
רשימת בעלי העסקים בקובל 
  1929 פרסוםשנת  ,פלך ווהלין, ( המקור הפולני) על פי דפי זהב הפולני

( פ עיסוקם"עמסודרים  רשימת בעלי העסקים  ,בהמשך המסמך) 

 
מבעלי  90%למעלה מ. מהרשימה הושמטו חברות ואיגודים. בעלי מקצוע 1200 -כהמקורית ברשימה 

. מהעסקים היו מרוכזים לאורך רחוב וורשבסקה 40% -למעלה מ. העסקים הינם יהודים

 

 שם משפחה שם פרטי רחוב 'מס מקצוע

 אברבוך Ch וורשבסקה 80 לבוש תחתון, גרביים

 אברוך B קוליובה  87 בית קפה, קפה

 ךאברו M וורשבסקה 116 בדים

 אגבר S קוליובה 36 חנות בשר

 אדלר B סנקביצה 21 מכולת

 אדלשטיין M וולדמרסקיה 1 סדקית

 אוינטק M וורשבסקה 56 זכוכית, פורצלן

 אוליצי St בריסקה 158 סיגריות

 אולסוביץ K לוצקה 8 משרד טכני

 וביץסאול Karol לוצקה 8 כתיבה ,מכונות תפירה

 רובסקיאוסט B וורשבסקה 105 יהיסנדלר

 אוסיוק Z וורשבסקה 17 ספירט

 אוסלוק M וורשבסקה 17 בית בירה

 אופטובסקי M בריסקה 6 סיגריות

 אופלינר  וורשבסקה 28 בדים

 אוציקי N וולדמירסקיה 2 בדים

 אטלס B וורשבסקה 201 חנות עורות

 אטלס E קוליובה 31 חנות בשר

 אטלס Z וורשבסקה 201 חנות עורות

 ק'אייבוצ Ch ורשבסקהו 80 נעליים

 אייזנברג Bor מצקביצה (-) ורופא שיניים /טכנאי

 אייזנברג M וורשבסקה 135 סדקית

 אייזנברג S וורשבסקה 38 מכולת

 אייכנביום R סנקביצה 39 מכולת

 אייל Ch קרוטקה 72 חייט

 אייסמונט Piotr קוסצילנה 1 (ייצור)בית מרקחת 

 אינגבר  וולדמירסקיה 1 נעליים

 אינגבר  קוסציסקי 9 סדקית

 אינגבר E וורשבסקה 46 מכולת

 אינגבר M וולדמירקה 2 הלבשה

 אינגבר M סנקיביצה 41 מכולת

 אלפנד Ch הנדלובה 20 מכולת

 אלפנטל B.l וורשבסקה 42 ייצור  כובעים

 אלפנטל M קוליובה 5 ייצור  כובעים

 אמדורסקי  T וורשבסקה 126 מנסרה

 אנגלסברג H קוליובה 37 שען

 יק'אנטונצ W (-) (-) מרפא

 אסמונט Piotr קוסצלנה 1 זרעים

 אפלבוים  וולדמירסקה 149 טחנת קמח

 אפרוס E לוצקה 45 בדים

 אפרת E לוצקה 45 נפט

 אפשטיין A וורשבסקה 61 צלמניה

 אפשטיין I וורשבסקה 98 צלמניה

 אפשטיין M וורשבסקה 59 סידקית

 סאק S סנקביצה 6 סבון

 ארבייטר Sz וורשבסקה 257 סנדלריה

 ארליך A וורשבסקה 130 ברזל
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 ארליך D&Z וורשבסקה 106 חייט

 ארליך E וורשבסקה 182 נעליים

 ארליך H ילנה'קוסצ 4 חייט

 ארליך I וולדמירסקה (-) מסעדה

 ארליך I וורשבסקה 158 צבעים

 ארליך M רינק 29 מכולת

 ארליך S קיהוולדמירס 21 ח לסודה לשתיה"בי

 ארליך S קרוטקה 40 מאפיה

 ארליך Sz וורשבסקה 67 נעליים

 ארליך Sz וורשבסקה 16 סדקית

 ארליך T וורשבסקה 99 מאפיה

 ארליך W וורשבסקה 174 זכוכית, פורצלן

 ארליכגרכט J סנקביצה 41 מכולת

 ארליכגרכט M רינק (-) מכולת

 ארליכגרכט M פבריצנה 5 מכולת

 ארמרניק B לוצקה 205 טחנת קמח

 ארניך L וורשבסקה 188 מאפיה

 ארקדייר  וורשבסקה 116 בדים

 אשכנזי Ch קוליובה 63 מכשירי כתיבה

 אשכנזי S וורשבסקה 114 מכשירי כתיבה

 באוך I וורשבסקה 14 קונדיטוריה

 בביסקי J קוליובה 12 מכולת

 בבצוק  וורשבסקה 135 חומר סיכה

 בבצוק I וורשבסקה 62 מכולת

 בבצוק L קרוטקה 13 מכולת

 בבצוק L וורשבסקה  135 נפט

 בבר B קוסציילנה 1 מאפיה

 וק'בדנצ  וורשבסקה 100 מכולת

 בובר M קוליובה 2 בית בירה

 בוגין A וורשבסקה 47 סיגריות

 בוזובוב W וורשבסקה 157 כלי מטבח

 בוזניאק  סנקביצה 37 בשר מעושן

 יםבו G וורשבסקה 126 סדקית

 בוימל L ה'סנקביצ 3 מספרה

 ר'בוצ J קוליובה 21 מכולת

 בוקסר  לוצקה 23 חומרי בניין

 בורוך M קרולובה בונה 6 חנות עורות

 בורושק Sz בריסקה 4 ספירט

 בורמן Z וורשבסקה 51 חייט

 בורנשטיין E קרוטקה 10 מכולת

 בורק K&J וורשבסקה 30 היצלמני

 בורק M וורשבסקה 22 שען

 בורשטיין J לוצקה 35 דיםב

 בורשטיין J וורשבסקה 178 בקשות, תרגומים

 בז J וורשבסקה 160 סדקית

 בזיובה E וורשבסקה 60 ממחטות, מוצרי הלבשה

 בטר J (-) (-) מכולת

 בטר U&W קולודניצה 13 סוחר בקר

 ביבר  לוצקה 60 קבלן

 בייגה P קה'קולודניצ 11 חרש ברזל, נפח

ביין   נטובסקגופוני 37 יערות

 בייניק J לוצקה 50 יהיסנדלר

 בייסמן L רינק 26 הלבשה

 בילבה J סנקביצה 29 מסעדה

 בינדר H סנקביצה 41 סיגריות

 בכוביץ S סנקביצה 25 בשר מעושן



 בכובר Sz הנדלובה 2 מכולת

 בכוויץ M קוליובה 88 מספרה

 בלאושטיין Jak לוצקה 83 טכנאי שיניים

 בלביר G יצהסנקב 43 מכולת

 בלומנטל I (-) (-) בית מרקחת

 בלומנקרנץ R שלישי במאי 6 מכולת

 בלומנשטיין A וורשבסקה 199 נעליים

 בלונשטיין J וורשבסקה 33 מכולת

 בלוקר H (-) (-) ממחטות, מוצרי הלבשה

 בלוראי Sz וורשבסקה 39 מכולת

 בלטר  קוליובה 12 חנות בשר

 בלטר Z וורשבסקה 52 עץ

 בליט J בריסקה 31 אפיהמ

 בליט M לוצקה 60 מאפיה

 בליט Z וורשבסקה 147 מאפיה

 בלייגוס F וורשבסקה 6 סדקית

 בליישטיין P מישצנסקה 4 מכולת

 בליקה M קוליובה 75 בית בירה

 בנדר R פומניקובה 26 יהיסנדלר

 בניש A ליסטופדובה 72 מכולת

 בנציק M קוליובה 3 בשר מעושן

 בס K ורשבסקהו 58 בדים

 בס S וורשבסקה 168 מספרה

 בס W וורשבסקה 16 תכשיטן, צורף

 בסיוק St סנקביצה 13 בית קפה, קפה

 בסקון A (-) (-) מרפא

 בסקין R וורשבסקה 132 בית מרקחת

 בק Abr לוצקה 137 טכנאי שיניים

 בק B קורליובה 7 חנות עורות

 בק J לוצקה 55 עד-גלי, מצבות

 בק Sz וליובהק 46 מכולת

 בקון E וורשבסקה 205 צבעים

 בקר S קוליובה 25 חרש ברזל, נפח

 בר C וורשבסקה 84 מכשירי כתיבה

 בר Ch וורשבסקה 92 מכבסה

 בר D וורשבסקה 141 מכולת

 בר G קוליובה 74 בית קפה, קפה

 בר M קוליובה 74 מכולת

 בר N וורשבסקה 185 בדים

 רביקובסקיב Joz לוצקה 45 מוצרי בטון

 ברג J וורשבסקה 38 נעליים

 ברג M קוסצילנה 1 הלבשה

 ברגמן  וורשבסקה 86 סדקית

 ברגמן Ch בריסקה 9 זכוכית, פורצלן

 ברגמן U וורשבסקה 201 חנות עורות

 ברוזונסקי A וורשבסקה 13 רפד

 ברומברג  וורשבסקה 132 בדים

 ברונזפט B וורשבסקה 162 חנות עורות

 ברונזפט S וורשבסקה 126 חנות עורות

 ברונזפט Sz וורשבסקה 217 חנות עורות

 ברונשטיין  סובורני 4 ממחטות, מוצרי הלבשה

 ברונשטיין Ch&Sz קרוטקה 13 נפט

 ברונשטיין D קרוטקה 6 בית בירה

 ברונשטיין  I קולודניקה (-) מנסרה

 ברונשטיין M קוליובה (-) הקמת בארות

 ברונשטיין Z קהקולודניצ (-) טחנת קמח



 ברזובסקי J פבריצנה 4 ברזל

 ברזובסקי J ויזיינה 6 משרד טכני

 ברזובסקי J פבריצנה 4 עץ

 ברזילי W וורשבסקה 102 הלבשה

 ברזך Ryw קוליובה 44 ורופא שיניים /טכנאי

 ברט D בריסקה 38 חנות עורות

 בריק A סינקביצה 26 בית בירה

 ברלזון G וורשבסקה 58 סדקית

 ברלינסקי St קוליובה 83 הינדלריס

 ברמן Sz הנדלובה 21 חנות בשר

 ברן E מונופולובה 84 תבואה

 ברנדל B (-) (-) סיגריות

 ברנדס L וורשבסקה 4 בית דפוס

 ברנובסקי J (-) (-) מרפא

 ברנובסקי W סנקביצה 6 סיגריות

 ברניוק Z וורשבסקה 16 בית מלון

 קברני Z לוצקה 147 מסעדה עממית

 ברניקי Z לוצקה 47 מכולת

 ברנר E וורשבסקה 30 סדקית

 ברנר I וורשבסקה 23 חייט

 ברנר M וורשבסקה 117 הלבשה

 ברנר M וורשבסקה 213 חייט

 ברנר Sz קרוטקה 34A חייט

 ברסקה P לוצקה 135 בית מלון

 ברצנקו Dymiter מיצקביצה 38 רופא

 ברשטיין M&L מגיסטרצקה 21 פרוות

 גבירצמן R דזיקה (-) מכולת

 ור'גודומיצ P וורשבסקה 154 בדים

 גודיס M הנדלובה 14 מכולת

 גוז  רינק 3 מכולת

 גוז  בריסקה 9 ספירט

 גוז B לוצקה 73 ח וחנויות שמן"בי

 גוז B וורשבסקה 126 ברזל

 גוז Ch וורשבסקה 191 ברזל

 גוז Ch וורשבסקה 134 נעליים

 גוז Ch וורשבסקה 160 סדקית

 גוז J (-) (-) בית בירה

 גוז J וורזבובה 11 יהיסנדלר

 גוז M ה'סנקביצ 21 מכולת

 גוז W פופרצצנה 6 יהיסנדלר

 גוטמן A רינק 26 הלבשה

 גוטמן I ארטלריסקה 6 מכולת

 גוטמן L וייסקה 5 חנות בשר

 גוטמן Sz וורשבסקה (-) ברזל

 גוטרזון D ארטילריסקה 3 יהיסנדלר

 גוטרמן S שבסקהוור 237 ברזל

 גויזן A וולדמירסקה 3 מכולת

 גויזן A אפטשנה 11 שמרים

 גוכליק Motel לוצקה 79 חרטות

 גולדברג C לוצקה 139 מכולת

 גולדברג I וורשבסקה 22 בדים

 גולדברג Sz סנקביצה 25 בית מרקחת

 גולדברג Sz סינקביצה (-) חייט

 גולדברג W סנקיביצה 38 מכולת

 גולדהנר Sz יובהקול 10 חייט

 גולדמן  קוליובה 44 ורופא שיניים /טכנאי



 גולדסמן J וורשבסקה 98 בדים

 גולדפידר E וורשבסקה 245 בדים

 גולדפרב J בריסקה 8 מכולת

 גולדפרב P מצקביצה 6 מכולת

 גולדשטיין G פומניקובה 14 קבלן

 גולדשטיין L וורשבסקה 126 הלבשה

 גולדשטיין Sz וורשבסקה (-) כימיקלים

 גולדשטיין Sz וורשבסקה 2 צבעים

 גולדשמידט F וורשבסקה 255 שען

 גולדשמידט L וורשבסקה 8 סיגריות

 גולדשמיט Ch וורשבסקה 255 סיגריות

 גולדשמיט L וורשבסקה 253 חייט

 גולוב W וולדמירסקה 12 מאפיה

 גולוביקה  וורשבסקה (-) ורופא שיניים /טכנאי

 גולינסקי A קיינקובס (-) מרפא

  גוליץ  N קוליובה 84 בית מלון

 גולשוייג Sz וורשבסקה 69 מספרה

 גולשטיין Sz וורשבסקה 46 בית מרקחת

 גולשר  שלישי במאי 7 לבנים, בגדים תחתוניים

 גוניק  סנקביצה (-) מכולת

 גוניק J&Ks פוניטוסקגו 8 מכולת

 גוניק M קורליובה 29 חנות עורות

 גוניק R שבסקהוור (-) ברזל

 ר'גונצ Sz סינקביצה 5 חייט

 גופמן A וורשבסקה 157 מספרה

 גופן F לובלינייסקה  מאמרים 

 גורביץ I וורשבסקה 122 נעליים

 גורודנר G וורשבסקה 83 חייט

 גורין  וורשבסקה 25 חנות בשר

 גורין B מישצנצה 8 חנות בשר

 גורין D סיינה 6 חנות בשר

 גורין I יצהסנקב 21 חנות בשר

 גורין J הנדלובה 31 חנות בשר

 גורין J קוליובה 6 חנות בשר

 גורין S קרוטקה 16 חנות בשר

 גיבירץ D קוליובה 48 ייצור  כובעים

 גיבל B וורשבסקה 16 מאפיה

 גיבל B קוליובה 1 בית קפה, קפה

 גיבל Ch ליסטופדובה 69 מאפיה

 גיבנט P וורשבסקה 81 מכולת

 גיטליס A ורשבסקהו 122 בדים

 גיטליס I וורשבסקה 90 בדים

 גיטס M סנקביצה 5 ייצור מעטה סיגריות

 גייער S (-) (-) בדים

 גייער Sz וורשבסקה 151 חייט

 גילמן A סוייסקגו 1 ייצור בגדי טריקו

 גינסבלט J וורשבסקה 52 סדקית

 גלואסזק W קוליובה 63 קונדיטוריה

 גלואסזק W וורשבסקה 16 קונדיטוריה

 גלוזמן  פומניקובה 50 נגריה

 גלוצק W בילינסקה 39 מאפיה

 גלושק J הנדלובה 4 מכולת

 גלז A קוליובה 2 הייסנדלר

 גלזר  בריסקה 51 נגריה

 גליבינסקי S מיצקביצה 35 רופא

 גליון G קוליובה 44 ורופא שיניים /טכנאי



 גלייזר I ייבסקה'מיצ 4 בית מלון

 גלייזר K קביצה'מיצ 4 ברזל

 גליק D וורשבסקה 33 סדקית

 גלניסקי  קוליובה 52 חנות נשק

 גלפרין L וורשבסקה 164 כלי מטבח

 גלר A וולדמרסקיה 20 ייצור סוכריות

 גלר D וורשבסקה 109 ייצור  כובעים

 גלר F וורשבסקה 147 מכולת

 גלר Z וורשבסקה 137 יהיצלמנ

 גלר המה וורשבסקה 44 ייצור  כובעים

 גנדלר M וורשבסקה 94 בדים

 גנטפוס A בריסקה 4 מספרה

 גנטפוס Ar וורשבסקה 37 מספרה

 גרבטי J וורשבסקה 80 בדים

 גרבר Ch וורשבסקה 165 ברזל

 גרבר S וורשבסקה 191 בדים

 גרבר Sz ה'מיצקביצ 9 חייט

 גרדוזינסקי M וורשבסקה 23 & 16 בשר מעושן

 גרויסר H&N וורשבסקה 126 מכולת

 גרויסר J קרוטקה 4A מכולת

 גרויסר N וורשבסקה 94 בדים

 גרושקו  ה'סנקביצ 22 מספרה

 גרזנסקי S קושציוסקה 6 סלילת כבישים

 גרטלוב W לוצקה 184 רופא

 גרינבלט I קוליובה 38 מכולת

 גרינבלט L ליסטופדובה 43 פרוות

 גרינבלט M קוליובה 38 מכולת

 ברגגרינ B פיסקובה 24 סוחר בקר

 גרניץ Sz וורשבסקה 44 נעליים

 דוידוביץ A קרוטקה 12 חנות בשר

 דולגופולוק A סנקביצה 14 מכולת

 דומנסקי S לוצקה 204 מרפא

 דונייבייצקי M וורשבסקה 126 ממחטות, מוצרי הלבשה

 דיכטר J בריסקה 33 ביצים

 דינר Z ילנה'קוסצ 4 חייט

 דיקשטיין M בזימיאנה 3 מסחר בסוסים

 דנוביצקי J וורשבסקה 60 דקיתס

 דרוקר .L.& M וורשבסקה 142 הלבשה

 דרוקר U קרוטקה 34 חייט

 הוכמן  ה'סנקביצ 26 היצלמני

 הוכמן A הנדלובה 23 חנות בשר

 הוכמן E קוליובה 56 בית בירה

 הופן   קוליובה 33 בדים

 היידר  (-) ()- טחנת קמח

 ו'היינצ L (-) ()- ייצור סלים

 הינדך L וורשבסקה 152 בדים

 הינוך B וורשבסקה 60 ממחטות, מוצרי הלבשה

 הינוך I וורשבסקה 118 בדים

 הלמן M רינק 14 הלבשה

 הלפמן Sz הנדלובה 5 ממחטות, מוצרי הלבשה

 הלפרין  וורשבסקה 118 מכשירי כתיבה

הלפרין   וורשבסקה 81 משלוחים

 הלפרין A זקושילנה 4 ייצור מעטה סיגריות

 הלפרין Joz מיצקביצה 21 טכנאי שיניים

 הלפרין P וורשבסקה 45 זכוכית, פורצלן

 הס A קוליובה 16 ייצור גפת הנעל



 הרב M לוצקה 117 כלים מכנים

 הרביטמן E וורשבסקה 64 חייט

  הרצב St קוליובה 83 בית קפה, קפה

 הרצבוים G וורשבסקה 23 בית דפוס

 הרצנהורן  פוקסל 14 רצען

 ווגנר   פונינטובסקגו 37 ותיער

 וודרסטאיידר G וורשבסקה 181 חייט

 ווטנמצר E וורשבסקה 37 מכולת

 וויברשפיל A קוליובה 13 חייט

 'ווידריץ M&L וורשבסקה 55 חייט

 וויסברג Ch וורשבסקה 80 שען

 וויסברג Sz וורשבסקה 132 שען

 וויסטובסקי K פופצצנה 20 חנות בשר

 וולבלבוים B ורליובהק 20 חנות עורות

 וולודרסקי St וורשבסקה 50 יהיסנדלר

 וולוולר M וורשבסקה 239 מכולת

 וולך I וורשבסקה 30 בית מרקחת

 וולמן בתיה מונופולובה 71 עורות

 וולף L וורשבסקה 181 סדקית

 וולצינסקי P (-) ()- סיגריות

 וולק A קוסצלנה 10 עץ

 וולק A מונופולובה 77 תבואה

 וולק E וורשבסקה 46 בעי נשיםכו

 וולק H יסקי'קושצ 10 תבואה

 וולק L מונופולובה 75 תבואה

 וונדרצוק J לוצקה 113 מכולת

 ווסיגר M וורשבסקה 330 סדקית

 וורבה L לוצקה 22 בקשות, תרגומים

 וורבה M סנקביצה 6 מכולת

 וורבה Sz וורשבסקה 2 סדקית

 וורנר  וולדמירסקיה 1 נעליים

 וורנר B וורשבסקה 132 עלייםנ

 וורנר Ch וולדמירקה 1 הלבשה

 וורנר J לוצקה 3 מכונות חקלאיות

 וורסל H וורשבסקה 213 ברזל

 וורסל J וורשבסקה 233 ברזל

 וושינג M טושובסקגו 10 יהיסנדלר

 וידרה F קוליובה 8 כריכת ספרים

 וידרה M&J וורשבסקה 157 ממחטות, מוצרי הלבשה

 רופא

 

 ויטמן J וורשבסקה 399???

 ויילר D וורשבסקה 150 חנות עורות

 ויינטיש Sz מציובסקה 11 מכולת

 ויינר  סינקביצה 25 חייט

 ויינר E מיצקביצה 4 מכולת

 ויינר F פומניקובה 57 יהיסנדלר

 ויינר L פומניקובה 35 היסנדלרי

 ויינר M סנקביצה 39 הלבשה

 ויינר R וולדמרסקה 3 מכולת

 ויינר W פבריצנה 16 יהילרסנד

 ויינר Z הנדלובה 6 חפצים משומשים

 ויינשטיין A (-) ()- טחנת קמח

 ויינשטיין Ch קוליובה 88 מכולת

 ויינשטיין M קוליובה ()- סדקית

 ויינשטיין N ה'סינקביצ 13 סדקית

 ויינשטיין P סנקביצה 13 כלי מטבח



 וייסברג P וורשבסקה 225 ברזל

 וייסמן J סקהברי 4 ספירט

 וינגרטן H ה'סנקביצ 28 מספרה

 וינוגרד A קרוטקה 14 בית בירה

 וינוגרד M קרוטקה 13 מסגר

 וינר D וורשבסקה 26 מספרה

 וינר H הנדלובה 7 מכולת

 וינשטיין  ה'סינקביצ 13 שען

 וינשטיין Ch קוליובה 77 בית מלון

 ויסבלט F & L קביצה'מצ 9 ח לסודה לשתיה"בי

 ויסבלט I וולדמירסקה (-) המסעד

 ויסמן M וורשבסקה 76 עטיפת סיגריות

 וירצובסקי  לוצקה 101 מכונות חקלאיות

 ונסילבסקי Jerzy פוקסל 15 רופא

 ונסילבסקי Wac פוקסל 15 רופא

 וקסמן Ch וורשבסקה 157 ברזל

 ורבר W קוליובה 63 מכולת

 זבדצקי D וורשבסקה 66 בדים

 זבודניק D וורשבסקה 66 בדים

 זביזק  טרגובה 9 משרד טכני

 זבינובסקי H וורשבסקה 29 סדקית

 זדרודובסקי A וורשבסקה 34 מכולת

 זוודסקי P וולדמרסקה 2 מלח

 זומר M וורשבסקה 92 נעליים

 זוסמן  וורשבסקה 131 צביעת בגדים

 זוקנר I וורשבסקה 1 מכולת

 זוקנר S פבריצנה 28 טחנת קמח

זטרנזקה   בהקוליו 33 בדים

 זיגמונד Ch קוליובה 85 בית קפה, קפה

 זייגר G קוליובה 30 חייט

 זיידל  וורשבסקה 91 בניית גשרים

 זיידמן S וורשבסקה 83 פרוות

 זייליק B קוליובה 88 חדרים מרוהטים

 זייסבלט T קוליובה 88 בית בירה

 זייקלוק M וורשבסקה 127 חייט

 זילברברג  לוצקה 87 מכולת

 זילברגר M וורשבסקה 57 ייטח

 זילברשטיין A ליסטופדובה 93 מאפיה

 זילברשטיין M לוצקה 50 כלים מכנים

 זילינסקי R ה'סנקביצ 29 חרש ברזל, נפח

 זימביקי K טרגובה 39 עץ

 זיסקינד Ch וורשבסקה 134 סדקית

 זיסקינד J וורשבסקה 62 בדים

 זיסקינד M וורשבסקה 62 סדקית

 זיסקינד Pinkus שבסקהוור 62 רופא

 זלוגה  סנה'נדצ 24 משלוחים

 זלזניאק J (-) (-) ייצור גפת הנעל

 זלצר Ch רינק 32 הלבשה

 זלקונדלר U קורליובה 14 חנות עורות

 זמברוסקי  לוצקה 85 סיגריות

 זסק A (-) (-) מוצרי מלט

 זסק A וולדמרסקה 44 מכולת

 זפרן  קוליובה 12 חנות בשר

 זפרן A הנדלובה 36 מכולת

 זפרן B רינק 2 מכולת

 זפרן B קוליובה 24 מכולת



 זפרן Ch פומניקובה 51 מכולת

 זפרן E לוצקה 110 מכולת

 זפרן G הנדלובה 19 מכולת

 זפרן P וורשבסקה 44 סדקית

 זפרן R וורשבסקה 100 סדקית

 זפרן S וורשבסקה 223 תבואה

 זק K לוצקה 7 קונדיטוריה

 חארי Ch בואהוירז 3 סדקית

 חוסיד M הנדלובה 7 מכולת

 חוסיד R סיינה 8 מכולת

 חזן I וורשבסקה 120 נגריה

 חזן  R וורשבסקה 42 חייט

 חיזיק R קוליובה 87 מכולת

 חיט Ch&R וורשבסקה 106 כובעי נשים

 חייה S רינק 25 מכולת

 חייט J וורשבסקה 72 חייט

 חייט M קרוטקה 42 היסנדלרי

 חייט S ליסטופדובה 36 מאפיה

 חייט S ליסטופדובה 35 חרש ברזל, נפח

 חייט Sz וורשבסקה 191 מכולת

 חייטון S נסקה'בודישצ (-) בית בירה

 חינזון W לוצקה 61 סוחר בקר

 חמיאל I בריסקה 50 חנות בשר

 חמיל A וורשבסקה 31 חרש ברזל, נפח

 חניס M קוליובה 36 מכולת

 חסיד B וורשבסקה 195 חנות עורות

 חסיד M הנדלובה 5 מליחים

 חסיד R בריסקה 55 עורות

 חסיס P וורשבסקה 187 מכולת

 חרט Sz וורשבסקה 191 מכולת

 טבצניק E בריסקה 5 מכולת

 טבק M וורשבסקה 111 נגריה

 טברסקי A וורשבסקה 154 רפדות

 טוביץ A בריסקה 39 בירה

 טויב B&R רינק (-) חייט נשים

 טויביץ Al בריסקה 37 לשתיהח לסודה "בי

 טויביץ I בריסקה 39 בית בירה

 טויביץ L הנדלובה 20 מכולת

 טולר .Br&Ks פוניאטוסקגו 3 תחנת  חשמל

 טומסייביץ  לוצקה 3 פרחים

 טורובסקי Bol לוצקה 67 רופא

 טחור W קוליובה 87 מכולת

 טימודזוביץ  לוצקה 9 מספרה

 טלמן  סנקביצה 38 בשר מעושן

 טלר N &Sz לוצקה 26 זכוכית, ורצלןפ

 טנבוים F&B וורשבסקה 57 כלי מטבח

 טננבוים  קוליובה 49 מכולת

 טננבוים R ליסטפודובה 31 נגריה

 טננבוים R וורשבסקה 52 רהיטים

 טסט L ליסטופדובה 72 מכולת

 טרוק M הנדלובה 21 מכולת

 טרזינסקי A מצקביצה 25 היסנדלרי

 טרייסטר Sz וולדמירסקה 2 ותממחט, מוצרי הלבשה

 טריפציינסקי I (-) (-) חנות בשר

 טרס W וורשבסקה 117 היסנדלר

 טרצינסקה A וולדמרסקה 3 מלח



 טרצינסקי  לוצרה 101 מכונות חקלאיות

 טרק B וורשבסקה 21 רפד

 יבורובסקי Teof פולסיינה 1 רופא

 יגודזינר M וורשבסקה 119 נגריה

 יגודניק  סקהברי 1 טכנאי שיניים

 יגרינבלט I ליסטופדובה 39 פרוות

 יוכט C הנדלובה 18 מכולת

 יוכט M בריסקה 20 מכולת

 יונגשטיין F בריסקה 18 מכולת

 יונקיס A וורשבסקה 130 מכונות חקלאיות

 יורמן L סובורני 15 הלבשה

 יורצנקוביץ  וולדמירסקה 103 נגריה

 יורצנקוביץ H וולדמירסקיה 103 ח וחנויות שמן"בי

 ינקובסקי J קוליובה 13 חייט

 ינקזור J וורשבסקה 47 מכולת

 ירחימוביץ B וורשבסקה 45 סדקית

 ירחימוביץ M וורשבסקה 49 סדקית

 ירמלין C לוצקה 14 קוני אופנייםית

 ישייע G וורשבסקה 134 סדקית

 ישייע M וורשבסקה 186 סדקית

 לבוש Fr קוליובה 88 סיגריות

 לברטוב H רינק 18 מכולת

 לדרמן B סנקביצה (-) סיגריות

 לדרשטיין J וורשבסקה 191 הלבשה

 לובזר M וורשבסקה 155 חייט

 לובצנקו  בריסקה 17 קבלן

 לוזר J סינקביצה 43 בית בירה

 לוי A קוליובה 5 מכולת

 לוי  I&W וורשבסקה 209 סדקית

 לוי W קוליובה 54 מכולת

 לוי W קוליובה 54 מכולת

 לויבנברג M וורשבסקה 146 סדקית

 לוין I ולדמרסקיה 18 עץ

 לוין I&W וורשבסקה 72 סדקית

 לוין K וורשבסקה 166 בדים

 לוין S שויזסקגו 4 ממחטות, מוצרי הלבשה

 לוישק  קושציוסקה 6 סלילת כבישים

 לוסיאק N קוליובה 48 בית קפה, קפה

 לורבר I לוצקה 77 ח וחנויות שמן"בי

 לורבר M וורשבסקה 72 רפד

 ליבל Zygm קוליובה 90 רופא

 ליברמן R קוסצילנה 1 מכולת

 לידרמן P קומורובסקה 26 נגריה

 ליטוור W וורשבסקה 26 ברזל

 ליטמן  בריסקה 1 טכנאי שיניים

 לייבנברג M רינק 23 מכולת

 לייפר  קוליובה 91 מספרה

 לינדנבוים T סנקביצה 36 יהיסנדלר

 לינדר B וורשבסקה 177 לבנים, בגדים תחתונים

 לינזן D וורשבסקה 165 בית בירה

 לינזן P וולדמירסקה 6 בית בירה

 ליסוקובסקי A מונופולובה 86 מכולת

 ליסקביץ Stanislaw וורשבסקה 59 רופא

 ליפוביסקה Sawicka בוני 15 רופא

 למבך W וורשבסקה 99 ארונות מתים

 לנגייר T בודיצנסקה 8 מכולת



 לנגר B קיירקובה 18 מאפיה

 לנגר Ch וורשבסקה 11 צבעים

 לנגר D לוצקה 160 צבעים

 לנגר M לוצקה 143 מכולת

 לנגר M שלישי במאי  7 תבואה

 לנדא B בריסקה 14 מכולת

 לנדא Ch בריסקה 16 תבואה

 לנדו H בריסקה 13 חנות עורות

 לנס Ch לוצקה 77 ח לסבון"בי

 לפידוס A לוצקה 91 ות שמןח וחנוי"בי

 לפידוס Ch לוצקה 233 ח וחנויות שמן"בי

 לקח L בריסקה 10 מכולת

 לרמן B בריסקה 9 מספרה

 לרנר B וורשבסקה 3 אופניים

 לרנר B וורשבסקה 157 סיגריות

 לרנר Ch וורשבסקה 68 מסגר

 לרנר M וורשבסקה 18 מכולת

 לרנר S קוליובה 39 מכולת

 לרר N וורשבסקה 9 תבקשו, תרגומים

מודיוביץ   ()- ()- עורות

 מוזשיצוק M בריסקה 76 בית קפה, קפה

 מוריק B פומניקובה 32 מכולת

 מזורקייביץ J קוליובה 43 מסעדה

 מטוצנסקי  סינקביצה 29 בית בירה

 מטיוק I וורשבסקה 138 בית מרקחת

 מטניק  וורשבסקה 25 חנות בשר

 מייזלס S וורשבסקה 56 כובעי נשים

 מיינובסקי S וורשבסקה 165 וודקה וליקרים

 מילר Ch וורשבסקה 143 מאמרים 

 מילשטיין Sz מגיסטרסקה 2 מכולת

 מינובסקה K וורשבסקה 67 סיגריות

 מינקס N זיידובסקה 28 מאפיה

 מיסקובסקה B קרוטקה 18 ספירט

 מיצלסקי A&Sz וורשבסקה 67 ממחטות, מוצרי הלבשה

 מכזניק D וצקהל 127 מספרה

 מכזניק W וורשבסקה 42 מספרה

 מלוסקה  H וורשבסקה 184 מסגר

 מלושקה M הנדלובה 10 מכולת

 מלמד  קרוטקה 54 רצען

 מלמד A בריסקה 143 נפט

 מלמד A&Sz וורשבסקה 110 ממחטות, מוצרי הלבשה

 מלמד Ab וורשבסקה 251 מכולת

 מלמד Ar הנדלובה 23 מכולת

 מלמד B שקולנה 28 נפט

 מלמד Ch הנדלובה 25 מכולת

 מלמד G וורשבסקה 235 ממחטות, מוצרי הלבשה

 מלמד J בריסקה 145 עטיפת סיגריות

 מלמד M בריסקה 122 חייט

 מלמד P וורשבסקה 92 נגריה

 מלמד S רינק 8 חבלים

 מלמד S מיקיוביצה 7 מכולת

 מלמד St רנה'בז 8 נפט

 מלמד Sz וורשבסקה 185 סיגריות

 מלניקר H&L (-) (-) חנות בשר

 מלניקר Sz לוצקה 20 טחנת קמח

 מנדל J וורשבסקה 227 ברזל



 מנדל K וורשבסקה 22 מספרה

 מנדל M וורשבסקה 225 ברזל

 מנדל M וורשבסקה 135 פירות

 מסר D קוליובה 41 חדרים מרוהטים

 מסר D וורשבסקה 112 מכשירי כתיבה

 מסר P וורשבסקה 43 אופניים

 מצניוק  וורשבסקה 41 מכולת

 מקל M וורשבסקה 61 חייט

 מקלר D בריסקה 134 נפט

 מקלר Joz לובליינקה 40 טחנת רוח

 מרדר S הנדלובה 4 סדקית

 מרובזיינסקי W קוליובה 36 סיגריות

 מרזלוביץ Sz רינק 3 מכולת

 מריונובסקי W מונופולובה 12 לבני בניין

 מריידה A וורשבסקה 143 מסגר

 מרים S וורשבסקה 92 קונפקציה

 מרל Ch מיצקביצה 47 מאפיה

 מרמלשטיין  וולדמרסקיה 5 ביצים

 ק'מרצ A וורשבסקה 80 בדים

 מרקובסקה  בריסקה 152 מכולת

 מרקיטר L וורשבסקה 30 בדים

 נוביציבסקי P וורשבסקה 61 נגריה

 ר'נודולשטיצ M וורשבסקה 36 חייט נשים

 נוט A ורשבסקהו 127 ייצור  כובעים

 נוטקובסקי D סנקביצה 1 מכולת

 נויביסקי  ה'סנקביצ 33 מספרה

 נוימן A וולדמירסקה 2 מכולת

 נוימן I וורשבסקה 148 סדקית

 נוימן S וורשבסקה 49 סדקית

 נוימן Sz וורשבסקה 1 חדרים מרוהטים

 נוסין E וורשבסקה 34 היצלמני

 נוסקוב S וורשבסקה 29 ספירט

 נחיניוק G יבורובה 29 מכולת

 ניגל Sz&L וורשבסקה 92 גלגלי עגלות

 נימירובסקי G וורשבסקה 88 בדים

 סאס Sz וורשבסקה 21 חייט

 סביסקי L סנקביצה 35 מכולת

 סביצקי M קרולובה בונה 1 סיגריות

 סבירוביץ M וורשבסקה 134 סיגריות

 סגל Ch וורשבסקה 188 סיגריות

 סגל F הנדלובה 27 ביצים

 סגל J וורשבסקה 70 חייט

 סגל R סנקביצה 38 מכולת

 סגל Ruw אפטשנה 36 מחלבה

 סגל Sz יובסקה'מצ 102 עורות

 קגן-סגן P וורשבסקה 112 כובעי נשים

 סובל I&M יקה'דז 16 בית בירה

 סובקוב M קוליובה 13 סיגריות

 סוויטלו  קוליובה 88 מספרה

 סוויניוך L וורשבסקה 181 ברזל

 סוחצובסקי J קוליובה 44 בירהבית 

 סויבל I וורשבסקה 93 רפד

 סויבל J וורשבסקה 170 צבעים

 סויבל P מצקביצה 98 חנות בשר

 סולצקי L (-) (-) מדידות

 סוניוך G וורשבסקה (-) כלי מטבח



 סוסנה I ליסטופדובה  87 משלוחים

 סוסקה E השלישי במאי 4 בית בירה

 ופרס I לוצקה 127 סודה לשתיה

 סורב F וורשבסקה (-) סוכר

 סטולר Ch (-) (-) מכולת

 סטולר M לוצקה 20 מסגר

 סטולר Sz לוצקה 20 טחנת קמח

 סטוק Sz וורשבסקה 170 צבעים

 סטזנסקה A סנקביצה 36 מכולת

 סטפני  וורשבסקה 142 בשר מעושן

 סיגל Sz וורשבסקה ()- מכולת

 סיגלמן P וורשבסקה 18 תכשיטן, צורף

 סיטרין  קוליובה 21 בית קפה

 סיטרין Z יובסקה'מצ 21 עץ

 סינגל S קוליובה 76 מכולת

 סיניקה J וורשבסקה 26 היסנדלרי

 סינמון S וורשבסקה 182 כלי מטבח

 סיסונסקי W מציובסקה (-) ממכר חזיר

 סיקולר M סינקביצה 6 בית בירה

 סיקורה  קוליובה 52 מכבסה

 סלבק  סנקביצה 6 מכולת

 סלה J סנקביצה 20 מאפיה

 סלפק M וורשבסקה 169 ברזל

 סמויץ G וורשבסקה 180 ייצור  כובעים

 סמויץ M לנה'קוסצ 4 ייצור  כובעים

 סמויץ S וורשבסקה 180 ייצור  כובעים

 סנדלר B מונופולובה 64 תבואה

 סנדלשטיין J וורשבסקה 19 בית דפוס

 ססלר Ch סינקביצה 28 בית בירה

 ספיבק J מגיסטרקה (-) סדקית

 ספיירה F טושובסקגו (-) מאפיה

 ספקטור W וורשבסקה 61 היסנדלרי

 ספרוביץ E מסקביצה 36 קוני אופנייםית

 סרקובסקה  Z קוליובה (-) סיגריות

 פאוליקה S קוליובה (-) וודקה וליקרים

 פאפ J וורשבסקה 18 ברזל

 פאפ L וורשבסקה 31 ברזל

 פוגץ E בריסקה 101 ייצור מיצי פרי

 פוגץ H וורשבסקה 98 נעליים

 פוגץ Sz וורשבסקה 191 סיגריות

 פולונסקי Bcia צירקובה 24 ח לסודה לשתיה"בי

 פולישוק C וורשבסקה 2 סדקית

 פולישוק J לוצקה 161 מספרה

 פולישוק M קוליובה 2 סדקית

 פולנסקה F וורשבסקה 40 סודה לשתיה

 פולק N וורשבסקה 138 ממחטות, מוצרי הלבשה

 פומרנץ  ליסטופדובה 91 בירה

 פומרנץ Ch ליסטופדובה 91 סיגריות

 פומרנץ Join לוצקה 43 רופא

 פומרסבך A (-) (-) מספרה

 פופיס  קוליובה 59 מסעדה עממית

 פופלבסקה E יקה'דז 28 בית בירה

 לסקה'פוצ E קוליובה 82 בית קפה, קפה

 פוקס J קוליובה 17 בית מרחץ

 פוקס L וורשבסקה 38 בקשות, תרגומים

 פוקס ן קוליובה 88 בית מלון



 פוקץ  וולדמרסקה 99 לבוש תחתון, גרביים

 פוקר M (-) (-) חייט

 פוריקלר J רינק 2 מכולת

 פורמן D ליסטופדובה 36 מכולת

 פורשטלר Ch קוליובה 5 עץ

 פורשטלר Ch פומניקובה 21 עץ

 טקובסקיפ S&I מצקביצה 7 חומרי בניין

 פיאטקובסקי L וורשבסקה 32 סיגריות

 פיגל Z קוליובה 2 מכולת

 פידלמן D וורשבסקה 83 מספרה

 פיטרושקה J קוליובה 13 חנות בשר

 פיטרושקה K סנקביצה 12 חנות בשר

 פיטרסויבל P וורשבסקה 170 ייצור  כובעים

 פייגנבוים A קוליובה 16 דברי סנדלרות

 ייטקובסקיפ N ה'מיצקביצ 8 חייט

 פייטרושקה L (-) (-) ממחטות, מוצרי הלבשה

 פיילקובסקי  וורשבסקה 16 בית בירה

 פיילקובסקי M סנקביצה 10 בשר מעושן

 פיין J (-) (-) בית בירה

 פיינליך G בריסקה 2 ייצור  כובעים

 פיינליך Z וורשבסקה 178 ייצור  כובעים

 פיינלר  קרוטקה 16 בית קפה, קפה

 פיינר Ch קוליובה 79 סדקית

 פיינר L קוליובה 79 מספרה

 פיינר Sz וורשבסקה 31 מספרה

 פיינשטיין M טרגובה 8 מחצבת אבן

 פיינשטיין Mich פונייטובסקגו 8 בית דפוס

 פייקובסקי F וירסבואה 5 מספרה

 פייר I לוצקה 3 חייט

 פיירשטיין M וורשבסקה 163 מספרה

 ויבלפילטרס H הנדלובה (-) מכולת

 פינסקה E (-) (-) ממחטות, מוצרי הלבשה

 פינצק D וורשבסקה 149 ממחטות, מוצרי הלבשה

 פינקל I סנקיביצה 2 מכולת

 פינקלשטיין A הנדלובה 17 מכולת

 פינקלשטיין A רינק 17 תבואה

 פינקלשטיין B רינק 9 מכולת

 פינקלשטיין D הנדלובה 12 מכולת

 יןפינקלשטי J וורשבסקה 6 פירות

 פינקלשטיין S וורשבסקה 120 בית מרקחת

 פירוגוב M סטרזסקה 12 רופא

 פירצל B (-) (-) מכולת

 פיש L קוליובה 2 מכולת

 פיש L וורשבסקה 93 מכולת

 פישביין J וויסקובה 20 מאפיה

 פישמן  ליסטפודובה 4 נגריה

 פישק Szl קוליובה 1 מספרה

 פישר Ch וורשבסקה 29 חייט

 פל Sz וורשבסקה 188 בעיםייצור  כו

 פלדמן B וורשבסקה 111 תכשיטן, צורף

 פלדמן M וורשבסקה 33 חנות בשר

 פלוט M קוליובה 2 מספרה

 פלוט P סנקביצה 43 מכולת

 פלומנבאום J וורשבסקה 143 תכשיטן, צורף

 פלומנבוים B קרזייבה 7 מאפיה

 פלומנבוים L וורשבסקה 143 מכולת



 פלונבוים J קהלוצ 50 מוצרי מתכת

 פלטובסקי A קביצה'מיצ 7 ברזל

 פלן F מציובסקה 108 עורות

 פלץ H לוצקה 51 מכולת

 פלץ J (-) (-) מכולת

 פלשטק I הנדלובה 50 מכולת

 פלשטק Z וורשבסקה 147 מכולת

 פן A בודיסצזנה 8 נגרות בניין

 פן W וורשבסקה 44 חייט

 פנדזינץ Ch מונופולובה 61 מכולת

 פנייס M ליגיונובה 22 מסגר

 פסלבסקי A וורשבסקה (-) תכשיטן, צורף

 פפר G וורשבסקה 59 מספרה

 פפר J (-) (-) מכולת

 פקר K לוצקה 134 חדרים מרוהטים

 פרבידלו J וורשבסקה 82 מסגר

 פרבין D הנדלובה 22 מכולת

 פרדליס A וורשבסקה 42 תכשיטן, צורף

 פרדליס M וורשבסקה 50 שען

 פרוס J&B וורשבסקה (-) רצען

 פרזמובסקה Z לוצקה 2 (ייצור)בית מרקחת 

 פרידלנד Sz קוליובה (-) פרוות

 פרידלנדר G וורשבסקה 14 בית מרקחת

  פרידמן  וורשבסקה 81 משלוחים

 פרידמן A לוצקה 100 פרוות

 פרידמן B וורשבסקה 50 סדקית

 פרידמן Cz לוצקה 18 הלבשה

 פרידמן M וורשבסקה 39 חייט

 פרידמן Sz ה'מיצקביצ 1 חייט

 פרידריך J לוצקה 4 היסנדלרי

 פרידריכסון N וורשבסקה 31 (ייצור)בית מרקחת 

 פריזנט  ה'סינקביצ 13 שען

 פריילכמן Ch קוליובה 44 ורופא שיניים /טכנאי

 פרישברג A זולק קרוטי 15 מכולת

 פרישברג Ch פבריצנה 13 מכולת

 פרישברג M וורשבסקה 134 בדים

 פרישברג S הנדלובה 4 מכולת

 פרישברג S וולדמירסקה 5 מכולת

 פרישברג חיה וורשבסקה 134 מכולת

 פרלגל A קוליובה 24 מכולת

 פרלמוטר L וורשבסקה 48 חייט נשים

 פרלמוטר S (-) (-) ממחטות, מוצרי הלבשה

 פרנקפוביץ M וורשבסקה 82 רהיטים

 פרס Ch וורשבסקה 65 ייצור סלים

 פרס J וורשבסקה 86 ייצור סלים

 פרס S קוליובה 23 יהיסנדלר

 צואנזרה B קוליובה 4 קונדיטוריה

 צויק C וורשבסקה 165 חנות עורות

 צויק H לוצקה 68 נפט

 צויק M בריסקה 134 מכולת

 צויק M (-) (-) בית קפה, קפה

 צוקרמן Ch רינק (-) קמח

 צוקרמן D הנדלובה 18 מכולת

 צוקרמן  G לוצקה 18 ההלבש

 צוקרמן I סובורנה 4 ח לסודה לשתיה"בי

 צוקרמן I וורשבסקה (-) טחנת קמח



 צוקרמן J סובורנה 7 ברזל

 צוקרמן J& A סובורנה 7 תחנת  חשמל

 צוקרמן R וורשבסקה 1 מסעדה

 צוקרמן Sz וורשבסקה (-) ח וחנויות שמן"בי

 צוריל H פומניקובה 33 מכולת

 טוינבורסל'צ F&B וורשבסקה 14 כלי מטבח

 ציזק J קוליובה 87 שען

 צייק F וורשבסקה 17 ספירט

 צימרמן M שלישי במאי 8 ציוד לרופאי  שיניים

 ציפר I וורשבסקה 42 מסעדה

 ציצנוביץ Mich סנקביצה 26 רופא

 רבטי'צ W וורשבסקה 124 בדים

 צריין G פומניקובה 33 מכולת

 נהצר M וולדמירסקה 5 מאפיה

 לקו'רצ'צ R (-) (-) מכולת

 קאופמן A וורשבסקה 80 בית קפה

 קאופמן B (-) (-) מכולת

 קבברג  וורשבסקה 170 בית בירה

 קבסניק C וורשבסקה 18 מכולת

 ניק'קבצ M ה'מיצקביצ 3 חייט

 קברברג K וורשבסקה 4 בית דפוס

 וק'קבשצ  קוליובה 71 בית קפה, קפה

 קגן  יקובהפומנ 78A מעיים של פרות

 קגן B שלישי במאי 4 חייט

 קגן B וורשבסקה 114A סדקית

 קגן J קוליובה 11 סדקית

 קגן M פבריצנה 6 ח לסודה לשתיה"בי

 קגן M פבריצנה 6 חנות בשר

 קגן M וורשבסקה 1 מסעדה

 קגן P וורשבסקה 67 חייט

 קגן Sz פומניקובה 78 מכולת

 קדיץ L מצקביצה 4 מכולת

 קובלסקה N (-) (-) מאמרים 

 קובלסקי  קוליובה 53 חנות נשק

 קובלסקי Al גורקה 3 טחנת רוח

 קובלסקי S וורשבסקה 203 כלי מטבח

 קובנסקי J (-) (-) מדידות

 קוגוס  ה'סנקביצ 30 סדקית

קוזניאק   קוליובה 33 בדים

 קוזניץ L וורשבסקה 45 מכשירי כתיבה

 קוטייביץ J קוליובה 60 מסעדה

 קוטלר  ה'מיצקביצ 8 חייט

 קוך  לוצקה 61 קבלן

 קוך A וורשבסקה 56 חייט

 קוך A וורשבסקה 72 סדקית

 קוך B וורשבסקה 82 סדקית

 קוך M רינק 6 מכולת

 קוך M וורשבסקה 58 סדקית

 קולטץ H פבריצנה 5 מכולת

 קוליבילסקה I וורשבסקה 33 בקשות, תרגומים

 קולירן H קוליובה 39 מכולת

 קון S רינק 6 לתמכו

 קונטרקט C ייבסקה'מיצ 23 בית קפה

 קוס G וורשבסקה 129 חייט

 קוסטקובה H וורשבסקה 63 מספרה

 קוסינסקי S וורזבואה 1 מכולת



 קוסמלסקי L (-) (-) מדידות

 קוסקוטי J סנקביצה 33 בשר מעושן

 קופיט N ה'סנקביצ 39 מכולת

 קופמן A וורשבסקה 48 סדקית

 קופרסט M רינק (-) סדקית

 קופרפיין L וולדמירסקיה 147 סבון

 קופרפיין U הנדלובה 15 צבעים

 קופרשטיין  פוקסל 6 נגרות בניין

 קופרשטיין Sz לוצקה 79 ח וחנויות שמן"בי

 קוצר J יורידיקה 2 חייט

 קורסק T מצקביצה 16 חנות עורות

 קורץ J ה'סנקביצ 29 מסגר

 רץקו L טושובסקגו 12 יהיסנדלר

 קורץ S מיסצנסקה (-) מאפיה

 קושניר  יובסקה'מצ 4 פרוות לאיכרים

 קושניר F פיסקובה 23 סוחר בקר

 קושניר M וורשבסקה 186 פרוות

 קזימירסקה J קוליובה 2 מסעדה

 קיבל  M נסקה'מישצ 1 ייצור  כובעים

 קיפר M וורשבסקה 42 בית קפה, קפה

 ןקיפרמ Zachar לוצקה 58 טכנאי שיניים

 קירזנר N קוליובה 67 מכולת

 קירשנבוים N וורשבסקה 211 חנות עורות

 קירשנבלט F לוצקה 35 היסנדלרי

 קכזובסקי L קולודניצה 10 מכולת

 קל J וורשבסקה 100 בדים

 קלובסקי Wac קוליובה 90 רופא

 קליין M ה'סנקביצ 21 מספרה

 קליינר Sz וורשבסקה 45 בית בירה

 קליינרט G בריסקה 13 סדקית

 קליינרמן J וורשבסקה 243 ברזל

 קלינר S וורשבסקה 44 מכולת

 קלפץ Sz קוליובה 87 סיגריות

 קם J לוצקה 1 כובעי נשים

 קמין A וורשבסקה 154 הלבשה

 קמין F וורשבסקה 164 ממחטות, מוצרי הלבשה

 קמינסקי A קרוטקה 3 סיגריות

 קמרינג R וורשבסקה 128 כלי מטבח

 קן G וורשבסקה 135 חייט

 קן J וורשבסקה (-) חייט

 קנדלשטיין R פונייטובסקגו 13 מכולת

 קנטור W בריסקה 87 מכולת

 קסטלנסקי M&I וורשבסקה 116 בדים

 קסטנבוים S וורשבסקה 144 בדים

 קסינסקי W ווירזבובה 1 מכולת

 קסל J וורשבסקה 61 חייט

 קסלפ J וורשבסקה 184 תמונות

 קפולושניק J&H שבסקהוור 96 פרוות

 קפלן  ()- ()- עורות

 קפצוק N בריסקה 23 חנות עורות

 קפר M סינקביצה 15 חייט

 קרוזזקובסקה Jul קוסציוצקי 8 רופא

 קרולשוק St פופרצזנה 6 נגרות בניין

 קרוסינסקי J לוצקה 21 סיגריות

 קרוסינסקי Sz קוליובה 87 סיגריות

 קרופייניקר  פוקסל 10 תבואה



 קרזנר  קוליובה 92 מספרה

 קרזנר B ה'סנקביצ 39 סדקית

 קרטופל I וורשבסקה 131 חייט

 קריינר Sz בזימיאנה 3 מסחר בסוסים

 קריסיוק A ()- ()- ברזל

 קרל B סינקביצה 41 חייט

 קרנר J&N קוליובה 44 ורופא שיניים /טכנאי

 קרסילסקי J מצקביצה 1 חומרי בניין

 קרסנובסקי W לוצקה 37 בשר מעושן

 קרסנובסקי W וורשבסקה 39 חנות בשר

 קרפט D וורשבסקה 59 כובעי נשים

 קרץ J מצקביצה 1 חנות בשר

 קשטן J סנקיביצה 25 מכולת

 קשטנבוים S וורשבסקה 144 ממחטות, מוצרי הלבשה

 רבי R קוליובה 4 בית בירה

 רבינזון J סינקביצה 30 בית בירה

 ררבינ G סנקביצה 11 מכולת

 רבינר P קרוטקה 16 מכולת

רובין   ()- ()- עורות

 רובינשטיין D וורשבסקה 173 ברזל

 רובינשטיין E וורשבסקה 182 הלבשה

 רובינשטיין F וורשבסקה 181 ממחטות, מוצרי הלבשה

 רובינשטיין S וורשבסקה 105 ייצור סוכריות

 רובינשטיין S סנקביצה 16 מכולת

 ובינשטייןר S וורשבסקה 134 פרוות

 רובישטיין L לוצקה 20 סודה לשתיה

 רובנר P ווירזבובה 3 מכולת

 רוזיטוביוצב A מונופולובה 2 בית בירה

 רוזילוביץ A וורשבסקה 85 מכולת

 רוזינזובסקה R וורשבסקה 66 ברזל

 רוזן M וורשבסקה 132 נרות

 רוזנסקי Jan לוצקה 133 חנות נשק

 רוזנפלד I וורשבסקה 139 חייט

 רוט B וורשבסקה 64 בדים

 רוטנובסקי  וורשבסקה 19 בדים

 רויזן Ch לוצקה 71 מספרה

 רויזן Ch&A זיידובסקה 13 מאפיה

 רויזן M פומניקובה 33 ח לחומץ"בי

 רויזן R רינק 12 מכולת

 רויזן S יובסקה'מצ 17 זכוכית, פורצלן

 רויט B בריסקה 18 מכולת

 רויטבלט  קוליובה 2 חנות בשר

 רויטנברג A וורשבסקה 104 בדים

 רויטנברג I וורשבסקה 215 ברזל

 רויטר B וורשבסקה 50 חייט

 רויטר B קוליובה 56 יהיסנדלר

 רויטר M&E אוגדודובה 26 חייט

 רויטר P וורשבסקה 62 מכשירי כתיבה

 רוינר L וורשבסקה 181 ממחטות, מוצרי הלבשה

 רוכמן J קוליובה 50 חייט

 רוס K וורשבסקה 101 סיגריות

 רופה A וורשבסקה 3 מכבסה

 רופה J קרוטקה 34A חייט

 ר'רזיסצ M וורשבסקה 181 ברזל

 רזצוסקי L לוצקה 113 מכולת

 רטבינסקי W לוצקה 46 מכונות חקלאיות



 ריטבינסקי W לוצקה 123 בית בירה

 ריידר Ch בריסקה 40 ביצים

 ריידר Ch וויסקובה 1 מכולת

 ריידר G יגיונובהל 12 בית קפה

 ריידר I לוצקה 216 נפט

 ריידר J לוצקה 37 מכולת

 ריידר Z וורשבסקה 154 מכולת

 רייז L קוליובה 10 מכולת

 רייט  בריסקה 9 בית בירה

 רייס B קרולובה בונה 6 חנות עורות

 רייקה S וורשבסקה 27 זכוכית, פורצלן

 רכליקי Leon ()- ()- רופא

 רנטה S קהלוצ 23 קונדיטוריה

 רפר M מצקביצה 16 סוכן

 שבדיוק Ch וורשבסקה 100 מכולת

 שודזינסקי Al לוצקה 2 מספרה

 שוורץ Ch מצקביצה 21 חנות דגים

 שוורץ G הנדלובה 16 מכולת

 שוורץ J רינק 15 מכולת

 שוורץ J וולדמירסקה 7 יהיסנדלר

 שוורץ M מציובסקה 6 נגריה

 שוורץ Sz וורשבסקה 154 מסגר

 שוורץ U טרגובה 2 מכולת

 שוורצבלט  וורשבסקה 93 רהיטים

 שוורצבלט M קוליובה 2 מספרה

 שוורצבלט R וורשבסקה 80 כובעי נשים

 שוורצבלט Z וורשבסקה 100 ממחטות, מוצרי הלבשה

 שוחט E וורשבסקה 28 בית מלון

 שוחט G בריסקה 24 מכולת

 שוחט J ילנה'קוסצ 7 סדקית

 שוי  וורשבסקה ()- ניים ורופא שי/טכנאי

 שויב  קרשיבה 3 נגריה

 שויב M וורשבסקה 184 ברזל

 שולם B וורשבסקה 189 סדקית

 שומשטיין Aron ()- ()- רופא

 שוף G קוליובה 58 מכולת

 שטופנברג S לוצקה 35 סיגריות

 שטוקמר  מצקביצה 19 מכולת

 שטיין Ch קוליובה 33 מספרה

 שטיינבך O קהלוצ 117 כלים מוזיקליים

 שטיינבך O וורשבסקה 60 מכונות תפירה

 שטיינברג  וורשבסקה ()- ורופא שיניים /טכנאי

 שטיינברג Ch מיצקביצה 3 מכולת

 שטיינברג F לוצקה 71 תבואה

 שטיינברג G וורשבסקה 179 ממחטות, מוצרי הלבשה

 שטיינברג M לוצקה 114 תבואה

 שטיינברג R סנקביצה 28 מכולת

 שטיינגרד B קוליובה 13 ריותסיג

 שטיינשניד  וורשבסקה 5 קוני אופנייםית

 שטילרמן D מגיסטרקה 3 מכולת

 שטינקנדלר N קוליובה 27 חייט

 שטנברג R לוצקה 129 מכולת

 שטרוזר Ch קרוטקה 4 מספרה

 שטרוזר J קוליובה 85 מספרה

 שטרוזר M וורשבסקה 66 ייצור בגדי טריקו

 שטרוקסר M יובהקול 80 בית מלון



 שטריקמן M קוליובה 64 מספרה

 שטרן A וורשבסקה 97 חנות עורות

 שטרן H וורשבסקה 176 כלי מטבח

 שטרן I&N קרליובה בונה 7 כריכת ספרים

 שטרן S ()- ()- מכולת

 שיטר M וורשבסקה 49 שען

 שייטבוים S בריסקה 1 בית קפה

 שיינבאום P וורשבסקה 64 סדקית

 שיינבלום M וורשבסקה 229 ברזל

 שיינה D סטרזקה 28 נגריה

 שיינטופ S קוליובה 2 בית בירה

 שימיינובסקי  בריסקה 9 ספירט

 שכטר A וורשבסקה 83 נעליים

 שכטר J סנקביצה 19 מכולת

 שלטר  קוליובה 86 בית קפה

 שלייפר D&Z בריסקה 69 חייט

 שמה L מונופולובה 49 מכולת

 שמוייש M קוליובה 52 יהיסנדלר

 שמויצלרר R וורשבסקה 82 חייט נשים

 שמוש M וורשבסקה 60 חייט

 שמוש S בריסקה 7 בית בירה

 שמוש Sz וורשבסקה 5 חייט

 שן  לוצקה 143 מכולת

 שניידר C וורשבסקה 171 זכוכית, פורצלן

 שניידר G וורשבסקה 41 חייט

 שניידר M ליסטופדובה 17 מאפיה

 שנקר Ch הנדלובה 4 מכולת

 שנקר Ch קרוטקה 17 מכולת

 שנקר Z וורשבסקה 10 בדים

 שפיגלמן G רינק 7 מכולת

 שפילברג J וורשבסקה 126 מנסרה

 שפינר M וורשבסקה 42 חרש ברזל, נפח

 שפירו Ch וורשבסקה 82 בדים

 שפירו Sz וורשבסקה 154 ממחטות, מוצרי הלבשה

 שקולניק D לוצקה 198 ח לבירה"בי

 שרבוים B וורשבסקה 144 מכולת

 שרגיל L פבריצנה 3 מכולת

 שרמוסי A ארטילריסקה 2 יהיסנדלר

 שרפנקיר J בריסקה 6 מכולת

 

 

( צבי רז: הכין)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



רשימת בעלי עסק בקובל על פי עיסוקם  
 ( ז.צ: עריכה. מחוז ווהלין, של פולין 1929שנת " דפי זהב"על פי )

 

: אנשים 1200נמצאו רשומים בעיר קובל מעל  1929על פי הפרסום הרשמי של שנת 

התושבים מתוכם היו בבעלות  80%מעל . 'וכו מפעלים, חנויותבעלי , בעלי מקצוע

במיוחד בעלי , בחשבון שלא כל בעלי העסקים והמקצוע רשומים יש להביא .היהודים

.  המקצוע הלא מבוססים

. תושבי העיר 27000 -יהודים מתוך כ 13000 -היו בקובל כ 1929בשנת 
 

. דומים של בעלי מקצוע שמותלא אוחדו . חלוקת המקצועות נעשתה בדומה למקור הפולני: הערה

 

 

יסוק ע/מקצוע משפחהשם  שם פרטי רחוב 'מס
  ירמלין C לוצקה 14

 

 אופניים

 לרנר B וורשבסקה 3

 מסר P וורשבסקה 43

 ספרוביץ E מסקביצה 36

 שטיינשניד  וורשבסקה 5

 ארונות מתים למבך W וורשבסקה 99
בגדים תחתוניים  גולשר  שלישי במאי 7

 לינדר B וורשבסקה 177

 אברוך M וורשבסקה 116

בדים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אופלינר  ורשבסקהו 28

 אוציקי N וולדמירסקיה 2

 אפרוס E לוצקה 45

 ארקדייר  וורשבסקה 116

 בורשטיין J לוצקה 35

 בס K וורשבסקה 58

 בר N וורשבסקה 185

 ברומברג  וורשבסקה 132

 ור'גודומיצ P וורשבסקה 154

 גולדברג I וורשבסקה 22

 גולדסמן J וורשבסקה 98

 גולדפידר E בסקהוורש 245

 גיטליס A וורשבסקה 122

 גיטליס I וורשבסקה 90

  S גייער 

 גנדלר M וורשבסקה 94

 גרבטי J וורשבסקה 80

 גרבר S וורשבסקה 191

 גרויסר N וורשבסקה 94

 הופן   קוליובה 33

זטרנזקה   קוליובה 33

קוזניאק   קוליובה 33

 הינדך L וורשבסקה 152

 הינוך I וורשבסקה 118

 זבדצקי D וורשבסקה 66

 זבודניק D וורשבסקה 66

 זיסקינד J וורשבסקה 62

 לוין K וורשבסקה 166

 ק'מרצ A וורשבסקה 80

 מרקיטר L וורשבסקה 30

 נימירובסקי G וורשבסקה 88

 פרישברג M וורשבסקה 134



 קל J וורשבסקה 100

 קסטלנסקי M&I וורשבסקה 116

 קסטנבוים S וורשבסקה 144

 רוט B וורשבסקה 64

 רוטנובסקי  וורשבסקה 19

 רויטנברג A וורשבסקה 104

 שנקר Z וורשבסקה 10

 שפירו CH וורשבסקה 82

 רבטי'שצ W וורשבסקה 124

 גוז B לוצקה 73

 ח וחנויות שמן"בי

 

 

 

 יורצנקוביץ H וולדמירסקיה 103

 לורבר I לוצקה 77

 לפידוס A לוצקה 91

 לפידוס CH לוצקה 233

 צוקרמן SZ וורשבסקה 

 קופרשטיין SZ לוצקה 79

 ח לבירה"בי שקולניק D לוצקה 198

 ח לחומץ"בי רויזן M פומניקובה 33

 ח לסבון"בי לנס CH לוצקה 77
 ארליך S וולדמירסקיה 21

 ח לסודה לשתיה"בי

 

 

 

 ויסבלט F & L קביצה'מצ 9

 טויביץ Al קהבריס 37

 פולונסקי Bcia צירקובה 24

 צוקרמן I סובורנה 4

 קגן M פבריצנה 6

 ביטוחים "חברה"   
 דיכטר J בריסקה 33

 ביצים

 

 

 

 מרמלשטיין  וולדמרסקיה 5

 סגל F הנדלובה 27

 ריידר CH בריסקה 40

 טוביץ A בריסקה 39

 פומרנץ  ליסטופדובה 91

 בניית גשרים זיידל  וורשבסקה 91
  "בנק"  וורשבסקה 53

 

 בנקים

 "בנק"  וורשבסקה 32

 "בנק"  קושיוסקי 7

 "בנק"  לוצקה 3

 "בנק"  וורשבסקה 181

  ארליך A וורשבסקה 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברזל

 ברזובסקי J פבריצנה 4

 גוז B וורשבסקה 126

 גוז CH וורשבסקה 191

 גוטמן SZ וורשבסקה 

 גוטרמן S הוורשבסק 237

 גוניק R וורשבסקה 

 גלייזר K קביצה'מיצ 4

 גרבר CH וורשבסקה 165

 וורסל H וורשבסקה 213

 וורסל J וורשבסקה 233

 וייסברג P וורשבסקה 225

 וקסמן CH וורשבסקה 157

 ליטוור W וורשבסקה 26

 מנדל J וורשבסקה 227

 מנדל M וורשבסקה 225

 סוויניוך L וורשבסקה 181

 סלפק M וורשבסקה 169



 פאפ J וורשבסקה 18

 פאפ L וורשבסקה 31

 פלטובסקי A קביצה'מיצ 7

 צוקרמן J סובורנה 7

 קליינרמן J וורשבסקה 243

  A קריסיוק 

 רובינשטיין D וורשבסקה 173

 רוזינזובסקה R וורשבסקה 66

 רויטנברג I וורשבסקה 215

 ר'רזיסצ M וורשבסקה 181

 שויב M וורשבסקה 184

 שיינבלום M וורשבסקה 229

 בוזניאק  סנקביצה 37

 בשר מעושן

 

 

 

 

 

 בכוביץ S סנקביצה 25

 בנציק M קוליובה 3

 גרדוזינסקי M וורשבסקה 16

 גרדוזינסקי M וורשבסקה 23

 טלמן  סנקביצה 38

 סטפני  וורשבסקה 142

 פיילקובסקי M סנקביצה 10

 קוסקוטי J סנקביצה 33

 קרסנובסקי W לוצקה 37

 אוסלוק M וורשבסקה 17

 בתי בירה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בובר M קוליובה 2

 בליקה M קוליובה 75

 ברונשטיין D קרוטקה 6

 בריק A סינקביצה 26

  J גוז 

 הוכמן E קוליובה 56

 וינוגרד A קרוטקה 14

 זייסבלט T קוליובה 88

 חייטון S נסקה'בודישצ 

 טויביץ I בריסקה 39

 לוזר J סינקביצה 43

 לינזן D וורשבסקה 165

 לינזן P וולדמירסקה 6

 מטוצנסקי  סינקביצה 29

 סובל I&M יקה'דז 16

 סוחצובסקי J קוליובה 44

 סוסקה E במאי 3 4

 סיקולר M סינקביצה 6

 ססלר CH סינקביצה 28

 קהפופלבס E יקה'דז 28

 פיילקובסקי  וורשבסקה 16

  J פיין 

 קבברג  וורשבסקה 170

 קליינר SZ וורשבסקה 45

 רבי R קוליובה 4

 רבינזון J סינקביצה 30

 רוזיטוביוצב A מונופולובה 2

 ריטבינסקי W לוצקה 123

 רייט  בריסקה 9

 שיינטופ S קוליובה 2

 שמוש S בריסקה 7

 דסברנ L וורשבסקה 4

 דרוקניה פולסקה  וורשבסקה 16 בתי דפוס



  הרצבוים G וורשבסקה 23

 

 

 סנדלשטיין J וורשבסקה 19

 פיינשטיין MICH פונייטובסקגו 8

 קברברג K וורשבסקה 4

 בתי מרחץ פוקס J קוליובה 17
  I בלומנטל  

 

 

 

 בתי מרקחת

 בסקין R וורשבסקה 132

 גולדברג SZ סנקביצה 25

 גולשטיין SZ ורשבסקהו 46

 וולך I וורשבסקה 30

 מטיוק I וורשבסקה 138

 פינקלשטיין S וורשבסקה 120

 פרידלנדר G וורשבסקה 14

  אייסמונט PIOTR קוסצילנה 1

 פרזמובסקה Z לוצקה 2 (ייצור)בתי מרקחת 

 פרידריכסון N וורשבסקה 31

 בתי קולנוע "אכספרס"  קביצה'מיצ 10

 "נובוסקי"  הלוצק 7 

 סיטרין  קוליובה 21

 בתי קפה

 

 

 

 קאופמן A וורשבסקה 80

 קונטרקט C ייבסקה'מיצ 23

 ריידר G ליגיונובה 12

 שייטבוים S בריסקה 1

 שלטר  קוליובה 86

 גלגלי עגלות ניגל SZ&L וורשבסקה 92
 לבוש תחתון, גרביים אברבוך CH וורשבסקה 80

 ץגפו  וולדמרסקה 99 

 דברי סנדלרות פייגנבוים A קוליובה 16
 אינגבר M וולדמירקה 2

 הלבשה

 

 

 

 

 

 

 בייסמן L רינק 26

 ברג M קוסצילנה 1

 ברזילי W וורשבסקה 102

 ברנר M וורשבסקה 117

 גוטמן A רינק 26

 גולדשטיין L וורשבסקה 126

 דרוקר .L.& M וורשבסקה 142

 הלמן M רינק 14

 וורנר Ch קהוולדמיר 1

 ויינר M סנקביצה 39

 זלצר CH רינק 32

 יורמן L סובורני 15

 לדרשטיין J וורשבסקה 191

 פרידמן Cz לוצקה 18

 צוקרמן  G לוצקה 18

 קמין A וורשבסקה 154

 רובינשטיין E וורשבסקה 182

 הקמת בארות ברונשטיין M קוליובה 
 וליקריםוודקה  מיינובסקי S וורשבסקה 165

 פאוליקה S קוליובה  

 זרעים אסמונט Piotr קוסצלנה 1

 חבלים מלמד S רינק 8
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