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1875-‐1876	  
Nathan	  Baum	  –	  cigar	  manufacturing	  –	  15	  N.	  Liberty	  
Mrs.	  A.S.	  Lonsberg	  –	  cigar	  manufacturing	  –	  S.S.	  of	  LafayetteLewis	  J.	  Cohn	  –	  cigar	  maker	  –	  
works	  Mrs.	  Lonsberg	  
Solomon	  Davidson	  –	  grocery	  –	  Market	  N.	  of	  Lafayette	  
Louis	  Englander	  –	  grocery	  –	  corn	  Chester	  and	  High	  Streets	  –	  Alderman	  2nd	  Ward	  
Julius	  Friedlob	  –	  dry	  goods	  and	  clothing	  –	  10-‐12	  N.	  Market	  
Moses	  Tuchfeld	  –	  dry	  goods	  and	  grocery	  –	  E/S	  Liberyy	  N	  of	  Main.	  	  Also	  Cor.	  Tanyard	  &	  
Institute	  
Jake	  Hoffman	  –	  clerk	  –	  boards	  Tanyard	  and	  Institute	  
Jacob	  Kaylor	  –	  cabinetmaker	  –	  college	  Street	  w.	  of	  Market	  
Joseph	  Kaenigsberg	  –	  clerk	  
John	  P.	  Leudberg	  –	  tailor	  –	  43	  Liberty	  Street	  
Samuel	  Lonsberg	  –	  rug	  dealer	  –	  Lafayette	  W.	  of	  Liberty	  –	  Later	  216	  E.	  Lafayette	  
M.L.	  Oppenheimer	  –	  Meat	  Market	  –	  55	  Lafayette	  Street	  
Nahm	  &	  Son	  (Leopold	  and	  Benedict)	  –	  known	  as	  Louisville	  Clothing	  Company	  under	  
King’s	  Opera	  House	  –	  25	  S.	  Market	  Street	  
Henry	  L.	  Oppenheimer	  –	  clerk	  –	  L.	  Nohm	  &	  Son	  
Frederick	  Rehkopf	  with	  G.N.	  Wright	  &	  Co.	  –	  Market	  &	  Smith	  Street	  –	  harness	  shop	  
Adolph	  (Adolf)	  Rosenberg	  –	  restaurant	  –	  S.W.	  corn	  Lafayette	  &	  Shannon	  
Mrs.	  E.	  Rosenberg	  –	  Restaurant	  –	  27-‐1/2	  Market	  Street	  
Albert	  Rosenthal	  –	  engineer	  
Moses	  Rosenthal	  Bottling	  Works	  –	  Chester	  and	  High	  later	  Institute	  and	  Sycamore	  
Aaron	  A.	  Samuels	  Co.	  –	  cigar	  manufacturing	  company	  –	  8	  S.	  Market	  
Jan	  Samuels	  –	  Superintendent	  –	  Aaron	  A.	  Samuels	  &	  Co.	  
Jacob	  Shafer	  –	  baker	  –	  Church	  &	  College	  Streets	  
S.C.	  Shafer	  –	  hostler	  –	  Railroad	  Co.	  
Van	  Ronkell	  Hieligers	  (J.	  Van	  Ronkel	  and	  S.	  Heiligers	  Grocery	  )	  –	  49	  Lafayette	  
Isaac	  Van	  Ronkel	  with	  Van	  Ronkel	  &	  Heiligers	  
August	  Wehrmon	  –	  butcher	  –	  corner	  College	  and	  Liberty	  
Charles	  A.	  Zweifel	  -‐	  M&O	  Shops	  
J.	  Meher	  Fruit	  Company-‐	  Lafayette	  W.	  of	  Liberty	  
Can’t	  read	  last	  one	  
	  

1890	  
Henry	  Baum,	  Jr.	  –	  Beer	  Agent	  –	  corner	  State	  and	  I.C.R.R.	  
Sam	  Baum	  –	  coal	  wood	  dealer	  –	  cor.	  State	  and	  I.C.R.R.	  
Baum	  Bros	  (Wm.	  J	  and	  Mike)	  –	  104	  N.	  Market	  –	  cigars	  
Alf	  Bensinger	  –	  Insurance	  Agt	  –	  201-‐1/2	  E.	  Main	  
J.	  Berkovitz	  –	  Saloon	  –	  101	  Highland	  
M.J.	  Berkovitz	  –	  Saloon	  –	  429	  N.	  Royal	  



J.C.	  Felsenthal	  –	  wholesale	  and	  retail	  groceries	  –	  110	  N.	  Liberty	  
Marcus	  Fishman	  –	  219	  Preston	  Street	  (Store	  burned	  one	  night	  and	  some	  of	  his	  family	  
burned	  to	  death)	  
B.	  Friedlob	  –	  dry	  goods	  –	  210	  N.	  Market	  
Eli	  Friedlob	  –	  attorney	  –	  201	  W.	  Baltimore	  
Meyer	  Harris	  –	  Fruit	  store	  –	  505	  N.	  Royal	  
Ludwig	  Hess	  –	  Saloon	  –	  115	  N.	  Liberty	  
J.H.	  Joseph	  –	  Novelties	  –	  109	  N.	  Liberty	  
Louis	  Levin	  –	  Saloon	  –	  109	  W.	  Lafayette	  
Max	  Lustberg	  –	  dry	  goods	  –	  110	  W.	  Long	  
M.B.	  Marks	  and	  Brothers	  –	  dry	  goods	  –	  108-‐110	  E.Lafayette	  
H.	  Metalovitz?	  –	  dry	  goods	  –	  214	  N.	  Market	  
Rosenbloom	  Brothers	  (Sam	  and	  Jesse0	  –0	  drygoods	  –	  203	  N.	  Market	  
N.	  Solinger	  –	  dry	  goods	  –	  111	  N.	  Market	  
A.J.	  Strasberg	  –	  dry	  goods	  –	  112	  E.	  Lafayette	  
Sol	  Tuchfeld	  &	  Sons	  –	  dry	  goods	  -‐	  111	  E.	  Main	  	  
	  

1891-‐92	  
Mrs.	  Henry	  C.	  Loeb	  –	  milliner	  –	  214	  E.	  Main	  
E.	  Klein	  –	  meat	  market	  –	  215	  N.	  Market	  
H.	  Rosenthal	  –	  dry	  goods	  and	  clothing	  –	  104	  E.	  Lafayette	  
Wizansky	  &	  Solomon	  –	  112	  Court	  Place	  (112	  E.	  Lafayette)	  (S.	  Solomon)	  
E.	  Hirsch	  –	  meat	  market	  –	  116	  E.	  Lafayette	  
W.	  Bensinger	  &	  Son	  –	  210-‐212	  Liberty	  
Mrs.	  A.	  Hoffman	  –	  confectionary	  –	  106	  N.	  Liberty	  (wife	  of	  Jake	  Hoffman)	  
Isadore	  Rosenthal	  –	  saloon	  –	  117	  N.	  Liberty	  
Moses	  Tuchfeld	  –	  dry	  goods	  –	  last	  place	  –	  112	  N.	  Liberty,	  #330	  Tanyard	  and	  Institute;	  
101	  E.	  Lafayette;	  107	  N.	  Market	  
Henry	  Loeb	  –	  meat	  market	  –	  213	  E.	  Main	  –	  110	  Highland	  –	  Institute	  and	  Tanyard	  
B.	  Friedlob	  –	  dry	  goods	  –	  210	  N.	  Market	  
J.	  Friedlob	  –	  saloon	  –	  210	  N.	  Market	  
H.	  Baum,	  Sr.	  –	  grocery	  –	  217	  N.	  Market;	  then	  213;	  later	  Humboldt	  
David	  Baum	  –	  restaurant	  and	  confectionary	  –	  105	  N.	  Market	  (nephew	  -‐	  Henry	  Baum,	  Sr.)	  
B.	  Levi	  –	  dry	  goods	  (Henry	  Levi)	  –	  109	  N.	  Market	  
Harry	  and	  Nathan	  Meyer	  –	  tailors	  –	  107	  E.	  Lafayette	  –	  209	  E.	  Main	  (1891-‐92)	  
Sam	  Rosenthal	  –	  clerk	  –	  104	  E.	  Lafayette	  
Sol.	  Tuchfeld	  –	  dry	  goods	  and	  clothing	  –	  100-‐102	  E.	  Lafayette	  corner	  Market	  
Mrs.	  B.	  Tuchfeld	  –	  clerk	  –	  118	  N.	  Liberty	  (wife	  of	  Moses	  Tuchfeld)	  
Sam	  Weingarten	  –	  Men’s	  clothing	  –	  113	  N.	  Market	  
V.J.	  Woerner	  –	  clerk	  –	  109	  N.	  Market	  
Harry	  Yoachim	  –	  barbet	  –	  202-‐1/2	  Main	  Street	  (Interred	  B’Nai	  Israel	  Cemetery)	  
Joe	  Zimmerman	  –	  clerk	  –	  112	  N.	  Liberty	  (nephew	  of	  Moses	  Tuchfeld)	  
Miss	  Carrie	  Seligman	  –	  cashier	  (Sol	  Tuchfeld	  –	  100-‐102	  E.	  Lafayette0	  
C.	  Knoblock	  –	  works	  214	  E.	  Lafayette	  



S.	  Solomon	  -‐	  Wizansky	  Auction	  Store	  –	  112	  E.	  Lafayette	  
Joe	  Wasserman-‐	  saloon-‐101	  Highland	  Avenue	  
V.J.	  Woerner	  –	  clerk	  –	  109	  N.	  Market	  
Emanuel	  Levi	  
Clemmie	  Levi	  –	  clerk	  109	  N.	  Market	  
Theodore	  Levi	  (Links	  Laundry)	  
Ms.	  Nettie	  Baum	  –	  widow	  Nathan	  Baum	  
Miss	  Rosa	  Block	  –	  clerk	  –	  214	  E.	  Main	  
W.	  Schaffler	  –	  tailor	  –	  214	  E.	  Main	  
Miss	  Carrie	  Seligman	  –	  cashier	  –	  S.	  Tuchfeld	  &	  Sons	  
Sam,	  Henry,	  Sol,	  Joe,	  Louis	  Friedlob	  (sons	  of	  J.	  Friedlob)	  
Leo.	  Gerstenfield	  –	  clerk	  –	  118	  N.	  Liberty	  (nephew	  of	  M.	  Tuchfeld)	  
Rose	  Gerstenfield	  –	  niece	  of	  M.	  Tuchfeld	  
Jake	  Hoffman	  –	  106	  N.	  Liberty	  
Joe	  Wasserman	  –	  saloon	  –	  101	  Highland	  
Simon	  Wohlkman-‐	  clerk	  –	  104	  E.Lafayette	  
	  

1900-‐1901	  merchants	  and	  citizens	  
Mrs.	  Nettie	  Baum	  –	  widow	  of	  Nathan	  Baum	  
Sam	  Baum	  –	  coal	  dealer	  
David	  Baum	  –	  collector	  
Baum	  Brothers	  –	  wm.	  J.	  and	  Mike	  –	  104	  N.	  Market	  
Alf	  Bensinger	  -‐	  Insurance	  Agent	  –	  Pythian	  Building	  
Kedell	  S.	  Berg	  –	  prop.	  Eppinger	  Barber	  Shop	  –	  106	  N.	  Market	  
Mrs.	  Carrie	  Felsenthal	  –	  widow	  Ed.	  Felsenthal	  
Sidney	  Felsenthal	  –	  son	  of	  Ed	  Felsenthal	  
J.C.	  Felsenthal	  –	  grocery	  –	  110	  N.	  Market	  –	  Ed.	  Felsenthal’s	  son-‐in-‐law	  
William	  Feinberg	  –	  cigar	  maker	  
David	  Feinberg	  –	  117	  N.	  Liberty	  
Henry	  Fishman	  –	  dry	  goods	  –	  202-‐204	  N.	  Market	  
Marcus	  Fishman	  -‐	  grocery	  –	  Preston	  &	  Extension	  –	  Fire	  -‐	  Marcus	  Fishman	  –	  some	  of	  his	  
family	  burned	  to	  death	  
Mrs.	  Babbette	  Friedlob	  –	  dry	  goods	  –	  210	  N.	  Market	  
Samuel	  J.	  Friedlob	  –	  clerk	  –	  108	  N.	  Market	  
Henry	  (Hertz)	  Friedlob	  –	  conductor,	  I.C.R.C.	  
Sol	  Friedlob	  –	  clerk	  
Eli	  Friedlob	  –	  attorney	  
Joe	  Friedlob	  –	  clerk	  
Louis	  Friedlob	  –	  clerk	  –	  later	  became	  railroad	  man	  
Reubin	  E.	  Goldstein	  –	  Union	  Tailoring	  Co.	  
Miss	  Sarah	  Goldstein	  –	  daughter	  Henry	  Goldstein	  
Mrs.	  Fannie	  Lehman	  –	  497	  N.	  Royal	  –	  housekeeper	  
Henry	  Levi	  -‐	  insurance	  agent	  office	  and	  residence	  –	  S.	  Royal	  Street	  
Louis	  Levin	  (Meeks)	  –	  saloon	  –	  109	  W.	  Lafayette	  



Louis	  Nord	  Produce	  &	  Hides	  
Marks	  Bros.	  (Phillip	  and	  Louis)	  –	  dry	  goods	  and	  clothing	  –	  100-‐02	  E.	  Lafayette	  
B.M.	  Marks	  (railroad	  store)	  –	  lives	  at	  Bells,	  Tennessee	  
Sam	  Marks	  (B.M.	  Marks	  &	  Bro.)	  
William	  E.	  Marks-‐	  bookkeeper	  –	  100	  E.	  Lafayette	  
Rosenbloom	  Bros	  &	  Shatz	  –	  dry	  gods	  and	  clothing	  2-‐3	  N.	  Market	  
Sol	  Shatz	  –	  cigar	  manufacturer	  –	  115	  N.	  Liberty	  
Sam	  Shatz	  –	  tobacco	  stripper	  –	  115	  N.	  Liberty	  
Jacob	  C.	  Schmidt	  –	  cigar	  maker	  –	  115	  N.	  Liberty	  
Sol.	  Tuchfeld	  &	  Sons	  –	  111	  E.	  Main	  –	  dry	  goods	  and	  clothing	  
N.	  Sollinger	  –	  112	  E.	  Lafayette	  –	  dry	  goods	  and	  clothing	  
M.B.	  Marks	  &	  Bro.	  –	  108-‐110	  E.	  Lafayette	  –	  dry	  goods	  and	  clothing	  
A.J.	  Strasberg	  –	  112	  E.	  Lafayette	  –	  dry	  goods	  and	  clothing	  
Henry	  Mihalovitz	  –	  208	  N.	  Market	  –	  dry	  goods	  and	  clothing	  
S.	  Reubin	  –	  209	  N.	  Market	  –	  ladies	  tailoring	  
M.	  Stieger	  –	  meat	  market	  –	  216	  E.	  Lafayette	  
L.	  Hess	  –	  115	  N.	  Liberty	  –	  liquor	  store	  
	  	  

1910	  Merchants	  
Frank	  Bros	  and	  Kisber	  –	  107-‐109	  N.	  Market	  and	  department	  store	  
M.	  Aizenshtat	  –	  251	  Bolivar	  Street	  –	  dry	  goods	  and	  grocery	  
M.	  Aizenshtat	  –	  505	  S.	  Royal	  –	  dry	  goods	  and	  grocery	  
Sol	  Aizenshtat	  –	  731	  N.	  Royal	  Street	  –	  dry	  goods	  and	  grocery	  
A.J.	  Altfeld	  –	  200	  Middleton	  Street	  –	  dry	  goods	  and	  grocery	  
J.C.	  Felsenthal	  –	  221-‐225	  W.	  Lafayette	  Street	  –	  wholesale	  grocery	  
Sam	  Cooper	  (The	  Toggery)	  –	  106	  N.	  Liberty	  
Henry	  Levi	  –	  insurance	  office	  &	  home	  –	  S.	  Royal	  Street	  
Louis	  Nord	  –	  Jackson	  Produce	  Co.	  –	  119-‐121	  E.	  College	  
Sol.	  Loeb	  –	  103	  E.	  Main	  –	  Women’s	  Wear	  
Joe	  Joseph	  (The	  Novelty)	  –	  women’s	  wear	  –	  109	  N.	  Liberty	  
J.	  Friedlob	  –	  212	  N.	  Market	  –	  dry	  goods	  
Baumm	  Bros.	  (William	  J.	  and	  mike0	  –	  111-‐113	  N.	  Liberty	  
Sam	  Friedlob	  –	  108	  N.	  Market	  –	  saloon	  
Joe	  Schmalik	  –	  212	  E.	  Main	  –	  tailor	  
Sam	  Bam	  	  (Swift	  Co.)	  –	  res.	  356	  S.	  Royal	  
Marks	  Brothers	  –	  dry	  goods	  and	  clothing	  
Sol.	  Tuchfeld	  –	  dry	  goods	  and	  clothing	  
	  	  

1923	  
Mrs.	  Ida	  Aizenshtat	  –	  grocery	  and	  dry	  goods	  –	  505	  S.	  Royal	  
Carl	  Alper	  –	  clerk	  –	  Jackson	  Produce	  Co.	  
A.J.	  Altfeld	  –	  grocery	  –	  201	  W.	  Main	  
Amos	  Baum	  –	  real	  estate	  and	  insurance	  –	  202	  E.	  Baltimore	  (Sam	  Baum	  Agency)	  



Sam	  Baum	  &	  Son	  –	  real	  estate	  and	  insurance	  –	  202	  E.	  Baltimore	  
Baum	  Bros.	  (William	  J.	  and	  Mike)	  –	  113-‐115	  N.	  Liberty	  
Mrs.	  Ida	  Bergal	  (widow	  M.	  Bergal)	  –	  res.	  428	  N.	  Royal	  
Mrs.	  Francis	  Brinkman	  –	  milliner	  –	  106	  S.	  Liberty	  
Sidney	  Cohn	  –	  clerk	  (Nathan	  Lindy	  shoes)	  –	  Gastonia	  N.C.	  in	  1956	  
Joe	  Feinberg	  –	  dry	  goods	  and	  clothing	  –	  111	  N.	  Market	  
J.C.	  Felsenthal	  –	  wholesale	  groceries	  –	  227	  W.	  Lafayette	  
Henry	  Felsenthal	  –	  vice	  president	  –	  J.C.	  Felsenthal	  Co.	  
Mrs.	  Carrie	  Felsenthal	  (widow	  Ed.	  Felsenthal)	  
Henry	  Fishman	  –	  dry	  goods	  and	  clothing	  –	  104-‐106	  E.	  Lafayette	  
Sol.	  Fishman	  –	  café	  –	  116	  E.	  Lafayette	  
Abraham	  Frank	  –	  dry	  goods	  –	  110	  W.	  Lafayette	  
Frank	  Brothers	  &	  Kisber	  Department	  Store	  –	  107-‐109	  N.	  Market	  
Alex	  Frank	  –	  Frank	  Brothers	  &	  Kisber	  Department	  Store	  –	  107-‐109	  N.	  Market	  
Louis	  Friedlob	  –	  I.C.R.R.	  conductor	  –	  116	  Prince	  Edward	  
Mrs.	  Rose	  Goodman-‐	  clerk	  –	  Grand	  Leader	  Department	  Store	  
A.	  Harris	  –	  grocery	  and	  dry	  goods	  –	  506	  S.	  Royal	  
Abe	  Harris	  –	  bookkeeper	  –	  Marks	  Bros	  Department	  Store	  
Max	  Hoffman	  –	  dry	  goods	  and	  clothing	  –	  113	  E.	  Lafayette	  
Louis	  Kisber	  –	  107-‐109	  N.	  Market	  –	  department	  store	  
William	  Klibanoff-‐	  grocery	  –	  152	  Union	  Avenue	  –	  grocery	  
Abe	  Lane	  Shoe	  Shop	  –	  Highland	  Avenue	  –	  res.	  N.	  Royal	  and	  R.R.	  
Gus	  Levy	  –	  salesman-‐	  J.C.	  Felsenthal	  Co.	  
Dr.	  W.R.	  Levy	  –	  dentist	  –	  117-‐1/2	  E.	  Lafayette	  
Aaron	  Levi	  –	  student	  –	  res.	  376	  Highland	  Avenue	  
Nathan	  Lindy	  –	  Sample	  Shoe	  Store	  –	  113	  N.	  Market	  
Sol	  Loeb	  –	  ready	  to	  wear	  –	  109	  E.	  Main	  
Walter	  M.	  Loeb	  –	  manager	  –	  Quigly	  Tire	  Co.	  
Marks	  Bros	  –	  wholesale-‐retail	  department	  store	  –	  115-‐117	  N.	  Market	  
L.	  Marks	  –	  244	  Campbell	  Street	  
Mrs.	  Mamie	  Marks	  –	  widow	  Louis	  Marks	  
Kobie	  Mihalovitz	  –	  dry	  goods	  and	  clothing	  –	  103	  E.	  Lafayette	  
Mack	  Morris	  –	  manager	  –	  Harlen	  Morris	  Co.	  –	  res.	  423	  E.	  Chester	  
Louis	  Nord	  –	  Jackson	  Produce	  Co.	  –	  119-‐121	  E.	  College	  
Mrs.	  Anna	  Rosaman	  –	  147	  Louise	  
Rosenbloom	  bros.	  –	  210-‐212	  E.	  Lafayette	  –	  J.L.	  Pres.,	  S.D.	  V.	  Pres.	  
Saul’s	  Café	  –	  116	  E.	  Lafayette	  (Saul	  Fishman)	  
M.	  Schulman	  –	  grocery	  –	  corner	  Institute	  and	  Tanyard	  
S.T.	  Tamm	  –	  manager	  –	  J.C.	  Felsenthal	  Co.	  
A.L.	  Tanenbaum	  –	  Hides	  and	  Produce	  –	  Lafayette	  and	  I.C.R.R.	  
Sol	  Tuchfeld	  &	  Sons	  –	  116-‐118	  N.	  Liberty	  
	  


