
«•Ms obebod dřívím 
*«. g g ^ výroba vorů. 
f^ßfuiamin, i ^ " * ^ 5 ^ * . Komenského 19 T 53 p i n jyatban, obchod smíšeným zbožím ^ 49.015. 
*JJ řirsa, David, sklad piva. 
3~ »wa, obchod zemskými plodinami 
^ ^ t n o e kooperativ*** obscestvo v Mukacevi, Masaryk 
Ä Mor., obchod smíšeným zbožím ° V * 
jiroD. obchod smíšeným zbožím * partou, obchod nábytkem. Ho***' obchod dřívím* 

obchod porcelánovým zboiím 
G e Z S K ) ' Z D o ž í m 

tarsa obchod módním zbožím. SjJ-v obchod vínem. 
aos. obchod skleněným a porcelánovým zbožím. 

fSJ kvrpyínyj jtavod v Hor. MukaČeví, cihelny. 
tAvaris. M™,_ torgovlja manufakturo ju, obchod obuví. 

* Herman, obchod potravinanai. 
i cári, sklad piva. 

líf'Tésžtaáru gyár Rézvény Társaság, továrna na těsto. 
SB" Petroleumraffinerie A-G T 50 P 47.106. 
jK,*-' továrna na cukrovinky. 

,] obchod porcelánovým zbožim. 
j^^pllseoberg, kezmu és divatáru kereskeredés, obchod rukodílným 

JjJJJi, Adolf, obchod smíšeným zbožím, Masarykova 20 T 103 

Albert, Sirokay Béla utóda (v likvidaci), obchod smíšeným 
,-/m. Masarykova 24 T 96. 

mLkdott* obchod kožemi. 
wf?" H B. (Hermane K . ) , obchod skleněným a porcelánovým zbožim. 
R?' H« n r^ f l* lihovar. 
Bj Hers Leibné. obchod smíšeným zbožim. 

Itínácz. obchod modnim zbožím. 
Jakob, obchod smíšeným zbožim. 
Márton, obchod modnim zbožím. 

7 Mor. Upot, obchod vinem, Masarykova 17 X 26. 
Samuel, obchod střižním zbožim. 

jvá vd. i Syn, Mari (Lipotovoje K., Oskar K.Imre K.), obchod 
železářským zbožím, Masarykova 17 T 26 P • 

I Gábor, obchod železem. 
Béla, obchod smíšeným zbožim. 

ii družstvo žel. zaměstnanců. 
i, Testvérek epitési vállalat és epitoány agok kereskedése, 

hod stavebními hmotami. 
Jakob, obchod železem. 

és Satten, obchod železem. Í$ĚÍ 
és társa, Jakob, obchod dobytkem. 

Tj t Jakob, lihovar.. 
* Herman, obchod vínem, 
i, lzidor, obchod módním zbožím P 33.401. 
1, B. Jozef, obchod dobytkem. 
Juda, obchod galanternim, králkvm a hračkářským zbožim. 
Salomon, velkoobchod vínem. 
Sandor, l i h o v a r y 
Ing. Jaroslav, továrna na výrobu likérů, 

phtenstein i Tovaryšč, Judova, manufakturnaja lávka v Mukačevě 
pni", obchod dřívím Josefa Feuersteina, 
feabaum, Izrael, továrna na svíčky P 46.298 

fjndenwald i Pollak (MikSa L„ Salamon P.j, obchod dřívím, 
" i ás tarsai, Jenö, obchod modnim zbožím 

ió, Gyula, obchod potravinami. 
Adolf,* obchod Železem. 
iik, Simon, obchod smíšeným zbožim, Masarykova nám. 41 
48.512. 

Jbjwmts, Majer Herts, velkoobchod soli. 
*B1, Emil, obchod kožemi. 
lies, Samuel, obchod vínem. 9$fi& 

1 Aron, hostinec. 
Tftpf, Roza, obchod smíšeným zbožim. 
Is, Aron, obchod smíšeným zbožím. 

Is, Baruchné, obchod smíšeným zbožim. 
Js, Herman, knihtiskárna, 
ls, Lipót, obchod železem. 

Markus, obchod galanternim, k rá tkým a hračkářským zbožím, 
r, SaJamon, obchod galanternim, k rá tkým a hračkářským zbožim, 
ur", bankovní a komisionářský závod (Jakob Groll). 
Jstcín, Benjamin, obchod galanternim, krátkým a hračkářským 

úoOm, DuchoviČova 4 T 54. 
Istein, Lájos, obchod skleněným a porcelánovým zbožím P 55.779. 

Bielstein, M. David, obchod bavlnou. 
Bielstein, Noe, obchod modnim zbožím, 
fsáros és tarsá, krejčí. 
eJmané és Társa, konfekce. 
era, Aruház Hermanovits és Meisels, obchodní dům. 
[ovits, Bernatné, obchod galanternim, krá tkým a hračkářským 
zbožím. 
tčmká Lidová Banka, Masarykova 25 T 9 Si. 

fvski overal banka, akc. spol., Masarykova 37 T 3 (§1. 
'ícevský válcový mlýn Markus Mermelstein a synové, Havlíčkova 
ní. m T 19, 70. 

Ifankács íogyasztasi és ertékesi to szövetkezeti, konsumní spolek, 
és videke gazdasági hitelsz, spořitelna a záložna, 

kácsi fillér takarék és hitelszovetkezet, spořitelna a záložna, 
^unkácsi ipari hitelszovetkezet, spoři telna a záložna. 
Wácsi kdigardasfei bank r e swény tá r sa ság , Michalovská 1 T 5 
T h i Parkas (Blanka N : , Abrahám F.), konfekce. 

öschl, Leopold, torhovec mebdjo. 
Jakob, obchod hospodá ř ským nářadím, 

ggf Samu, kon/ekcr 
nn I 5PoI. ( f£f . 

Marinas, f ^ * * ™ v v U I M * . t v í napirnicrvi a obchod porcelánom 
iSSřŘJSStfS.JÍ.A nám. 3 T 136 P 26.461 

" S S S o l e j i m i a chemickými tovaraim společnost 

Fatal a.), obchod 

ibchod mýdlem a vonavkářským 

roba a 
Per l s te ín és Meisels* biograf. 

a ^ T o ^ ^ j ^ l ^ ^ ***** 
Oslreicher, Betti, obebod potravinami. 
Österreicher, Géza, velkoobchod vínem 
Österreicher, Herskó, obchod modnim zhonm. 
Österreicher, Janka, obebod smíšeným zbožím u....iwt. 

P 400.903. n, | 
Osztereiclier, Josef, cihelna, 
ösztereicher, Markus, obchod konfekcí 
Osztereicber, Samuel, obchod smifteným zbořím 
Ösztereicher és Lkbtenroan, obchod kožemi. 
Pcskasz, Lazar, obchod obuvi. 
Podkarpatsko Bank, akc. tov„ filiálka, Masarykova 13 T 75 P am ty 
Pollak, Geraon, obchod smíšeným zbožim. 
Potrefoitemoe družestvo Ruskii Konsum, 
První Mukačevská pami prádelna t elektrická Žehlírna tag. C. Vlál 

Havlíček a společník (Ing, Vladimír K, a Karel Mereev , Nové 
lázní P 31.5a. 

První Užhorodská továrna sveček A. Rosner 
„Radios inlormačni• sprostředkovael kancelář a komísionářstvl tinhart 

a Novák v Mukačevě (Václav L., Vtclav N\ HavHčkova I T n 
P 23.517-

Handová a syn, Jakubova (Jakubova U. 
Rapaport, Marcus, velkoobchod vinem. 
Rappaport, Géza, drogerie. 
Reisraan, Testvérek (Ignác R.( Ludvík K.>, náhrobní kameny 
Reizman, Samuel, továrna na sudy, Masarykovo nám; 80 T 15 P «47 tt 
Ringel és Halpern, rafinerie petroleje. 
Robinson és Társa, Beti (Moric Kahan, Betti R.), obchod střižním 

zbožím. 
Rochlic, Salomon, agentslvo po torgovlé vínom, slivoviceju, produktamí 

i posredniéeslvp pri pokupě i prodale nedvižimostej. 
Rochlitz, F. (Fani R.), obchod zeleninou. 
Rosenberg, Ignác, obchod smíšeným božím. 
Rosenberg a spol., N., obchod střižním zbožím. 
Rosner, Henrik, obchod smíšeným zbožím. 
Rosner, Jakobné, obchod smíšeným zbožim, 
Roth, Elias, obchod smíšeným zbožim. 
Roth, Jakob, obchod koloniálním zbožím, Masarykova 29 T 121. 
Roth, Mathej, mlýnské výrobky. 
Roth és Tarsai, Mórier, papiráru ipartarsas&g P 51.955. 
Rozner, Moric, konfekce. 
Rupp i Tovaryši (Bernát R., Leopold Klein), obchod smíšeným zbožím. 
Ruskij Národnij Bank, filiálka, Kostolná 5 T 69 1; 
Sajovits, Jozef, cihelna, Havlíčkova T 134, 135. 
Salcberger, Abraham, jednatelství. 
Salgó, Sandorné, obchod železem. 
Saphir & Comp., Jakob Eidam (Jakob S., Salomon Moskoyics), 

obchod smíšeným zbožím. 
Segelstein és Segel, Šárgabol, röfäs és divatáru háza, obebod modnim 

zbožim. 
Seindenfeld, Zelig, obchod konfekcí. 
Singer és fisi, Israel, obchod palivem. 
Singer Sewing Machine Company, obchod šicími stroji, Masarykova a 

P 49.958. 
Schlesinger, Pinkász, výčep lihovin. 
Schlesinger, Vilmos, velkoobchod vínem. 
Schönfeld. Henrik, knihy a hudebniny. 
Schönfeld, Jakob, octárna. 
Schönkopf, Aron Volf, obchod potravinami. 
Schwartz, Izrael, obchod modnim zbožím. 
Schwimmer, Jözef, obchod smíšeným zbožím. 
Slovenská banka, filiálka, Komenského 2 T 99 P 8753 i . 
Spiegel és Eisenberg, obchod palivem, 
Spilman, Chaim, obchod smíšer-ým zbožím, 
Spira i zjat, Jakob, výčep lihovin P 13.628. 
Stark és tarsa (Hugo St.), obchod železem. 
Steigman, Róza, obchod smíšeným zbožím. 
Sleinberg i tovaryši, obchod smíšeným zbožím. 
Steinberger, Majer, obchod smíšeným zbožím. 
Steinberger a, Chaima, torhovlja korinnich i osadnicích tovarov, 

Mukačevo. 
Stegman és Bernstein (Bence B.), obchod módním zbožim. 
Stern, Adolf (Majerova a Bernát St.), hodinář. 
Stern. Chaim, obchod smíšeným zbožím. 
Sternbach és fia, Mihály, obchod střižním zbožim. 
Szakczberger, Bernát, továrna na svíčky. 
Szatmári, Bernát, obchod módním zboiím. 
Szimkovicz, Sandor, obchod kožemi. 
Szmuts, Nandor, rafinerie petroleje. 
Szobel, Roza, obchod konfekcí. 
ŠčadniČo-Kreditove i torgovelne združenija „Busin invalid", z. združ. 

' z o. v Mukačevě. 
Taub, D. (Drizek T.), obchod smíšeným zbožím. 
Teichman, Filípné, obchod smíšeným zbožím. 
Teichmann a spol. v Mukačevě, obchod smíšeným zbožím, 
Torhovla bakalejnimi, koloniálními i železnimi tov., komissíonarstvo 

a agentstvo. 
Torhovoje tovaristvo oleja, masti i chímiCeských djil Mandel i tovaryš 

P 47.444. 
Učitelský konsum. 
Varga, Pál, obchod smíšeným zbožím. 
Weinberger, Herman, výčep lihovin. 
Weinberger, Hugo, obchod smíšeným zbožím. 
Weinberger, Ignác, obchod rukodílným zbožím. 
Weis, Abrahám, konfekce. 
Weiser, Elkan, obchod smíšeným zbožím. 
Weisz, Abrahám (v likvidaci), obchod kožemi. 
Weisz, Áron, obchod střižním zbožím. 

Weisz, Berísch, „Viktoria", výroba a obchod papírového zbóvi 
P 35.068. 

Weisz, Helén, obchod lahůdkami, 
Weisz, Ignácz, hostinec. 
Weisz, Lazar, obchod dobytkem. 
Weisz, Mayer, hostinec. 
Weisz, Mor., náhrobní kameny. 
Weisz, Mozes, obchod dobytkem. 
Weisz, Mozes Kalmán, obchod smiseíiým ibofclm 
Weisz, Samu, vývoz a dovoẑ  P^noMfova, \\ i \\$ ¥ mm 


