
 שם משפ' ופרטי מקצוע / עיסוק כתובת

 .אדלמן ח סחורות שונות 6קטובסקה 

 .אדלר ה אוכל 78לובלסקה 

 .אדלר מ. דיין י אוכל 8קופרניקה 

 .אדלר ש אוכל 7אדריאנובסקה 

 .אדלשטיין ב שען 74לובלסקה 

 .אדלשטיין ד אוכל 74לובלסקה 

 .אדלשטיין ח גלנטריה 66לובלסקה 

 אוקס יחזקאל רופא גניקולו 64לובלסקה 

 .אוקסמן ס אוכל 10לבובסקה 

 .אורנשטיין א אוכל 19שנקביצ'ה 

 .אורנשטיין י. רובין ש עצים ופחמים לבעירה 9קוליובה 

 .אורנשטיין ל גלנטריה 53לובלסקה 

 .אורנשטיין מ.מ גלנטריה 57רינק 

 .אורנשטיין מ.נ בדים 18רינק 

 .אורנשטיין ס חנויות פירות וירקות 92לובלסקה 

 .אורנשטיין פ בדים 49רינק 

 .אורנשטיין פ.מ גלנטריה 39רינק 

 .אורנשטיין ש בדים 13רינק 

 .אטלס א כובעי גברים 37לובלסקה 

 .אטלס ח חייט 35פוטשטובה 

 .אטלס י גלנטריה 49לובלסקה 

 .אטלס ל חייט 14קופרניקה 

 .אייגנברוט י רופא שיניים 1פיארסקה 

 אייזן נגר 2שדלצקה 

 .אייזן א חנויות פירות וירקות 7אדריאנובסקה 

 .אייזן ב יצרן ממחטות 6קטובסקה 



 .אייזן ה מאפיה 45פוליחונקי 

 .אייזנברג י סוחר עצים 28פוטשטובה 

 .אייזנברג מ סוחר רהיטים 40לובלסקה 

 .אייזנברג מ רפד 42לובלסקה 

 .אייזנמן א ריקמה 78פוליכונקי 

 .אייזנשטיין י עצים ופחמים לבעירה 9שקולנה 

 .אייזנשטיין ס סוחר שומן 26לבובסקה 

 .אייל ה חנויות פירות וירקות 2קופרניקה 

 .אייל ר חנויות פירות וירקות 5אדריאנובסקה 

 .איינשטיין ג סוחר אריגים 4פשחודניה 

 .אכטמן י מלון 14קופרניקה 

 .אכטמן ר חייטות נשים 6פיארסקה 

 .אכטמן ר חנויות פירות וירקות 13פוטשטובה 

 .אלבאום ב חנויות פירות וירקות 1לבובסקה 

 .אלבאום מ סוחר יין 1לבובסקה 

 .אלט מ.מ אוכל 2רינק 

 .אלט ר גלנטריה 7לובלסקה 

 .אלטמן י גלנטריה 14קופרניקה 

 .אלטמן מ גלנטריה 14קופרניקה 

 אליאס פויס אבני ריחיים 96קוליובה 

 .אליוס מ משלוחים 96קוליובה 

 .אלסטר ב בית מרזח 1פשחודניה 

 .אלסטר ה אוכל 1פשחודניה 

 .אלסטר ח אוכל 55פוליחונקי 

 .אלסטר י אוכל 22סמינריצקה 

 אלסטר יואל סוחר עופות 1סמינרינסקה 

 .אלפר ד אוכל 12קטובסקה 



 .אלרגוואל י קצב 8קטוביצקה 

 .אנגל ס אוכל 2קופרניקה 

 .אנגל ס מאפיה 18אדריאנובסקה 

 .אנגלנדר א אוכל 124קוליובה 

 .אנשל ב גלנטריה 26לובלסקה 

 .אפלבאום א צמחים 7סדובה 

 .אפלבאום ג מוכר ספרים 42לובלסקה 

 .אפלבאום ח סנדלר 97לובלסקה 

 .אפלבאום מ צורכי כתיבה 6פיארסקה 

 .אפלבאום פ סחורות שונות 7פיארסקה 

 .אפלצווייג י מאפיה 92לובלסקה 

 .אפלרויט ד צורכי מטבח 26לבובסקה 

 .אקסמיט ד קונפקציה 3לובלסקה 

 .אקרמן ל. הורכמן ס סנדלר 17רפורמצקה 

 .אקרשטיין י בית תה 28לובלסקה 

 .ארליאן י עצים ופחמים לבעירה 5אובלוינסקה 

 .ארליך א אוכל 6אדריאנובסקה 

 .ארליך ג גלנטריה 81לובלסקה 

 .ארליך ח אוכל 87לובלסקה 

 .ארליך ח בית תה 36לובלסקה 

 .ארליך ח קונפקציה 1לבובסקה 

 .ארליך מ. פרידמן י אוטובוסים 20קשיבה 

 .ארליך מ סוחר צבעים 26לובלסקה 

 .ארליך פ סוחר צבעים 28לובלסקה 

 .ארליך ר גלנטריה 28בודובסקה 

 .ארליך ר סחורות שונות 28בודובסקה 

 .ארליך ר סחורות שונות 1קופרניקה 



 .ארליכמן ג גלנטריה 24קשיבה 

 .ארליכמן מ ייצור סבון 10רפורמצקה 

 .ארשקס ס אוכל 1חרובישובסקה 

 .באוך פ צמחים 6סמינריצקה 

 .באום ד אוכל 26לבובסקה 

 .באום ל אוכל 7אדריאנובסקה 

 .באום ס אוכל 26לבובסקה 

 .באום ש בדים 64רינק 

 .באומגרטן ש יצרן ממחטות 2קטובסקה 

 .באר מ קצב 9פילסוצקגו 

 .בבט מ גלנטריה 28לובלסקה 

 .בודן ו יצרן כובעים 15לבובסקה 

 בוכלטר חלבן 1לבובסקה 

 .בוקסמן א נגר 22פוטשטובה 

 בוקשפן וולף סוחר חיטה 23קשיוה 

 .בורשטיין ח גלנטריה 38פוטשטובה 

 .בורשטיין מ נעלים 51לובלסקה 

 .בורשטיין נ.מ חנות לדברי מאפה רינק

 .בורשטיין ס תפר נעליים 21רפורמצקה 

 .בורשטיין פ חנויות פירות וירקות 56לובלסקה 

 .בורשטיין ש עורות 7קופרניקה 

 בורשטיין שמשון תפר נעליים 7קופרניקה 

 .בורשטין נ מאפיה 6קופרניקה 

 .בורשטין ש עורות 31אושצ'ילוצקה 

 .ביאר ז גלנטריה 35טרובקובסקה 

 .ביבל י חייט 64פוטשטובה 

 .בידרמן א ממתקים 7בודובסקה 



 .בידרמן ל גלנטריה 32לובלסקה 

 .בידרמן ל סוחר רהיטים 6לובלסקה 

 .ביטרמן א אוכל 103קוליובה 

 .בינרבאום ד בית תה 38לובלסקה 

 .בינשוק ש חייטות נשים 3פודוולנה 

 .בינשטוק ג.מ קצב 5רינק 

 .בינשטוק ח חנויות פירות וירקות 39חרובישובסקה 

 .בינשטוק י אוכל 13אדריאנובסקה 

 .בינשטוק ל אוכל 5קופרניקה 

 .בינשטוק ס גלנטריה 7פוטשטובה 

 .ביר ז סחורות שונות 35טרובק 

 בירנבאום אושרוביץ רופא שיניים 34לובלסקה 

 .בירנבאום ג אוכל 38לובלסקה 

 .בירנבאום ד ייצור סבון 34לובלסקה 

 .בירנבאום ש חנות קוסמטיקה 16לובלסקה 

 .בכר ב אוכל 48פוטשטובה 

 .בלומנפלד א יצרן לבנים טרובקוב אוקשוב

 .בלומנקרנץ מ גלנטריה 13שקולנה 

 .בלומנקרנץ ש אוכל 56קוליובה 

 .בלושטיין ד אוכל 129קוליובה 

 .בלזובה ו חייטות נשים 57לובלסקה 

 .בלט ס ביגוד 12לבובסקה 

 .בלט פ אוכל 2שקולנה 

 .בלייר א קונפקציה 25פוקרובסקה 

 .בלינדמן מ יצרן כובעים 37לובלסקה 

 .בלנק א.מ קצב 9רינק 

 .בלר ג נגר 94קוליובה 



 .בנד נ סוחר ביצים 48פוטשטובה 

 .בנקירר י חייט 57לובלסקה 

 .בנקירר י חייט 5רפורמצקה 

 .בנקירר מ חייט 13אובלוינסקה 

 .בנקר ל סנדלר 13פוטשטובה 

 .בצקל י חנויות פירות וירקות 73קוליובה 

 .בקלצ'וק י.א אוכל 59לובלסקה 

 .בקלש ב בית מרזח 74פוליחונקי 

 .בקלש מ גלנטריה 101פיליחונקי 

 .בקלש פ תפר נעליים 14לבובסקה 

 .בקלש ש עורות 44לבובסקה 

 .בקר מ גלנטריה 10חרובישובסקה 

 .בקר נ אוכל 3פיארסקה 

 .בר ד סוחר קמח 48פוטשטובה 

 .ברגמן א מוכר ספרים אובלוינסקה

 .ברגמן ב אוכל 45אושצ'ילוצקה 

 .ברגמן מ גלנטריה 7סמינרינסקה 

 .ברגר א בדים 15רינק 

 .ברגר ל עורות 9אדריאנובסקה 

 .ברגרסון ש.מ סוחר אריגים 9רינק 

 .ברומברג ח בדים 41לובלסקה 

 .ברומברג ל בדים 45לובלסקה 

 .ברון ב קצב 9שדלצקה 

 .ברון ג חייט 6פודוולנה 

 .ברון י חייט 25לבובסקה 

 .ברונטיין ז אוכל 135קוליובה 

 .ברונפלד מ בית דפוס 10לובלסקה 



 .ברונפלד מ מוכר ספרים 10לובלסקה 

 .ברוסטמן ס חייט 17שדלצקה 

 .ברוסטמן ש חייט 4פודוולנה 

 .ברוקר ש עורות 13שקולנה 

 ברייטנברוט חנויות פירות וירקות 70לובלסקה 

 .ברינקר ז מאפיה 23פוטשטובה 

 .בריסקר צ אוכל 86קוליובה 

 .בריף ס אוכל 10לבובסקה 

 .בריף ק אוכל 10לבובסקה 

 .ברלנד א מאפיה 78לובלסקה 

 .ברלנד ח מאפיה 40לובלסקה 

 ברלנד יעקב מאפיה 14קופרניקה 

 ברנדל הנריק רופא 18בודובסקה 

 .ברנר א בית מרזח 6לבובסקה 

 .ברנר ד חייט 50לובלסקה 

 .ברנר ט גלנטריה 40רינק 

 .ברנר י גלנטריה 16פילסוצקגו 

 .ברנר י חייט 29אוסצ'ילוצקה 

 .ברנר ס.מ אוכל 14רינק 

 .ברנר ק גרביים 92לובלסקה 

 .ברנשטיין ה סוחר סוסים 11פילסוצגו 

 בש יוסף עורות 10קופרניקה 

 .גבירץ י.מ צורכי מטבח 18רינק 

 .גבירצמן א אוכל 80לובלסקה 

 .גבירצמן ג גלנטריה לובלסקה

 .גבירצמן ד אוכל 84לובלסקה 

 .גבירצמן ס גלנטריה 40לובלסקה 



 .גבנט ל צורכי סנדלרים 4קופרניקה 

 .גוטהרץ ז אוכל 11קופרניקה 

 .גוטוירץ מ אוכל 1פשחודניה 

 .גוטליב ט אוכל 22לובלסקה 

 .גוטליב י אוכל 26פוקרובסקה 

 .גוטמן פ רופא שיניים 34לובלסקה 

 'גוטפריינד ושות צמחים 15רפורמצקה 

 .גוטרמן ד חייט 16פוטשטובה 

 .גויזן א סוחר שמרים 22לובלסקה 

 .גויזן נ כלי נגינה 37 לובלסקה

 .גוכמרק ל נעלים 14ויסולה 

 .גולדבאום ח גלנטריה 1פשחודניה 

 גולדברג בדים 1פוטשטובה 

 .גולדברג ב נגר 1פילסוצקגו 

 .גולדברג ז צורכי מטבח 18לבובסקה 

 .גולדברג י שען 53לובלסקה 

 .גולדברג ל תפר נעליים 13לבובסקה 

 .גולדברג ש צורכי מטבח 6לבובסקה 

 .גולדהבר מ אוכל 14אושצ'ילוצקה 

 .גולדואק ב מנסרת עצים 90קוליובה 

 .גולדווסר ג. גרינברג ד חייטות נשים 2אוסצ'ילוצקה 

 .גולדויכט ש גרביים 

 .גולדמן א עצים ופחמים לבעירה 4פוטשטובה 

 .גולדמן ד אוכל 3פוטשטובה 

 .גולדמן ה יצרן ממחטות 6סדובה 

 .גולדמן ו סוחר עצים 8גנשה 

 .גולדמן ט אוכל 77לובלסקה 



 .גולדמן י חייט 3פוטשטובה 

 .גולדמן י יצרן ממחטות סטרגה

 .גולדמן מ גלנטריה 62לובלסקה 

 .גולדמן ס גלנטריה 31פוטשטובה 

 .גולדמן פ בדים 26לובלסקה 

 .גולדמן צ שמיכות 2אוסצ'ילוגסקה 

 .גולדפלד ו בית מסחר 37לובלסקה 

 .גולדפלד ו סוחר עצים 3רפורמצקה 

 57לובלסקה 
בית קומיסיון )מקבלים חפצים למכירה 

 בקומיסיון(
 .גולדפלד י

 .גולדפרב ב בדים 46לובלסקה 

 .גולדפרב ט פרוון 33לובלסקה 

 .גולדפרב מ כלי זכוכית ופורצלן 7שדלצקה 

 .גולדפרב ש תבואה 64פוטשטובה 

 .גולדשטיין ג אוכל 103קוליובה 

 .גולדשטיין ס אוכל 14פוקרובסקה 

 .גולדשטיין ר אוכל 11בודובסקה 

 .גולדשטיין ר סוחר ביצים 27לבובסקה 

 .גולדשטיין ש גלנטריה 7בז'סקה 

 .גורדון ב נעלים 18לובלסקה 

 .גורדון ח אוכל 10פוטשטובה 

 .גורין ש.מ בדים 21רינק 

 .גורן א בית מרזח 3בודובסקה 

 .גורן י חנויות פירות וירקות 143קוליובה 

 .גורן ס אוכל 137קוליובה 

 .גורן פ אוכל 13קוליובה 

 .גורפינקל ז פחח 13שקולנה 



 .גורשטיין ג מכבסה 25לובלסקה 

 .גיבנטשניידר מ חייט 9שנקביצ'ה 

 .גיבנטשניידר ס חייט 37לובלסקה 

 .גיבש ג חנויות פירות וירקות 21פוטשטובה 

 .גייר ח יצרן כובעים 1שקולנה 

 .גיל י מי סודה 19פוטשטובה 

 .גלובן ח גלנטריה 3שקולנה 

 .גלובן ח סחורות שונות 103קוליובה 

 .גלובן י גלנטריה 7סמירנסקה 

 .גלובן י פחח 2שקולנה 

 .גלובן פ יצרן כובעים 9שקולנה 

 .גלובן ר אוכל 11מלינרסקה 

 .גלויזר פ אוכל 11סדובה 

 .גלוסמן ר ירקות 3פוטשטובה 

 .גלזברג ש נעלים 39לובלסקה 

 .גלייזר ה בית מרזח 84לובלסקה 

 .גלייזר ה דגים מלוחים ומעושנים 84לובלסקה 

 .גלינצמן ל סוחר עצים 7קטובסקה 

 .גלינצמן ס. בכר ב אוטובוסים 106לובלסקה 

 גלינצמן ש. בידרמן אוטובוסים 70לובלסקה 

 .גליצמן ש עצים ופחמים לבעירה 10לבובסקה 

 .גליקסמן ל סוחר יין 59לובלסקה 

 .גלנצר א גלנטריה 11לבובסקה 

 .גלנצר פ גלנטריה 2קופרניקה 

 .גלר מ חייט 92קוליובה 

 גלרנטר אוכל 6בז'סקה 

 .גראופן ז כלי נגינה 23לובלסקה 



 .גרוייס ד יד שניה 12פוקרובסקה 

 .גרויס פ אוכל 21שדלצקה 

 .גרויסקופף י אוכל 23לבובסקה 

 .גרומן ר מאפיה 14קטובסקה 

 .גרומסקה י אוכל 66לובלסקה 

 .גרוס י מכבסה 51פוטשטובה 

 .גריווקס י חייט 31פוטשטובה 

 .גרימן א צבעים 15שדלצקה 

 .גרימן י תפר נעליים 52לובלסקה 

 .גרינבאום א קצב 9בז'סקה 

 .גרינבאום מ. קורנבליט מ קצב 26בז'סקה 

 .גרינבויים מ יצרן כובעים 13לבובסקה 

 .גרינבוים ל.מ קצב 23רינק 

 .גרינבוים מ.מ קצב 2רינק 

 .גרינברג א גלנטריה 43לובלסקה 

 .גרינברג א צורכי כתיבה 43לובלסקה 

 .גרינברג ו סנדלר 22פוטשטובה 

 .גרינברג י בית מרזח 72פוליחונקי 

 .גרינברג י סנדלר 37אושצ'ילוצקה 

 .גרינברג מ חייט 31לובלסקה 

 .גרינברג מ חייט 2קטובסקה 

 .גרינברג מ.מ אוכל 23רינק 

 .גרינוולד ב יצרן כובעים 27לובלסקה 

 .גרינמן י עורות 52לובלסקה 

 .גרינר ד חנויות פירות וירקות 88לובלסקה 

 .גרינשטיין י גלנטריה 52לובלסקה 

 .גרינשפן א סנדלר 17פוליחונקי 



 .גרינשפן מ סנדלר 83פוליחונקי 

 גרנרייך יעקב רופא 34לובלסקה 

 .גרנריךך א.מ בדים 22רינק 

 .גרסון נ מכבסה 4לובלסקה 

 .דאומן א מבשלת שיכר 83קוליובה 

 דאומן אדולף אלכוהול 

 .דאומן ג רופא שיניים 22לובלסקה 

 דאיין חנויות פירות וירקות 8קופרניקה 

 דובידבאום מוצרי נפט 83קוליובה 

 .דודזון ד מי סודה 24בודובסקה 

 .דודזון ח אוכל 16רפורמצקה 

 .דודזון ל גרוטאות ברזל 62קוליובה 

 .דודזון ש סוחר עצים 8גנשה 

 .דוידזון ד יצרן לבנים זודובקה

 .דוידזון ש גלנטריה 133פוליחונקי 

 .דוניץ י בדים 3פיארסקה 

 .דונקוף פ סנדלר 14קופרניקה 

 .דיאמנט י. גרינבלט י אוכל 18לובלסקה 

 .דיאמנטמן ל חנויות פירות וירקות 13אדריאנובסקה 

 .דיכטר מ גלנטריה 48פוקרובסקה 

 .דיכטר פ גלנטריה 3פילסוצגו 

 .דינרמן ס ספר 6לובלסקה 

 דיקר עוזר רופא/אח -פלטשר  33לובלסקה 

 .דיקר מ ספר 33לובלסקה 

 .דנציגר מ יד שניה 10לבובסקה 

 .דנציר א בית מרזח 18שנקביצה 

 .דק ר סוחר נחושת 7פיארסקה 



 .דרוטין ה ספר 73לובלסקה 

 .דרוטין ס גרביים 46לובלסקה 

 .דרוקר ח גלנטריה 11סדובה 

 .דרייבלט מ גלנטריה 8קטובסקה 

 .דרימר ב ביגוד 20רינק 

 .דרמן נ בדים 8פיארסקה 

 .האוסמן ח שען 129קוליובה 

 .הברמן א סוחר בקוסמת 31לבובסקה 

 .הוברמן ה נגר 61לובלסקה 

 .הוברמן ט.מ צורכי סנדלרים 20רינק 

 .הויזמן פ אוכל 1פוטשטובה 

 .הוכגרץ א סוחר בהמות 6חרובישובסקה 

 .הוכמן ה חייטות נשים 18סמינריצקה 

 .הוכמן י גרוטאות ברזל 83פוליחונקי 

 .הוכמן ר חייטות נשים 6סמינריצקה 

 .הולץ מ נקניקים 12חרובישובסקה 

 .הוניג ז תבואה 84פוטשטובה 

 הוניגשטוק ב סוחר צבעים 27לובלסקה 

 .הוניגשטוק ב סחורות שונות 27לובלסקה 

 .הוניגשטוק י גלנטריה 20רינק 

 .הוס ר אוכל 11שקולנה 

 .הורביץ י. פייטרושקה ה ביגוד 6פוקרובסקה 

 .הורביץ י סוחר ביצים 4פודוולנה 

 .הורביץ ל חנות קוסמטיקה 33לובלסקה 

 .הורן פ בית תה 3בודובסקה 

 .היטר ס תבואה 6חרובישובסקה 

 .הילץ ש בדים 36לובלסקה 



 .הימלמן מ סוחר עופות 10לבובסקה 

 הירינג נ. הורן מץ אוכל 8אובלוינסקה 

 .הירינג ש גלנטריה 21שדלצקה 

 .הירש ח קצב 5שקולנה 

 .הירש ל יצרן כובעים 4לבובסקה 

 .הכטמן י בית תה 77לובלסקה 

 .הלפמן א צבעים 15שנקביצה 

 הלפנבויים בית כלבו 9קופרניקה 

 .הלפנבויים ס גלנטריה 1שקולנה 

 .הלפנביין ש חומרי בניין 2שקולנה 

 .הלפר א גלנטריה 3לבובסקה 

 .הלפר ח ספר 3לבובסקה 

 .הלפרין י.מ אספקת ברזל 30רינק 

 .הלפרין ס בדים 6קופרניקה 

 .הלפרין ר אספקת ברזל 23רינק 

 .הנדלסמן ו סנדלר 20פוטשטובה 

 'הנדלסמן ו. ושות טחנת קמח טרובקובסקה

 .הנדלסמן י אוכל 18לובלסקה 

 .הנדלסמן מ סנדלר 69לובלסקה 

 .הנוורגר א נגר 20חרובישובסקה 

 .הס ה גלנטריה 12בודובסקה 

 הס נח תפר נעליים 16לובלסקה 

 .הקר ר מאפיה 1פשחודניה 

 .הרבסט ה אוכל 28פוקרובסקה 

 .הרבסט ה תבואה 28פוטשטובה 

 .הרינג ל כובעי נשים 4פשיחודניה 

 .הרמן א עורות 1פוטשטובה 



 'הרמן ו. ושות סוחר עצים 42פוטשטובה 

 .הרמן פ חייטות נשים 17פוטשטובה 

 .הרמן ק סנדלר 15לבובסקה 

 .הרץ א צורכי כתיבה 12קופרניקה 

 .הרץ ב שקים 10אושצ'ילוצקה 

 .הרץ ל.מ קצב 8רינק 

 .הרצברג ל יצרן כובעים 16לובלסקה 

 .הרצמן א מאפיה 4פוטשטובה 

 .הרשנהורן י סנדלר 8אובלוינסקה 

 .וברשפיל י יצרן כובעים 92לובלסקה 

 וגנר בית דפוס 69לובלסקה 

 .וולברגר ס אוכל 16לובלסקה 

 .וולף פ אוכל 9אדריאנובסקה 

 .וולפנפלד ז.מ ביגוד 21רינק 

 .ווסרמן ש מאפיה 92לובלסקה 

 .ווקסמן ש חייט 22פוטשטובה 

 .וורט י מאפיה 8פוטשטובה 

 .וורמן ג גלנטריה 13פוקרובסקה 

 .וטשטיין ש סנדלר 141קוליובה 

 וטשטיין שייע סנדלר 91קוליובה 

 .וידווסר מ חייט 35פוטשטובה 

 .ויזנברג מ.מ נעלים 24רינק 

 .וייגנפלד מ מלון 143קולויובה 

 .וייזר ל בדים 27רינק 

 .וייטראוב י צלם 70לובלסקה 

 .ויינגרטן ד אוכל 11אובלוינסקה 

 .ויינגרטן י חנויות פירות וירקות 56לובלסקה 



 .ויינר ר מכבסה 12פודוולנה 

 .ויינרב ק מלון 44לובלסקה 

 .ויינריב י.מ אוכל 6רינק 

 .ויינשטיין ב גלנטריה 11פוליחונקי 

 .ויינשטיין מ מוכר ספרים 13לובלסקה 

 .ויינשטיין ס אוכל 43פוקרובסקה 

 .ויינשטיין פ גלנטריה 95פוליחונסקי 

 .ויינשטיין פ עורות 34לובלסקה 

 .וייץ א מאפיה 9קופרניקה 

 .וייץ י חייט 1פיארסקה 

 .וייצמן ג סנדלר 17פוליחונקי 

 וילנקו מנדל רופא 5רפורמצקה 

 .וינגרטן י סוחר שמרים 10קופרניקה 

 .וינהאוז י חצר לחניה 36לובלסקה 

 .ויניצקי ש.מ קצב 2רינק 

 .ויניק ל חייט 64פיליחונסקי 

 וינר ירקות 6קופרניקה 

 .וינר ג בדים 15רינק 

 .וינר ד אספקת ברזל 44לובלסקה 

 .וינר י תבואה 38לבובסקה 

 .וינר ר כובעי נשים 1שקולנה 

 .ולטשר א אוכל 3פוטשטובה 

 .ולטשר ה בדים 41לובלסקה 

 .וליטשקר ר בדים 3פיארסקה 

 .וליצ'קר ב אוכל 3פיארסקה 

 .וסרמן ל יצרן כובעים 7שקולנה 

 .וקסמן צ עורות 8פשחודניה 



 .ורזור ש מאפיה 5קטובסקה 

 .ורזייר ס חייט 3פילסוצקגו 

 .ורמן ח נגר 5סדובה 

 .ורמן נ נגר 5סדובה 

 .ורמן ס צורכי מטבח 12לבובסקה 

 .ורמן פ חנויות פירות וירקות 25פוקרובסקה 

 ורמן צימה נגר 24פוטשטובה 

 .ורמן ק נגר 23פוטשטובה 

 .ורנהולץ ד אוכל 13לבובסקה 

 .ורצגר ש חנות לדברי מאפה 25פוטשטובה 

 .ורשבסקה ח כובעי נשים 19לובלסקה 

 .זולברג פ אוכל 37לובלסקה 

 . זוננשטיין אוכל 4קופרניקה 

 .זיגל מ סנדלר 7פוטשטובה 

 .זיידוייבר פ חייט 66לובלסקה 

 .זיידן ר בית כלבו 5קופרניקה 

 .זיידנברג ג חייטות נשים 4רפורמצקה 

 .זייר א.מ אספקת ברזל 20רינק 

 זיכרמן קונפקציה 55רינק 

 .זילבאום ח אוכל 11אדריאנובסקה 

 .זילברג פ מלון 37לובלסקה 

 .זילברמן מ אוכל 36חרובישובסקה 

 .זילברמן מ מאפיה 3פיארסקה 

 .זילברמן ס חייטות נשים 7סמינריצקה 

 .זילברמן פ סחורות שונות 4לבובסקה 

 .זילברצוויג ג גלנטריה 57רינק 

 .זילברשטיין ל שקיות נייר 4למאי  3



 .זילברשטיין מ אוכל 2פודוולנה 

 .זילברשטיין ס אוכל 4לובלסקה 

 זינגר תבואה 44פוטשטובה 

 .זינגר ה אוכל 122קוליובה 

 .זינגר ש בית מרזח 1לבובסקה 

 .זיסמן ג קונפקציה 11פוקרובסקה 

 .זיסמן ז תבואה 23לבובסקה 

 .זיסמן ח גלנטריה 6לובלסקה 

 .זיסמן י נגר 19שדלצקה 

 .זיסמן מ יד שניה 18לבובסקה 

 זיספר בית מרזח 7פשצ'נה 

 .זיפמן ח סחורות שונות 6לובלסקה 

 .זיפסר א סוחר רהיטים 66קוליובה 

 .זלצמן ל נגר 31לבובסקה 

 .זלצר א סחורות שונות 92קוליובה 

 .זלצר ח צורכי מטבח 92קוליובה 

 .זלצר י מוכר דגים רינק

 .זמלמן י אוכל 16סדובה 

 .ז'ק א.מ נעלים 13רינק 

 .ז'ק נ סוחר שמרים 18לובלסקה 

 .ז'ק נ סחורות שונות 18לובלסקה 

 .חוייבאום פ חצר לחניה 37לובלסקה 

 .חיימוביץ' פ אוכל 32חרובישובסקה 

 .חמילש ר אוכל 7קופרניקה 

 .טובשניידר ו פחח 9קופרניקה 

 .טויטנגריבר ח בדים 28לובלסק 

 .טוכמן א חייטות נשים 4לובלסקה 



 .טוכמן ט חייטות נשים 36לובלסקה 

 .טוכמן י אוכל 8סונדובה 

 .טוכמן י מוכר דגים 8סדובה 

 .טוכשניידר ב חייטות נשים 4פיארסקה 

 .טוכשניידר ז יצרן כובעים 15שקולנה 

 .טוכשניידר י בית תה 127פוליכונקי 

 .טוכשניידר י מאפיה 6שקולנה 

 .טוכשניידר מ פחח 75לובלסקה 

 .טולרמן מ סנדלר 25לובלסקה 

 .טולרמן ש מכבסה 20קטובסקה 

 .טושניידר ח חנויות פירות וירקות 15אדריאנובסקה 

 .טייטלבאום ח ביגוד 8פשחודניה 

 .טייטלבאום ר חייטות נשים 71לובלסקה 

 .טננבאום ג צביעת בדים 15שנקבוצה 

 .טננבאום י אוכל 2אוקשובסקה 

 .טננבאום ל נגר 20פוטשטובה 

 .טננבאום נ נגר 67לובלסקה 

 .טננבאום פ אוכל 83פוליחונקי 

 .טננבאום פ סוחר יין 23לובלסקה 

 .טננבוים ב חייטות נשים 67לובלסקה 

 .טננהנדלר ג.מ רתמות לסוסים 48רינק 

 .טפר פ מאפיה 23פוטשטובה 

 .טפרנובה א חייטות נשים 24פוטשטובה 

 .טרוק מ מאפיה 29פוטשטובה 

 .טרוק ס חנות לדברי מאפה 12שקולנה 

 .טרייסט ב חייטות נשים פיארסקה

 .טרייסט מ שען 69לובלסקה 



 .טרייסט ס בית קפה 6פיארסקה 

 .טרכטנבר ל חייט 25לובלסקה 

 טרכטר מוכר דגים 9שדלצקה 

 .טרכטר י בדים 4פודבלנקה 

 .ידוובניק ר צמר גפן 10פוטשטובה 

 .יונגמן א בדים 6בז'שקה 

 .יונגמן ס בדים 7קופרניקה 

 .יורצייג א.מ צורכי סנדלרים 14רינק 

 .יורצייג ח.מ גלנטריה 1רינק 

 .יצקוביץ' ס חייט 22פוטשטובה 

 .ירמוס א חייט 36פוטשטובה 

 .ירמוס מ חייט 25לובלסקה 

 .כהן א גלנטריה 64לובלסקה 

 .כהן ח ביגוד 30לובלסקה 

 .כץ א אוכל 35פוליחונקי 

 .כץ ח חנויות פירות וירקות 7אדריאנובסקה 

 .כץ ח מי סודה 2אוקשובסקה 

 .כץ י. כץ ק בדים 5לבובסקה 

 .כץ י תבואה 69לובלסקה 

 .כץ מ גלנטריה 12בז'סקה 

 .כץ נ ביגוד 6לבובסקה 

 .לב ב אוכל 1קופרניקה 

 .לב ב אוכל 11שקולנה 

 .לבנבוים צ מאפיה 57פוליחונקי 

 .לבנהרץ ט כובעי נשים 59לובלסקה 

 .לבנשטיין ח נעלים 47לובלסקה 

 .לבנשטיין מ מכבסה 20רינק 



 .לבנשטיין מ סחורות שונות 20רינק 

 .לבנשטיין נ בית מרזח 2רינק 

 .לבקוביץ' ז סנדלר 75לובלסקה 

 לדרמן א. פרנקלמייר טחנת קמח 38לבובסקה 

 .לדרר ס עורות 33לובלסקה 

 .לדרשטיין א כובעי נשים 1שקולנה 

 .לדרשטיין ו חייט 5רפורמצקה 

 לדרשטיין ר. בלייר מוצרי בטון 14לובלסקה 

 .לוטר שפיל ה בדים 25לובלסקה 

 .לוי פ יד שניה 18לבובסקה 

 .לויווסר ש סנדלר 35פוטשטובה 

 .לוין ל גלנטריה 53לובלסקה 

 .לוין מ עוזר רופא/אח -פלטשר  2רפורמצקה 

 לוינשטיין )אחים( מסגר 18לובלסקה 

 .לוינשטיין י מלון 32לובלסקה 

 .לוינשטיין י. שפר מ צורכי מטבח 1פיארסקה 

 .לוכסמבורג ב טכנאי שיניים 14פודוולנה 

 .לוכסמבורג י עושה מפתחות 63לובלסקה 

 .לונדון ח חנויות פירות וירקות 28לובלסקה 

 .לונדינסקי מ בית מסחר לקישקה 3לבובסקה 

 .לוסטינגר י סוחר יין 22לובלסקה 

 .לורבר ל רופא שיניים 43לובלסקה 

 .לורבר ש בית כלבו 47לובלסקה 

 .לורבר ש נעלים 47לובלסקה 

 .לזר ג יצרן שמן 6אדריאנובסקה 

 .ליבהבר ב עורות 57לובלסקה 

 .ליבהבר ביילה גרינמן י עורות 52רינק 



 .ליבהבר ח.מ אספקת ברזל 29רינק 

 .ליברמן א שמני סיכה 15חרובישובסקה 

 .ליברמן ז אוכל 25רפורמצקה 

 .ליברמן נ.מ אספקת ברזל 31רינק 

 .ליבש י בדים קוליובה

 .ליטהכר ג חייטות נשים 4לבובסקה 

 .ליטוין מ סחורות שונות 103קוליובה 

 .לייבמן פ קונפקציה 13פוקרובסקה 

 .ליידרר ס נעלים 33לובלסקה 

 .ליכטנברג ס אוכל 24לבובסקה 

 .ליכטנברג ס גלנטריה 11פוקרובסקה 

 .לינדנבאום ב אוכל 15בז'סקה 

 .לינדנבאום מ תבואה 19פוליחונקי 

 .לינדנבאום נ סנדלר 101קוליובה 

 .לינדנבאום ס חייטות נשים 38לובלסקה 

 .ליס ג בדים 3שקולנה 

 .ליפה ה סוחר בהמות 7רינק 

 .ליפהבר א בית כלבו 45לובלסקה 

 .ליפסר ק ייצרן כסאות 68קוליובה 

 ליפקוביץ' ישראל רופא 35לובלסקה 

 .ליפשיץ א.מ צורכי מטבח 58רינק 

 .ליפשיץ ח תבואה 38פוטשטובה 

 .ליפשיץ ט גלנטריה 5שקולנה 

 .ליפשיץ י תבואה 9לובלסקה 

 .ליפשיץ פ. לורבר מ עצים ופחמים לבעירה 11בודובסקה 

 .ליפשיץ ש צורכי מטבח 2קופרניקה 

 .למברגר מ טחנת קמח 37חרובישובסקה 



 .לנג נ אוכל 64פוטשטובה 

 'לנדאו ושות יצרן שמן 34פוקרובסקה 

 .לנדאו ר ריקמה 61לובלסקה 

 לנדר חוזה תפר נעליים 14קופרניקה 

 .לס ח מוצרי נפט 3קופרניקה 

 .לס מ חנויות פירות וירקות 66לובלסקה 

 .לס מ סחורות שונות 13קופרניקה 

 לס.ב גלנטריה 89קוליובה 

 לקס בדים 22רינק 

 .לקס ח סוחר סבון 25לובלסקה 

 .לקס ס בדים 24רינק 

 .לרנר י אוכל 3קופרניקה 

 .לרנר מ.מ ביגוד 5רינק 

 .לרנר ר אוכל 88קופרניקה 

 .לרר ב. מ יצרן ממחטות 25רינק 

 .לרר ה עגלות 5לובלסקה 

 .לשץ ב אוכל 7קופרניקה 

 .מאייר ב גלנטריה 133קוליובה 

 .מאייר ג אוכל 12בודובסקה 

 .מאייר ש אוכל 20סדובה 

 .מאיר א חנויות פירות וירקות 9פוטשטובה 

 .מאיר א ממתקים 9פוטשטובה 

 .מאיר ה קצב 129קוליובה 

 .מאיר מ סוחר סבון 3רינק 

 .מאיר ר חנויות פירות וירקות 84לובלסקה 

 .מאירסון ד גלנטריה 70לובלסקה 

 .מגר י סנדלר 15ל 



 .מגר ל חייט 21פוטשטובה 

 מגר ש.מ תפר נעליים 8רינק 

 מונבר כלי עבודה לטכנאים 70לובלסקה 

 .מונטג א יצרן שמן 10קופרניקה 

 .מונצ'ש י.ג סוחר ביצים 9פוטשטובה 

 .מונשטיין ד ייצור סבון 9אובלוינסקה 

 .מורגנשטרן א צורכי צילום 33לובלסקה 

 מזור חנות לדברי מאפה 5סמינריצקה 

 .מיטלמן ח מאפיה 1שקולנה 

 .מיטלמן ל עבוד טבק 70קופרניקה 

 .מיטלמן מ מאפיה 3סמינריצקה 

 .מיטלמן ר גלנטריה 2קופרניקה 

 .מייזלץ ה תבואה 11רפורמצקה 

 .מיילי ש חנויות פירות וירקות 13פוקרובסקה 

 .מיילר א חייט 44פוטשטובה 

 .מיילר ג אוכל 3קופרניקה 

 .מיילר פ אוכל 11לובלסקה 

 .מייר ל בדים 12לובלסקה 

 .מיליך י חנויות פירות וירקות 17לובלסקה 

 .מילכטייך ב סנדלר 31אושצ'ילוצקה 

 .מילכמן י נגר 32פוטשטובה 

 .מילנר ל בית מסחר לקישקה 29לבובסקה 

 .מילשטיין מ בדים 15רינק 

 .מלובנצ'יק ו ספר 62לובלסקה 

 מלון אירופיסקי מלון 

 מלון אנגלסקי מלון 

 מלון ברוסטול מלון 14קופרניקה 



 מלון ויקטוריה מלון 

 .מלך ב צורכי סנדלרים 20רינק 

 .מלך ש סנדלר 14פוטשטובה 

 .מלמד י ממתקים 25מלה רינק 

 .מלצר מ בדים 20רינק 

 .מנדלבאום ב אוכל 25אדריאנובסקה 

 .מנדלבאום ד אוכל 42לובלסקה 

 .מנדלבאום ד סוחר צבעים 

 .מנדלבאום י גיר 23לובלסקה 

 .מנדלבאום מ חנות לדברי מאפה 15לובלסקה 

 .מנדלבאום ק.מ בית כלבו 13רינק 

 מנדלזון חנויות פירות וירקות 3לבובסקה 

 .מנדלסון א צורכי מטבח 4לבובסקה 

 .מנדלסון מ נעלים 4לובלסקה 

 .מנדלסון ס בית מרזח 4לבובסקה 

 .מנדלקר ר אוכל 2שקולנה 

 .מנדלר ד אוכל 13פוקרובסקה 

 .מנדלר פ אוכל 14אובלוינסקה 

 .מנזס פ אופניים 13בודובסקה 

 מנטל שלום סחורות שונות 22לובלסקה 

 .מנטלמכר ב חייט 13לובלסקה 

 .מססר י נגר 18נדז'סנה 

 .מסר ח יצרן ממחטות 7קטובסקה 

 .מרגוליס ב עצים ופחמים לבעירה 4פילסוצקגו 

 .מרגוליס י רתמות לסוסים 15שדלצקה 

 .מרגוליס מ רתמות לסוסים 29לובלסקה 

 .מרינשטיין א בדי טריקו 17רפורמצקה 



 .מרקביץ י עבוד טבק 87לובלסקה 

 .מרקוביץ' א חומרי בניין 91קוליובה 

 .נודל מ סנדלר 82לובלסקה 

 .נודל פ אוכל 7פוטשטובה 

 .נודלמן ז סנדלר 2קטובסקה 

 .נחמן ד אוכל 48קוליובה 

 .נחמן ס קצב 4ריבנה 

 .נחמן ש חייט 6פודוולנה 

 'נייגבויירן י גלנטריה 12קטובסקה 

 .נייגבוירן פ צורכי מטבח 22לובלסקה 

 .נייגבורן י אוכל 20לבובסקה 

 .נייגבורן ר אוכל 12קופרניקה 

 .נייגבורן ש.מ בדים 17רינק 

 .נייליך ח חנויות פירות וירקות 6לובלסקה 

 .ניימן ד ביגוד 44לבובסקה 

 .ניימרק מ בדים 1לבובסקה 

 .ניסנבאום ב מאפיה 58פוליחונקי 

 .ניסנבאום ד נעלים 10לבובסקה 

 .ניסנבאום ד נעלים 8קטובסקה 

 .ניסנבאום י אוכל 44לבובסקה 

 .ניסנבאום י חנויות פירות וירקות 44קוליובה 

 .ניסנבאום י סנדלר 2שקולנה 

 .ניסנבאום מ אוכל 40לבובסקה 

 .ניסנבאום מ שען 28לובלסקה 

 .ניסנבאום ש אוכל 22לבובסקה 

 ניסנבוים דוד ספר 1לבובסקה 

 .ניסנבורן י. זלצמן א סנדלר 25לובלסקה 



 .ניסנקורן ה קצב 89לובלסקה 

 ניקלצברג בית מרזח 33חרובישובסקה 

 .ננקין ס חייט 24לובלסקה 

 .נסבאום ש אוכל 2קטובסקה 

 .נסל ח ביגוד 11פוקרובסקה 

 .נסר ח אוכל 57קוליובה 

 .נצמן מ עורות 26לבובסקה 

 .נתנזון ש יד שניה 3פוטשטובה 

 .נתנזון ש ביגוד 10לבובסקה 

 .סברב ז.מ צורכי מטבח 19רינק 

 סובול דוד רופא 

 סובול חיים תפר נעליים 63לובלסקה 

 .סובול ס נעלים 44לובלסקה 

 .סובול צ בית תה 40לובלסקה 

 .סולג' פ אוכל 53לובלסקה 

 .סולוביצ'יק מ בית כלבו 47לובלסקה 

 .סולש י מסעדה 24לובלסקה 

 .סוסצ'ק ש גלנטריה 82לובלסקה 

 סוקולר מור רופא שיניים 12רפורמצקה 

 .סטל ב חנות לדברי מאפה 28פוטשטובה 

 .סטף ד גלנטריה 33אובלוינסקה 

 .סטף ס אוכל 35אובלוינסקה 

 .סטץ צ יצרן ממחטות 8קטובסקה 

 סיגל יעקב רופא 2סונדובה 

 .סיפיאן מ קצב 25רינק 

 .סירוטה ל ביגוד 10אדריאנובסקה 

 .סלון ד משלוחים 10קוליובה 



 .סמברג מ אוכל 6 אובלוינסקה

 .סמברג ס אוכל 35חרובישובסקה 

 .סמט ל אוכל 3אדריאנובסקה 

 .סנדר א בדים 14קופרניקה 

 .ספיאנלדר א חנויות פירות וירקות 13פוקרובסקה 

 .סקורניק ב אוכל 90קוליובה 

 עברי יעקב רופא פנימאי 38לובלסקה 

 .פאבין ב סנדלר 6קטובסקה 

 .פדר נ אוכל 6קופרניקה 

 .פדרמן מ ביגוד 41לובלסקה 

 .פדרמסר פ ממתקים 67לובלסקה 

 .פוגל ג נקניקים 45חרובישובסקה 

 .פוגל ל בית מרזח 45חרובישובסקה 

 .פוגלבריסט א.מ קצב 16רינק 

 .פודם ב ביגוד 6פוטשטובה 

 .פודם י ביגוד 40פוקרובסקה 

 .פוטרמן ס סוחר חומצות 15לובלסקה 

 .פוטרמן ש מכבסה 2קטובסקה 

 פויאס קבלן בניין 16בודובסקה 

 .פויאס מ משלוחים 8קופרניקה 

 .פויאס פ. וז משלוחים 3פילסוצקגו 

 .פולמן י ביגוד 11רינק 

 .פופילס ש חייטות נשים 69לובלסקה 

 .פורשיפר ל סוחר עצים 21רפורמצקה 

 .פח פ אוכל 28פוליחונקי 

 .פח פ תבואה 13קטובסקה 

 .פח ש אוכל 129פוליחונקי 



 .פיגלמן ב ממתקים 17לובלסקה 

 .פיגלמן י ממתקים 25מלה רינק 

 .פיגלש א סנדלר 103קוליובה 

 .פייגנבאום א חייט 11פילסוצקגו 

 .פייגנבאום ב עושה מפתחות 10פוטשטובה 

 .פייגנבאום מ מתקין פרסות סוסים 30פוטשטובה 

 .פייל ח גלנטריה 20פוקרובסקה 

 .פייל ק אוכל 39חרובישובסקה 

 .פיינשמידט א צורף זהב 56לובלסקה 

 .פיינשמידט ב.מ אספקת ברזל 22רינק 

 .פיירמן י עבוד טבק 47רינק 

 .פינגרהוד ס אוכל 37פוטשטובה 

 .פינקלשטיין ס ביגוד 37לובלסקה 

 פיצ'מן מקס אבני ריחיים 74קוליובה 

 .פישבוים י שען 70לובלסקה 

 .פישהאוט ה קונפקציה 10קופרניקה 

 .פישטמן ר בדים 10לבובסקה 

 פישלזון גרשון אוכל 8פשחודניה 

 .פישמן פ בדים 25רינק 

 .פישר ח מלון 6ניקוליבסקה 

 .פישר ח מסעדה 6ניקולאיבסקה 

 .פישר ש ספר 63לובלסקה 

 פלבסקה בית כלבו 10קופרניקה 

 .פלדמוס ט. צימרמן פ.מ קצב 3רינק 

 .פלדמן ד בית כלבו 6אדריאנובסקה 

 .פלדמן י אוכל 92לובלסקה 

 .פלדמן מ ביגוד 54לובלסקה 



 .פלדמן מ חייט 45לובלסקה 

 .פלדמן מ.מ קצב 9רינק 

 פלדמן משה חייט 1סנדומירסקה 

 .פלדמן ס אוכל 87לובלסקה 

 פלהנדלר בור צלם 62לובלסקה 

 פלהנדלר בר צלם 68לובלסקה 

 .פלהנדלר ג רתמות לסוסים 48לובלסקה 

 .פלהנדלר ז אוכל 37אושצ'ילוצקה 

 .פלוג ש תבואה 35חרובישובסקה 

 .פלומנבאום ס חייט 6פוטשטובה 

 .פלוק ח נעלים 45לובלסקה 

 .פליגלמן א בית מסחר לקישקה 46לבובסקה 

 .פליגלמן י חנויות פירות וירקות 19לובלסקה 

 .פליישר ג סוחר שמרים 32פוטשטובה 

 .פלמן ז ירקות 9קופרניקה 

 .פלקסמן מ אוכל פוטשטובה

 .פסטברג צ ביגוד 12לבובסקה 

 .פפייר ג אוכל 103קוליובה 

 .פפייר ה אספקת ברזל 10לבובסקה 

 .פפייר י אוכל 5קוליובה 

 .פפייר מ מסגר 5פוטשטובה 

 .פפייר מ.מ אספקת ברזל רינק

 .פפלבאום מ עורות 5קופרניקה 

 .פרבשטיין ב צורכי מטבח 6ויסולה 

 .פרגר מ נגר 10פוטשטובה 

 .פרוכט א צמר גפן 5שדלצקה 

 .פרוכט נ עורות 1שקולנה 



 .פרוכט פ כובעי נשים 36לובלסקה 

 .פרוכטגרטן פ חייטות נשים 17לובלסקה 

 .פרוכטמן א.מ נעלים 16רינק 

 .פרוכטמן ה ביגוד 2שקולנה 

 .פרוסט א חייט 10פוטשטובה 

 .פרוסט מ אוכל 67לובלסקה 

 .פרופיליס ח יצרן כובעים 2שקולנה 

 .פריד ג עבוד טבק 29לובלסקה 

 .פרידלנד מ מוכר דגים 5רפורמצקה 

 .פרידמן א חייט 4פיארסקה 

 פרידמן אץ סוחר שמרים 10מלה רינק 

 פרידמן הרש רופא 

 .פרידמן ח אספקת ברזל 47לבובסקה 

 .פרידמן ח ביגוד 12לובלסקה 

 .פרידמן ח חנות לדברי מאפה 5רינק 

 .פרידמן י בית תה 20אדריאנובסקה 

 .פרידמן מ סוחר עצים 15רפורמצקה 

 .פרידמן מ סנדלר 14פודוולנה 

 .פרידמן מ. גליצמן ר עצים ופחמים לבעירה 17רפורמצקה 

 פרייברגר צלם 12קטוביצקה 

 .פרייברגר א אוכל 11לבובסקה 

 .פרייברגר ד בית מרזח 21 לבובסקה

 .פרייך א בדים 50רינק 

 פרייליך גלנטריה 24לבובסקה 

 .פריימן ש נעלים 1קופרניקה 

 .פריימן ש תבואה 55אוקרובסקה 

 .פריינד ו סוחר עצים 21רפורמצקה 



 .פריינד ר אוכל 87לובלסקה 

 .פריינר ח אוכל 2קופרניקה 

 .פריקנט פ אוכל 1בודובסקה 

 .פרישמן ב.מ אוכל 11רינק 

 .פרישמן ה.מ בדים 24רינק 

 .פרישמן ח אוכל 19רפורמצקה 

 .פרישמן י צמחים 36לובלסקה 

 .פרישמן מ צורכי מטבח 24לבובסקה 

 .פרישמן ק אוכל 7שקולנה 

 .פרכטר ד חנויות פירות וירקות בז'סקה

 .פרל א חייט 7פוטשטובה 

 .פרל מ מסגר 8רינק 

 .פרלמוטר ס סחורות שונות 13שקולנה 

 .פרלמוטר ש צורכי סנדלרים 69לובלסקה 

 . פרלשטיין תבואה 78פוליחונקי 

 .פרלשטיין ג אוכל 40פוקרובסקה 

 .פרלשטיין ס יצרן ממחטות 8קטובסקה 

 פרנדלר יצחק רופא 6קופרניקה 

 .פרקל ז חייט 86לובלסקה 

 .פרשטנד מ מכבסה 63לובלסקה 

 .צברן מ סוחר בהמות 7קטובסקה 

 .צווילינג מ גלנטריה 29לובלסקה 

 .צונג ד רתמות לסוסים 33לובלסקה 

 .צונג ח רתמות לסוסים 38לבובסקה 

 .צונק א אוכל 40פוקרובסקה 

 .צונק ב אוכל 36פוקרובסקה 

 .צוקר ח עורות 32לובלסקה 



 .צוקר י אוכל 2פשחודניה 

 .צוקר י סחורות שונות 1פוטשטובה 

 .צוקר י עורות 5סונדובה 

 .צוקר ל עורות 32לובלסקה 

 .צוקר ש עורות 26לובלסקה 

 .צוקר ש רתמות לסוסים 12לבובסקה 

 .צוקרמן מ סחורות שונות 7לובלסקה 

 .ציגל א רתמות לסוסים 15לבובסקה 

 .ציגלמן ח רופא שיניים 6לובלסקה 

 .ציטרין א סוחר בהמות 12בודובסקה 

 .ציטרין י מספוא לבעלי חיים 2בודובסקה 

 .ציטרין י סוחר בהמות 9פודוולנה 

 .ציטרינבאום מ חייט 85פיליחונסקי 

 .צימרמן א.מ קצב 10רינק 

 .צימרמן ב חייט 11פילסוצקגו 

 .צימרמן ח חנות לדברי מאפה 18אדריאנובסקה 

 .צימרמן ח סוחר נחושת 18קופרניקה 

 .צימרמן ח קצב 8פיארסקה 

 .צימרמן י חייט 17שדלצקה 

 .צימרמן מ חייטות נשים 13פוטשטובה 

 .צימרמן ס קצב 24פוטשטובה 

 .צימרמן ש גרוטאות ברזל 18קופרניקה 

 .ציפל א סוחר בקוסמת 25פילסוצקגו 

 .צ'סנר א אוכל 122קוליובה 

 .צ'סנר ב מוכר דגים 9בז'סקה 

 .צ'סנר ב נגר 27לבובסקה 

 .צ'סנר מ אוכל 67קוליובה 



 .צ'סנר מ. פייטלבאום פ ביגוד 40לבובסקה 

 .צ'סנר מ גלנטריה 7סמינרינסקה 

 .צ'סנר נ אוכל 7אדריאנובסקה 

 .צ'סנר ס נגר 20בודובסקה 

 .צ'רקס י גלנטריה 62לובלסקה 

 .צ'רקס ש גלנטריה 35רינק 

 .צ'שנר ש יצרן ממחטות 17סדובה 

 .קאופמן א אוכל 3קופרניקה 

 .קהן נ אוכל 7קופרניקה 

 .קובלצ'יק י גלנטריה 60לובלסקה 

 .קוז'נובסקי י אוכל 52קוליובה 

 .קופלמן ס כלי עבודה לטכנאים 66לובלסקה 

 .קופפר נ אוכל 27לובלסקה 

 .קופפר ס ייצרן מברשות 28לובלסקה 

 .קופפרברג ג צורכי כתיבה 10אדריאנובסקה 

 .קופפרברג מ סנדלר 18רפורמצקה 

 .קופפרשטוק ה גלנטריה 40חרובישובסקה 

 .קופרשטוק א בית תה 38חרובישובסקה 

 .קופרשטוק ל בית מרזח 4חרובישובסקה 

 .קופרשטוק ש מלון 33לובלסקה 

 .קוצ'ר מ מוכר דגים 12קטובסקה 

 .קורן ש חייט 10שנקביצה 

 .קורנבלום ב שען 41לובלסקה 

 .קורנבליט ב אוכל 15לבובסקה 

 .קורנבליט י.מ צורכי סנדלרים 23רינק 

 .קורנבליט ל אוכל 45חרובישובסקה 

 .קורנבליט מ אוכל 21לובלסקה 



 .קורנבליט פ אוכל 9לובלסקה 

 .קורנוורצל ה אוכל 6אדריאנובסקה 

 .קורנוורצל י.מ אוכל 4רינק 

 .קורנזייר ל ממתקים 8פיארסקה 

 .קורנזייר מ חנויות פירות וירקות 8פיארסקה 

 .קורנלוק א בית תה 21לבובסקה 

 .קורנפלד א קצב 25לבובסקה 

 .קורנפלד ה מאפיה 5פיארסקה 

 .קורנפלד מ. ליזוט מ קצב 60לובלסקה 

 .קורנפרוכט ח.מ אספקת ברזל 28רינק 

 .קיזמן י סנדלר 51לובלסקה 

 .קיזמן ש סנדלר 15רפורמצקה 

 .קילשטיין ג קונפקציה 15לבובסקה 

 .קיסל י נגר 12קטובסקה 

 .קירשמן ב חייט 6פודוולנה 

 .קירשנבאום א אוכל 4פוטשטובה 

 .קירשנבאום א סוחר רהיטים 6פוטשטובה 

 .קירשנבאום ב צורכי מטבח 2קופרניקה 

 .קירשנבאום ו.מ אספקת ברזל 32רינק 

 .קירשנבאום ח. בורשטיין ר תבואה 36פוליחונקי 

 .קירשנבאום י סוחר רהיטים 25לובלסקה 

 .קירשנבאום מ גלנטריה 3קופרניקה 

 קירשנבאום מלכה חנויות פירות וירקות 14פודוולנה 

 .קירשנבאום נ אספקת ברזל 27לובלסקה 

 .קירשנבאום ר אוכל 13לבובסקה 

 .קירשנצווייג ב סחורות שונות 34לבובסקה 

 .קירשנשטרן ס חייט 22פוטשטובה 



 קלברט לוד רופא שיניים 1פיארסקה 

 .קלוץ ו סנדלר 18קופרניקה 

 .קליגר ב.מ אוכל רינק

 .קליין מ אוכל 14פודוולנה 

 .קליין מ סנדלר 5שקולנה 

 .קליינהנדלר א חנויות פירות וירקות 34רינק 

 .קליינר ח סוכן ביטוח 6סמינריצקה 

 .קליינר ס מוצרי נפט 38חרובישובסקה 

 .קלימן ר ייצור סבון 14נדז'צנה 

 .קלינגל ש אוכל 2פודוולנה 

 .קלירר ש מי סודה שקולנה

 .קלמנוביץ' מ בדים 10קופרניקה 

 .קלרר ג.מ קצב 20רינק 

 .קלרר ח בית תה 1פשיכודניה 

 .קלרר צ חנויות פירות וירקות 7שקולנה 

 .קלרר ר בית תה 1קופרניקה 

 .קם ד גלנטריה 32לבובסקה 

 .קנובל ס חנויות פירות וירקות 135קוליובה 

 .קנובל פ אוכל 131קוליובה 

 .קנובליץ י חייט 6לובלסקה 

 .קנופ פ חנויות פירות וירקות 75לובלסקה 

 .קנטור י בדים 33לובלסקה 

 .קנר ש שמני סיכה 18לבובסקה 

 .קסלר ש רתמות לסוסים 19לבובסקה 

 .קפלן מ יצרן ממחטות 9קופרניקה 

 .קפרשטוק י חצר לחניה 37לובלסקה 

 .קרוננברג נ בדים 47לובלסקה 



 .קרוק א צורכי מטבח 4קופרניקה 

 .קרטקה א עורות 2קטוביצקה 

 .קריגר ה בדים 62לובלסק 

 .קריגר ר חנויות פירות וירקות 7שקולנה 

 .קריסטל א תבואה 15רפורמצקה 

 .קריסטל ש עבוד טבק 149קוליובה 

 .קרמר ח אוכל 14לבובסקה 

 .קרמר ח אוכל 14קטובסקה 

 .קרמר י אוכל 10פוטשטובה 

 .קרמר ל אוכל 1קופרניקה 

 .קרמרמן י חנויות פירות וירקות 5פודוולנה 

 .קרמרמן פ חנויות פירות וירקות 88קוליובה 

 .קרפ א נגר 22פוטשטובה 

 .קרפ א עושה מפתחות 17פוטשטובה 

 .קרפ ב בית תה 6שקולנה 

 .קרפ ה ספר 25לובלסקה 

 .קרפ ו ביגוד 1שקולנה 

 .קרפ פ צבעים 6סדובה 

 .קרפ ש סוחר עופות 6בז'סקה 

 .קרר א. מ סוחר בהמות 2רינק 

 .קרר י קצב 1אושצ'ילוצקה 

 .קרר ל קצב 1אוסצ'ילוצקה 

 .קשי י חייט 42לובלסקה 

 .קשימל נ קצב 13ריבנה 

 .רבינוביץ' ח אוכל 1רינק 

 .רבינוביץ' מ גלנטריה 53לובלסקה 

 .רבינוביץ ס בדים 4אדריאנובסקה 



 .רבינוביץ' ס אוכל 15לבובסקה 

 .רדג'חובר פ.מ נעלים 47רינק 

 .רובין ש טחנת קמח 7קוליובה 

 .רובינסון ס סוכן ביטוח 49לובלסקה 

 .רובינשטיין א.מ צורכי סנדלרים 3רינק 

 .רובינשטיין ב.מ צורכי מטבח 12רינק 

 .רובינשטיין ג צורכי כתיבה 38לובלסקה 

 .רוגר ל אוכל 4אדריאנובסקה 

 .רוזבאום מ בדים 68לובלסקה 

 .רוזבלום ה נגר 16נדז'סנה 

 .רוזן ב בית מרזח 11לבובסקה 

 .רוזן ח.מ גלנטריה 41רינק 

 .רוזן י גלנטריה 59לובלסקה 

 .רוזן יעקב ארליך ס בדים 1קופרניקה 

 .רוזן פ בית מרזח 79לובלסקה 

 .רוזן ק אוכל 6אושצ'ילוצקה 

 .רוזן ק ייצרן בירה 3פילסוצקגו 

 .רוזן ש חצר לחניה 77לובלסקה 

 .רוזן ש קונפקציה 1לבובסקה 

 .רוזנבאום א חנות קוסמטיקה 68לובלסקה 

 .רוזנבאום א קונפקציה 8פיארסקה 

 .רוזנבאום י בדים 4וונסקה 

 .רוזנבאום מ סחורות שונות 9שקולנה 

 .רוזנבאום מ עורות 10רינק 

 .רוזנבאום נ ביגוד 51לובלסקה 

 .רוזנבלום ש מוצרי נפט 85קוליובה 

 .רוזנבלט ח בדים 32פוקרובסקה 



 .רוזנבלט ט כובעי נשים 6לובלסקה 

 .רוזנבלט י עורות 9אדריאנובסקה 

 .רוזנבלט י צלם 62לובלסקה 

 .רוזנבלט ל שען 68לובלסקה 

 .רוזנבלט ס בדים 36לובלסקה 

 .רוזנבלט פ בדים 36לובלסקה 

 .רוזנבליט ש צביעת בדים 57לובלסקה 

 רוזנברג גבריאל וריבקה קבלן בנין כתובת לא ידועה

 .רוזנברג י גלנטריה 47לובלסקה 

 .רוזנמן פ אוכל 21שדלצקה 

 .רוזנמן ר חייטות נשים 12לובלסקה 

 .רוזנפלד ד אוכל 10אדריאנובסקה 

 .רוזנפלד ד חומרי בניין 91קוליובה 

 .רוזנפלד ז.מ צורכי סנדלרים 9רינק 

 .רוזנפלד טוביה אייזנשטיין ז קונפקציה 24לבובסקה 

 .רוזנצוויג ב אוכל 3בודובסקה 

 .רוזנצוויג ב אוכל 14פודוולנה 

 .רוזנצוויג ח מבשלת בירה טרובקובסקה

 .רוזנצוויג מ בדים 38רינק 

 .רוזנקופ ש תבואה 10אוקשובסקה 

 .רוזנקופ ש.מ קצב 11רינק 

 .רוזפלד ד גיר 3אדריאנובסקה 

 .רוטגרן ר חנויות פירות וירקות 120קוליובה 

 .רוטהולץ י גלנטריה 49לובלסקה 

 .רוטהולץ מ גלנטריה 5רינק 

 .רוטנברג ש אוכל 77לובלסקה 

 .רוטפדן ח בית מרזח 54קוליובה 



 .רוטשטיין א אוכל 6רינק 

 .רויטגרונד ר אוכל 120קוליובה 

 .רויטמן פ אוכל 51לובלסקה 

 .רוייטר ל חייטות נשים 3אובלוינסקה 

 .רוימן ג צורכי מטבח 23פוקרובסקה 

 .רולניק א סחורות שונות 9קופרניקה 

 .רולניק א.מ בדים 15רינק 

 .רולניק ר גלנטריה 4שקולנה 

 .רולניק ש עצים ופחמים לבעירה אובלוינסקה

 .ריבאייזן י פחח 10פודוולנה 

 .ריזבוים ז קצב 25רינק 

 .ריטשרייבר ח מוצרי נפט 7אדריאנובסקה 

 .רייזבאום ב סחורות שונות 32חרובישובסקה 

 .רייזמן ר ירקות 5שקולנה 

 .רייזפלד מ קונפקציה 45לובלסקה 

 .רייטר א נקניקים 6לבובסקה 

 .רייכבינד א.מ קצב 6רינק 

 .רייכבינד ד.מ קצב 7רינק 

 .רייכמן ה אוכל 72פוליחונקי 

 .ריימן ג חצר לחניה 31פוטשטובה 

 .ריימן ג צורכי מטבח 26פוקרובסקה 

 .ריין י סנדלר 1פיארסקה 

 .רייס ד אוכל 29טרובקובסקה 

 .רייס מ גלנטריה 2פיארסקה 

 .רייס מ מכבסה 32לובלסקה 

 .רייס פ.מ אוכל 19רינק 

 .רייסבאום ס גלנטריה 32חרובישובסקה 



 .רייסבאום ר גלנטריה 42חרובישובסקה 

 .רייספלד א גלנטריה 1שקולנה 

 .רייספלד ה אוכל 28לבובסקה 

 .רייפה ל בית תה 1קופרניקה 

 .רייפר ז מי סודה 32לובלסקה 

 .רייפר ח בדים 15לבובסקה 

 .רייפר מ מוצרי נפט 27אוסצ'ילוצקה 

 ריכטן ירקות אדריאנובסקה

 .ריכטר א אוכל 7אדריאנובסקה 

 .ריכטר א אוכל 7אדריאנובסקה 

 .ריכטשרייבר ש בית מרזח 20קשיבה 

 .רכטמן ד ירקות 4סמינריצקה 

 .רכטמן מ נעלים 42רינק 

 .רכטמן ש נעלים 51לובלסקה 

 .שבח ה חייט 77לובלסקה 

 .שבח ט חייט 2שקולנה 

 .שווארץ ש אוכל 11קופרניקה 

 .שווארצביר ח אוכל 18פוטשטובה 

 שווארצמן זליג עורות 12רפורמצקה 

 .שוורצמן ל תפר נעליים 42רינק 

 .שוורצמן ס בדים 42רינק 

 .שולדינר ק אוכל 8קופרניקה 

 .שולזינגר י בית כלבו 58לובלסקה 

 .שולמן א ספר 27לובלסקה 

 .שולמן ב חנות לדברי מאפה 5פוטשטובה 

 .שולמן מ משלוחים 10קוליובה 

 .שולמן ר גלנטריה 13שקולנה 



 שולץ א. באוור נקניקים 44לובלסקה 

 .שולקופף י סנדלר 7אדריאנובסקה 

 .שוק ה חייט 

 .שוק ש חנויות פירות וירקות 18בז'סקה 

 .שור פ תבואה 38לבובסקה 

 .שטאל א בדים 35חוביישובסקה 

 'שטול א. ושות יצרן ציקוריה )תחליף קפה( 3שדלצקה 

 .שטולר א חנויות פירות וירקות 4קופרניקה 

 .שטולר ט מאפיה 52לובלסקה 

 .שטוק ח שמני סיכה פילסוצקגו

 .שטוק ל יצרן כובעים 93פיליחונקי 

 .שטורם נ שען 26לובלסקה 

 .שטיגליץ מ גלנטריה 11לבובסקה 

 .שטידן מ בדים 30לובלסקה 

 .שטייוורצל ג אספקת ברזל 10לבובסקה 

 .שטיין ד צורכי מטבח טרובקוב

 שטיין טוביה סוחר בקוסמת 9אדריאנובסקה 

 .שטיין י אוכל 13שקולנה 

 .שטיין י פרוון 

 .שטייןא סנדלר 9פוטשטובה 

 .שטיינברג א אוכל 12רינק 

 .שטיינברג א חייט 6לובלסקה 

 .שטיינברג ד סנדלר 23פוטשטובה 

 .שטיינברג מ גלנטריה 42לובלסקה 

 .שטיינברג ק סחורות שונות 21לובלסקה 

 .שטיינוורצל י קצב 40לבובסקה 

 שטיינוורצל י. בלייר קצב 8רינק 



 .שטיינר א תבואה 96לובלסקה 

 .שטיינר ב אספקת ברזל 12פודוולנה 

 .שטיינר ש אוכל 12לבובסקה 

 .שטיך ח יד שניה 6סדובה 

 .שטקין ל חייט 45לובלסקה 

 שטרן י. והינדה בדים 9רינק 

 .שטרן מ. מורגנשטרן ש בדי טריקו 9פילסוצקגו 

 .שטרן מ עושה מפתחות 33פוטשטובה 

 .שטרן ס.מ עורות 23רינק 

 .שטרן ר בית תה 3פודוולנה 

 .שטרן ש ייצרן מברשות 5קופרניקה 

 שטרנברג חנויות פירות וירקות 69לובלסקה 

 .שטרסברג י צורכי מטבח 8קופרניקה 

 שיידווסר מאפיה אוסצ'ילוצקה

 .שיידווסר א חנות לדברי מאפה 8ויסולה 

 .שיידווסר מ נעלים 42לבובסקה 

 .שיין י עורות 4לבובסקה 

 .שיין מ יצרן כובעים 35לובלסקה 

 .שיינבוק א תבואה 4וויסלביצקה 

 .שיינגרטן י ביגוד 3לבובסקה 

 .שילד ל סנדלר 64פוליחונקי 

 .שילדקורט מ ביגוד 51לובלסקה 

 .שיפמן ב אוכל 51קוליובה 

 .שיפמן ש אוכל 48פוטשטובה 

 .שישלר א נגר 11אובלוינסקה 

 .שישלר ס ספר 26לובלסקה 

 .שכטר פ אוכל 10קופרניקה 



 .שכטרזון צ כובעי נשים 13פודוולנה 

 .שלגבוים ד גלנטריה 10שנקביצ'ה 

 .שליט ל עבוד טבק 36פוטשטובה 

 .שליפקה ו סוחר עצים 38פוטשטובה 

 .שלפרוק ב בית תה 25לובלסקה 

 .שלפרוק י חייט 25לובלסקה 

 .שמואל ה.מ קצב 15רינק 

 .שמולר ח יצרן ממחטות 7שדלצקה 

 .שמוץ א.פ סוחר אריגים 32לובלסקה 

 .שמלץ ב סנדלר 78לובלסקה 

 .שמרגד ב אוכל 84לובלסקה 

 .שנבל ח אוכל 13לבובסקה 

 .שנבל ס לדברי מאפה חנות 25פוקרובסקה 

 שנדלר נקניקים 20 חרובישובסקה

 .שניידר א חומרי בניין 50פוטשטובה 

 .שניידר ב אוכל 6קופרניקה 

 .שניידר ט רופא שיניים 56לובלסקה 

 .שניידרברג ב בדים 50רינק 

 .שניידרמן ו חייט 5פיארסקה 

 .שניידרמן ח חייט 24אושצ'לוקסקה 

 .שניידרמן י כלי זכוכית ופורצלן 1שקולנה 

 .שניידרמן מ חייט 25לובלסקה 

 .שניידרמן ר בית תה 14אושילוגסקה 

 .שנר ד בדים 26לובלסקה 

 .שנר מ.ל גלנטריה 8קופרניקה 

 .שפור מ. פלדמוס ש קצב 29לבובסקה 

 .שפורר א.מ קצב 1רינק 



 .שפורר ח קצב 5אובלוינסקה 

 .שפיץ ח ביגוד 16לבובסקה 

 .שפיץ ח נעלים 27רינק 

 .שפיץ פ.מ ביגוד 4רינק 

 .שפירמן י חנות לדברי מאפה 4לונצ'נה 

 .שפן מ עבוד טבק 74לובלסקה 

 שפנד פחח 23פילסוצקגו 

 .שפרן מ שקיות נייר 35פוטשטובה 

 .שפרן ר יצרן ממחטות 36פוקרובסקה 

 .שצ'ופק י קונפקציה 21לובלסקה 

 .שק פ מי סודה 2שקולנה 

 .שקוביץ' י בית קפה 70לובלסקה 

 .שקולנה ש חנויות פירות וירקות 18לובלסקה 

 .שקלס י נגר 21שדלצקה 

 .שרויט י. הרמן ש קצב 58לובלסקה 

 .שרוייד מ אוכל 36פוטשטובה 

 .שרוייט ל גלנטריה 5שקולנה 

 .שרון י מכבסה 18קופרניקה 

 .שרטשפט פ תבואה 37לבובסקה 

 .שרייבמן מ צורכי כתיבה 27לובלסקה 

 .שרייר א ביגוד 11לבובסקה 

 .שרייר ש חנויות פירות וירקות 5בודובסקה 

 .שרף מ סחורות שונות 18פוטשטובה 

 .שרף מ.מ אוכל 7רינק 

 


