazwisko i imię; data 
urodzenia (dzień/miesiąc/rok); od kiedy mieszka w gminie; oddał głos w wyborach 
ogólnych/uzupełniających (niewypełnione); uwagi (w rubryce podana jest informacja czym 
poszczególne osoby się zajmowały np. kupiec, rolnik, gospodyni, przy ojcu, właściciel garbarni 
itp. Ewentualnie pojawia się informacja o tym, że dana osoba opuściła gminę (lub zmarła) np. 
Brazylia, Francja, Łódź, służy w wojsku,)]. W jednostce znajdują się nazwiska osób pochodzenia 
żydowskiego. 

 
2A Spis wyborców Rady Miejskiej miasta Iłży, okręg I, akta za 1934 r., kart 14 [w jednostce wykaz 

osób uprawnionych do głosowania. Sporządzony według ulic. Informacje zawarte w tabelach. 
W poszczególnych kolumnach: liczba porządkowa; ulica; nr domu; nazwisko i imię; data 
urodzenia (dzień/miesiąc/rok); od kiedy mieszka w gminie; oddał głos w wyborach 
ogólnych/uzupełniających (niewypełnione); uwagi (w rubryce podana jest informacja czym 
poszczególne osoby się zajmowały np. kupiec, rolnik, gospodyni, przy ojcu, właściciel garbarni 
itp. Ewentualnie pojawia się informacja o tym, że dana osoba opuściła gminę (lub zmarła) np. 
Brazylia, Francja, Łódź, służy w wojsku,)]. W jednostce znajdują się nazwiska osób pochodzenia 
żydowskiego. 

 
3A Spis wyborców Rady Miejskiej miasta Iłży, akta za 1934 r., kart 15 [w jednostce wykaz osób 

uprawnionych do głosowania. Sporządzony według ulic. Informacje zawarte w tabelach. W 
poszczególnych kolumnach: liczba porządkowa; ulica; nr domu; nazwisko i imię; data urodzenia 
(dzień/miesiąc/rok); od kiedy mieszka w gminie; oddał głos w wyborach 
ogólnych/uzupełniających (niewypełnione); uwagi (w rubryce podana jest informacja czym 
poszczególne osoby się zajmowały np. kupiec, rolnik, gospodyni, przy ojcu, właściciel garbarni 
itp. Ewentualnie pojawia się informacja o tym, że dana osoba opuściła gminę (lub zmarła) np. 
Brazylia, Francja, Łódź, służy w wojsku,)]. W jednostce znajdują się nazwiska osób pochodzenia 
żydowskiego. 
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4A Spis wyborców Rady Miejskiej miasta Iłży, obwód II, akta za 1934 r., kart 15 [w jednostce wykaz 

osób uprawnionych do głosowania. Sporządzony według ulic. Informacje zawarte w tabelach. 
W poszczególnych kolumnach: liczba porządkowa; ulica; nr domu; nazwisko i imię; data 
urodzenia (dzień/miesiąc/rok); od kiedy mieszka w gminie; oddał głos w wyborach 
ogólnych/uzupełniających (niewypełnione); uwagi (w rubryce podana jest informacja czym 
poszczególne osoby się zajmowały np. kupiec, rolnik, gospodyni, przy ojcu, właściciel garbarni 
itp. Ewentualnie pojawia się informacja o tym, że dana osoba opuściła gminę (lub zmarła) np. 
Brazylia, Francja, Łódź, służy w wojsku,)]. W jednostce znajdują się nazwiska osób pochodzenia 
żydowskiego. 

 
5A Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy wyborze radnych miejskich i ich zastępców 

w mieście Iłży, akta za 1939 r., kart 48 [w jednostce alfabetyczny wykaz osób uprawnionych do 
głosowania. Informacje zawarte w tabelach (zajmują dwie sąsiadujące strony. W 
poszczególnych kolumnach: liczba porządkowa; nazwisko; imię; nazwa ulicy; nr domu; data 
urodzenia; od kiedy mieszka w mieście; stwierdzenie oddania głosu (w głosowaniu: 
głównym/ściślejszym; w wyborach uzupełniających); uwagi oraz odnotowania specjalnego 
tytułu zapisu (najczęściej niewypełnione)]. W jednostce występują nazwiska osób pochodzenia 
żydowskiego.   

 
6A Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy wyborze radnych miejskich i ich zastępców 

w mieście Iłży okręgu nr III, akta za 1939 r., kart 46 [w jednostce alfabetyczny wykaz osób 
uprawnionych do głosowania. Informacje zawarte w tabelach (zajmują dwie sąsiadujące 
strony. W poszczególnych kolumnach: liczba porządkowa; nazwisko; imię; nazwa ulicy; nr 
domu; data urodzenia; od kiedy mieszka w mieście; stwierdzenie oddania głosu (w głosowaniu: 
głównym/ściślejszym; w wyborach uzupełniających); uwagi oraz odnotowania specjalnego 
tytułu zapisu (najczęściej niewypełnione)]. W jednostce występują nazwiska osób pochodzenia 
żydowskiego.   

 
7A Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy wyborze radnych miejskich i ich zastępców 

w mieście Iłży okręgu nr I, akta za 1939 r., kart 46 [w jednostce alfabetyczny wykaz osób 
uprawnionych do głosowania. Informacje zawarte w tabelach (zajmują dwie sąsiadujące 
strony. W poszczególnych kolumnach: liczba porządkowa; nazwisko; imię; nazwa ulicy; nr 
domu; data urodzenia; od kiedy mieszka w mieście; stwierdzenie oddania głosu (w głosowaniu: 
głównym/ściślejszym; w wyborach uzupełniających); uwagi oraz odnotowania specjalnego 
tytułu zapisu (najczęściej niewypełnione)]. W jednostce występują nazwiska osób pochodzenia 
żydowskiego.   

 
110 Akta dotyczące izraelskiej gminy wyznaniowej (wykaz rodzin wyznania mojżeszowego, 

korespondencja), akta za 1916 r., kart 54 [jednostka jest niedostępna do kwerendy ponieważ 
znajduje się w bardzo złym stanie technicznym]  

 
142 Akta Urzędu Gminnego w Iłży dotyczące dozoru bożniczego w Iłży, akta za 1918 r., kart 19, [jak 

w tytule, wykazy w postaci tabel, zaświadczenia, notatki urzędowe itp.] 
 
149 Spis wyborców do Sejmu obwodu głosowania nr 13 Iłża „B” Okręgu nr 20, akta za 1928 r.,  [w 

jednostce spis wyborców uprawnionych do głosowania. Sporządzony według ulic. Informacje 
w postaci tabel. W poszczególnych kolumnach: nr porządkowy; ulica; nr domu; nazwisko i imię; 
data urodzenia albo wiek (najczęściej podany wiek); zawód (np. farbiarz, służąca, wyrobnik, 
fotograf, murarz); odkąd zamieszkuje w obwodzie; otrzymał kopertę; złożył kopertę; uwagi 
(trzy ostanie kolumny najczęściej niewypełnione]. W jednostce znajdują się informacje 
dotyczące osób pochodzenia żydowskiego. 
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150 Spis wyborców do Sejmu obwodu głosowania nr 15 Iłża „B” Okręgu nr 23, akta za 1928 r., kart 

22 [w jednostce spis wyborców uprawnionych do głosowania. Sporządzony według ulic. 
Informacje w postaci tabel. W poszczególnych kolumnach: nr porządkowy; ulica; nr domu; 
nazwisko i imię; data urodzenia albo wiek (najczęściej podany wiek); zawód (np. farbiarz, 
służąca, wyrobnik, fotograf, murarz); odkąd zamieszkuje w obwodzie; otrzymał kopertę; złożył 
kopertę; uwagi (trzy ostanie kolumny najczęściej niewypełnione]. W jednostce znajdują się 
informacje dotyczące osób pochodzenia żydowskiego. 

 
151 Spis wyborców do Sejmu obwodu głosowania nr 14 Iłża „B” Okręgu nr 23, akta za 1928 r., kart 

32 [w jednostce spis wyborców uprawnionych do głosowania. Sporządzony według ulic. 
Informacje w postaci tabel. W poszczególnych kolumnach: nr porządkowy; ulica; nr domu; 
nazwisko i imię; data urodzenia albo wiek (najczęściej podany wiek); zawód (np. farbiarz, 
służąca, wyrobnik, fotograf, murarz); odkąd zamieszkuje w obwodzie; otrzymał kopertę; złożył 
kopertę; uwagi (trzy ostanie kolumny najczęściej niewypełnione]. W jednostce znajdują się 
informacje dotyczące osób pochodzenia żydowskiego. 

 
152 Spis alfabetyczny wyborców do Sejmu obwodu głosowania nr 15 Iłża „B” okręgu nr 23, akta za 

1930 r., kart 26 [w jednostce spis wyborców uprawnionych do głosowania. Sporządzony 
według ulic. Informacje w postaci tabel. W poszczególnych kolumnach: nr porządkowy; ulica; 
nr domu; nazwisko i imię; data urodzenia albo wiek (najczęściej podany wiek); zawód (np. 
farbiarz, służąca, wyrobnik, fotograf, murarz); odkąd zamieszkuje w obwodzie; otrzymał 
kopertę; złożył kopertę; uwagi (trzy ostanie kolumny najczęściej niewypełnione]. W jednostce 
znajdują się informacje dotyczące osób pochodzenia żydowskiego. 

 
153 Spis wyborców do Sejmu obwodu głosowania nr 15 Iłża „B” Okręgu nr 23, akta za 1928 r., kart 

31 [w jednostce spis wyborców uprawnionych do głosowania. Sporządzony według ulic. 
Informacje w postaci tabel. W poszczególnych kolumnach: nr porządkowy; ulica; nr domu; 
nazwisko i imię; data urodzenia albo wiek (najczęściej podany wiek); zawód (np. farbiarz, 
służąca, wyrobnik, fotograf, murarz); odkąd zamieszkuje w obwodzie; otrzymał kopertę; złożył 
kopertę; uwagi (trzy ostanie kolumny najczęściej niewypełnione]. W jednostce znajdują się 
informacje dotyczące osób pochodzenia żydowskiego. 

 
154 Spis wyborców do Sejmu obwodu głosowania nr 14 Iłża „B” Okręgu nr 20, akta za 1928 r., kart 

22 [w jednostce spis wyborców uprawnionych do głosowania. Sporządzony według ulic. 
Informacje w postaci tabel. W poszczególnych kolumnach: nr porządkowy; ulica; nr domu; 
nazwisko i imię; data urodzenia albo wiek (najczęściej podany wiek); zawód (np. farbiarz, 
służąca, wyrobnik, fotograf, murarz); odkąd zamieszkuje w obwodzie; otrzymał kopertę; złożył 
kopertę; uwagi (trzy ostanie kolumny najczęściej niewypełnione]. W jednostce znajdują się 
informacje dotyczące osób pochodzenia żydowskiego. 

 
155 Spis alfabetyczny wyborców do Sejmu obwodu głosowania nr 15 Iłża „B” okręgu nr 20, akta za 

1930 r., kart 15 [w jednostce spis wyborców uprawnionych do głosowania. Sporządzony 
według ulic. Informacje w postaci tabel. W poszczególnych kolumnach: nr porządkowy; ulica; 
nr domu; nazwisko i imię; data urodzenia albo wiek (najczęściej podany wiek); zawód (np. 
farbiarz, służąca, wyrobnik, fotograf, murarz); odkąd zamieszkuje w obwodzie; otrzymał 
kopertę; złożył kopertę; uwagi (trzy ostanie kolumny najczęściej niewypełnione]. W jednostce 
znajdują się informacje dotyczące osób pochodzenia żydowskiego. 

 
159 Spis wyborców do Sejmu miasta Iłży obwód głosowania nr 13, akta za 1938 r., kart 36 

[alfabetyczny wykaz osób uprawnionych do głosowania. Informacje w postaci tabel. W 
poszczególnych kolumnach: nr porządkowy; nazwisko i imię; data urodzenia; zawód; miejsce 
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zamieszkania (miejscowości ulica i nr domu); data od kiedy mieszka w obwodzie głosowania; 
uwagi]. W jednostce znajdują się materiały dotyczące osób pochodzenia żydowskiego.   

 
160 Spis wyborców do Sejmu miasta Iłży obwód głosowania nr 14, akta za 1938 r., kart 36 

[alfabetyczny wykaz osób uprawnionych do głosowania. Informacje w postaci tabel. W 
poszczególnych kolumnach: nr porządkowy; nazwisko i imię; data urodzenia; zawód; miejsce 
zamieszkania (miejscowości ulica i nr domu); data od kiedy mieszka w obwodzie głosowania; 
uwagi]. W jednostce znajdują się materiały dotyczące osób pochodzenia żydowskiego.   

 
161 Lista osób mających prawo do głosowania na uchwale gminnej oraz osób pozbawionych prawa 

do wyboru Rady Miejskiej miasta Iłży, akta za 1925 r., kart 38 [Jak w tytule. Materiał w postaci 
tabeli. W jednostce występują osoby pochodzenia żydowskiego].  

 
367 Podania o wydanie koncesji na drobny handel, akta za 1919 r., kart 118 (poza podaniami o 

wydanie koncesji na drobny handel w jednostce znajduje się liczna korespondencja związane 
ze sprawami handlowymi w Iłży). W jednostce znajdują się materiały dotyczące osób 
pochodzenia żydowskiego.   

 
368 Akta tyczące się handlu, przemysłu, rzemiosła i bezrobocia (Wykaz towarów przemysłowych 

będących w handlu, podania o wydanie kart rejestracyjnych, ceny na artykuły przemysłowe), 
akta za lata 1933-1934, kart [wykazy: handlarzy spożywczych i kolonialnych, właścicieli młynów 
i składów mąki, wytwórni napojów chłodzących, właścicieli piekarń, handlarzy tłuszczów 
zwierzęcych, mięsa i przetworów mięsnych, właścicieli restauracji, piwiarń, jadłodajni, 
właścicieli/dzierżawców kopalń i kamieniołomów, zaświadczenia tożsamości, ogłoszenia, 
korespondencja urzędowa, wykazy bezrobotnych]. Występują informacje dotyczące osób 
pochodzenia żydowskiego.    

 
369 Akta tyczące się handlu, przemysłu, rzemiosła i bezrobocia, akta za lata 1934-1935, kart 388 

[wykazy: handlarzy spożywczych i kolonialnych, właścicieli młynów i składów mąki, wytwórni 
napojów chłodzących, właścicieli piekarń, handlarzy tłuszczów zwierzęcych, mięsa i 
przetworów mięsnych, właścicieli restauracji, piwiarń, jadłodajni, właścicieli/dzierżawców 
kopalń i kamieniołomów, zaświadczenia tożsamości, ogłoszenia, korespondencja urzędowa, 
wykazy bezrobotnych]. Występują informacje dotyczące osób pochodzenia żydowskiego.    

 
370 Akta tyczące się handlu i przemysłu, akta za 1926 r., kart 200 [sprawy handlu i przemysłu, 

korespondencja, wykazy itp.]. W jednostce znajdują materiały dotyczące osób pochodzenia 
żydowskiego.  

 
371 Akta Urzędu Gminy Iłża tyczące się handlu i przemysłu, akta za 1923 r., kart 215 [sprawy handlu 

i przemysłu, korespondencja, wykazy itp.]. W jednostce znajdują materiały dotyczące osób 
pochodzenia żydowskiego.  

 
372 Kontrola zakładów przemysłowych i handlowych miasta Iłży (opłata czynszu), akta za 1930 r., 

kart 9 [Informacje w postaci tabeli (zajmuje dwie sąsiadujące strony). W poszczególnych 
kolumnach: liczba porządkowa; rodzaj zakładu lub handlu (np. sklep spożywczy, wyrób obuwia, 
pracownia krawiecka itp.); nazwisko i imię właściciela; miejscowość; czy zakład lub handel 
prowadzi sam właściciel, czy zastępca; od ilu lat istnieje zakład – handel (podana jest data 
otworzenia sklepu/zakładu); przez kogo wydane pozwolenie oraz data (np. Wydział Przemysłu 
w Kielcach: Patenta (data/kategoria/cena); ilu robotników, ewentualnie subiektów zatrudnia 
zakład – handel; przeciętny obrót roczny (niewypełnione); czynsz dzierżawny; czy prowadzi 
księgi handlowe; uwagi (niewypełnione)]. W jednostce przeważają informacje dotyczące 
przedsiębiorców pochodzenia żydowskiego. 
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375 Akta tyczące się handlu i przemysłu (korespondencja), akta za lata 1918-1919, kart 59 [w 

jednostce korespondencja dotycząca handlu i przemysłu (np. odpowiedzi na podania w 
sprawie udzielenia koncesji na drobną sprzedaż), obwieszczenia, rozporządzenia itp.]. W 
jednostce znajdują się materiały dotyczące osób pochodzenia żydowskiego (mowa tu o 
drobnych przedsiębiorcach).  

 
378 Akta magistratu miasta Iłży tyczące się handlu i przemysłu, akta za lata 1924-1925, kart 241 

(korespondencja dot. cen zboża, rejestracji zakładów rzemieślniczych, plakaty o targach i 
jarmarkach, cenniki, oferty różnego rodzaju przedsiębiorstw, zaświadczenia o prowadzeniu 
działalności handlowej na terenie Iłży). W dokumentacji pojawiają się informacje o osobach 
pochodzenia żydowskiego, a także o przedsiębiorstwach, których właścicielami byli Żydzi.  

 
379 Akta tyczące się handlu i przemysłu, targów, jarmarków itp. akta za 1928 r., kart 461 

(korespondencja dot. cen zboża, rejestracji zakładów rzemieślniczych, plakaty o targach i 
jarmarkach, cenniki, oferty różnego rodzaju przedsiębiorstw, zaświadczenia o prowadzeniu 
działalności handlowej na terenie Iłży). W dokumentacji pojawiają się informacje o osobach 
pochodzenia żydowskiego, a także o przedsiębiorstwach, których właścicielami byli Żydzi.  

 
380 Akta magistratu miasta Iłża tyczące się handlu, przemysłu, rzemiosła i bezrobocia, akta za 1930 

r., kart 236 [wykazy: handlarzy spożywczych i kolonialnych, właścicieli młynów i składów mąki, 
wytwórni napojów chłodzących, właścicieli piekarń, handlarzy tłuszczów zwierzęcych, mięsa i 
przetworów mięsnych, właścicieli restauracji, piwiarń, jadłodajni, właścicieli/dzierżawców 
kopalń i kamieniołomów, zaświadczenia tożsamości, ogłoszenia, korespondencja urzędowa, 
wykazy bezrobotnych]. Występują informacje dotyczące osób pochodzenia żydowskiego.    

 
381 Akta miasta Iłży tyczące się handlu, przemysłu, rzemiosła i bezrobocia, kata za 1932 r., kart 352 

[wykazy: handlarzy spożywczych i kolonialnych, właścicieli młynów i składów mąki, wytwórni 
napojów chłodzących, właścicieli piekarń, handlarzy tłuszczów zwierzęcych, mięsa i 
przetworów mięsnych, właścicieli restauracji, piwiarń, jadłodajni, właścicieli/dzierżawców 
kopalń i kamieniołomów, zaświadczenia tożsamości, ogłoszenia, korespondencja urzędowa, 
wykazy bezrobotnych]. Występują informacje dotyczące osób pochodzenia żydowskiego.    

 
418 Akta tyczące się dozoru bożniczego okręgu iłżeckiego, akta za 1919 r., kart 26 [jak w tytule, 

wykazy w postaci tabel, zaświadczenia, notatki urzędowe itp.] 
 
419 Akta Urzędu Gminy Iłża tyczące się dozoru bożniczego, okręgu iłżeckiego (korespondencja dot. 

aktów urodzeń, małżeństw i zgonów), kart 31 [jak w tytule, wykazy w postaci tabel, 
zaświadczenia, notatki urzędowe itp.] 

 
420 Akta Urzędu Gminy Iłża tyczące się dozoru bożniczego okręgu iłżeckiego 

 (korespondencja dot. opłacania składek i inna), akta za 1921 r., kart 17 [jak w tytule, wykazy w 
postaci tabel, zaświadczenia, notatki urzędowe itp.] 

 
421 Akta Urzędu Gminy Iłża tyczące się dozoru bożniczego, okręgu iłżeckiego (korespondencja dot. 

aktów urodzeń, małżeństw i zgonów), kart 11 [jak w tytule, wykazy w postaci tabel, 
zaświadczenia, notatki urzędowe itp.] 

 
422 Wykazy urodzonych, zmarłych, zaślubionych w miejscowościach należących do parafii Iłża w 

gminie Iłża. Wykazy dot. parafii żydowskiej, akta za lata 1915-1922, kart 173 [jak w tytule. 
Wykazy w postaci tabel. W kolumnach dla urodzonych: liczba porządkowa; nr aktów; imiona i 
nazwiska urodzonych; data urodzenia (dzień, miesiąc, rok); imiona rodziców i nazwisko rodowe 
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matki; miejsce urodzenia; miejscowość zapisu do księgi stałej ludności; uwagi. Dla zmarłych: 
liczba porządkowa; nr aktów; imiona i nazwiska zmarłych; wiek; imiona rodziców zmarłego i 
nazwisko rodowe matki; miejscowości w której nastąpiła śmierć; data zejścia; miejscowość w 
której zmarły był zapisany do księgi stałej ludności; uwagi. Dla zaślubionych: liczba 
porządkowa; nr aktów; imię i nazwisko nowożeńca i imiona rodziców i nazwisko rodowe matki; 
ile ma lat; z jakiej miejscowości i gminy pochodzi; imię i nazwisko panny młodej i imiona 
rodziców i nazwisko rodowe matki; ile ma lat; data zawarcia ślubu, z jakiej miejscowości i gminy 
pochodzi panna młoda, adnotacja wójta gminy o zapisaniu do ksiąg ludności. Materiały 
dotyczące osób pochodzenia żydowskiego na kartach: 10-11, 34-35, 44-45, 54-61, 66-67, 70-
71, 75-76, 83-86, 92-93, 99-102, 115-118, 124-131, 143-146, 154-155, 168-173]    

 
423 Akta Urzędu Gminy Iłża tyczące się dozoru bożniczego, okręgu iłżeckiego (korespondencja dot. 

aktów urodzeń, małżeństw i zgonów), kart 28 [jak w tytule, wykazy w postaci tabel, 
zaświadczenia, notatki urzędowe itp.] 

 
424 Akta Urzędu Gminy Iłża tyczące się dozoru bożniczego i stanu cywilnego, (wykazy wypadków 

śmierci, korespondencja dot. aktów urodzeń, małżeństw i zgonów), kart 42 [jak w tytule, 
wykazy w postaci tabel, ponadto zaświadczenie tożsamości dla Mani Brytt, notatki urzędowe 
itp.] 

 
425 Akta Stanu Cywilnego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, akta za 1925 r., kart 77 

 [korespondencja urzędowa dotycząca wydania różnego rodzaju aktów (urodzenia, zgonu, 
ślubu), wykazy wypadków śmierci w postaci tabel, wykaz osób czujących niechęć do pracy]. W 
jednostce występują materiały dotyczące społeczności żydowskiej jednak jest również sporo 
dokumentów dotyczących społeczności wyznania rzymsko-katolickiego.  

 
426 Akta magistratu miasta Iłży tyczące się stanu cywilnego i gminy wyznaniowej żydowskiej, akta 

za 1926 r., kart 73 [korespondencja urzędowa, ogłoszenia o licytacji rzeczy osób uchylających 
się od płacenia podatków, protokoły z posiedzeń] 

 
427 Akta Stanu Cywilnego Gminy Wyznaniowej żydowskiej i Dozoru Kościelnego (korespondencja), 

akta za 1927 r., kart 61 [w jednostce: ogłoszenia, korespondencja urzędowa, zaświadczenia 
itp.] Zdecydowana większość materiałów dotyczy spraw związanych ze społecznością 
żydowską. 

 
431 Akta magistratu miasta Iłża tyczące się spraw wyznaniowych, akta za lata 1931-1932,  kart 

97 [W jednostce: protokoły posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego Iłżeckiego Okręgu Bożniczego, 
korespondencja urzędowa dotycząca wydania aktów urodzenia, aktów zgonu itp.]. Sugeruję 
zmikrofilmowanie jednostki w całości.    

 
432 Akta magistratu miasta Iłża tyczące się spraw wyznaniowych, akta za 1933 r., kart 93 [W 

jednostce: protokoły posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego Iłżeckiego Okręgu Bożniczego, 
korespondencja urzędowa dotycząca wydania aktów urodzenia, aktów zgonu itp.]. Sugeruję 
zmikrofilmowanie jednostki w całości.    

 
433 Akta magistratu miasta Iłża tyczące się spraw wyznaniowych, akta za lata 1934-1935,  kart 

85 [W jednostce: protokoły posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego Iłżeckiego  Okręgu 
Bożniczego (np. w sprawie ustalenia braków w aktach Stanu Cywilnego), korespondencja 
urzędowa dotycząca wydania aktów urodzenia, aktów zgonu itp.]. Sugeruję zmikrofilmowanie 
jednostki w całości.    
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434 Akta stanu cywilnego. Sprawy wyznaniowe, dozorów kościelnych, gmin wyznaniowych, akta za 
1935 r., kart 96 [głównie korespondencja urzędowa dotycząca spraw związanych z 
uregulowaniem, wydaniem aktów urodzenia i innych]. W jednostce w zdecydowanej 
większości sprawy osób pochodzenia żydowskiego. 

 
435 Akta stanu cywilnego. Sprawy wyznaniowe, dozorów kościelnych, gmin wyznaniowych, akta za 

1936 r., kart 72 [głównie korespondencja urzędowa dotycząca spraw związanych z 
uregulowaniem, wydaniem aktów urodzenia i innych]. W jednostce w zdecydowanej 
większości sprawy osób pochodzenia żydowskiego. 

 
436 Akta stanu cywilnego. Sprawy wyznaniowe, dozorów kościelnych, gmin wyznaniowych, akta za 

1937 r., kart 45 [głównie korespondencja urzędowa dotycząca spraw związanych z 
uregulowaniem, wydaniem aktów urodzenia i innych, wykaz mężczyzn urodzonych w 1919 r. 
sporządzony na podstawie Ksiąg Metrykalnych Iłżeckiego Okręgu Bożniczego]. W jednostce w 
zdecydowanej większości sprawy osób pochodzenia żydowskiego. 

 
447 Spis mieszkańców miasta Iłży, akta za 1931 r., kart 80 [Wykaz w formie tabel. W 

 poszczególnych kolumnach: liczba porządkowa; imię i nazwisko; data urodzenia;  adres 
zamieszkania (ulica, nr domu); nr okręgu; nr obwodu; nr spisu obwodowego  (najczęściej 
niewypełnione); uwagi (odkąd zamieszkuje, zawód). Wykaz ułożony ulicami. Występują 
nazwiska osób pochodzenia żydowskiego]. 

 
449 Zaświadczenia tyczące się stanu osobowego rodziny, stanu majątkowego z ksiąg ludności, akta 

za 1932 r., kart 656 [jednostka jest niedostępna do kwerendy ponieważ znajduje się w bardzo 
złym stanie technicznym]  

 
452 Wykaz rodzin zamieszkałych na terenie miasta Iłży, akta za 1939 r., kart 33 [wykaz w 
 formie tabel. W poszczególnych kolumnach: liczba porządkowa; nazwisko i imię 
 rodziny, ilość osób w rodzinie; daty i ilość otrzymanych artykułów na kartkę. Wykaz 
 ułożony alfabetycznie. Występują nazwiska osób pochodzenia żydowskiego].  
 
517 Wykaz nieruchomości Iłża, akta za lata 1943-1944, kart 242 [Materiał w postaci formularzy z 

miejscami do wypełnienia. W wykazach znajdują się informacje dla Urzędu Skarbowego w 
Starachowicach o nieruchomościach znajdujących się na terenie Iłży. Formularze były 
przygotowywane w celach podatkowych. W samych formularzach najczęściej wypełnione są: 
dokładny adres (np. Iłża, ul. Rynek 3b); właściciel nieruchomości; pełnomocnik właściciela 
nieruchomości (w przypadku nieruchomości, których właścicielami byli Żydzi był to 
Komisaryczny Zarząd nieruchomości żydowskich w Iłży); ogólna powierzchnia nieruchomości; 
informacje o wysokości czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości. Na drugiej stronie 
formularza informacje o osobie/instytucji/firmie dzierżawiącej nieruchomość; narodowość; 
powierzchnia gruntów niezabudowanych; informacje o budynkach (parterowe/piętrowe, 
przeznaczenie lokalu np. sklep, ilość izb itp.). Formularze, w których zawarte są informacje 
dotyczące nieruchomości, których właścicielami byli Żydzi stanowią od ok. 15% do ok. 30% 
zwartości jednostek.   

 
518 Wykaz nieruchomości (grunty i budynki) Iłża – Kotlarka, akta za lata 1943-1944, kart 315 

[Materiał w postaci formularzy z miejscami do wypełnienia. W wykazach znajdują się 
informacje dla Urzędu Skarbowego w Starachowicach o nieruchomościach znajdujących się na 
terenie Iłży. Formularze były przygotowywane w celach podatkowych. W samych formularzach 
najczęściej wypełnione są: dokładny adres (np. Iłża, ul. Rynek 3b); właściciel nieruchomości; 
pełnomocnik właściciela nieruchomości (w przypadku nieruchomości, których właścicielami 
byli Żydzi był to Komisaryczny Zarząd nieruchomości żydowskich w Iłży); ogólna powierzchnia 
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nieruchomości; informacje o wysokości czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości. Na 
drugiej stronie formularza informacje o osobie/instytucji/firmie dzierżawiącej nieruchomość; 
narodowość; powierzchnia gruntów niezabudowanych; informacje o budynkach 
(parterowe/piętrowe, przeznaczenie lokalu np. sklep, ilość izb itp.). Formularze, w których 
zawarte są informacje dotyczące nieruchomości, których właścicielami byli Żydzi stanowią od 
ok. 15% do ok. 30% zwartości jednostek.   

 
519 Wykaz nieruchomości Iłża, akta za lata 1943-1944, kart 311 [Materiał w postaci formularzy z 

miejscami do wypełnienia. W wykazach znajdują się informacje dla Urzędu Skarbowego w 
Starachowicach o nieruchomościach znajdujących się na terenie Iłży. Formularze były 
przygotowywane w celach podatkowych. W samych formularzach najczęściej wypełnione są: 
dokładny adres (np. Iłża, ul. Rynek 3b); właściciel nieruchomości; pełnomocnik właściciela 
nieruchomości (w przypadku nieruchomości, których właścicielami byli Żydzi był to 
Komisaryczny Zarząd nieruchomości żydowskich w Iłży); ogólna powierzchnia nieruchomości; 
informacje o wysokości czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości. Na drugiej stronie 
formularza informacje o osobie/instytucji/firmie dzierżawiącej nieruchomość; narodowość; 
powierzchnia gruntów niezabudowanych; informacje o budynkach (parterowe/piętrowe, 
przeznaczenie lokalu np. sklep, ilość izb itp.). Formularze, w których zawarte są informacje 
dotyczące nieruchomości, których właścicielami byli Żydzi stanowią od ok. 15% do ok. 30% 
zwartości jednostek.   

 
520 Wykaz nieruchomości Iłża, akta za lata 1943-1944, kart 370 [Materiał w postaci formularzy z 

miejscami do wypełnienia. W wykazach znajdują się informacje dla Urzędu Skarbowego w 
Starachowicach o nieruchomościach znajdujących się na terenie Iłży. Formularze były 
przygotowywane w celach podatkowych. W samych formularzach najczęściej wypełnione są: 
dokładny adres (np. Iłża, ul. Rynek 3b); właściciel nieruchomości; pełnomocnik właściciela 
nieruchomości (w przypadku nieruchomości, których właścicielami byli Żydzi był to 
Komisaryczny Zarząd nieruchomości żydowskich w Iłży); ogólna powierzchnia nieruchomości; 
informacje o wysokości czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości. Na drugiej stronie 
formularza informacje o osobie/instytucji/firmie dzierżawiącej nieruchomość; narodowość; 
powierzchnia gruntów niezabudowanych; informacje o budynkach (parterowe/piętrowe, 
przeznaczenie lokalu np. sklep, ilość izb itp.). Formularze, w których zawarte są informacje 
dotyczące nieruchomości, których właścicielami byli Żydzi stanowią od ok. 15% do ok. 30% 
zwartości jednostek.   

 
521 Wykaz nieruchomości (grunty i budynki) miejscowości Kotlarka i Piłatka,  akta za 1944 r., kart 

320 [Materiał w postaci formularzy z miejscami do wypełnienia. W wykazach znajdują się 
informacje dla Urzędu Skarbowego w Starachowicach o nieruchomościach znajdujących się na 
terenie Iłży. Formularze były przygotowywane w celach podatkowych. W samych formularzach 
najczęściej wypełnione są: dokładny adres (np. Iłża, ul. Rynek 3b); właściciel nieruchomości; 
pełnomocnik właściciela nieruchomości (w przypadku nieruchomości, których właścicielami 
byli Żydzi był to Komisaryczny Zarząd nieruchomości żydowskich w Iłży); ogólna powierzchnia 
nieruchomości; informacje o wysokości czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości. Na 
drugiej stronie formularza informacje o osobie/instytucji/firmie dzierżawiącej nieruchomość; 
narodowość; powierzchnia gruntów niezabudowanych; informacje o budynkach 
(parterowe/piętrowe, przeznaczenie lokalu np. sklep, ilość izb itp.). Formularze, w których 
zawarte są informacje dotyczące nieruchomości, których właścicielami byli Żydzi stanowią od 
ok. 15% do ok. 30% zwartości jednostek.   

 
522 Wykaz nieruchomości w Iłży: ul. Piłsudskiego i ul. Peowiaków, akta za 1944 r., kart 329 

[Materiał w postaci formularzy z miejscami do wypełnienia. W wykazach znajdują się 
informacje dla Urzędu Skarbowego w Starachowicach o nieruchomościach znajdujących się na 
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terenie Iłży. Formularze były przygotowywane w celach podatkowych. W samych formularzach 
najczęściej wypełnione są: dokładny adres (np. Iłża, ul. Rynek 3b); właściciel nieruchomości; 
pełnomocnik właściciela nieruchomości (w przypadku nieruchomości, których właścicielami 
byli Żydzi był to Komisaryczny Zarząd nieruchomości żydowskich w Iłży); ogólna powierzchnia 
nieruchomości; informacje o wysokości czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości. Na 
drugiej stronie formularza informacje o osobie/instytucji/firmie dzierżawiącej nieruchomość; 
narodowość; powierzchnia gruntów niezabudowanych; informacje o budynkach 
(parterowe/piętrowe, przeznaczenie lokalu np. sklep, ilość izb itp.). Formularze, w których 
zawarte są informacje dotyczące nieruchomości, których właścicielami byli Żydzi stanowią od 
ok. 15% do ok. 30% zwartości jednostek.   

 
 
523 Wykaz nieruchomości (grunty i budynki) Iłża, akta za 1944 r., kart 361 [Materiał w postaci 

formularzy z miejscami do wypełnienia. W wykazach znajdują się informacje dla Urzędu 
Skarbowego w Starachowicach o nieruchomościach znajdujących się na terenie Iłży. 
Formularze były przygotowywane w celach podatkowych. W samych formularzach najczęściej 
wypełnione są: dokładny adres (np. Iłża, ul. Rynek 3b); właściciel nieruchomości; pełnomocnik 
właściciela nieruchomości (w przypadku nieruchomości, których właścicielami byli Żydzi był to 
Komisaryczny Zarząd nieruchomości żydowskich w Iłży); ogólna powierzchnia nieruchomości; 
informacje o wysokości czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości. Na drugiej stronie 
formularza informacje o osobie/instytucji/firmie dzierżawiącej nieruchomość; narodowość; 
powierzchnia gruntów niezabudowanych; informacje o budynkach (parterowe/piętrowe, 
przeznaczenie lokalu np. sklep, ilość izb itp.). Formularze, w których zawarte są informacje 
dotyczące nieruchomości, których właścicielami byli Żydzi stanowią od ok. 15% do ok. 30% 
zwartości jednostek.   

 
524 Wykaz nieruchomości (grunty i budynki) Iłża, akta za 1944 r., kart 275  [Materiał w postaci 

formularzy z miejscami do wypełnienia. W wykazach znajdują się informacje dla Urzędu 
Skarbowego w Starachowicach o nieruchomościach znajdujących się na terenie Iłży. 
Formularze były przygotowywane w celach podatkowych. W samych formularzach najczęściej 
wypełnione są: dokładny adres (np. Iłża, ul. Rynek 3b); właściciel nieruchomości; pełnomocnik 
właściciela nieruchomości (w przypadku nieruchomości, których właścicielami byli Żydzi był to 
Komisaryczny Zarząd nieruchomości żydowskich w Iłży); ogólna powierzchnia nieruchomości; 
informacje o wysokości czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości. Na drugiej stronie 
formularza informacje o osobie/instytucji/firmie dzierżawiącej nieruchomość; narodowość; 
powierzchnia gruntów niezabudowanych; informacje o budynkach (parterowe/piętrowe, 
przeznaczenie lokalu np. sklep, ilość izb itp.). Formularze, w których zawarte są informacje 
dotyczące nieruchomości, których właścicielami byli Żydzi stanowią od ok. 15% do ok. 30% 
zwartości jednostek.   

 
525 Wykaz nieruchomości Iłża, akta za 1944 r., kart 320 [Materiał w postaci formularzy z miejscami 

do wypełnienia. W wykazach znajdują się informacje dla Urzędu Skarbowego w 
Starachowicach o nieruchomościach znajdujących się na terenie Iłży. Formularze były 
przygotowywane w celach podatkowych. W samych formularzach najczęściej wypełnione są: 
dokładny adres (np. Iłża, ul. Rynek 3b); właściciel nieruchomości; pełnomocnik właściciela 
nieruchomości (w przypadku nieruchomości, których właścicielami byli Żydzi był to 
Komisaryczny Zarząd nieruchomości żydowskich w Iłży); ogólna powierzchnia nieruchomości; 
informacje o wysokości czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości. Na drugiej stronie 
formularza informacje o osobie/instytucji/firmie dzierżawiącej nieruchomość; narodowość; 
powierzchnia gruntów niezabudowanych; informacje o budynkach (parterowe/piętrowe, 
przeznaczenie lokalu np. sklep, ilość izb itp.). Formularze, w których zawarte są informacje 
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dotyczące nieruchomości, których właścicielami byli Żydzi stanowią od ok. 15% do ok. 30% 
zwartości jednostek.   

 
549 Dział Administracyjny - akta stanu cywilnego, wyznaniowe, dozorów kościelnych,  gmin 
wyznaniowych,  1940 r., kart 266 [wykaz członków Rady Starszych Gminy  Żydowskiej w Iłży; 
zarządzenia tyczące się ludności żydowskiej; lista Żydów powyżej  16 roku życia, lista Żydów do 
16 roku życia; wykaz Żydów niezdolnych do pracy].   
 
550 Dział Administracyjny - Akta stanu cywilnego. Sprawy wyznaniowe, dozorów  kościelnych, 
gmin wyznaniowych, 1941 r., kart 225 [informacje dotyczące ruchu  naturalnego ludności 
żydowskiej w Iłży (w 1941 r. w mieście miało być 1831 Żydów);  kwestie pracy przymusowej; zażalenie 
Szmula Szafira, rozporządzenia dot. ludności  żydowskiej w mieście; prośby mieszkańców Iłży o 
przydzielenie mieszkań/budynków  żydowskich opuszczonych przez właścicieli w związku z 
tworzeniem dzielnicy  żydowskiej w mieście; spis domów stanowiących własność żydowską].   
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