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INVENTÁRE A KATALÓGY FONDOV ŠTÁTNYOH ÁRCHIVOV
V SLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKE
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Úvod na začiatku V. zväzku inventara (Mesto Bratislava, Inventár úradných
knih ?, 1364 1945, Batislava SAS 1972) sa vzťahuje na všetky jeho zväzky. Pra
to tu uvádzame len poznámky k štruktúre
'
_
inventara,
k usporiadania a inventari
zåcii písomnosti, ktoré zahrňuje tento zväzok.
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al Snehové a tavernicke: Škupinu umelo vytvorili predchádzajúci archivá
ri. Piaomnosti sa zachovali len ojedinele, neusporiadané a nesignovanóz Hezacho
vali sa k nim ani pomo on é knihy. Hoci pôvodný zámer archivåra bol vytvoriť len
skupinu snomových pisomosti', zaradil_ d o nej' aj písomnosti hlavného tavernika
alebo jeho zástupcu.
'
_

'

b) Gürthovo usporiadanie: O tejto sérii sme už podrobnejsie hovorili v ú
vode k Inventáru'fondu mesta Bratislavy, K písomným pramsñou vytvorili archi
vári pudrahuě alauahy , ht orá uvádzame pred spismi. Usporiadanie pôvodných 60 la
dúl sme ponachali, any sme neznehodnotili elenchy, i napriek tomu, ie nie je
dostatočne dôsledné a celkom účelné. Čísla pôvodných ladúl sú zrejma zo signa
túry,'ktorú uvádzame za časovýl roz p ãtim . Za jednu inventarnu jednotku sme zvo
lili jednu pôvodnú Güthovu ladulu, ktoré predsta vuje
' jednu
'
vecnú skupinu písolh
nosti. Každá inventárna
jednotka
'
_
je potom usporiedana chronologicko numsricky.
Z Gürthovej série sme vybrali listiny pre Invantar listín a listov I.
Iť. Čil
la ladúl sa nezhodu'ú
či
j s
slami archívnych škatúľ, v ktorých sú písomnosti ulo
žene.
o) Od Iiestodržiteľskej rady'. Šériu umelo vy t vorlli
'
_
I
predchádzajúci
archi
vari, ktori spisy aj signoveli. K spisom pôvodne existovali pomocné knihy, z kir
rých sa zachoval len jeden podaci protokol (d enn 1 k) e jeden index. Spisy sme
usporiadali chronologicko nuoricky.
1
Q

d) Koncepty: Séria vznikla pravdepodobne pôvodne v súčasnej dobe vzniku
pisomnosti..K tejto sérii sa nezachovali žiadne pomoc u é knihy." Až v 20. staru
či erchivari vyhotovili elenohy ku konceptom. Pôvodne spisy neboli signované a
len neskorší archivari signovali časť spisov z r o k ov 1771 1735. Túto úlohu však
nedokončili. Spisy sme uložili chronologicky.
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Kvôli lepšej kombinácii hesiel sme zvolili vytvorenie spoločného registra
osobného, miestneho a vecného. Čísla pri jednotlivých heslách udávajú číslo in
ventárnej jednotky. V prípadoch, ak ide o inventárno jednotky, ktorých písom
nosti sú uložené v niekoľkých archivnych škatuliach, lomime číslo inventárnej
jednotky číslom erchivnej škatule, v ktorej je spis daného hesla uložený.
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Regesty v zovšeobecnenej forme podávajú obsah všetkých spisov, ktoré sa
nachádzajú v tomto materiáli.
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fi Prezidiálne a g/1 5 administratívne (organizačné, hospodárske, daňo
vé, vojenské a zdravotná): Tieto skupiny sme vytvorili umelo pri usppriadani
materiálu, ktorý v tomto obdobi nebol zaradený do žiadnej z predchádzajúcich sé
rii, nebol usporiadaný, ani signovaný. Zväčša sú to len torzá zo spisov. Pomoc
né knihy sa zachovali len v nepatrnom množstva a nemajú veľký význam, lebo po
dľa nich sa možno orientovať v spisoch iba na základe chronologického usporia
dania, kedže spisy nie sú signované. Za jednu inventárnu skupinu sme zvolili
každú skupinu zvlášť bez ohľadu na časové rozpätie.
'
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e) Hissiles: Üd roku 1759 sa vytvára samostatná skupina missiles, ktorá
sa zachovala chronologicky usporiadaná, ale nesignovaná. V priebehu roka 1788
sa začínajú koncepty a missiles spájať, ukladať podľa mesiacov do fasciklov a
signovať. Podobne ani k tejto sérii sa nezachovali pomcná knihy.
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Snemová a tavernicke

1555

1

Poznámky zo zasadnutia snem v Bratislave.
Originál, papier, latinské.
1564

I

Br

12301

Oråf likuláš Zrinský pozýva zástupcov mesta Batislavy na svoju svadbu; gråf
odročuje termin svadby pre úmrtia cisára; vicetavernik Radőczy pozýva zástup
cov mesta na zasadnutie tavernickej stolice.
'
Originály, papier, latinské." _
1565

a

12302
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Vicetavernik Radåczy pozýva zástupcov mesta Bratislavy na zasadnutie tavernic

.,.
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1567

g
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Vicetavernik Juraj Olgyay žiada o doručenie dvoch listov adresátom; hlavny ta
varnik gråf Mikuláš Zrinský pozýva zástupcov mesta na svoju svadbu.
Originály, papier, latinská.

12304

1568

_

1

ív

Oro! Juraj Zrinský pozýva zástupcov mesta na sobáš vlastných troch sestier;
grof Juaj Zrinský pozýva zástupcov mosta na zasadnutie tavernickaj stolice.
Originály, papier, latinské.
12305

ch
Ar

kej stolice; zástupcovia miest Košíc, Bardejova a Prešova ospravedňujú svoju
neúčasť na zasadnutí tavernickej stolice.
Originály, papier, letinská a nemecká.

1571

I

Oråf Juraj Zrinský žiada mesto Bstislavu, aby zabezpečila ubytovanie pe Jua
ja Debeczényiho.
.

Originál, papier, nemecká.

12306

'

1573

1

Orőf Juraj Zrinský žiada mesto Betislavu vyslať dvoch zástupcov, ktori sa vy
znajú v právnych otázkach a ovládajú latinský e maöarský jazyk, na zasadnutie
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tevernickej stolice.

Originál, papier, latinská
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1608
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.
lalo dvoch
ik
f Juraj Zrinský žiada mesto, BUY V35
_
H1a?2ý
stolice'1 košický
le
zase n u Ířvaĺzveríĺzkej
_ richtár žiada mesto Bratislavu: d BUYta_
.
ikovl lebo ich zástupcovia sa nemôžu ca
doručllo jeho list hlavnému tavern
I
viť na zasadnutie tavernickêå Btůĺĺﬂﬂ'

5
I

Originály, papier, latinská.

`

Prepis privilágia Řudolfa II. bratislavskou kapitulou pre mestá Košice, Bra
tislavu, Trnavu, Šopron, Bardejov, Prešov a Skalica, ktorým.panovnik po±crúzu_
je všetky predchádzajúce privilágiá uvedených miest.
Originál, ipergamen, latinská.
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12316

_

1577

1
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t . aby mu Púakľľlﬂ *Dna H Púvúßľ HB B'HůU“i

1
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Grüf Juraa Zrínský Ž B B mag Ů
asadnutie tavernic
zástupcov
na z
ný tavern ik Zrinský vyzýva mesto, aby vyslalo
i
J
.

Raj stolica, ktoré už niekoľkokrát odroč1l; graf Pﬂßýfﬁ NBBĽU “B B'°J 5°bá5'
Originály, papier, latinská.

12309

___

1579

c

1

krádež; hlavný tavernik pozýva zástupcov mesta na zasadnutie tavernickej s o
lice.
Originály, papier, latinská.
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Pozvánka hlavného tavernikﬂ EPÛÍH Jufﬂﬂa Zrlnsk
lo zástupcov na zasadnutie tavernickej stolice;

_

ého adresovan

É

1

b vysla

mestu, H 3
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informácie bratislavského rich

z' 1 a.

tára pre Jána Bonhonla o platnom dedlčskom práva v Brs ls av

I

orígiuály, koncept. Papier. lﬂﬂiﬂﬂkä
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1616
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Inštrukcie pre mestských zástupcov Štefana Kegela a Mateja Syllu na rokovania
u tavernickej stolice; inštrukcie paletina pre rokovania tavernickej stolice;
odpoved grofa Brdodyho delegátom.slobodných kráľovských miest o rokovaniach
pred tavernickou stolicou; tavernikálne štatúty; súhrn sťažnosti slobodných
kráľovských miest k tavernikovi gråtovi Erdšdym; návrh na verejnnpráena vy
sady slobodných kráľovských miest.
Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská;

1

Her 1 a Ů en ia g rőfa Juraja Zrinského mestu, aby zadržala Bratislavčana Jakuba
. prv
t _

1613
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12308

Sťažnosti uhorských stavov na veľké bremená, ktorými ich zaťažuje štát.
Odpis, papier, latinské.
~

1618

,___

1

Sťažnosti uhorských stavov predložená kráľovi v priebehu rokovania snemu.
Odpis, papier, latinská.

12319

1619

.
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Půzvánka

1557
hl
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ého tavernika a vrchného veliteľa Uhorska Eľåfﬂ Jﬂľﬂůﬂ Zľĺn5kéh°
1
icke' stolice

12312

1591

"'

J

m

adresovaná zástﬂPC°ﬂ E5519. BUY SB Eůčﬂstnllí ßaﬂadnut a ta'ern
Originál, papier, latinská.

`

1

ív

1595

I

Podmienky uhorských stavov predložená kniežaťu Oabrielovi Bethlenovi; inštruk
cie pre rokovanie mestských zástupcov na sneme; sťažnosť slobodných kráľov
ských miest na nerešpektovanie privilágii; poverovacie listiny pre zástupcov
mesta na rokovanie snemu v Banskej Bystrici.
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1

1

origináli: kancﬂptyl

.
'
rmin zasadnutia
Oznámenie vicetavernika Krištofa Kubinyiho Bratlslavčanom o ta
B
tavernickej stolice v Bratislave.
`
Originál, papier, latinská.

'159s

12321
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1622

lﬂtĺﬂßĺåu

___

1

Sfﬁžﬂﬂßf ﬂhﬂľﬂľĺßh Blﬂbﬂåﬂých kráľovských miest predložená na sneme o obmedzo
vcní privilágii; inštrukcie pre rokovanie mestských zástupcov na enaμμ,

Koncepty, papier, latinská.

Nariadenie vicetavernika Krl'š to f a Kubi H3 iho 1 aby mesto zverejnilo termin zasa
denia tavernickej stolica a zabezpečila ubytovanie v Bratislave.
Ûrigináli papier, latinská.

Ar

Ûrisinälya kúnßﬂvtvz odpisy, papiar, lazluahá.

1

Pozvánka hlavného tavernika grőfe Juraja Zrinského zástupcom mesta na zasadnu
tie tavarnickej stolice.
'
Üríg±ná1' papier, latinská.

12313

Sťažnosti uhorských stavov na nerešpektovanie privilégii; odpoved mesta Bra
tislavy na sťažnosť mesta Rust na prepravu vina; eťałnosť katolíckych uhor
ských stavov; sťažnosť mesta Batislavy na nerešpektovanie mestských pr1f±16_
gii.
`

w

12322

_
,

_._l l_ú.l .

___

Sťažnosť uhorských slobodných kráľovských miest na zasahovanie do právomci
ul

. ._
..l"

1628

miest, adresovaná hlavnám tavernikovi Krištotovi Bánfrymn,
koncept, papier, latinská.

1

1].:

'|uÛ
'l

___

1630 _

1

12331

*

ského prlvilégia o tavernickom práve, ktorá dal mestu
uhorských stavov predložené na sneme panovnikovi.

Rus 1: II.~
o

_ 1

_

2

Poznámky zo zasadnutia snemu; íntervencia Jakuba Zehnera za odklad nástupu vo
jenskej služby pre syna.
'
Originál, odpis, papier, latinská.

Potvr d e ni c hlavnáho`tavernika Kriătofa Bánffľhﬂ Ú Pľĺﬁﬂtĺ Uľﬂtíclcvckého mast

_

1662

vy

12323

sťažností
_

Ûríginálł uúpis, papier, latinská.

12324

1631

_

"'

_

1

na sneme a u iﬂýﬂh 7ľÜhnÛ5tÍ'

12333

grigínúly, papier, lstinská.

12325

1634

"'

|

L

|
`|
|

.
tüeania pr1ei1êgií;
zoznam zástupcov pri tavernickej' stol i c i.
Ûúpía, papier, latinská.
12326

1

11111

ﬂdpia, papier, latinská.

12335

1

1

1
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1643

1
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List gråfa Štefana Csákyho o zasadnutí tavernickeå Btﬁlĺﬁﬂ ? Pľĺ°h“h“ ”aBEﬁE'

m

nie snemu.

originál, pacícľu 15115535'
12329

1649

"'

I

Üﬁpíay, papier, latinská.
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Predpis ceremonii pri korunovácli kráľovnej v dome sv. Hartina, zoznam. :pool
e remeselníkov, ktorí sa počas bratislavského snemu zdržujú v mesåĺid să:É:::B
mesta Bratislavy na nerežpektovanie privilégii; záznam o výkupc
E H
a trinástich spišských micci
Koncepty, odpíãľl PHPÍBT: ĺůtĺﬂﬂkﬁ 5 nﬂmﬂůká'

I

2

"'

_

2

1

1B95

_

q

2

Špecifikácia dvojročných dani a iných mestských povinnosti voči vojsku.
Koncept, papier, nemecká.
12336

1693

2

Správa pre palatina Esterházyho o vnútornej situácii v Uhorsku; rozvrh vojen
ských bremien na župy a slobodné kráľovské mestá; sťažnosť mesta Bratislavy
na neznesiteľnosť vojenských bemien; list Jána Domanickáho Uhorskej kráľov
skej kancelárii o vojenskej situácii v Uhorsku; list Jána Sologyiho Koloničo
vi'o vojenskej a hospodárskej situácii; vojenské správy.
Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

12337

1

Protesty a sťažnosti mesta na nereãpektovanie mestských Pľí7ĺ1åEĺÍ'

12330

_

*_
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t

U s t ano venie Jána Peru za vicetavernika; Prícbch EEPENČHÍÍ Pľĺ k°ľ“HÜ?å°íĺ Fer'
dinanda Iť. za uhorského kráľa.
Ûrigínál, udpic, papier, latinská a nemecká.

a
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12326

i

Vyúčtovania výdavkov spojených so zasadnut1m_snemu v Bratislave.
Koncept, papier, nemecká.

1638
"“
_
~
é
kovanie sne
Sťažnostl katolíckych stavov Uhorska na evanjelikov prcůlcłcﬂ HE FÚ
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1647

_
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12334

12321

1681

Sťažnosť uhorských stavov k ãopronském snemu na zvyšovanie súkromných bremien;
inštrukcie pre bratislavských mestských zástupcov pre rokovanie na ăopronskom
snel.
Originál, odpis, papier, latineká.

1

Sťažnosti uhorských sloboﬂﬂýůh krÉľÛV5kÝÜh ﬂĺﬁst E banských míeat na ngraăpak

2

Vymáhanie nezaplatených vojenských poplatkov od mesta.
Odpis, papier, latinská.

S pr áv a mestských zástupcov mestskému lasĺﬁtľåtu U Prĺebĺhu r°k°'Bnĺ u pH1Etina"

1

1678

at
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12332
1

_xvII. aturučiu

“

2

Poznámky zo zasadnutí krajinských snemov; výkaz o ubytovani magnátov počas za
sadanie bratislavského snemu; rozloženie vojsk v župách s menami ich velite
ľov a s výdavkami spojenými s vydržovanil_vojska; sťažnosť slobodných kráľov
ských miest na predaj vina príslušníkmi ãľachty; sťažnosť mesta'Bratis1avy na
porušovanie jurisdikcie; sťažnosť bratislavských evanjelikov na jezuitov;
zvolanie snemu panovnikom.
Koncepty, odpisy, papier, latinské.

13:_u '_1. :I I

12333

1707

Intervencia mesta u cieárskej vojnovej rady za zníženie vojnových bremien.
Koncept, odpis, papier, latinská a nemecká.
1
I

I

2

"I

12 _
2

HE Bﬂﬂlﬂi Pľﬂtcﬂi Eåﬁﬁﬂpﬁﬂľ Blůbﬂﬁﬂých kráľovských miest a banských miest pro
ti nereăpektovaniu mestských privilágii áľach±ou_

S P ráva mesta o vyslaní zástupcov na snem; interveneia mesta pri cisárskom.dvo
re o zníženie kontribúcii; intervencia mesta u generála Schlicka za zniženie
kontribúcií; sťažnosti mesta na porušovanie mestských privilágii áľachtou;
oznámenie Jozefa I. mestu, že vymenoval Jána Káryho za magistra agazonov; ob
rana mestských loveckých výsad; vyúčtovanie vojenských výdavkov mesta.
Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

l234o

1To9

Hﬂﬂßsvtva úﬁnicľ. Papier, lstiosrá.
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12346

1

'

k ov,'
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2

ských privilégii áľachtou, najmä v otázkach nehnuteľného majetku.

___

K°ﬂ°5PtFl OŮPÍBI: Pﬂßlcr, latinská a nemecká.

Üdpis, papier, latinská.

1234?

2

Intervencia mesta Bratislavy u gener ála Schlicka na nezneeiteľnosť uložených

3
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I
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_ 3

Vľžĺﬂůﬂﬂĺﬂ íﬂfůľﬂåßíﬂa EKO vykonáva mesto starostlivosť o siroty.
Ûůpíc, papier, latinská.

Í*

vojenských bremien; sťažnosť zástupcov banských miest cisárovi na nereăpekto
vanie privilágii áľachtou.
Üdpis, koncept, papier, latinská a nemecká.

1716

Br
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`

Žiadosť zástupcov slobodných kráľovských miest na zdanenie áľachtických majet
čiastočný prispevok štátu na úhradu vojenských výdavkov, ktorými bolo za
ťažené mesto Batislava; žiadosť zástupcov slobodných kráľovských miest u hﬂ5_
pcdárske úľavy; memoriál zástupcov slobodných kráľovských miest o zdanení
ăľ h i ských nvhnutcľných majstrov,. sťažnosť zástupcov slobodných krsrovshysh
miﬂﬂtt
es na Uhorsku kráľpvskú komoru pre vypisovanie nezákonných dani,

1
Il

Sťažnosť slobodných kráľovských miest a banských miest na nereăpektovanie mest

12341

1715

vy

..

1705

at
is
la

12339

_ 13 _

12343

1717

___

3

Sťažnosť miest Bratislavy, Trnavy, lodry, Pezinka a Jura pri Bratislava na vy

1711

_

2

12343

1T12

1

_

1

2

m

Pokyny a úprava na privitanie Karola K1. pri príležitosti jeho korunovácie
v Bratislava za uhorského kráľa; správa mestských zástupcov Uhorskej kráľov
skej kancelárii o podhradských obyvateľoch; protest slobodných kráľovských a
banských miest u palatina proti správaniu sa ăľachticov, ktori bývajú v mes
tách; vyúčtovanie vojnových_výdavkov; poznámky zo zasadnutia snemu.
'
Koncepty, odpisy, papier, latinská.

12344

1713

2

ív

ch

1714

I

Ar

Replika zástupcov slobodných kráľovských miest na sťažnosť žúp vznesenú proti
mestám; žiadosť mesta Bratislavy, adresovaná cisárovi, o daňové a vojenská úľa
vy; sťažnosti zástupcov slobodných kráľovských_miest na ăľachtu, ktorá má do
my v mestách; sťažnosť slobodných kráľovských miest na ťažkú hospodársku si
tuáciu v mestách; žiadosť mesta cisárovi o hospodárske úľavy a zníženie vojno
vých bremien; protest magnátov, ktori vlastnia domy v Bratislave, prednesený

Pﬁcnámky zo zasadnutia snemu v Batis

Koncepty, papier, latinská.
12349

1719

_

3

Prehodnotenie port a náhrada za zimú kouzpibúciu
Odpis, papier, latinská.
12350

1720

___

3

Pisomnosti štvrtého stavu, prarokúvaná zástupcami slobodných kráľovských mi L
H b _
h mi
`
.
es
Hﬂﬁľýc
est na krajinskom sneme o úprave dani z porty; súpis domov e poľ
nohospodárskych nehnnteľnosti na území mesta Bratislavy z důvodu: zda“ 1
en a a
predlože n i a n Ávrhu pre rokovanie snemu,. súpis port vyhotovený z dovodov zda
nenía_

12351

1721

___

3

Rozdelenie a vydržovanie vojska na území Uhorska
1

2

'
kiﬂľå HB HE Ľlﬂůlﬂ
ãﬁåľu.

KÛHBBPĽY. cﬁpisy, papier, lstinská a ususahá,

Sťažnosť mesta Bratislavy u cisára na hmotne skody, ktorá mestu a jeho obyvate
ľom_spdsobuje vojna.
_
Koncept, papier, nemecká.
12345

br ﬂﬂßﬂåu

l
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t

Sťažnosť mesta Batislavy generálovi Schlickovi na vojenská bremená; sťažnosť
mesta Uhorskej kráľovskej komore na ničenie vinohradov a na dovoz cudzozemské
ho vina.
Koncepty, papier, latinská a nemecká.

K6
Žzve

a

12322

1
1

Üﬁpíc, papier, latinské.

12352

_ 1722

___

_

3

Správa o povodni na Dunaji a oprava dunajského mosta; puznňmky zu zasadnutí
snemu, zoznamy účastníkov zasadnutia a aprúyy 5 rukovaniach ani
mu'_ ubF tovani B

účastníkov zasadnutia snemu v Bratislave.

_ 15 _

_ 14
12362 _

na rokovania
'
miest a prívílégíi
bsﬂßľýﬂh mĺﬂat
Pr“ dložená
Žiadosti
slobodﬂýo h kráľovských
1
Btských
E 5 zdanení
ăľachtického no

'E
.

snemu q záujme
rEăpEktD?a:':
hnuteľného
mﬂãﬂttu
7 maat Ú 5 na ru z P is vojenských výdavkov ťyhotoveﬂý Pre roko

.

Výkaz o portåch v siedmich uhorských diătriktoch, vyhotovený pre rokovanie sne
mu.
_
'
_
Ûdpis, papier, latinské.
'

_

vanie snemu

1

tá

12363

I

1?2B

3

'I

v ine a potrsvin.a na porušovanie mestských privilégii.
Koncepty, odpisy, papier, latinské.

1734

12364

"'

_

1735

h na ríaăanie problémov mesta Bratislavy.
Sprava o rokovaniach snemu zameraﬂýﬂ
Üﬂpiã,

PHPÍÛÍI

+

latinské'

1736

_

a

12355
1235?

"
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t

úprava O Eglaúavaní obilia v Uhorsku e o dan i aeh z P orty v zmysle rozhodnutia
snemu.
Qúpia, papier, latinskà.
12355

'

_

173?

4

Ú pr avy o rozpise dane z porty v zmysle rozhodnut ia snemu.

12359

papĺgrl

lﬂtĺﬂﬂkáu

1740

m

Ûdpís'

"'

12350

1741

ív

S nemov á úprava ua vyhotovovanie výkazov ãkůů BPŮ5°b°ný°h v°jnB"i
gúpía papier, latinské.
'

1764

4

_

1786

4

Dekret Jozefa II. o menovani Adama Františka z Eãernchu za snemového komisára.
Original, papier, česká.
'
_
ĺ2366

.

1789

'

4

Dekrét Jozefa II. o manovani Adams Františka z Eăernchu za snemového komisára.
Originál, papier, česká.
z

4
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Gürthovo usporiadanie

I

I

1.

Elenchy

"'

.

.

`

Púzuáokv ßß =HEHd"“*1° ““°“”' správa mßats

kéh

O se

natora Csibu mestskej rade
t

1747

ch

o priebehu snemovýoh rokovaní; PPÍPPBVB SÛPÍBÜ d°m°' 7 “B5 9
Künceptyl ndpiaył papier, latinské e nemecká.
12361

4

Br

gdpia, papier, latinská.
4

' 1751

Trenčiansky župan Krištof Révay splnomocňuje Juraja hdonyiho rokovať v jeho me
ne na zasadnutí snemu; spor mesta s bcneficiátnym domom Bratstva božieho tela
o povinnosť znášať snemové`tarchy a povinnosti; výkaz o vyberani dane z porty
v jednotlivých mestách; sťažnosti mesta Bratislavy, prednostné na snemových
rokovaniach; sťažnosti slobodných kráľovských miest a banských miest, predlo
žene na rokovanie snemu; žiadosť slobodných kráľovských miest a banských miest
o zníženie bremien; správy o výdavkoch miest na vedenie vojny a.na vojsko.
Koncepty, odpisy, papier, latinské a nemecká.

»

Správa mestského zástﬂpﬂ u Csiou o rokovaní snemu. Pľﬂﬂﬂﬂaanå na zasadnutí mast
ského magistrátu.

12356

t

Poznámky zo zasadnutia snemu; sťažnosti a požiadavky slobodných kraľovských
miest s banských miest na ukladanie vysokých vojenských bremien štátom a na ne
reăpektovanie mestských privilégii ăľachtou.
_ Koncept, odpis, papier, latinské.

Sťažnosti sloboůﬂĺch kráľ°?Bký° h miest a banských miest na dovoz cudzozemského

12355

1748

I'

nemßcká
B

Koncepty. Uﬂpĺãľu Pﬂpĺﬂrł lat na

12354

3

.

at
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1723

vy

.

12353

Ar

Dverenie listiny Františka Szegediho'veszprülskou
nic Szegediho maﬁﬂtľův'

odpis, papier. lﬂﬂiﬂßľů'

B na

1236?

Podhradí.

2. pol. III. storočia
.

v

._

Elench archivneho materiálu o svetských
necirkevných záležitostiach (SynoPti_
ca connotatio documontorum.seu Litteralium instrumentorum ... statum.civi1em
4

za ítulou o reambulscii hra
P

seu non eccleeiasticum concernentium).
.
.
Original,
papier, letlnská,
262 listov, kožená väzba, 45:32 cm.
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_

*ĺí

_ 15
12355

2. pol. III. storočia

'

ľ
I

2.

Elench arohĺkﬂ eho materiálu o cirkevných záležitostiach.

k ž ná
o e

v

ăzba

l

26120 cm.

12375
12369
1722
2. pol. III. storočia
'
.
.
dne do 32 skupin naznámďﬂ ﬂľﬂhĺ'
Elench archivneho materiálu usporiadanáho pôvů

.I
Í

I1

1

12316

.
d 1
hívár Jakub Gürth do 60 sku
Elench k erchivnemu materiálu, ktorý usporia a EPG _
.
iae civi_
i
ll
dál)
(Index
Litteralium
documentorum
in
archive
liberae
ec
reg
P n H
'
'
'
H 'tfh)l
tatis Posoniensis reperibilium ... jacobi Gur
~
Väzba'
Üríginál, papier, latinská,
nemecká s mo darská, 345 1ĺBľ0V| PU1°Ľ°ŽBnå
t

Br
12377

1' arch'1' ár Jakub Gürth do 60 BEH"

latinská l nemecká a madarskál 345 lĺätův' p°1°k°žená väzba'

42:30 cm.

1859

F“/G

to

es
t

12312

a

pin.

or i gín ál . PHP i Hr.

'
d l archivár Jakub Grth do 60 sku
Elcnch k archivnemu materiálu, ktorý uãßůľlﬂ H
pin.

1359

*Z/G

m

1 1 §1 jpap' ier I latinská_' nemecká a madarská. 430 listov, polokožená väzba,
Ûrgn
42:30 cm.

12373

Elench k archivnemu materiálu, ktorý usP0ľ iadal archivár Jakub Gürth do 60 sku
pin.

_

12314

2. pol. III. storočia

ív

Ů fi. Si na ál | pa P ier Í letinská Í nemecká a madarskål 491 1ĺ5t°'* p°l°k°žená vazba'
42130 cm.

G

ch

Reverzy z rokov l?6T 1876.
Ûůpis, papier, nemecká, 93 listov, polokožená väzba, 40:26 cm.

Ar

L.2 H.40/G

4

üriginály, koncepty, papier, latinská a mačarská.

c"E/G

Elench k archivnemu materiálu, ktﬂľý “BP°rĺada

1653 1861

Palatínova úprava o voľbe mestského richtára a radcov, o náboženských otázkach;
dekrát Leopolda I. o voľbe mestských reprezentantov; správa o voľba mestských
delegátov na snemy.

42x30 cm.

1359

4

Originály, papier, latinská, nemecká a madarská.

. .
`
Üriginál,
papier, latinská,
153 listov a polokožená väzba. 34123 cm'

12371

L.1 H.9 49/o

Žiadosť mesta Bratislavy o hospodárske úľavy; patent o zaľudňovani krajiny;
spory o výčap vina v meste; vysielanie mstských zástupcov na snem a ich in
formácie magistrátu.

run: = ".'f."

várom.

157I 1715

Spisy

at
is
la

,

Originál, papier, latinská, 94 listov,

vy

I'

1602 1734

L.3 Hu42 B9ĺG

Pozvánky na zasadnutie krajského snemu; mcnovanie hlavného tavernika a prero
kúvanie sťažnosti a sporov miest tavernickou stolicou; pozvánky e vysielanie
mestských zástupcov na zasadnutia tavernickej stolice; žiadosti slobodných krá
ľovských miest na hlavného tavernika o rešpektovanie mestských privilégii; uby
tovanie účastníkov zasadnutia tavornickej stolice v Bratislave.

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinské a nemecká.

T2378

1566 1769

L.4 H.2 52/G
1.1.4 F..á H.6 12/G

l'

5

Handát Izimiliána II. O povinnosti šľachticov platiť cenzus a prispievať na
ťarchy uvalená na mestá štátom; sťažnosť slobodných kráľovských miest na spo
sob úradovania Štefana Radeckého; nájom vinice v záhone Donauleiten; spor o
majetky vo Vrakuni; protest zástupcov mesta pred bratislavskou kapitulou pro
ti gråfovi Jánovi Pálftymu pre výčiny Kriătofa Pertingera; intervencia Ferdi
nanda II. v spore bratislavských meãťanov so Štefanom Pálftym pre ťaženie dre
ve v mestských lesoch; spor O dunajský prievoz pri Podhradi; spor s Karolom
Pálffym o rybolov v mestských vodách; spor s ostrihomským arcibiskupom pre ru
áenie držhy; príkaz likuláãa Pálffyho ăľachticom platiť poplatky za vinohrady
ktoré vlastnia na uzemi mesta; rozhodnutie bratislavského župana o povinnosti
bratislavských ãľachticov umožniť podžupanovi účasť na ezekúciách sporov; pro
test meăťanov proti zhabaniu lode Benedikta Šaracha; informácie pre trnavskú
mestskú radu o odpore ãľachty prispievať na mestské ťarchy; informácie mesta

pre mesto Záhreb, že bratislavský podžnpen nebol oprávnený zasahovať do mest

I

5

ských záležitosti; intervencis Uhorekej kráľovskej komory, aby mesto nebráni
lo mãsiarom vo výseku misa na trhoch; mandát Leopolda I. o reäpektovani mest
ských privilégii Bratislavy a Jura pri Batislave Hratislavskou župou.

Driginály, koncepty, odpisy, papier, pergamen, latinská.

_ 13.
19
I'

1583r1TB5

L.5 F.á H.10 134ĺG

5

12382

1566 1707

L.s s.6 32/e

7

vy

12379

o mýtnľch a colných Poplatkoohi EUEHHE ľýľﬂbkůił ktﬂrã Püůlíehﬂåú mýt'
záEnEm31
Eťﬂäﬂﬂﬂf mﬂatﬂ
na
nym pop B th U m_ i úprava o vybersní tridsiatkov z půtľﬂľĺﬂi
_
.
t ikmi
áltenr
vF máhanie neoprávnooýoh PﬂP1HikUv od bratislavských masiarov mý n
E
burgu., nuoý tridsiatkový
poriadok Jozefa ll.
_

mi selěhu Uhorska; hraničný BFB? ﬂﬂﬂtﬂ 5 Efůfůﬂ “Ú 5“

Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká, latinská a madarská.

Originály' kúncąpty, odpisy, papier, latineká a nemecká.
"l u_1.

12331)

1563_1_75g

.zas za

1.1.6 H. 59.1"'G

hŕúŕúulúúh se 1*

6

'L'|j:lu\I.i;l_2"l",._fi;',|_."ﬂI_lf~i.u_'li.Fl_. b _"

Pan: „:";.::.„:*
°

1

chotárov Záhorskoﬁ Hľãtľĺﬂﬂ 5 Lamač“ 5 ° Vĺbaranía mta ? Stupava; Epur 5 pí
H
líšským Ûpátum_u vyberanie mýta z dovážanej' medi,e spor o zhabané maso
v
u"'

12383

skom Podhradí;

výkaz o vybranom vodnom mýta;

mestské mýtne tarify.

es
t

iných poplatkov, z ktorých udržuje cesty a trhoviská, E YÝÍHE U Pľĺdﬂﬂﬁh E NÍ'
ta a ľýdavkoch na údržbu ciest; súpis trhových poplatkov mesta Debrecina; in
štrukcie pre trhových inăpołtůrůľi PUEPÍHI tľhﬂľýﬂh PÛP1Htk°7 iľbzianĺch 7 BM'
dine a Košiciach; záznamy o platení ľudových poplatkov, :eyhﬂrﬂﬂýﬁ HH Eﬂmľ$ nu
tom Dunaji; nariadenie o označovaní miest: ﬂľůﬁﬂýﬁh Pľﬁ Vľherﬂnĺa P°P1Htk°75
zápis o vyhlásení mýtneho privilégia Karola ľl. na zasadnutí župﬂůﬁ EÛHETÚEČ'
cie.I' Ü51ÛbÛdEn1a mosta od platenia mýta na mostoch a brehoch; výkaz ůrﬂůﬂ Pľﬁ

'

ch

stve.

ív

m

miery c rozdieloch vo vyberaní poplatkov v Joﬂﬂﬁtllľýßﬁ ﬂﬂätåﬁhi _E?Eů°°t7°_°
zničení Trnavskej cesty e jej oprave na náklady mesta; rozhodnutie Uhorskej
kráľovskej komory o oslobodení šľachticov.od platenia mýta; žíaﬁooť PUP1HtHf'
kov z Jánošíkovej {predtým.Dénesd} o zastavenie vyberanie mýta na Prievozskej
ceste; vyhlásenie o bratislavských miestnych trhových poplatkoch; výpíﬂ 5°
župneho protokolu o skúsenostiach s vyberaním miestnych trhových poplatkov; 73'
hlášky o platení mýtnych (na moste. kÛmPE B ľﬂůﬂĺl tľh°'Ý°h 5 iných püplatküvi
správa o vyberani mýta na Račianskej ceste; prehľadná tabuľka o rozložení mý
ta e o opravách ciest a mostov; colné tarify pre dovoz e vývoz tovaru v cisár
Originályz koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká, ladarská a slovenská
*|23B1

1539

La? ILÍĚÍG

I

T

Ar

Nájom majetkov bratislavskej kapituly vo Flantzendorfe iv petržalskom chotáril.
Originál, papier, latinská.

'

L.9 s.1o 41/c

'

8

Reverzy cudzincov pri skladovaní vina v meste; mandát Rudolfa II. o habeni ví
na dovážaného z Rakúska do Bratislavy, Trnavy, Jura pri Bratislava a iných slo
bodných kráľovských miest, okrem vína, určeného pre Ráb a Komárno; mandát Ru
dolfa II. o rešpektovaní privilégií Bratislavy, Trnavy a Šopronu o zákaze dovo
zu e predaja cudzieho vina na území Uhorska; mandát Rudolfa II. tricezimáto
rom a mýtnikom habať dovážané víno; hebanie vina dovážaného po Dunaji; spony
o zhabané víno; správa o sťažnosti mesta na porušovanie mestských privilégií
o vývoze vína do Rakúska, Čiech, Sliezska, loravy a Lužíc; žiadosť meste o o
slobodenie od platenia poplatkov za vývoz vína; spor mesta s bratislavskou ka
pitulou o výčap vina v meste; žiadosti šľachticov o oslobodenie od platenia
mýta za dovoz vína pre vlastnú potrebu; žiadosť Bratislavy, Trnavy, Jura pri
Bratislava o zrušení výsady udelenej kupcom.z Bergu predávať vlastné vino v U
horsku; žiadosť Bratislavy, Modry a Jura pri Bratislava o vydanie zákazu dovo
zu vína do Uhorska; zákaz dovozu vína z Turecka; protest slobodných kráľov
ských miest proti uzneseniu uhorských stavov o slobodnom.dovoze, skladovaní a
predaji vína.

a

Ûrígínaly, koncepty, odpisy, papier a pergamen, latinská a nemecká.

Žiadosť mesta na župný súd, aby mu priznal staré privilégiá o vyborsni mýtů H

1564 1626

Br

pave, ktoré sa dováželo z Horavy; sťažnosť mesta BatislaTľl Kfãřﬂßui Eĺﬂen'
stadtu, Skalice a Pezinka na nerešpﬂktﬂťanie ﬂßﬂtßľľﬁh Pľĺľĺläßlĺ 7 Ûtåikﬂch
Platenie mýta;
sťažnosti bratislavﬂkýﬂh
_
i
. k“P°°7 na iľmáhania mýta za ich tovar;
' 1
vľúčtoganla mýtnygh μap1a±kov, stanovenie výšky mýtnych poplatkov v bratia av

at
is
la

H dát H HI imiliána II e e uhorského miestodržiteľa o zákaze nútiť Bratislavčﬂ .
n:: plĺtiť mýto v Rábe; mandát lazimiliána II. o zákaze vymáhať mýto E iné PU'
k
ú

,Súpis cudzích kupcov, ktori sa zdržujú v Bratislave; patent Hamimiliána II. o
povinnostiach cudzozemských kupcov v meste; výpis z privilégia lalimiliána II.
o výsadách cudzozemských kupcov; potvrdenie privilégia Hazimiliáua II. o tr
hoch a predaji tovaru počas konania snemov alebo iných zhromaždení; spor o po
volanie vstupu do mesta cudzím kupcom len po zaplatení tridsiatkových poplat
kov; zákaz predaja tovaru cudzimi kupcami v meste počas zasadanie snemu; vý
kaz a zoznam výsadných listín o slobodnom obchodovaní bratislavských kupcov a
o vyberaní mýta; spor s viedenskými kupcami o predaj ich tovaru v Bratislave;
protest mesta proti dovozu vina a iného tovaru do mesta;' sťažnosť mesta na
prísnosť predpisov pri obchodovaní s dobytkom; spor bratislavských a vieden
ských lodnikov o prepravu tovaru po Dunaji.

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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Žiadosť mesta O vydanie vína, zhebaného v Hosonmsgyarőváre; informácie o pre
daji vína dopestovaného v Heusiedli, Boyse a Ruste; sprievodné listy pre pre
pravu vína; sťažnosti slobodných kráľovských miest na nerešpektovanie mestských
privilégii o dovoze a vývoze vina; spory o zhabané víno; určenie tridsiatko
vých poplatkov pre dovážané víno; žiadosti o povolenie dovozu vina pre súkrom
nú potrebu; informácie mestečka Jura pri Bratislava o porušovani mestských pri
vilégií v dovoze vína a o rokovaní so zástupcami Hodny, Pezinka a iných slobod
ných kráľovských miest o pripravovaných opatreniach; informácie tricezimátora,
podľa ktorej sa nachádza na hlavnom bratislavskom.tridsiatkovom úrade vyúčtova
nie vyvezeného bratislavského a svãtojurského vína do Čiech, loravy, Sliezska
B Pﬂľołﬂ V Pokooh 1559 1616; informácie o vývozu vína; mandát o voľnom vývoze
bratislavského vína cez Rakúsko; mandát o slobodnom.obchode s Čechami a Sliez
skom; dovoz a vývoz šopronského vína; preprava vína po Dunaji pre vojsko;

21

reverzy, ktorými sa zavåzujú cudzí kupci v súvislosti so žiadosťou o povolenie
skladovať víno v meste, že ho v Bratislava nebudú predávať.
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Trhové privilágium Karola VI. pre Bratislavu; vymáhanie cenzu pre kaplnku sv.
Ladislava z viníc; nová trhová privilégium Ferdinanda II. o rozšírení termí
nov výročných trhov; mandát Rudolfa II. o podporovaní kupcov s dobytkom, kto
rí sa zúčastnia trhov vo Viedni; spory o platenie tridsiatkov z vína; protest
proti arcibiekupskám decimátorovi'pre násilnosti spáchaná na mešťanoch pri vy
máhaní desiatkov; spor o platenie desiatkcv z vína; informácie o vyberaní de
siatkov z vína v Rakúsku; zákonný článok č. 24 z r. 1649 o vyberaní desiatkov;
protesty proti vymáhania desiatkov od meăťanov; svedectvo o výške desiatkov z
vína v Trnave, Šoprons a Skalici; spor miest Bratislavy, Hodry, Pezinka a Ju
ra pri Bratislava s ostrihomským arcibiskupom.o vyberanie dasiatkov z vína;
spory ostrihomského arcibiskupa s bratislavskými meăťanmi pre neplatenie desiat
kov z vína.
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Ûriginály, koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká a madarská
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vy; oprava dunajskáho mosta v Bratislava pre vojenská účely; mandát Rudolfa
III
'
tochoplĺ bĚšzzí poplatkov na dvoch dunejských
mostoch v Bratislave, dvoch mos
_
rue a jednom.moste v Oetrihome; žiadosť mesta o zmiernenie povin
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Hat Ku :'ĺniĺ1475) 0 Prﬂohode cez Dunaj,_ sťažnosť zadunajských
Í
'
Zbmadzšva
vyslanuav
na
n e s obodného prechodu cez Dunaj; spor mesta s uhorskými atavmí g
PľEﬂh0ů_eBz Dunaj; svedectvo bratislavskej kapituly o právach mesta na slobod

H
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Informácia Leopolda Kolonica, adresovaná mestu Bratislava o príspevku Dvorskej
na opravu lietajúceho mosta a o povinnosti mesta starať
'
sa o potrebná
opravy; informácie arcibiskupa Kutassyho o prepínaní maatských pr1,i1ég11_ kt°_
rá udelili mestu uhorskí králi Žigmund (1436), Albert (1439) Ladislav V E1454)

R omory

Ûriginály, koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká a madarská.
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o rozšírení výsad mesta Šopronu o preprave vína po bratislavskom úseku Dunaja;
úprava Uhorskej kráľovskej komory o vyslaní mestských zástupcov na prerokova
nie sporu s Heusiedlom, Kiszegom a Rustom o zadržaní krakovských kupcov, ktorí
vozia víno do Poľska; memoriál ołdovoze desiatkového vína do mesta.

Ûrĺßĺﬂãlľa ĽﬂﬂĽBPtľ: 0ůPíEF. Papier, latinská, nemecká a madarská.
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mandát Hateje II.
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*1ﬂ°hľHﬁÛ?: Ítůľå BB Dﬂehádzajú na území mesta; sťažnosť mesta Šopronu na vy;
mandát arcivojvodu Ernesta o povinnosti
_
_ pla
tiť arcibiskupovi desiatky.
b eranie arcibiskupských desiatkov,.

lenie uskladniť víno v meste e tak ho zachrániť pred Turkami;
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Spﬂrĺ Üﬁtrĺhůmﬂkéhů ﬂľ°ĺbĺBľﬂP& B bľHtĺB1HV5ĽÝﬁi meãťanmi pre neplatenie desiat
kov z vína; sťažnosť arcibiskupskáho provizora na bratislavských meăťanov, že
odopierajú platiť desiatok z vína; spor o platenie desiatkov zo áľachtických

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká a madarská.

Žiadosť miest Bratislavy, Trnavy a Šopronu o uznania starých privilágií o slo
bodnom obchode a remeslách; inštrukcie pre rokovania mestských zástupcov o voľ
nom vývoze vína cez Rakúsko do Čiech, Horavy, Sliezska a Prahy; `sťažnosť miest
Bratislavy, Múdry, Jura pri Bratislave, Pezinka, Starého mesta pražského a i
ných slobodných kráľovských miest na zadržiavanie a konfiåkovanie uhorského ví
na, vyvážanáho cez Rakúsko do Čiech, na Moravu a Sliezsko; sťažnosti bratislav
ských kupcov na zakázaný obchod s vínom; sprievodné listy na prepravu vína pre
osobnú potrebu; dovoz vína pre vojsko v Rábe a Komárne; mandáty o rešpektova
ní mestských privilégií o zákaze dovozu alebo vývozu cudzieho vína; spor s ka
pitulou s prepoătom o dovoz vlastného a desiatkováho vína; správy zástupcov
mesta o rokovaniach s vrchnosťami o preprave a dovoze cudzozemských a predaji
bratislavských vín; darovanie vína členom Rakúskej dvorskej komory; spory o
vývoz vína do Rakúska; inštrukcie pre zástupcov mesta na rokovania o dovoze a
vývoze vína; spor so ăľachticmi o dovoz vína do mesta; informácie o voľbe
členov magistrátu; dovoz vína pre špitál krížovníkov s červenou hviezdou; man
dát Ferdinanda II. o založení jezuitskej rehole v Bratislave; určenie dvoch do
mov v Bratislave pre postavenie jezuitskáho kláštora; informácie svãtojurské
ho richtára o uskladñovaní vína a poplatkoch za skladovanie; žiadosti o povo
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n°5t1 starať sa ° údržbu d'°°h N0510?? Žiadosť mesta o povolenie ostaviť
cez Dunaj; žiadosť mesta o oslobodenie od`povinnosti prispievať uz
must
tov v Komárne a Ostrihome; správa O údržbe mosta v Batislave a 0 Ûírﬂkľkmoãl
r s
z prechodu cez Dunaj; žiadosť mesta, adresovaná Uhorskej kráľovskog knåzšeoc
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Sťažnosť obyvateľov Kittsee na vymáhanie mýta na dunajskom moste v Bratislave'
I'
sťažnosť Batislavčanov na vymáhanie mýta v Kittsee a Hainburgu; poznámky o
stavbe mosta na pozemkoch bratislavskej kapituly a Wolfstalu; voľná preprava
Pﬂtľﬂvĺﬂ PTB 705525; SPO?? o vyberanie mýta na ceste medzi Bratislavou a Haine
burgom; eťažnosti.mesta na mtnikov z Kittsee, že vymáhajú od bratislavských
meăťanov mýto; spor o platenie mýta na verejnej ceste z Batislavy do Haagu.
magyarovaru; prinútenie Bratislavčanov voziť tovar cez Kittsee, aby tam mohli
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Stanovenie vajnorských chotárnych hranic medzi Bratislavou, Rečou a Jurom pri
Batislave; zriadenie komisii na prieskum e stanovenie hranic medzi mestským
chotárom a chotárom.mestečka Jura pri Bratislave; spory s Jurom pri Bratisla
ve o lesy a ich.využivanie; spory s Jurom pri Bratislava pre ruăenie drzby Ba
tislavčanov, ktori majú vinice vo Vajnoroch; násilné zásahy služsbnikov gråfov
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Spor mesta s gr5fom.Štefanom I1lásházym.o rúbanisko na uzemi Záhorskej Bystri
ce; obojstranná_zajimanie poddaných v spore mesta so stupavskými zemepánmi;
protesty proti koseniu trávy e rúbaniu dreva na spornom území medzi Lamačom a
Záhorskou Bystricou; reambulácia spornych hranic; spor mesta o lesy medzi La
mačom e Eorinkou; spor mesta s grőfom Pálffym o rúbanie dreve na Dunajskom.os
trove, ktorý patri bratislavskámu.hradnám panstvo; žiadosť*mesta na Dvorskú
komoru o povolenie ťažby palivového dreva zo apornych lesov v Stupave na peče
nie chleba pre vojsko; vysielanie mestských právnych zástupcov na súdne roko
vanie; návrh na stavbu stabilnáho mosta cez potok Sarkenbech medzi Llmačom.a
Stupavou; registre vinohradnikov v Lamači; protest mesta proti poddanyl Pav
la Pálffyho z Lozorno pre ăkody,'ktorá spôsobili v lamačskych 1esoch;_ ustano
venie estimačnej komisie na určenie rozsahu a hodnoty stupavského panstva so
všetkými lesmi, oráčinami, lúkami a inymi pozemkami; stanovenie termínu reame
bulácie hranic medzi Lamačom a Dúbravkou; pozvanie reprezentantov mesta na lov
vlkov na dunajskom mestskom.ostrove Hirschenaue; zápisy z vypočávania svedkov
o urbariálnych povinnostiach obyvateľov Lamača; rozpredaj pozemkov v Lamači;'
výkaz urbárskych držiteľov nehnuteľnosti v Lamači; plán poli medzi kráľovskou
cestou a cestou do Dúbravky; nadácie batislavského farára pre farára a učite
ľa v Lamači; rozhodnutie Uhorekej kráľovskej miestodrăiteľskoj rady o práva vy
čapu obce Lamač z vlastných vinohradov; žiadosť obce Lamač o zníženie daňových
a poddanských povinnosti; ziadosti Lamačanov o Odročenie splatnosti dlhov;
situačný plán o rozmiesteni hraničných stromov a stĺpov (hranice chotára obce
Lemač?}; zmluva o penájme Lamače.
_

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká, madarská a slovenská.

I

L
1

ul_| .'. ., .I

20

12390

1573 1714 o

L. 17/o

ív

ch

K

Kit: a Šauhviaiaoh o hra

Skalici, Breclevi, Habensburßﬂ ÍHBĽÚE °)|
Že '
'
k ch V drici Sakompach a Ruska v EPU?? ° P°5°“k3 5'
ﬂĺcíach pﬂzemknv pri potn D
?
'.
i i
obce Lamač a Vaå'

o 1 bratislavskými a atupavﬁľýﬂl lﬂﬂﬂíl

1
i
J'

“Pia “haraktar Et ky

2
Pľﬂtiﬂt 555'
Hary
(poddaní, domy, lesy, záhrady, Po lia a vinohrady u rúban1skå)i
Í
ruš 1 drž H?
i
'fovi Hikulášovi Pálffymu a Štefanovi Illáshåmďﬂﬂ PPE
'H 5
ta
průth
gr;
1
Lamačom.a
Borinkou
a
pre
stavby
za
Bratislavským
HTHÜÛÜ
H pri
v lesoc na 5
ti
očinaniu
komisára
Schönbeľ8ÛVh°
Plukuł
ktﬂ'
vuduaj vasi; Prﬂﬁﬂﬂﬁ “B515 Pr“ P

az

Handát uhorského miestodrłiteľa o ukončení sporu mesta s dedičmi Mikuláša Pál
ffyho o hranice lesov, pozemkov e luk medzi Stupevou, Záhorekou Bystricou a La
msčom; dohoda meste s Halterskirchenom.z Wolrstalu o dunajskych ostrovoch Ob
rastein a Griegorhau (driechenauď) e o mleti múky na vodných mlynooh postave

nych v tamojších dunajskych ramenách;

niciach

21

I

.|u ' uu|l\

or so Stupavou O hra
Zá P is o reambulácii hranic lesov v chotári obce Lamči
BP
. si h lesoch
prefektom.hreú u
nice so Záhorskou Byßﬁľĺﬂůﬂ H ° ťažbu úrava 7 tanga ha;
c u
d i bca ui Lan
i
tanovenie hranic a vľĽÝÖEﬂĺÛ hraničných
enn? na 5 O
Eur
näa;
B
Záhorskou
Hľstricou
Pľí
Půtůkůﬁh
H5°k°nba°h
5 Uhlíarka;
čom * tupavou a
.
_
Ján vypo
Smole
B'
čúvanie svedkov ? Devine l Devinsľﬂü ÜUVBJ Vail Üﬂrĺankeł uﬂravskﬂn

'

at
is
la

L. 15/o

1575 1519

Br

12388

25

I

kláštora pavlinov v lariemks;

realbulácie hranic pozemkov patriacich

stanovenie hranic pozemkov patriacich k hradom

Stupave, Borinka e Jur pri Bratislava e k obciam.Záhorska Bystrica, Lamač a He
ča; svedectvo bratislavskej kapitoly o vypovedieeh svedkov v spore mesta s grå
tel likuláãom Pálffym o dunejeká ostrovy a vinohrady okolo Hatielavskáho hre
du, o platenie danajskeho myta e vlastníctvo duajskáho nábrełie; svedectvo
bratislavskej kapitoly o vypovediach svedkov v spore meste s pánmd Bratislavský

ho hradu o vinohredy okolo kaplnky sv. likuláča e prisluåneho cintoríne ev. li
knlááa, o cestu okolo mestských hradieb, o dom.pri Vydrickej bráne, o poúhaú

Ar

eký dom.nm Zuckerlandli, o arzenál, vinohrady na lachnáči (Iotzengrund), cestu

Při £ngranovskom.dole e o hranice medzi mestom a Podhradie;

poznámky mestská

ho archiváre o ulołeni listín, ktorá sa vzťahujú na vinohrady na lmehnúöi;
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spor o les zv. Fekete erdå v račianskom.chotári a o ťažbu dreva; spor Zutten
hergera s Walterekirchenom pre zhabanie rybárskeho náčinia a obmedzovanie ry
bárskeho práva na jeho pozemkoch na ostrove Griechenau; spor so stupavským.pro
vizorom pre neoprávnene zadrčanie vlnených kešiek, pre odopretie zaplatit mýto
bratislavskými mešťanmi a pre zhabanie dobtka a rôznych predmetov.
Ůriginály, koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká a madarská.
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Protest grãfa Júliusa zo Salmu proti mestu pre neoprávnene rúbanie dreva lamač
akými poddanými v lesoch chotára Záhorskej Bystrice a pre násilnosti Påﬁhﬂﬂå
na jeho poddaných; vypočúvanie svedkov a súdne pokračovanie v spore o hranice
chotárov medzi Lamačom, Stupavou, Záhorskou Hstricou, Borinkou a larlankou;
správy o súpise urbariálnych pozemkov v Lamači; protest mesta proti počínaniu
gråfa Pálffyho, ktorý núti bratislavských mešťanov platiť mýto.

Originály, koncepty, odPisy, papier, nemecká a latinská.
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Potvrdenka správou mestského špitála sv. Ladislava o testamentárnych odkazoch
odvedených mestu; výkaz o milodaroch pre mestský špitál sv. Ladislava zozbie
raných v bratislavských hostincoch; zmluva o nájme špltálskeho mlyna na ťydric
kom potoku; výkaz o prevzatom víne z mestských pivníc pre mestský špitál;
správa mestskej komisie o výsledkoch revízie v špitáli; kvitancie o zaplatení
desiatkov z vína mestským špitálom; výkaz o množstve múky, ktorú darovali špi
tálu kočiari; potvrdenky o dodávkach mäsa a iných potravín pre potreby špitá
la; kvitancie za kultúrne vystúpenia pri elávnoetiech.v špitáli; dodávky dre
va a kolov pre špitálsky vinohrad; kvitancie za údržbu budovy špitála a špi
tálskej kaplnky; kvitancie o zaplatení lekárskej služby v špitáli; vyhlásenie
rektora jezuitskáho kláštora o prevzatí poškodenáho špitálskeho domu; návrh na
výstavbu neváho chudobince a mestekáhe špitála; výkaz prác vykonaných v špitál
skom vinohrade; kvitancie Samuela Pernhãrte o vyplatení sumy za účinkovanie
pri bohoslułbách v špitáli; dodávka bohoslučobných potrieb pre kaplnka sv. La

Í

a

163? 1692

výkaz o výdavkoch spojených s pohrebmi občanov umiestených v špitáli;

kvitaneie o prevzatí pozostalostí po zomelých.
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Správa Gerharda de Combes zo špitála krízovníkov v Dravciach o návšteve špitá

la sv. Antona v bratielavskom.Podhradí;

protest Juraja Szombathelya proti roz

Ladislava;

ch

hodnutiu mestskáho magistrátu.o pridelení jeho dom pre potreby mstakáho špi
tála, resp. starobipea pre chudobných; výkaz pozemkov patriacich k špitálu sv.

vymáhanie dlhov v prospech špitála;

memeriál o platení dane s po

Ar

zemkov, ktore patria špitálu; výkaz pasívnych dlhov a fundácií mesta (stare dl
hy mesta, fundácie, oslobodená budovy, kasárne, mestský pivovar, pôžičky, nor
málne školy, mstský lazaret, regulácia toku Dunajal; špitálsky poriadok pre
mužov a ženy; inventáre pozostalostí meštanov a ich odovzdanie príbuzným; in
ventár zariadenia špitála; p1án.vystavby nováho špitála; informácie o výnose
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Handáty Ferdinanda II. na zaplatenie 10 000 uhorských zlatých.mestom ako ročnej
taky Uhorskej kráľovskej komore; reverz Ferdinanda II. na pôžičku 12 500 zla
tých a na 1000 sudov vína; odpustenie 2000 zlatých ako čiastky z ročnej taxy,
ktorú mesto platí na vojsko, ako náhrady za mestská výdavky spojená s turecký
mi vojnami a Bočkajovým povstaním; mandát Leopolda I. vyplácať ročná taxy ko
more a o vyberaní cenzu od šľachticov, ktorí vlastnia domy a vinohrady na úze
mí mesta; mandát Leopolda I. o poskytnutí kanånov a povozov nemeckým vojskám,
resp. o zásobovaní vojska potravinami; mandáty o platení mimoriadnych dávok na
vojsko; vysielanie mestských zástupcov na zasadnutia snemov; privilágium Ha
ximiliána II. o oslobodení mesta platiť ročný cenzus; kvitancia o poskytnutí
pôžičky 200 zlatých na výplatu mzdy úradníkom.taverníckej stolice a na údržbu

hradu Dubanacz;

kvitancie o póăičkách pre výplatu kráľovských úradníkov;

mene

dát laximiliána II. na úpravu kráľovských mandátov, ktoré si protirečia a ich
využívanie zapríčiňuje predliovanie sporov; mandáty Rudolfa II. a kateja II.
na vyplatenie ročnej taxy, ktorú je mesto povinné odvádzať na vydržovanie voj
ska; mandát Rudolfa II. o určení vojenských kontribúcií vo výške 2 zlatých za
každú poddanekú portu, ktoré budú príspevkom mesta na vojnu proti Tukom.
Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, madarská a nemecká.
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Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká a slovenská.
1579 1821

1564 1613
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domov a pozemkov, ktoré vlastní mestský špitál; fundácie a nadácie v prospech
špitála; spor o fundáciu medzi špitálom a kláštorom Notre Dame; výpis z tes
tamentu.gråfky zo Svätého Jura a Pezinka o podpore špitálov, najmä mestského
špitála sv. Ladislava; žiadosť františkánov o podporu v spore s nitrianskym
biskupom; žiadosť mesta o pridelenie opustenáho kláštora klarisiek pre potre
by sterobinca; súpis hotovosti, fundácií a nehnuteľného majetku mestského špi
tála; dražba nehnuteľností špitála; správa mešťanostu o vymaľovaní veľkého
obrazu o Hoahovi pre mesto; kvitancia o vyplatení tabule pre mestskú normálnu
školu.
'
_
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Handáty na vyplácanie ročnej taxy Uhorskej kráľovskej komore; urgencia výpla
ty subvencie na výstavbu dom pre potreby kráľa; mandáty o zisťovaní a chyta
ní vojenekých.zbehov; informácie o obsadení mesta Smolenska v Rusku poľským
kráľom a o úmysloch Poliakov tiahnuť do Sedmohradska; suhvencie miest na strá
ženie Uhorskej kráľovskej koruny; vyslanie 150 mestských jazdcov proti cisár
skym vojskám, ktoré v Rakúsku spôsobujú obyvateľom veľká škody; mesto Košice
žiada bratislavskú mestskú radu o poskytnutie informácie o platení ročnej taxy,
súčasná informácie Košíc o zvyklostiach v Levoči, Bardejove a Sabinove pri pla
tení ročných táz, a návrh na uzavretie spoločnej dohody všetkých miest, aby ich
zástupcovia vystúpili na sneme s dohodnutými požiadavkami; informácie meste
Bratislavy Košiciam, le Bratislava, ani susedná mestá nehodlejú zaplatiť ročnú
taku; zníženie ročnej taxy; poskytnutie pôžičky 1000 zlatých Uhorskej kráľov
skej komore za záloh stupavských tridsiatkov v prospech mesta; zníženie ročnej
taky na opravu dunajských opevnení, ktorá vykonalo mesto; povolenie odpisu 500
zlatých z tridsiatkov na zvýšenie vaše postavenej na pamiatku korunevácie Rudol

23:.:
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výkazy nedopletkov na taxách; výkazy príspevkov mesta na vydržiavanie vojska;
výkazy mesta o poskytnutých podporách, pdžičkách a výdavkoch panovníkovi, mies
todržiteľovi, Uhorskej kráľovskej komore, vojenským.veliteľom, na vojenské vý
pravy, výzbroj e opevnenia mesta; súpis tá: uložených slobodným.kráľovským mes
tám; výkaz o množstve vína odovzdaného pre potreby penovníka; výkaz nedoplet
kov na mestskom cenze, ktoré nezaplatlli šľachtici za svoje domy na území mes
ta; výkazy nedopletkov občianskeho cenzu bratislavských obyvateľov; mandát pa
latína Pálffyho, aby mesto zložilo nedoplatok 1500 zlatých na prestavbu Bratis
lavského hradu; výkazy o dodávkach dreva pre zasadnutie snemu; kvitancie o za
platení popletkov pre mzdy kráľovských úradníkov e na vydržovanie vojska; vý
kaz vinohradníkov, ktorí platia taku v naturáliách; výkaz pôžičiek mesta z pro
striedkov mestského lazaretu; memoriál mesta o preprave vína cez dunajský prie
voz v Bratislava a o oslobodení mesta platiť cenzus, lebo clá vyberajú iní, ale
povinnosť udržovať e opravovať cesty a mosty zostáva mestu; výkaz remeselníkov
a živnostníkov ínešľechticovl bývajúcich za _me3skými hradbami; výkaz obchod
níkov e remeselníkov (mešťanov a šľechticov) bývajúcich v meste.
`
_
W
Üriginály, koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká a madarská.

Ar

L, 19/G

i

vy

Intervencie panovník

29

.

*ve Pelaliua Pălrfyhgvu vsżiňňpeĺĺ mﬂăťanoň 7 1°“ ““J°tk°'Ý°h HP°P°=hi svedec
E ﬁàna
búcie E na
vojenská
Výdavis
aża taãň
bratlslavakých ăľachtícnv
platiť
kontri
porty
E D zavadenilakżizunša
vgãzlżamĺěaĺazżatĺzí
voaenllých
kontrubúcii:
I

E

I

'

E BB ﬂúplﬂtĺ ﬁﬂﬁ E pur

at
is
la

ty; protest slobodných kráľovských miest proti zdaňovaniu a praci r zh 5 vani
magnátov o rozložení vojska v mestách a nerešpektovaniu mestských prĺviĺězií u
protest stavov a hornouhorských miest proti porušovania privilé ii
.
'

p°'i“n°5tia°h'
“rbarĺålnľch P°“ĺﬂﬂ°B1íB=h
Pﬂdůﬂných ' e postav
uﬁ mioBB Ěaztvýãh
tého stavu o sprav dl'
*
.
B
Ů tňr'

Br

Sedmohradsia larmaňosňv:mP:;:::1anĺ voaska na prazimovanlar O auvoza s°1í'z°
Levoče o poskytnutie informácie o Zlztznĺženii Pogo voüakov cez zimu; žiadosť
'
en V°JEns ch kontribúcií; správy m„5±_
ských vyslancov o rokovaniach vo Viedni o insurekcii stavov ko t ibú _
l
H r
cli miest
snahách stavov aby me tá 1 t'li
'
'
3
P a 1
Ťanﬂ 5 Pﬂľtľa HH? sa desiatková povinnosť vzťa
hovala aj na mestá a _a by sa .rozšírili kontribučné povinnosti miest'
.
výkaz o pô
žičkách mešťanov Uhorsk ' kráľ
.
'
'
93
°'5k°Ů k°U°ľ0: mandát sedmohradskáho vojvodu Gab
riala Bethlana ' aby mﬂatů 3ﬂP1ati1o kontribú cie na jeho
_
vojsko; mandát Iamimi
liána II. na zaplatgui

_

_

H PGP 1 e thov za rozšírenie baní;

výkazy potravín (chlieb

maso,k víno
a pivo) a finanč
I
_
_ ﬂých výd evkov na vojsko,. zoznam členov Uhorskej krá'
Ûľﬂ BJ kůmﬂtľ ktorí ma ú
Er
ĺůh ÜÛIFF Výľáz o dodávíacň
Občianske
don? a mosta
výkaß ﬂ5ů°P1Btkov
za
. drżtňalava
Pre Výßtavbu
hradného
a pre vyhuruva_
nie Hradu; výkaz o dodávkach dreva na t b by
_
Československﬂå armády).
8 av u
ány na ŠPitá13kÛJ Ulici (ulica '

es
t

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká e madarská.
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a

fa II. za uhorského kráľa; návrh mesta Trnavy na zvolanie zástupcov slobod
ných kráľovských miest na poradu o platení ročnej taky; žiadosť miest Batis _
lavy, Trnavy, Šopronu, Skalice, Trenčína, lodry a siedmich banských miest o zní
ženie ročnej taky na stráženie kráľovskej korun a informácie o spoločnom po
stupe miest proti ukladania dávok na sneme, ktoré zhoršujú situáciu hospodár
stva slobodných kráľovských miest; rozpis kontribúcie na jednotlivé slobodná
kráľovská mestá („ad coronamľ, .coronae', „ratione conservationis coronae', .ad
conservandem.coronam'
rôzne druhy dávokl; žiadosťﬁmesta o úľavy v platení
dávok pre veľké pohromy, ktoré postihli mesto (požiar v Podhradí, škody na vi
nohradoch, konkurencia cudzozemských vín, veľká dane, bieda poddaných v poddane
ských obciach, poškodenie mestských opevnení a brán, zničené dunajská nábrežie
atd., ktoré zapríčinila veľká povodeň Dunaja); žiadosť o odpustenie taxy pre
škody, ktorá mestu spôaobili mravská a české vojská, požiare a zlá úroda vo vi
niciach; žiadosť mesta o odpustenie taxy, lebo štyri veľké požiare v priebehu
troch týždňov zničili 40 domov, kostol, školu, časť radnice, brány mesta, sýp
ky, výzbroj mesta vo vežiach, a čo nezničil požiar, padlo za obeť zemetrasenia;
sťažnosť mesta Gebrielovi Bethlenovi na zlý hospodársky stav mesta e informá
cia o prenasledovaní evanjelikov; žiadosť slobodných kráľovských miest o reš
pektovanie mestských privilégií, predovšetkým O súdnej kompetencii taverníckej
stolice e o ochrane poddanských miest a platení poplatkov šľachtou, ktorá má
_
v mestách nehnuteľné majetky; žiadosť miest Košíc, Bratislavy, Trnavy, Šopro
nu, Bardejova, Prešova, Skalice a lodry o zníženie daní; správy mestských vy
slancov o výsledkoch rokovaní na kráľovskou dvore o znížení taxy; intervencia
ostrihomskáho arcibiskupa u kráľa za zníženie poplatkov od mesta; zhabanie pod
danskej obce Vajnory, dokieľ mesto nezapletí nedoplatky na takách.
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'
i hradoch ,
dedín, ne hradnýc h hajdúchov , ktorí spdsobugú škodý mešťanom vo v no
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výčiny potulných šobr ák ov a prepustených väzňov, na vrberenie akcízu vojakmi
na prístupových cestách do mesta etd.; mandát o platení vojenskej kontribúcie
pre vojakov na Žitnom ostrove, lebo vojaci hrozia vydaním ostrova nepriateľovi.
Ůriginálý, koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká e madareká.
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Žiadosť mesta o oslobodenie od povinnosti platiť domový cenzes, ktorý mesto
nikdy neplatilo; mendáty o povinnosti platiť židovský cenzua.
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S ve dectvo bratislavskej kapitoly o kupe domu na Františkánskom.námestí ĺﬂibro
vovo námestie) mestom; spor mesta s rodinou Tomáša Farkasa o dom na Františ
kánskom n ámes tí ; s p or Šimona Packa s Jánom Schänhergerom o vyplatenie dlhu za
ku pe ný dom v Apponýiho ulici (Radničná ulicei; spor o kamenný dom na Pentúr
skej ulici (Jiráskova ulice } ; s úhlas p rovinciále františkánov na stavbu kamen
ných domčekov pri františkánskom kostole; kvitancie františkánskeho kláštore
o vpplatení nájomného za dielne pri kláštore a poplatkov za mto.
Originály, konceptý, odpisy, papier, latinská e_nemecká.
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nepuvalíl v Podhradí uaa'
uﬂ 1
`

vinohrady vo Fucheleiten e Hodzššﬁ 4. apríla): major pred Rybárskou bránou 5

Informácia bratislavského slúšneho o odlošeni zasadnutia snem e kráľovom man
dáte o výmene peňazí v zlatkách.
Originál, papier, madarská.
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riálu cez územia maatai
v
mesta na opravu hradu a o povolení dovozu ua±u.
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Žiadosti mesta o oslobodenie od povinnosti platiť židovský cenzue, lebo Židia
už dávno opustili mesto zo strechu pred Turkami e ich dom prešli rukami nie
d
h
mandát Hali
koľkých majiteľov, preto uz nemožno hovoriť o židovských omoc ;
`miliána II. o oslobodení meste od platenie riadneho rodného cenzu, ale súčasne
'
' 'ána II. o
'
ti mesta platiť istú ročnú kontribúciu, mandát Iarimlli _
aj o povinnos
výsťahovani Židov z Podhradie, ktorí sa tam usedili so súh1esom.bretislevskáho
župana; mandát Hazimiliána II. bretislavskému župenovi, ah nebránil Bratis
lavšanom usadzovať sa na mestských pozemkoch v okoli hradu a aby výhnal Židov
z Podhradie; ziadosti Židov o povolenie zriadiť v meste obchody s cudzinou
l ee
zme nárne', mandát Leopolda I. o odvolaní Židov z funkcií výhercov mýta, c e
akýchkoľvek iných poplatkov; opatrenia proti rozširovania moru; dohode meste
s Pálfﬁýovcami na opatreniach proti sťahovaniu sa Židov z Podhradie do mesta a
o odstránení mestských brán.
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I
CI
srdných bratov (námestie Slovana
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_ 33 _
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opravy šablí a dýk; súpiska minci dovezených z Kremnice; patent Ferdinanda II.
o povolení výmeny B000 toliarov za peniaze razená v kremnickej mincovni pre mes
to; žiadosti mesta ka kráľovi o odpustenie dlhov, ktoré má mesto u Uhorskej
kráľovskej komony; žiadosť mesta k tavernikovi o intervenciu u penovnika, aby
nenavrhoval pri voľbách magistrátu obsadzovať najvyššie funkcie mestských hod
nostárov striedavo katolíkmi a evanjelikmi, lebo sa to prieči starým mestským
výsadám; spor o dedičstvo po bratislavskom mešťanostovi Jakubovi Auerovi.
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Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká a madarská.
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.
laů
pre kazateľskú činnosť v RB kús
nastahovsť sa do mesta: 1BÜ° J“ Fr“““5
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ku; výkaz darcov na dokonče nie (evanjelického) kostola Y Bit
Gotharúa Í f Schandůrtb
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sv
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Iajatku
na kuﬂtőúa
kapitulľi
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'

Žiadosť bratislavských františkánov o subvenciu na šindle potrebné na pokrytie
strechy kláštora a o vyplatenie čiastky z mýtnych poplatkov; pôžičky mesta
kráľovským úradníkom e pôžičky mešťanov mestu; ubytovanie evanjelického kaze
teľa; vymáhanie dlhov medzi mešťanmi; spor o dom Jána Rávásza na Vysokej uli
ci; vymáhanie dlhov od krajčíra lichela Schveitzera z Hainburgu; vymáhanie
dlhov od mašťanov; pôžička mesta delegátom.snemu na rokovania s poľským krá
ľom; pôžička mesta na opevňovenie Nových Zámkov; žiadosť mesta o odpustenie
kontribúcii pre veľká náklady na vojsko umiestená v Bratislave; vymáhanie dl
hu od mesta pre komornike banských miest Hieroslava Zmeăkala; zhabsnie pozos
talosti po Hieroslavovi Zmeškalovi, lebo sa pridal na Bethlenovu stranu; kvi
tancie na prevzatie dedičských podielov od magistrátu.
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Hlásenie vojenských veliteľov arcivojvodovi Hazimiliánovi o vojenskej situácii
na uhorských hraniciach a o odopierani poslušnosti niektorých vojakov' mandá
I
ty Iaximiliána II. o preprave vojska, vojenskej výzbroje, výstroje a zásob
pre
vojsko po Dunaji; mandáty o poskytovaní povozov, koní a povozníkov pre potre
by vojska a o vysielaní vojska na pomoc uhorským vojakom vo vojne proti Turkom'
mandát miestodržiteľa Mikuláša Oláha Bratislave, Trnave, Stupave, Šintava, Hlo 'I
hovcu, Čataju, Chorvátskemn Grobu a Pezinku postarať sa o zásobovanie vo`ska a
J
dodávky krmovin pre kone; dodávky mäsa od bratislavských mäsisrov pre vojsko;
sťažnosť meste na škody, ktoré spôsobujú vojská umiestená v Batislave a žia
dosť o odvelenie vojska; mandát Haximiliána II. o zákaze prepravovst cez duŕ
nejaký prievoz nemeckých žoldnierov; ubytovanie vojska v meste; sťažnosť mes
ta na vyčínanie nemeckých vojakov, na šírenie moru medzi obyvateľmi a na rekvi
rovanie potravín a krmovin; informácie hlavného veliteľa cieárskych vojsk o
uvoľnenej disciplíne medzi žoldnisrskymi vojskami a časté dezercie ti ž
i
,
e viaza
nar a
denie o kontrole priesmykov, ciest a ulíc; mandát Mateja II. o príprave
níc prútov na zhotovenie opevnenia; informácie Dvorskej komory o rozkrádaní
pušnáho prachu, olova a inej výzbroje; mandát arcivojvodu Mateja o povinností
mesta poskytnúť raneným a chorým.vojakom v ostrihomskej pevnosti pomoc a opate
ru;

mandát o zriadení lesnej nemocnice pre choré vojenská kone'

informaci

.
a o
výkupe obilia a jeho čiernom predaji'do Turecka; mandát o zriadení
poľnej ne
mocnice pre chorých a ranených vojakov v Bratislave; pátranie a vãznenie zbe
hov', i nformácie o pohybe frontu, reorganlzáciách
'
vojska a vypočúvaní tureckých
zajatcov; intervencie za proviantného majstra Bartolomeja Danicza pri vymáhaní

1'.

_34_

_ 35 _

vy

jeho dlhu rodinou Fernsteinovou; výkazy mestských výdavkov na vojenská výpra
vy; súpisy vojakov naverbovaných mestom do vojny proti Turkom; súpisy koní
vyslaných mestom pre vojsko; výkaz c platoch niektorých vojenských dôstojníkov
a o nákladoch na vydržovanie a transport chorých žoldnierov; súpis vojakov na
verbovaných vo Vajnoroch a Lamači; výkaz odmien šľachticom.za služby v prospech
mesta; súpis koní pre vojsko; våznenie zajatcov v mestskom.žalári; rozosta
vanie mestských stráží a vojska, konajúceho strážnu službu v meste. _

at
is
la

ovládať madarčinu, latinčinu a slovenčinu, koncipovať prípisy a prisluhovať v
súdnych konaniach); žiadosť mesta Krupiny o podporu na opravu domov zničených
požiarom; výkazy remeselníkov, ktorí pracovali pre vojsko; výkaz mestských
povinností voči františkánskemu kláštoru; príprava lodí a ubytovanie pre arci
vojvodu Hazimiliána a jeho sprievod; mandát Ferdinanda II. o zvolení snemu do
Bratislavy; sťažnosť mesta na poddaných Pavla Pálffyho, ktorí ozbrojene vystu
pujú proti bratislavským.poddaným v lamačskom chotári; spor mesta s františ
kánmi o pozemok pri františkánskom kláštore;_ inventár zariadenia farskáho kos
tola v Budíne, ktorý bol ukrytý v Bratislave; výkaz zbierok.na odstránenie
škôd spôsobených povodñou Dunaja; dekrét o súpise hradov, miest, obcí e osád
podľa jednotlivých žúp, o súpise port, o hlásení sťažností obyvateľstva a sta
ve vojenských príprav.

Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká, latinská a madarská.

40

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká a madarská.
1588 1779

L. 27/G
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Svedectvo Bratislavy, Šopronu a Skalice o spore mesta lodry proti Valentovi We
berovi pred teverníckou stolicou; štatút o obchodovaní s drevom.a doprave dre
va na pltiach po Dunaji; splnomocnenie zástupcov mesżp pre zastupovanie vo
všetkých sporoch o právnych konaniach mesta; sťažnos bratislavskej kapitoly
na škody v jej záhrade spôsobené zborením.mestskáho mru; dedičská spory medzi
mešťanmi; privilégium Ferdinanda III. o oslobodení mesta od platenia dietálnej
taky za odstránenie škod zapríčinených požiarom; svedectvá o manželskom pôvode
detí; rodokmeň rodiny Jána Fischera a Anny Lenningerovej; súpíay majazzuq ru
dlny grofa Tökölyho a Hádasdyho.
Originály, koncapty, odpisy, papier, latinské, nemecká a madarská.

41

Inštrukcie pre mestských vyslancov k Pavlovi Pálffymu o oddanosti mesta penov
níkovi, o hroziacom stúpaní cien potravín a o situácii v zásobovaní obyvateľ
stva; _výkazy o mestských výdavkoch na vojsko; výplate hajdúchov za ich služ
bu pri obrane iných uhorských miest; verbovanie vojakov v Bratislave; sťaž
nosti na vyčíňanie vojakov v mestách, na poliach a viniciach; prísažná formu
la mestských mušketierov; vyzbrojovanie vojska mestom; sťažnosti mesta a meš
ťanov na nespretnosti hradných vojakov; poskytovanie koní, potravín a krmovín
pre potreby vojska; ubytovanie vojska v meste; mandát Ferdinanda II. o oslo
bodení Bratislavy od povinnosti vydržievať v meste akákoľvek vojenská útvany;
zásobovanie vojska mestom; žiadosť mesta o oslobodenie od vojenskej kontribú
cie, aby mohli finančná prostriedky použiť na opevňovacie práce; rozpisy o u
miastení jednotlivých vojsk; normy o vyberaní trhových poplatkov v Szákesfehár
váre; výkaz trhových poplatkov vyberaných v meste; informácie o vydaní nová
ho trhováho sadzobníka; rozhodnutie Bratislavskej župy o oprávnení bratislav
ských šľachticov dovážať zo svojich majetkov voľne potraviny a obilie; rozpis
vojenských povinností na jednotlivých mešťanov (oprava mestských hradieb a vy
zbrojenie vojekovł; sťažnosť mesta na násilnosti dôstojníkov voči obyvateľom
mesta; výkazy dobrovoľných darcov na stavbu vodnej hrádze na Dunaji; štatu
tárna úprava o ustanovení tzv. uhorského notára pri mestskom.magistráte (má

Ar

Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká, letinská a madarská.

es
t

Spor mesta s Mikulášom Báthorym pre násilnosti proti bratislavským poddaným na
mestských pozemkoch smerom k Rači a vo vinohradoch bratislavských mešťanov pre
násilné habanie vína, zadržanie dobytka a povozov; spor o pozemky medzi Ra
čou a Vajnormi, ktoré vraj kedysi patrili k panstvu devínskeho hradu; vãznenie
Bratislavčanov na hrade Devíne pre spor s Báthorym; vyslanie nemeckých.pešia
kov na obranu Batislavskáho hradu; opevňovacie práce na hrade; vysielanie vo
jakov z Bratislavy na obranu uhorských miest; mandát o likvidácii pontånových
mostov cez Dunaj zo strategických dôvodov a stráženie dunajskáho prievozu cisár
skymi vojskami; mandát o odstránení piatich dunajských mlynov; stavba obilnej
sýpky v meste; mandát o súpise zásob pre vojsko; verbovenie vojakov a posky
tovanie peňazí na vydržovanie vojska; rozostavenie vojska v mestských bránach
a na hradbách; mandáty o poskytovaní koní a povozov na odvoz diel a munície;
žiadosť o odpustenie dietálnej taxy, lebo mesto malo veľká výdavky s opravou
mestských opevnení a priekopov a posledný požiar zničil veľa domov; sťažnosti
mešťanov na výčiny vojakov v meste.

Br

L. 27/G
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Handáty Leopolda I. na riešenie sporov bratislavských mašťanov'i nebratislav
ských obyvateľov o majetky v Hornom Uhorsku; spor trnavských jezuitov s mes
tom Trnavou o kamenný mlyn.a rybník v Bielom Kostole (pri Trnave); spor rodi
ny Posarovej, Baranyayovej a Loranthovej proti rodinám Fejárkövyhc a Batihovej
o dom v Bratislava na Dlhej ulici; spor o dedičstvo medzi Jurajom Temerdekom
s Rozinou Prellenkircherovou.
Ûľĺãíﬂålľv koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká a maderská.

12400

1566 1615

1,, 29/Q
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Ľandát arcivojvodu Mateja o povinnosti mesta pripraviť lode a plte s lodníkmi
H5 Pľﬂprﬂvu VÛŮBĽB BBB Bﬂﬂﬂj do Uhorska; ubytovanie vojska arcivojvodu late
ŮB B åůhﬂ BPľíE?odH v meste; mandát o preprave pušného prachu a vojnovej vý
zbroje do vojenských táborov, o zhotovení lán bratislavskými povrazníkmi na u
pevňovanie lodných pontůnových mostov a plavidiel; žiadosť mesta o úhradu ej.
ŮEÍĽÛF EPÜJEHŮEH B VHBHEHÍE VÛÔEHBĽŮGH Zbahov; mandát o ubytovaní a zásobovaní
FQJBĽE, ktoré má strážiť cisársky dvor počas zasadnutia snemu v Batislave*I'
mĺndáty o povinnosti meste zásobovať vojsko potravinami; správy mestských 13
B amen' D pohybe '°35k H ° Bítuáclĺ V N°'Ý°h Zámkﬂůh H ĺﬂýůh Hhůľãkýoh mestách;

_ 35 _

_ 37 _
voči vojsku; výkazy výdavkov na vojsko; pomoc Komárňanskej župe; poskytnutie
stavebných odborníkov na opevãovanie Komárna, Veszprému a iných miest; zákaz
arcivojvodu Hrimiliána púšťať do mesta ľudí bez sprievodného listu, lebo mno
hí muži utekajú do Talianska a nechajú sa tam verbovať do vojska; výzva Ferdi
nanda III. k šľachte a mestám, aby sa nepridávali k sedmohradskámu vojvodovi,
ktorý sa spojil s Turkami proti Uhorsku; súpis domov pre ubytovanie vojska;
podstata dohody o zastavení bojov s Imrichom.Tökölym; rozdelenie mesta na ob
ranné úscky v meste a pred opevnením. tiaž občanov na prápory a roty, pre obra

at
is
la

vy

mandáty o povinnosti mesta poskytnúť vojsku kone, povozy a povozníkov na pre
pravu vojska a munície; žiadosť mesta o zrušenie vojenskej kontribúcie, lebo
povinnosťou platiť kontribúciu i ubytovať a stravovať vojsko v meste, je mesto
dvakrát zdanené; proces mesta modry s ťalentom Weberom pre urážkuřmagistrátu
mesta modry; mandát arcivojvodu Mateja o súpise žoldnierov v Bratislavskej žuŕ
pe a o vojenských povinnostiach mgnátov, kláštorov a kapitál; rozhodnutie sne
mov o počtoch vojakov, o ktorých sa musia starať jednotlivé stavy; mandát o
prísnej kontrole osôb prechádzajúcich dunajským prievozom.pri Bratislave.

nu mesta.

Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká, latinská a maderská.

Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a madarská.
1595 1611
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12402

výkazy o výdavkoch a škodách, ktoré spôsobili valdnske vojská, ubytované vo Vaj
ncroch (Frecha) a sťažnosti adresované kráľovi; nariadenia o umiesťovaní voj
ska (Taliani) a poskytovaní služieb, povozov, provientu, krmiva, ubytovania, re
meselníkov, mostov, brodov cez Dunaj, lodí a lodníkov vojsku;

zákaz vyberať

Br
a

46

es
t

L. 30 H.1 3/G

m

Platenie poplatkov na vojsko proti Turkom, Tatarom.a Bočkejovi; záznam o ob
hliadke mestského opevnenia, veží a brán a pokyny na odstránenie nedostatkov;
súpis zbraní a munície v mestských skladoch; súpis bratislavských obyvateľov
kvoli odvodom; žiadosti mesta o zmiernenie vojnových povinností; sťažnosti
ne vojsko; mandát Ferdinanda II. o slobodnom pohybe Bratislavčanov (sprievod
ný 1ist); správe o rokovaní s Bethlenovými vyslancami na Žitnom ostrove, kto
rú predložil magistrátu mestský radca Benedikt Pakay; inštrukcie pre mestské
_ho vyslsnce na rokovanie na kráľovskom'dvore vo Viedni (poplatky na vojsko, chu
dobe mesta, zásobovanie vojska atd.), vynatie bratislavských šľachticov z po
vinnostiŕinsurekcie; podmienky, za ktorých možno v krajnom nebezpečenstvo pus
tiť cisárske vojsko do mesta Batislavy; umiesťovanie španielskych e saských
vojakov; úprava o otváraní mestských brán; úpravy o prípravách mesta na obre '
nu; podmienky pre ubytovanie vojska v meste, výkazy mestských výdavkov a vysla
ných vojakov z radov mešťanov na jednotlivé vojenská výpravy; informácie o sta
ve vojska v meste.

«.

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká a maderská.

12403

1555 1620

L. 32 H.1 27/o

49

Patent Gabriela Bethlena, ktorým dáva mestu Bratislava do zálohu za 10 OO0 zla
tých na 25 rokov všetky desiatky majetkov, ktoré vlastní bratislavská kapitula,
arciopátstvo sv. Martina na Panónskej hore a kaplnka sv. Ladislava (súpis ma
jetkov v jednotlivých osedách); spor meste so Žigmundom Baiassom o vinice.

12404

1553 1703

L. 33 H.I 3/o

SÚ

Kzitancie bratislavských mešťanov o prevzatí pozostalostí od bratislavského se
n tu.
żl' ='_|'

Ûľĺdĺﬂäly, papier, nemecká.

47

Podmienky amnestie Ferdinanda II. pre tých Bratislavčanov, ktorí opustia Bethle
nov tábor; nariadenie o rešpektovaní bratislavských mestských výsad; sťažnos
ti masta na vojsko; žiadosti o odsun vojska; inštrukcie pre bratislavských `
mestských vyslancov; artikuly mieru uzavretého v likulove; povinnosti mesta'

Ar

výkaz

výdavkov spojených s dovozom.dreva z Jure pri Bratislava pre Bratislavský hrad;
zakúpenia domu pre umiestenie Uhorskej kráľovskej komory v Bratislave; kvitan
cie o zaplatení snemových poplatkov; výťah z privilégia Jána Hunyedyho o oslo
bodení mesta Bratislavy od platenia poplatkov Uhorskej kráľovskej komore; man
dát Leopolda I. o poplatkoch za prepravu soli.

§

ív

ch

L. 30 H.4 49/G
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Ûľĺßíﬂﬁlľa ĽDHBEPĽF. odpisy, papier, latinské, nemecká a madarská.

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinské, nemecká e madarská.

1552 1682

L. 31 N.4 14/o

EÛYÍCH P0P1Htkov v plnej výške, lebo mesto poskytovala aj služby vojsku;

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká a madarská

1605 1624

I

Podmienky na prepravu soli po Dunaji pre vojsko i civilné obyvateľstvo e poplat
ky za predaj soli; odovzdanie soľnej komory v bratislavskom Podhradí pri Duna
ji kráľom Gabrielom_Bethlenom do nájmu mestu Bratislave; spor mesta s Komárnom
o predaji soli; spor mesta s Mikulášom Pálf£ym.o les pri Prievoze (Abrueffer);
sťažnosti majiteľov asi 20 dunajských mlynov na zlé prírodné podmienky; spor
mesta s Bratislavským hradom o ostrov Hühlwerth (pripojený plánok dunajských ra
mien); reambulácia hraníc ostrove Hühlau; odvolanie mesta proti vymáhania sne

poplatky za tovar prepravovaný pre vojsko; odvody vojakov; súpisy vojska pro
ti Turkcm; odvolanie miest Bratislavy, Trnavy a Šopronu proti obmedzovaniu
mestských práv palatínom a sťažnosti na uvaľovanie príliš veľkých vojnových bre
mien na slobodné kráľovské mestá; úpravy o zaobchádzaní so zajatcami a zbehmi;
starostlivosť o české vojsko.
_

12401

1446 1751

'

i

Kzttﬂncĺﬂ bľﬂtĺšlﬂľﬁľýßh moůťanov o prevzatí pczestalostí od bratislavského se
n u.
Ûľĺdíﬂålľa papier, nemecká.

5

'

'
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1603 1705

majetková spory meãťanov; ustanovenie komisie na obhliadku domu kláštora kla
risiek;' adaptácia Pertingerovho domu pre zasadnutie snemu; mandát o rešpekto
vaní cirkevného práva pri pochovávaní na cintoríne bratislavského prepoátstve
a kapituly; majetková spory mesta s bratislavským prepoátom; kráľovský mandát
mestu, aby vydalo arcibiskupovi Petrovi Pázmanovi kľúče od priestorov, v ktorých
sú uložená klenoty z budínskeho kostola; rozhodnutie o vyňatí domov členov U
horskej kráľovskej komory z povinnosti ubytovať vojsko; mandát bratislavskámu
senátu, ah vyhliadol jeden až tri domy pre účely školy; inštrukcie pre voľbu
magistrátu; oprava mestskej fary; inštrukcie o vyhotovení evidencie cudzin
.cov, ktorí se zdržujú v meste; mandát o vyplácaní platu bratislavskámu kanoni
kovi a slovenskému kazateľovi Tomášovi Bielavám; otvorenie cesty na hrad;
reštaurovanie hradu; spor Juraja Rákociho s bratislavským lekárom Jánom.Hülle
rom; poskytovanie povozov pre kráľovský sprievod; zhabanic majetkov Krištofo
_vi Votzogenovi.

52
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Ûriginály, koncepty, odpisy, papier, nemecká, latinská a madarská.
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Spor o dedičstvo rodiny Kordierovej; intervencia na obsadenie miesta mestské
ho farára; mandát o posielaní správ o priebehu moru; úprava o poskytovaní po
vozov pre kráľovský sprievod; intervencia za povolenie stavby pri jezuitskom
kláštore; záznamy o prípravách na snem v Bratislave; patent o obsadení úradu
hlavného taverníka; vyhlásenie Eisenstadtu za slobodná kráľovské mesto; żbo
renie brány postavenej v mestských muroch v období nepokojov; záznamy o odo
vzdávaní pozostalostí po bratislavských meăťanoch; smernice o poriadaní trhov;
úprava o vyčistení toku Dunaja na úseku Bratislava
Ráb (Gy3rJ; vysielanie
mestských zástupcov na porady o úprave tridsiatkov.
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Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká a madarská.
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Úprava o poskytovaní povozov pre kráľov sprievod; intervencie v majetkových
sporoch; dedičské spory; úprave o poskytnutí lodí na prepravu vojska cez Du
naj; záznamy o oslavách kráľa Leopolda I. pri príležitosti jeho zvolenia za ci
sára; ubytovanie účastníkov snemu v Bratislave; zvolávanie snemu; mandát Leo
polda I. o opevnení Bratislavského hradu e mesta; vymáhanie arcibiskupských de
siatkov; úprava o vyčistení toku dunajskáho ramena smarom.k Hosonmagyarőváru;
žiadosť majstrov mãsiarskeho cechu O určenie miesta výseku a predaja; opevňo
vanie bratislavského Podhradie; úprava o vyslaní murárov na opevňovanie Leo
poldsdorfu; spor majstrov bratislavského čižmárskeho cechu s Eszterházyho čiž
mármi pre trhy a ich spory s inými majstrami; spory bratislavského cechu md
lárskeho s cudzími majstrami; úprava o poskytnutí povozov na prepravu olova a
puáneho prachu do Košíc; opatrenia proti rozširovania moru;` vymáhanie dlhov;
úpravy o voľbách mestského mgistrátu (ej odročenio pre nepokoje, stanovenie
počtu zástupcov katolíckych a evanjelických); uprava o savedení bohoslužobnýeh
úkonov v súdnictva; vyžiadanie informácie o lovoch každého druhu; úprava po
voľujúca vstup niektorých Židov do mesta; spor o vymáhanie desiatka za obilia
z osád Vejnor a Lamača.
ﬁriginály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a madarská.
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1674 1679

reverzy väzňov pri ich prepustení z väze
mandát o sledovaní schddzok bratislavských evanjelikov (asi 150 osdb);
Ú ia I
mandát o prijímaní poľských peňazí; úprava na zamedzenie paăovania francúzske
ho tovaru; úprava o opevñovaní Podhradia valom; zníženie cien výseku msa;`
mandát o poskytnutí ubytovania vojsku; zákaz vyslať zástupcov bratislavských
' lik o v na duchovná cvičenia do Viedne; intervencie za prijatie za mesta
evanje
nov a členov jednotlivých cechov; ubytovanie kráľovských úradníkov; interven
cia za vybavenie si a d o sti viedenských uráuliniek o darovanie kaplnky sv. Kate

Oriáinălľu koncepty, odpisy, papier, nemecká
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T i 53 e P ovolenie postaviť pri kaplnke malý konvent;

Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská a nemecká.
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Dosadenie mestského farára; dedičské spory; majetkový spor uráuliniek; vymá
hanie dedičstiev pre siroty; vymáhanie dlhov; ubytovanie kráľovských úradní
k ov, vy žiadanie informácií o evanjelikoch; vymáhanie platu pre organis u;
žiadosti o prijatie do zväzku mesta a cechov; ubytovanie vojska; poplatky a
' k o; ge nerálna výprava proti Turkom; amnestovanie uvãznených;
výdavky na vojs
vyslanie lodníkov proti Turkom; donácia Leopolda I. mestu Bratiplave, ktorou
daruje majetky po nebohom Jurajovi Spanichovi za výdavky spojené s vojnami pre
účely mestského ápitálu, lazaretu a na pcdporovanie chudobných; premiestenie
dunajského lietajúceho mosta; slávnos t né p rivítanie bavorského vojvodcu; úpra
va o p rísnom.vyăetrovsní zajatcov z Turecka pre nebezpečenstvo požiarov; spor
obuvníckeho cechu o vystavovanie tovaru; spor s obuvníkmi z_§odry; vymáhanie
oprava Bratislavského hra u;
mýta; umi as t en ie dunajských pontonov cez zimu;
_
zvolanie snemu a ubytovanie účastníkov; úpravy o zásobovaní; odovzdanie Sze
lspchényiho základiny oproti Hichalskej bráne milosrdným.bratom; nákup ovsa;
snemové poplatky.
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L

36 H.76 125/G

latinská a uaã

ars

ká

.

La 36 H 126 219/c

stanovenie cien hovãdziżho mi

ktorý vznikol pri stavbe kostola mi

5

1°BPůﬂých bratov'

ná meãtano

l
Ba;
z

vymenovanie komisie
preaednávaniﬁ 3P°ľHl

h ua'

maJetk3š zákaz mãsiarom.Predražovať mãao;v'o:vo:;Jú na území mesta nehnutaľnó
garbiarov a koželuhov; intervencie v ap„r°ch_
voãskﬂi evor o privilégia
spor podhradských a mestských krajčírov
intěrvgãzĺ obuvníĺov s remenármi;
'
9 ZB Pr jatie do cechu lo
a°t°P°°†i;
SP0? mesta s Půůﬂﬂﬂými z kittsee O akup
záznam Ů pravzatí aírotakáho dedičstva'
H
dreva z mestského ostrova;
Orißináľľu koncepty, odpisy, papier, lstinská, nemecká a maãarazg,

12408

'
'

_,
'§55 '8°'

L. 37 Im 68/c

5,

edičské spory
5 or
ŕ
zo Salm o lodnícky domček na d
*
l
P
mesta s grofom Mikulášom
.
k
zv. Tanalayta ĺD0ﬂﬂH1B1ten); p::23ĺa::šnábre:ÍuPri vodnej veži na puggnkﬂch .

diéta na brehu Dunaja e Výstavba cest k pﬁĺed

pre stavbu potravínovéhn skla

tislavských dutýoh nierachř Bpar .Bata sshra ua Vľžiadanie informácie o hra
Po Dunaji; rozhodnutie o Ponechaní ă
H
panstv°m'° prﬂpúąťﬁnĺﬂ 1991
sťažnosť mßata proti Jáànvi P
::1ľrPri dome sv. Iartina v správe mesta;

°PP°ti Vvůríokßã ulici; vymáhania suaacgýaäadnniía Btrážcüv D“"°5”k°5 brány

62

Hajstkové a dedičské spory;_ vymáhanie snemových poplatkov; amnestovanie väz
'
kráľo vských úrad
' * zákaz Židom z Kittsee.zdrzovat sa v meste, ubytovanie
nov,
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nie uhorských hraníc; ustano
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ÛPrave poštových ciest a úprava 9 Prednosti v ' d
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7ýãK? Poplatkov z port; stavba domu pre tridaĺzĺkzvšoútzzých vozov, určenie
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zákaz Židom vyváãať uhorské
prﬂpravu t°VHľ“ł
Pﬂﬂĺﬂﬂﬂi Vľåetrovanie vrážd
'
lojokýoh sviečok na hrad', rozhodnutie o vyňatí domov z Evínu
zločinov; düdávkľ
vojsko; majetkové a dedičaká apa H3; zákaz č1enom.Uhorsk
'
pa kr ostí
ubytovať
'
*
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.
vyžiadanie súpisu port pre vypracovan ie po 1u zh
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akých a nemackých remenárov na súd v_ích SZOÍOČZIZJ normy: Predvolanie uhor
vymáhanie snemových poplatkov; stavba domu pre alzíĺzzv ubytovanie vojska;

Br

úprava o dozore nad dedič
stvami sirdt; úprava o obchodovaní s potravinami a hlavne obilím; protipožiar
ne preven cia', úprava o nákupe hovädzieho dobytka (obmedzenie výseku); upozor
nenie na výskyt nepravých peňazí; vyšetrovanie požiaru na Vydrici; zákaz pre
dávať domy ne ka tolíkom , vyžiadanie informácie
_ o cenách rýb a iných potravín;
P atent Laopolde I la o zavedení poriadku vo vojsku;
vyžiadanie informácie o mest
skej starostlivosti o deti s siroty; záznam.o nedostatku dobytka, oviec e ba
rsnov I vymáhanie akcízu od čúp a miest; úprava o predajnej dobe v nedeľu a vo
sviatočných dňoch; výkaz nákladov spojených s výstavbou lietajúceho mosta cez
tiškán
Dunaj' v Bratislave', vyšetrovanie krádeže strieborného lampáãa z fran
skeho kostola; vymenovanie Imricha Erdådyho za hlavného taverníka.
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Povoľuje stavať nová budovy;
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5
nie "°k°1ĺ hľﬂůﬂi Yľúčtova
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nie daní; vyúčtovanie výdavkov na vojsko od roku 1643; výkaz beneficiátnych
budov, ktorými disponuje mesto (benefícium boăieho tela v okolí trhu, sv. On
dreja a božieho tela, ktoré má slovanský kazateľi; zborenie tržnice na Vydri
ci, postavenej na mestskom pozemku; vyžiadanie informácie o lodnom úrade; spor
mesta s hradným panstvom o pozemky medzi ľajnormi (Pračou) e Jurom.pri Bratisla
ve; poplatky z mlynov na Dunaji; prístavný poriadok pre lode, ktoré pristanú
v bratislavskom prístave; požiadavky mestského magistrátu Uhorskej kráľovskej
komore, predložené pri príležitosti volieb mestského magistrátu (spory mesta
s Podhredím a hradom); územný spor e hredným panatvom; sprievodný list pre
poštárov, ktorý zakazuje zdržovať alebo zatvárať poštárov.
Ůriginály, koneepty, odpisy, papier, latinská, nemecká a madarská.
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alebo Vývoz víne z Rakúska alebo zo Štajerska; spor o bratislavské mestské pri
Yĺlédĺåi EÉÍHE Půłﬂﬂůľﬁť Nﬁﬂ EH Preprava medi určenej pre kráľa; poskytnu
tie povozov Iárii Kristína na prepravu osobných vecí zo Sedmohradska; spor mes
ta so šľachtou o rešpektovanie mestských privilégií; spor o právo viedenekých
lodníkov prepravoveť rôzny tovar voľne po Dunaji do Rábu a Komárne; žiadosť
kardinála Leopolda Koloniča o vyhotovenie odpisov všetkých piaumngatí årahieu
mesta Batislavy, ktoré sa vzťahujú na cirkevné záležitosti; sprievodné listy;
vymáhanie dlhov; majetkové a dedičeké spory; mandát Ferdinanda I., aby Bra
tislavčania vyslali odborníka, ktorý by sa vyjadril k udržovaniu bang na maš
vo Zvolene.
_
Ûľíßĺﬂálľa k°n°°Ptľ, odpisy, papier, latinské, nemecká a madarská.

L. 37 H. 1 B/G

65

12410

es
t

m

imaždení v Trnave;

zvolanie snemu do Bratislavy ne prerokovanie opatrení o po

runevácie;

ív

stupe vo vojne proti Turkom; pozvanie zástupcov meste na korunováciu Rudolfa
II. za uhorského kráľa; úprava o zabezpečení zásobovania pri prílełitosti ko

ubytovanie účastníkov snemu a korunevácie;

záznam o vyslaní zástup

ch

cov meste na snem do Levoče, zvolený za účelom prerokovanie postupu vo vojne
proti Turkom; odvolanie se slobodných kráľovských miest proti rozhodnutiem ene
mu, ktoré nerešpektujú staré mestské slobody a privilágiá.
Üriginály, koncepty, odpisy, papier, latinské, nemecká a madarská.
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ÚPÍHV? 0 PUBĽFÍÛVHBÍ PÛYÜEOV Prﬁ potreby vojska, kráľa, jeho sprievodu a úrad
níkov; žiadosť Bratislavčanov o povolenie vyberať mýto za dovoz alebo prepra
vu cudzozemekého piva v prospech mestského špitála; žiadosť o zrušenie povin
ÉÛSĽÍ Hbľtůľﬂf Vůjsko v súkromných domoch; sťažnosť mesta na veľké výdavky spo
Jené 3 '3drž°'anĺ“ 7053135 EPU? B grőfom Jánom Lisztom o vyberanie mýta od bra
tĺ515YBEý0h kupcov a mešťenov v Kitteee; prehľad majetkov kaplnky sv Katarí
“Y H mﬂﬂtﬂkéhﬂ åpitålﬁ sa roky 1307 15435 BPľåY3 ﬁłﬂtßkých vyslancov o výsled
kžĺzosĺĺ
h
k ošaní na kráľovskou dvore v Prahe (1617) v majetkových a právnych zále
brati iac meåta, správy dvorského úradníka Jeremiáše Pistoriuse o rukgegniagh
s e YBĽÝG Iľalancov v Prahe a o súkromných veciach; úpravy o voľbách mest
s kéh o mag i strátu (zastúpenie katolíkov s evanjelikov a pod.); vymáhanie poplat
kov od mesta pre kráľa.
Ûríßĺﬂálľl kÛHÜEPtYl ÛdPĺ5ľl PHPÍBP, latinské E nemecká,

12411

1848 1850

L. 40 P.: VI H.29/G

59

VÝÍHE? E Pﬁtvrdanky o odovzdávaní zbraní mašťnnmi na mestskom veliteľstva I o
odo dávaní patronov,
'
. pre núruúnú
gérăz
pušného prachu, munície a vojenskej. výstroje
66

Spor miest Bratislavy, Šopronu e Trnavy s megietrom.agez6nov Františkol.ľhelym
o voľný prechod magistrových remeselníkov;

1665 1730

Spor o klenoty, ktoré si v bratislavskej kapitula ukryle pred Turkami budínara
kapitula; vymáhanie akcízu od mesta a výkazy O rôznych poplatkoch; písomná
Půßůﬂtﬁlﬂßť Hůßĺnľ Haurachovej, rodenej Szeleczkej; písomá pozostalosť rodi
ny Xavera Hüllera; písomná pozostalosť rodiny Schall Hoffmannovej a Habmülle
rovej (testamenty, dadičské e majetkové spory); súpis meštianskych poplatkov,
ktoré platili mestu za domy magnáti e šľachte usadená v maaze. Spor Dörfla H
I
Hental ĺürtha o povozy.

a

Spor bratislavského kanonika Františka s 0ndrejom.Faesangom o škody spôsobené
požiarom; oznámenie o smrti otca laximiliána II. a žiadosť o podporu Iakimi
liánovej vlády; poplatky na vojsko proti Turkom; prípravy na nový odpor pro
ti Turkom; úprava o poskytnutí povozov na prepravu zbraní a munície; opatre
nie proti rozširovania moru; mandát o určení jedného mãsiara pre výsek mäsa
len pre saského vojvodcu; poskytovanie povozov pre kráľovských znocnencov a
úredníkov a kráľov sprievod; spor viedenských a bratislavských lodníkov; vy
máhanie desiatkov z vína; mandát o rešpektovaní všetkých mestských privilégií
mesta lodry v rozsahu, ako majú iné slobodné kráľovské mestá; dedičské e ma
jetkové spory; spor meste s Mikulášom Pálftmm o les medzi Lamačom a Stupavou;
inštalovanie Štefana Szuhaja za prezidenta Uhorskej kráľovskej komory; dodáv
ky dreva pre potreby kráľa; oslobodenie stavby (stodoly) bratislavských mní
šok v Podhradí, ktorý kúpili od trnavského tricezimátore, od platenia akýchkoľ
vek kontribúcií a poplatkov; úprava o poskytnutí povozov na prepravu zbaní;
ohlásenia o povinnosti poskytnúť vojakov na sprievod uvåznenám Jánovi Joovi
pri jeho preprave z dunajského prístavu na hrad; mandát o povinnosti poslať
rybárov a mlynárov na postavenie pontőnového moste cez Dunaj pre potreby snemu;
mandát o vyhotovovaní kotiev a iného lodnáho zariadenie pre lateja Gattermeire
za stará ceny; mandát k sťažnosti bratislavského senátu na zničenie viníc hrad
nými vojakmi; vymenovanie Jána Draškoviča za taverníckeho megistra; predaj do
mu Eeltazára Steckere mníškem; vymáhanie dlhov; vojenská odvody e ineuekcie;
zásobovanie snemov a vojaka; správy mestských vyslancov o rokovaniach na zhro

Br

1555 1662

spor Betielavčanov o voľný dovoz

Ûrĺßĺﬂﬁlľ: ľůﬂﬁﬂptľu Papier, nemecká.
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Ürigiuály, koncepty, odpisy, papier, latinské,
nemec hú e ma ăare ká.

Griginály, koncepty, odpisy, papier, latinské, nemecká a lederská.
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Š `Ľ 'L út EE liarov e natieračov ' záhradníkovv ﬂã5ĺﬂľ°7 5 “dEnár°v5 . majetkové apo
ryamesĺa s mešťanmiã súpis židovských remeselníkov na Vľůľíﬂĺi ľeãuláﬂía Du'
'
1 kt é sa našli ukryté v
neda; sPráva o opraveísocgy :v. :ic::l:zgá::P:ăﬁ;::éå° tĺšnu Í prospoch Fran?
soche; oznámenie Ford nan a 1 B
tiške Jozefa I.

kupu potravín; majetkové a dedičské spory; spory o vyberanie desiatkov v Ju
re pri Bretislave a Pezinku; zákaz čapoveť víno na voľných priestranstvách,
lebo vojaci sa opíjajú a robia výtržnosti; správy o povstaní Gabriela Bethle
ne; výzva rakúskych evanjelických stavov k spolupráci e bratislavským senátom;
vysllnie mestských vyslancov na Bethlenov snem do Banskej Bystrice; potvrdenie
mestských privilégií a osobnej ochrany Gebrielom.Bethlenom.

1619 1866

7Í

_

L. 42 H. 21 61/G
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T5

hanie poplatkov za vinice, dom, ﬁåhľﬂůľ H iný HEhH“t°ľnÝ E535
` t ° k ma ăť an ov.

Výzva vyslať robotníkov na opravu zámku v Šintava; podávanie informácií gråfo
vi Stenislavovi Tuzovi; záznam.o ubytovaní magnáta Štefana Dőczyho na Podhra
dí; splnomocnenie bratislevských vyslencov rokovať na sneme, zvolenom Gabrie
lom Bethlenom.do Trnavy; súpis povinností mesta voči vojsku; úprava colných
poplatkov za potraviny, aby sa odstránil chaos, ktorý zapríčinilo obdobie po
vstania; žiadosť trinástich zadunajských slobodných kráľovskch miest, aby Bre
tisleve vyslale svojich splnomocnených zástupcov na snem.do Banskej Bystrice a
Levoče; sťažnosti Bratislavčanov snemu na bezprávia, ktoré boli proti ním spá
chené v období Bethlenových výprev; zabezpečenie obren mesta a rozdelenie ú
loh v prípade napadnutia; záznam, že mesto Bratislava sa vzdáva Gabrielovi Bet
hlenovi; amnestie pre mesto a všetkých jeho obyvateľov, ktorí sa vrátia späť k
cisárovi; inštrukcie pre mestských vyslancov na rokovania na sneme (zachovanie
mestských privilégií e poriadok pri voľbách mestského magistrátuł; správa o po
meroch vo Viedni v dobe najväčšieho tueckého ohrozenia (1529); správa kráľov
skej komisie o vernosti mesta cisárovi a o reštitúcii odcudzených vecí e zbra
ní; svedectvo bratislavskej kapitoly o procese s bratislavskými hradnými vojak
mi, ktorí boli určení na ochranu kráľovskej koruny; výkaz poplatkov a povinnos
tí meste voči koruna a vojsku; majetkové a dedičské spory; úprava o zjednote
ní uhorského e nemeckého cechu kožušníkov, sedlárov a garbierov; vyžiadanie in
formácie o majiteľoch s stave domov v meste mimo hradíeb; vymenovanie Ferdinan
da Freya za vrchného vojenského komisára; opis udalostí pri útoku pruského krá
ľa v roku 1866.

grigiuály' koncepty, odpisy, papier, latinské a nemecká.

Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká, latinská a madarská.
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reambulácia mestských hraníc;

majetkové spory; doklady a vYůÖtÛVﬂnĺE Bĺľﬂtßkﬂã P°k1Hdnĺ°*5 Sítkačný plán
cintorína sv. Ondreja (so zakreslenou trasou železnice); reambulácia bratiãšot
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spory o vinice medzi mestom, mešťanmi e bratislavskou kﬂPĺt“1°“i_ Pľůtßﬂt
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Spury meste s bratislavskou kapitulou o vinice;
bolov na Dunaji a jeho ramenách.

spor mesta s Pálfﬁyovcemi o ry

1594 1672
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Originály I' koncepty, odpisy, papier, letinská a nemecká.
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o
tislave nehnuteľný majetok; súpis povinností meste voči kráľov vo vaüﬂł Pr
Turkom (zásobovanie vojska, ubytovanie, poskytovanie povozov, dodávky zbraní,
_
_ ľýﬁtľﬂdﬂa Pﬂplﬂﬁkľ HB VÜJEĽÛI` Prĺ°h°d cudziﬁho 'U53 na d Ů
munície a vodłﬂﬂľłâ
mesta

Br

ÍnzzżgiiažĺŕdzztĺlzJżdsšĺżĺgz šlevného námestia;

ťelőniy Francúzi, Tﬂlĺﬂﬂĺĺi

Vľﬂáhﬂﬂĺﬂ dlhﬂ' 5 ú"r°'5

p°'°ľ°van±' ná'

12414

1826 1889

L. 43 H. 1 49/o

75

Dohoda medzi mestom s rodinou Pálffyovcov o prevzatí Podhradie do vlastníctva
meste; dohoda medzi mestom e Dunajskou paroplavebnou spoločnosťou o preprave
D0 Dunaji a poplatkoch; oprava moste; ceny úrod v mestskom katastri („Tebuľ
ke na pozemný výnos'); správe o činnosti reálky a základných škôl; zmluva o
nájme trhoviska na Zuckermandli Ondrejovi Almuterovi; nájomá zmluva 5 mlyuá
rom.lichalom lecháčkom o nájme trhoviska; zmluve o nájme mlynského mosta; ná
jom pcľovníckych revírov a mestskej váhy; prepustenie pozemku kláštora uršuli
nick pre stavbu novej budovy; predaj strážneho domčeka; postavenie moste cez
dunajské rameno pri Karlovej Vsi; prenájom pivovaru; prenájom mestského divad
1a'spojeného s Redutou; nájom hostinca v Lamači (Blumenau); zabezpečenie osvet
ľ°V5fĺB “B5155 HÉJGE mﬂﬂtﬂľﬂã tﬂhﬁlns; nájom poplatkov za lode plávajúce po
Dunaji alebo kotviece na pobreží ne mestských územiach; zbierka na vyhotovenia
obrazu Františka Jozefa I. v životnej veľkosti pre rednú sieň, ktorý má nemaľo

_ 47 _
46

vat Palmay; stavba búdky v Sade Janka Kráľa v Petržalke (Aupark) pre hudobní
kov a zakúpenia stolov a levičisk pre poslucháčov koncertov; oprava mosta pri
siedmom.mlyne, ktorý poškodile búrka; nájom cestného mýta; reambulácia hraníc
medzi bratislavským a vajnorským chotárom (vinice, záhrady, lesył; základina
na kap lnku sv . Mikuláša; nájom domov a pozemkov; reverzy mestských úradníkov;
kontrola plnenia patronátneho práva jezuitmi nad oltármi bošieho tela, sv. On
' fary mestu za postavenie organu v
dreja a sv. Anny; p odakovanie novomestskej
.
kostole; prenájom lúk; vyhotovenie počiatky pre úradnú potrebu pracovného do
mu; prevzatie erárneho domu p re reálnu školu (reálka); dohoda medzi mestom a
Lama č om o deputátnom dreve; dohoda medzi mestom a Vajnorami o deputátnom dre
ve; nájom.prístavných poplatkov; zbierka na stavbu detskej nemocnice; urba
riálne odš k o dn é v Lamači', zakladacia listina mestskej reálky; predaj pozemku
a situačný plán pre továreň na tabak; odovzdanie obsluhy mestských hodín.

Originály' knncaptľł Ûdpĺﬂľl tlač: PHPier: nemecká Í slovenská
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Pe a na Pravom brehu Dunaja;
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5 mßãfunní E mﬂdzí nﬂăťanmi na' z á_Jom,_ nájom.Karo1ovho
_
Í
V? medzi
pontonového
mosta;mestom
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va so Spoločnosťbﬁ štátnych železníc ve Vi edni o dodávke vápua na
výstavbu še
lezničného úseku medzi Bratislavou a Neudorfom
nájan štrk 1
. '
ostrovoch; premeriavania 15 n
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0' Eta na d“ﬂﬂJBĽýoh
rátůrﬁv nadospalým osobám. gmzĺgčnáorﬁgotåãﬂu kżmlufľ o adopciách e určení ku.
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na ľﬁ OU prinasa Jána S 0 i tovszkáho;
inventár prenajetej
budu V?' mestskej. komandatúry'
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vom brehu Dunaja vojahu; nájol naataké
_
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J
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žiadosť bratislavskej ka Pítulv
O zbůru Í Bat1°1a'°5
hr
E' 11? a 120, aby sa znemnžnílooagháżżzzie voľného priestranstve medzi domami
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Ûriginály, koncepty, odpisy, papier, nemecká.

m

es
t

a

Dohoda medz i' 'mes t o m , obcou Lamačom a llynskodolinskou spoločnosťou o spornom
územi; nájomné zmluvy na polia medzi mestom a me šťanmi', úprava chotárnych hra
níc medzi mestom.a Vajnormi; zabezpečenie prepravy cez dunajský brod v zimnom
období; vyúčtovanie vajnorskej fary, kaplnky sv. Rozália (v Lamači) a lamač
'
'
' váhy,' ná'om.cestného
mýta; dodávka kame
skej fery; zmluva o najme
mestskej
j
' kých kasární , dodávky tehál na stavbu kasárn i', revízia hra
Es na stavbu vojens
n íc na Kramároch; revízia hraníc medzi pozemkami mesta a rodin Pálffyovcov v
Prievoze a Petržalke,' ná'jom trhovísk na území mesta a predmestí; stavba tehel
ne na Tehelnom poli; nájom.hostinca v Lamači; zmluva na odvoz smeti z domov;
nájom hostincov; základiny v prospech cirkvi; zriadenie vojenskej plaveckej
'
školy na Dunaji; inventár zariadenia domu
sv. Martina a mestskej' fary,' znač
'
i e s úkr o mného dunajského kúpeľa na pra
kovanie bratislavského chotára, zrladen
'
ľa d o v
mestského divadla Chorvátmi a Slovincami,' nájom
vom brehu Dunaja; ná'om
j
ne na Zuckermandli; spory o prepadnutia dedičstva; výstavba štátnej železni
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Originály, konoepty, odpisy, papier, pergamen, latinská, nemecká, madarská a
slovenská.
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spor mesta s grôfom Pálfťyn o hranice chotára medzi mestom.
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H
7
medzi kaj
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Šimona Bergera;

základína

Prieskum Pﬂzemkov Pre stavb

ă Ítlãiarai Trnn'H;

u e ez ce smerol.ne Lamač;
pia lodných '13n°'5 štatút? Bratislavskej vše ° b ÛÛHBJ' kre d i tnej banky,
Originály, odpisy, RGHGBPĽF: PHPĺBľ: HEUBBĽÉ: medarská a slovenská.
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Hájom.mlynov, domov, pozemkov a záhrad; odvoz odpadkov z mesta a predmesti;
H á'JU m ľadovne Jakubovi Palugyayovi; nájom mýta; kúpnopredajné zmluyy na ne
hnuteľný majetok; nájomná zmluva medzi mestom a Dunajskou paroplavebnou spo
'
miesta pre pristávanie a vykládku.lodí, nájom
s kl a d o v ;
ločnosťou o pre ná'me
j
súpis zariadenia na mestskej váhe; zriadenie a nájom fotoateliéru; kúpnopre
dajná zmluva na školský dom.pri bráne na Suchom.mýte; smútočná reč nad rakvou
'
'
S c hreiberom o vydá
zmluva mesta s Alojzom
gro'f a Štefana Széohényiho; nájomná
'
' ná`om
poľovníckych revirov; zvolávanie sne
vani denníka Pressburger Zeltung,
j
mov do Budapa š t i ; oznámenie o nástupe vlády Františka Jozefa; voľba mestskej
reprezentácie (174 č1enov); spor o stavbe laboratória s lekárnikom Jánom.Du
bayom; majetkové spory; štatistický výkaz bratislavských domov a obyvateľov
lie v Lamači
v roku 1556/1857; mejetkovy spor mesta so Samuelom Kannom o po
,

Ar

vej uhorskej železničnej spoločnosti na ú::h:“ã:dPovedným osobám;

na:
kľľtĺﬂ Yýdavkov
rrancúzatľch
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Eta ,i
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°'ﬂBBå veže dőmu sv. larti
s in: ekčnou chorobou v meste. anela uhľtovanie

Oríßínálľu odpisy, papier, nemecká e madarská
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B't1“1“'5ľ4hů Bpﬁlku slobodnch Ľlezĺãťzgĺziručíteľul Nårﬂdnea 'z°r°'°5 53013
krytie výdavkov spojených so zaeadanillana na cl âeãykov e inýl.veriteIon.{ua
v Bratislave, platenie dlhov iným

veriteľom vojsko škody
ha
Üﬂľãvr deutsche Zăitug aaãâãzarĺż Ztådĺmioul tanci“ pri vydávanie novín Press

orißiﬂúlľl PﬂPíHr, nemecká e latinské.
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Martina; ustanovenie Fleischera za mestského farára; obsadenia miesta zvoná
rs; súpis! oirkevnýoh benefícií v meste; určenie farských poplatkov (štoly);
dohoda mesta s prepoštom.o organistovi a kantorovi; pochovávanie cudzincov v
meste; pozostalosť nebohého arcibiskupa Juraja Széchényiho na obnovenie veže
domu sv. lartina; určenie poriadku pre chor spevákov v dome; skúška organa;
PľĺPľE?H BÍHVU 3051013 V Pľﬁdmestí Blumentáli (1770); inventár zariadenia kos
tola sv. lartina; majetkové spory mesta s kláštorom.jezuitov a trinitárov;
založenie školy pre uhorskú mládež; rozpredaj nehnuteľného majetku kláštora
jezuitov.

vy

I

't ľ .
Übligácia na splatenie pôžičiek mestu od mešťanov a iných veri E D1
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Originály, koncepty, odpisy, papier, pergamen, latinská, nemecká a madarská.
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5 ár pri domełsv " Hartina'F spor bratislavskej ľﬂPĺt“13 5 “55t°m ° deﬂíat'
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siatkového vína bratislavskej kapitula spojené so zákazom jeho výčapu.v mestei'
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. kapitoly
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prepozitúre; potvrdenie na prijatie dasiatkov od mst:,účsDOP
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°13'
stvo po Štefanovi ámadeovi.
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Spor mesta s kapitulou o platenie desiatkov zo Suchéhe mýiﬂ B lýtﬂ HB Duﬂﬂůĺi
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ho práva ktorou.sa dáva nehnuteľný majetok na dlhší čas alebo natrvalo
e
mu do poozívania preto, aby zaň pôvodnému majiteľovi platil určité popletky);
_
~
'I Pálfryl»
kúpnopredajné zmluvy nﬂ Pľﬂůﬂå ĽBP1tH1ﬂľÚ°h '1ﬂĺ°* 39°' Üﬂsta 3 Er“ °m
o dunajský ostrov Potterei.
Üríginålyl kunceptyi uúpiay, papier, pergamen, latinská, nemecká a maåars ká.
;343_1777

L. 45 F.3. H. 1 BŽ/G
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L, 45 P. 4. H. I 50/G

ch

Poplatky na oltár sv. lartina; ustanovenie kanonika Karola Pabera za mestské
ho farára po dohode s mestským ﬂEBĺBtľåt°n 5 Fr°P°5t°'”'bíBk“p9' °t°"Jån°n BEP
'
údržbu
tistom Volkerom; sťažnosť farára Fabera na nedostatok prostriĺdkovľzích EB:
farnosti; súpis bohoslučobných rúch, ktoré daroval uhorský pr mas
_
terházy domu sv. Martina; ustanovenie Františka Jagera za'meetsk6he fﬁrårﬁ PU
á
smrti lateja Hacka; spory o obsadzovanie miesta mestského farára; z znam.e

k,ád.;± 1 aóua av. Martina

v Kaplnka av. Jána Aluuăuirs; spor 0 °PrãvnBnﬂßť_

prísahy Kataríny Prieserovej, vdovy po erchitektovi Jánovi Prieserovi, zlołenej
ta
red bratislavskou kBPíiH10Hi EPG? ﬂﬂﬂtﬂ B Üﬂﬂtﬂkýli farårmi' Pudmienkľ “BB
:re uetanovovanie mestských farárov a kBP1åﬂ°* ĺﬁﬂﬂlﬂﬂť ľ°čí'“5“ﬂ°k°§' 'Haar
skej a slovenskej atĚ.}; prieskum benefícií a patrenåinﬁhﬂ PPÉÍB V 5015 5"

Ar

L. 45 E. 5 N. 6/G
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1597_1753

P rU±Ydaaič_
59°

1600 1857
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FI

8

HI

B6

1 1

Svedectvo kláštora františkánov o dohode s mestom o stavbe budovy pre skladova
nie protipožiarkych nástrojov a zariadení na bývalom.františkánskom pozemku;
podpory kapucínom na bohoslužby v kaplnke sv. Kataríny; zavedenie vodovodu,
resp. kanalizácie cez mestskú priekopu ku kapucínom; dlh kapucínov mestu Rábu
za dva domy v Batislave; dohode mesta s kapucínmi o platení dlhov a zaťaženie
kapucínskeho nehnuteľného majetku v meste; majetkové spory mesta s kapucínmi;
ezcerptá záznamov o stave kaplnky sv. Katarín; oprava brány sv. Hichala; re
verz trlnitárov na plnenie civilných a vojenských povinností, ktoré pre nich
vyplývajú z vlastníctva nehnuteľných majetkov v meste; skica stavieb okolo
kláštora trinitárov; svedectvo bratislavskej kapitoly o menovaní mestských
Pråťﬂľﬁh Båßtﬂpﬂﬂv; spor mesta s prepoătom o umiestenie továrne na kartony v
prepoštskom.objekte; spor mesta o dom rozpusteného kláštora pavlínov z Marian
ky na Dlhej ulici, nazývanom „Dom bielych mníchov'; správa o nájmoch pivovaru
a dovoze piva; spor mesta so zupanom Pálf£ym.o vyhotovenie bazéna na Dunaji
Pre chov rýb; spor mesta s prepoštom o platenie poplatkov za prepoãtský dom
HH Kůiﬂå ulici (Šmeralova ulica), o prepczitúru na Kapitulskej ulici a o záhra
du HH PľBP0ůtEĽBå ﬂlici; spor mesta s rehoľou krížovníkov červenej hviezdy o
Platenie vojenských a civilných poplatkov za dom; spor mesta s grofmi Belso
sem, sppponyim e Jeszenákom o platenie mýta obyvateľmi štvrtka na Ostrove;
spor mesta s bratislavskou kapitulou o súdnu jurisdikciu; výpis o ročnom.uú_

a

kúpnopredajné zmlurľ ĽHPítﬂlF B . ﬂﬂãfﬁnﬂi na vinice;

_

Br

ta e bratislavskou kapitülßﬂ O PTÉVU VÝČHPH P175 5 Vína'

at
is
la

I

_ 49 _

Ůůmﬂům EB Vľbﬂrﬂníe mýta; kúpa domu po zrušenom.jezuitekom kláštore; odovzda
nie jezuitskej, neskor benediktínskej, potom gymnaziálnej a konečne cirkevnej
budovy na Elﬂriskej Hlĺßíi odovzdanie jezuitskej rezidencia na Kapitulskej ui

lisi Pre Potreba Elomontárnej školy;

založenia reálnej skaly; prauzatia hu.

ÛUYF Pre normálnu školu.
Originály, koncepty, odpisy, papier, pergamen, latiuakgi nemﬂckå E maäarská

12417

158: 1775

L. 46 P. A H. l 69/O

au

Spor kláštora benediktínov z Pannonhalmy s mestom o vyberanie mýta na Dunaji
Pri Bratislava a na ceste smerom.k Stupﬂvﬁi BP0r oisterciátskeho kláštora a
Pﬂĺĺåﬂľéhﬂ ﬂpåtstva s Jánom Pavlom Vatteyom o dedičstvo; kvitancie piliãahêhu
Üpátãtľﬂ U PPEVEHĽÍ nååﬁlﬂéhﬂ Pﬂplatku za mýto od Bratislavy; spor mesta s pi

lr T

_ĺ_

.50 h

`0ﬁPůľ Proti pri

L. 46 F. B H. Í 96/G

ností v súvislosti s ich nahnuteľným.majetkom na území mesta Batislavy; spor
mesta s Leopoldom Koloničom o odstránenia brány z jeho domu na Ventúrskaj uli
ci (Jiráskova ulica) smerom do cintorína sv. lartina; majetkové spory mesta so
áľachtou usadenou v.Bratislave (Esterházy, Pálffy, Erdödy, Balassa, ApponyiJ;
body pre prísahu osôb, ktoré sa chcú stať mešťanmi; ubytovanie účastníkov bra
tislavskej synody; nájom.dasiatkov a iných poplatkov piliåským opátom, ostri
homským aroibiskupom, opátom z Pannonhalmy, klariskami, bratislavskou kapitu
lou (Suché mýto, mýto na Dunaji, dunajský brod, osady Vajnory a Lamač); spor
mesta s kláštorom urăuliniak o poplatky za majetok v meste a súpis domov, kto
rá sú majetkom urăuliniek.

33

I.. 46 P. c H. 1 26/o

Spor mesta s kláštorom pavlinov v Marianka o oslobodenie domov a iného nehnu
teľného majetku v Bratislava od platenia poplatkov a výčap vína v mesta; spor
mesta o predaj domu pavlinov v Batislavﬂi 5P°ľ mﬂãtﬂ H PBV1ĺﬂﬂĺ U Vĺnĺcu 7°
Vajnoroch a o pastvu dobytka v bratislavských lesoch; kvitancie benediktínske
ho opáta a vikára milosrdných bratov o prijatí tretiny bratislavského mýta od
mesta a iných subvencii; spor mesta s kláătorom.miloardných bratov o nehnuteľ
ná majetky kláštora v mesta a o znáăanie verejných tiarch (povinnosti); uvede
nie milosrdných bratov do Batislavy.
ürigináky, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
I'

1513 1323

L. 46_F, E H. 1/G
L. 46 F. F H.

B9

1 19/6

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

12418
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Originály, koncepty, odpisy, papier, pergamen, letinská, nemecká a madarská.
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1 7/O
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1 zo/o
r 4/o
3 10/o

A

l

90

Reverz kláštora e1žbetiniek.na plnenie povinností voči mestu a chorým; rozåi
renie alłbetinskáho cintorína; stavba kláštora a kostola aläbetiniek na Špi
tálskej ulici; výstavba kláštora a kostola pre mníčky Hotra Dame; rovßrl Ľlåã
tora Notre Dame na plnenie povinností voči mestu; výstavba äkoly pri kláštora
Notre Dame; čiadosť magnátov a ăľaohticov Bratislavskej župy o znizenie povin

Ar

L. 47 F. Ä H. 1 35/G

.

es
t

Spor o dom pavlínov pri kláštora klarisiek; dohoda križovníkov červenej hviez
dy s mastom.o výčape a dovoze vina a piva; stavba tehelne v záhrade kriăovní
kov červenej hviezdy; protest mesta proti umiesteniu križovnikov v Bratislava
na Špitálskej ulici (ulice československej armády); odovzdania domu na Špitál
skej ulici (Weisenhaus) mestu pre potreby vojenskej nemocnice; odstránenie
mestskej brány postavenaj medzi Fabiankovičovým domom e Száchényiho namocnicou
na prednosti; darovacia listina na Steckerov dom.na Kostolnaj ulici klariskám;
kúpa dom na Eapitulskej ulici pre klarisky; dohoda mesta s kláštorom klari
siek o civilných domoch klarisiek v Bratislave; obrana senátu.proti založeniu
kláštora anglických panien v Btialave; majetky kláštora uăuliniek v.maste a
z nich vyplývajúce povinnosti voči mestu; dohoda mesta s urăulinkami o majet
kovo právnych vzťahoch; dávky uršuliniek a alžbatiniek mestu.

46
46
46
46
46

1586 1675

La

Fe

B

91

Na

Poplatky za nájom v dome organistu; spor mesta s obyvateľmi iných miest o pra
prave vina po Dunaji (Šopron, Hosonmagyarővár, Nausiedl, Kiszag, Rust, Eisen
stadti a nákup vina v Šoproni Poliakmi a Slazanmi; spor o plnenie povinnosti
voči mestu ăľachticmi, ktorí majú v meste majetky; mandát Ferdinanda III. per
sonálovi ujsť sa sporu mesta Trenčína so ăľachticmi; zoznam bratislavských
šľachticov; kompetenčné spony O jurisdikciu mesta Prešova so Šariăskou župou;
majetková spory meăťanov; dedičské spory; opavňovanie predmestí zo snemových
poplatkov; výpisy z artikulov o právnej jurisdikcii miest a žúp.

Ûriginály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a madarská.

L. 46 F. H H. I 17/G

L.
I..
L.
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a

L. 46 F. G H. 1 37/G

1592 1822

_
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artikulľ Ûﬁůhﬂ ĽVÜÉTUYF

jímania rybárov
nekatolikov do cechu; nariadenie miestodrãiteľa u údržbe'
ciest I mostov, chodníkov e văetkých verejných komunikácií; oslobodenie magná
tov, ăľachticov, michov (frantiăkánov a kapucínov) a cirkevných hodnDBﬁår0V
od platenia mýta na moste.
Üriginályi kuncapgy, nápisy, papier, letinská, nemecká a madarská
1567_1754

_

_ 51 _

at
is
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liãoľým oPãtstvom o vyberanie mýta;
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1562 1757
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L.
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47
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47
47
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P.
P.
F.
P.
P.

c
D
E
P
G

N.
H.
N.
N.
N.

1 13/G
1 9/c
2 25/c
1 14/c
/G

92

Súpisy duchovných a svetských osôb, ktoré bývajú v domoch cirkevných hodnostá
rov (kapitula, mestská fara, jezuiti, milosrdní bratia, františkáni, trinitári,
kapucíni, urăulinky, klariskyi a bratislavských ăľachticov, vyhotovené kvôli
vyrúbeniu mestských poplatkov; spory mesta so ăľachtou o platenie poplatkov
za nehnuteľný majetok v mesta a o výčap vína; predaj Wasseléniho domu.na Špi
tálskej ulici; požiadavky bratislavských šľachticov o os1obodenia_oﬂ:povin
nosti ubytovať vojsko vo svojich domoch; predaj a kúpa meštianskych domov;
poskytovanie ubytovania účastníkom snemov; spor mesta s grőfomĽPálfTym.o mlyn;
stavba arcibiskupského paláca; spor o dom po nebohom Šibrikovi,_odkázaný pre
účely_madarskáho evanjelického kostola, teraz používaného katolikmi.
Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a madarská.

_

T650 1746

V

L. '47 P. H.I.K.L/G'

93

Spor dedičov rodi
Grillov '
T máš
ny
aj
s
o
Wolffom o„U zaplatenie
dlhov;na Schöndorf
proces
s Forsterom pre podozrenie z krádeže
vomhostinci
čierneho orla"
ﬂľﬂã ulici (Obchodná u1ica); spony meăťanov o vinice; kúpnopredajné zmluvy na
domy e vinice; genealågia rodiny Ledererovej, Wildovej, Webarovej, Schöffelo
vej a Gu1úu1aeEj_

_ 52

_ 53

Originály' küncapgy, adpíay, papier, latinské a nemecká
47 F. Í Na

1 Í3ĺG

Hajetková spory mešťanov o dedičstvá, vinice,'domy, záhrady, dlhy a iný nehnu
teľný majetok (rodiny lyslbeková, Váradyová, Weingruberová, Täröková a i.J;
informácie tútorov o správe majetku.
'
'

94

Spory mešťanov medzi sebou a so šľachtou o vinice (Vaåﬂﬂiľu LBmBČ)i ůﬂůĺčﬂkf
Bpﬂrľ. Spﬂr Huauumngyaråváru s palatínom o hranice chotárov; ubytovanie voj
ska a kráľovských úradníkov; YYÚČÍUVHHÍÜ P°P1atk°V 5 Výdavkﬂv na v°jBk°;
tovanie vojska v bratislavskom prednosti Vľůľĺﬂĺ
Originály' kuncapty, udpiny, papier, letinská, nemecká a madarská.

L. 47 PL`H N. :ua/o
L. 47 P. O H. 1 20/o
Ill

FI
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Ho

Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a madarská.

uh

1537 1373

Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a madarská.

_* [G

Originály, konoepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a madarokå
L. 48%F. 1 H. 1 24/G

12420

1562 1802
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L. 48 P. 2 H. 1/G

L. 49 F. A H. 6 43/G

1

LI

FI

101

B Na

L. 49 F. C Na 3 7/G

Spor o dedičstvo Zehnerovej a Bellavitzovaj rodiny; správa benefícia oltára a
kaplnky božieho tela a Bratstva božieho tela; spor mesta so správcu beneficia
sv. Ondreja; súpis beneficií patriacich dőmu sv. Martina; informácie o sprá
ve beneficia kaplnky sv. Kataríny voŕvajnoroch.

Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a madarská.

a

1564_1733

100

Spor o dedičstvo Kapornakyovej a Torkosovej rodiny s genealågiou a základina
mi; štatúty typografov v sirotinci a pohrebného spolku; testament A. S. Roy
ka so aúpisom majetku; výkup pozemkov na stavbu železnice Bratislavsko trnav
akou železničnou spoločnosťou.

95

.;
Požiadavky arcibiskupe o poskytnutie pomoci' (pozemku) na stavbu
katolíckeůI
0
13 I ubytovanie vojska'' vyberanie poplatkov na vojsko; spor mesta Trnavľ B0
šľachtou o platenie poplatkov za dom? V mﬂstﬂi BÚPÍB ãľ3°htĺ°°7' kt°rĺ nasa;
platili poplatky od port; exekúcie majetkov Pľﬁ ﬂBP1HtBHiB ů1h0V. SP0?? 0 B
dičstvo a majetková spory; SPO? 0 PľåV0 Pľﬁůﬂãﬂ H HÉÍHPÜ ÍÚVYŠ 59°?? mašťu'
nov o vinice; vymáhania súkromných dlhov.

12419

L. 48 F. 7 H. 13 35ĺG

Br

163? 1906

99
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L. 48 F. 6 N. T 16/G
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1625_1746

1673 1763

1548 1813

'

L. 49 F. D N. 1 67/G

102

Kontrola stavby a údržba pontőnového mosta; stavba pontånováho mosta pri pri
ležitosti kráľovej korunevácie; vyberanie mostného mýta; poskytnutie 25 pon
tånov na stavbu mosta; mýto za prechod cez dunajský brod; požiadavky mesta,
aby stavbu mosta uskutočnil bratislavský meštan; vyberanie mýta v Bratislav
skej župe
výpočet obcí, v ktorých sa vyberá mýto; správa O stave dunajských
mostov; vyberanie lodnáho mýta; poškodenie mosta viadenskými lodnikmi; vý
kaz výdavkov spojaných s údržbou osového mosta zakotvenáho v strede a na dru
hom ramene Dunaja; spor o platenie mýta za prechod cez mlynský most (ktorý ve
die na Mlynský ostrov) a nájom mýta na moste; dodávky stavebného dreva na stav

Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a madaraká.

bu mosta.

m

Poplatky z domov od barčna Jesenského a spor barőna a jeho nástupcu Pavla Jás
siho s mestom o plnenie povinností majiteľov domov voči mestu; žaloba pre ou»
dzoložstvo; nájom pivovaru; výstavba meštianskych domov; vymáhanie súkromŕ
qýah dlhov; krstné listy; sobášne listy; spor o dedičstvo po nebohom.typo
grafovi Pavlovi Heyerovi; spor o dedičstvo rodiny Sarlayovaj; spor 0 HﬂﬁĽ&ľ°V
dom.umiastený medzi radnicou a_arcibiskupekým dvorom; žiadosť mesta Šopronu
o povolenie dovozu vína do Batislavy; vyúčtovanie stavebných úprav na kasár
ňaoh; dodávky krmiva a potravin pre vojsko a kone a povinnosti mesta voči voj
sku; stanovenie mýta za hydinu.

ív

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
1”;25..17B7

L. 48 F. 4 H. 1 6/O

97

ch

Účty továrne Dávida Hochsohornera na tlač plátna; vypočúvanie svedkov pri vy
šetrovani vrážd, uáčok a krádeží; majetková a dadičaké spory; ínfoumåoíﬂ O
správe majetku Filipa Friedrichkeita.
_
Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemcká.
1634 1785

L. 48 F. 5 R. 1 4/G

Ar

kymáhanie dlhov, majetková a dedičská spory medzi lašťanmia
Originály, koncapty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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1 9/o
2 8/o
2 31/o
1 8/o

103

,

landát Karola VI., ktorým.zekazuje magnátom, šľachticom, vojakom, hajdúchom.a
všetkým osobám okrem Bratislavčanov poľovať v bratislavskom.chotári (výpočet
ostrovov a lesov, v ktorých je zakázaný alebo povolený lov); tavarnicke poplat
ky; obligácie mesta a_meštanov na zaplatenie dlhov neštanom; obligácie a vý
ĽHEP príjmov mestského chudobinca zo základin a odkazov.

ﬂľĺßĺﬂåly. koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a madarská.
. uf'

"

I'

I

I
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_ 54 _
L. 49 F. H N. 2 TB/G

'Hľ“i

účasť zeleninárov z Petržul ĽF na bratislavakýgh trhﬁch ' Íýfih
hfﬂﬂﬂkých privilêgil u plavb. na Dunaji a voľnom prechode coz Duna.J1

ÍÜ4

Spor o súdnu právomoc miest
protest slobodných kráľovských miest; spor mes
ta s Jánom Frankom o zriadenie pivovaru; spor mesta s prepoštstvom o neopráv
nený predaj meštianskych_pozemkov a výčap v prapoštskej záhrade; spor mesta
s Tomášom angramom pre zničenie ovocnáho sadu; protest mesta proti miešaniu
sa grčfa Jána Káryho do záležitosti prijímania za mešťanov, predaja vina, meš
tianskych domov, viníc, záhrad, mestského práva meča; protest mesta proti ú

“D1994 Pﬂﬁłvﬂúlrál ulyuáz az. ua :. ti 1

ﬂĺých remeselníkov na

Hichals; spor mesta so šľachtou o platenie mestských poplatkov; právny spor
o zachovanie majetkového práva v následníctve pri hnutaľnom majetku; inštruk
cie Mateja II. komisárom, určeným.na vizitácia slobodných kráľovských miest;
dohoda mesta s rodinou Pálffyovou o dislokácii bavorského vojska; politicko
ekonomické skrutínium.o modernej konštitúcii mesta Bratislavy, klasifik cla
mestských viníc vo Vajnoroch; oslobodenie pánskych nájomnikov, výčapov, mly
nov` I bitúnkov, pivovarov a pod. od platenia pozemkovej dane; žiadosť mesta o
'
"
'
'
1'
zrevldovanie
dane z port,a povinnosti
mesta voči' vojsku,
protest kapituly p
ti porušovania právnej jurlsdikcle evanjellkml, lebo predávajú majetky v meste
i
nabratislavským obyvateľom; dohoda mesta so židovskou obcou o židovskom.c nto
ríne, umiestenom pred hradom; nájom mlynského mosta; invantár meătianskeho pi
vovaru; výkaz nákladov spojených s meătianskou nemocnicou; súpis písomnosti,
ktoré sa objavili v dome mestskej váhy; sťažnosť slobodných kráľovských miest
na nedodržiavanie mestských privilégii; kvitancie kapituly na peniaze, ktoré
odkázal Peter Pázman na rozdávanie posledného pomazania; spor mesta s grőfom
'Kárym o poplatky za poľovačky.
I

É

F

Spor mesta s grãfom Karolom Pálffym o ostrov Letten, nazývaný Sandhaufen.
Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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Obligácia mesta na zaplatenie pôžičiek mešťanom na výstavbu najrozličnejšich
objektov.
Originály, papier, nemecká.
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Inštrukcie pre dq1a
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Spor mesta o židovské domy postavená medzi mestom, Podhradim.a územím hradu;
spor mesta s hradom o predaj viníc a iných nehnuteľností obyvateľom Podhradie;
sťažnosť obyvateľov Podhradie na mestekáho kaplána P. Fischera; sprievodný list
pre obuvnickeho učňa z Podhradie; dohoda podhradských pivovarnikov; protest
mesta proti obnoveniu privilágii Podhradie; informácie Hiestodržiteľskej rady
o stave Podhredskej cesty; spor o hranice Podhradie; intimát o výstavbe dom
čekov v mestskej priekope; návrh obyvateľov Podhradie na vybudovanie podzemná
ho kanála cez územie mesta; spor mesta s podhradskými stolármi pre habenie to
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volaní nájmu alebo kúpy pozemku či inej nehnuteľnosti na území mesta; situač
ny plán.Fürstenalee_{Gottualdovho námestiał; nájomná a kúpnopredajná zmluvy
meăťanov na nehnuteľnosti; zbierka pre pohorelcov v Prievoze; návrh na zmenu
daňového zákona; darovanie pozemkov mestu; menovanie verejnáho notára v Du
najskej Streda; nájomná zmluva uzavretá medzi mestom a Giuseppe Piattim.a Já
nom Eeptistom, Homeom a Eneom.Lafranconim o nájme pozemku medzi Karlovou Vsou
a mestom.
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Ûriginály, koncepty, odpisy, papier, nemecká a madarská.
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Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká a madarská.
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sky podporný spolok, Židovsky spolok pre podporovanie chorých, Spolok pre pod
porovanie chudobných školských detí, Spolok strelcov, Spolok Hohltätigkeits
Krånzchen pre výchovu a pestovanie hudby, divadla a spoločenského pobavenie,
katolícky dobrošinny a pohrebny spolok, Bratislavský podporný spolok reálky,
Széchényiho krúžok, Elso Pozsonyi Ensegályzd egylet, Bratislavsky kresťanský
obchodnícky spolok podporný, Katolícke politická kasíno, Spevácky spolok, Spo
lok stenografov Conoordia, Spolok vinohradníkov, Podporny spolok učiteľov, Pod
porny spolok bankových úradníkov, Podporny spolok pre deti a siroty mestských
a štátnych zamestnancov, Toldy kör, Spevokol typografov, Spolok vojenakych.vy
slúžilcov, ükráăľovací spolok, Spolok citaristov pre pestovanie hudby na cita
re, Spoločnosť akademikov, Chår starych bojovníkov korunnáho princa Rudolfa,
Spolok obchodníkov živnostenského spoločenstva, Spolok poľnohospodárov Bratis
lavskej župy; organizačný Ětatút.mesta3 sirotského poručenskáho úradu, úradu
pre overovanie cien, štatút pre zdravotnícky personál a technicky úrad, Magyar
kär, Liedertafel, kníhtlačiarov, krajčírov, čaaníkov, kolkárov, trhových obchod
níkov, remeselníkov, výrobcov domácich a remeselníckych potrieb, požiarnikov a
odbornych priemyselných výrobcov.
_
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Uatanovenie grőfbv rodiny Pálffyovo'J EH pánov na Bratislavskom hrade*
I
výkaz?
° Půﬁľytovaní tehál likuláăovi Pálffymn na 0 pre
hr ú ~
úmyslu likuláša Pálffyho uzavrieť cestu smarom.:yDev:n:ť ãĺoteat nﬂsta prﬂti
i
o es mesta proti
5rôr°'í Pálĺĺľﬂüf ÍÍUĽÝ Pﬁßkytol niektorá objekty na ugagg 5 b ány
la k hradu Židom z Podhradie* dohoda mas ta
D
r
av' uichai
Páltfym
_
mesta e rodinou Pálfľyovcev e duuajaký hrad BD hraní onãbytovaní vojska, spor

_ 113

výkazy domovej dane; správy o činnosti a stave bratislavských ăkůl; návrhy
katolíckych kandidátov na funkcie vo voľbách do mestského magistrátu, informá
cia o neporiadkoch u măsiarov, rybárov a inych remeselníkov; adaptácie sirôt;
kúpnopredsjná zmluva továrne na vatu; kúpnopredajná zmluvy na nehnuteľnosti;
licitáoie mestských pozemkov; voľby magistrátu; správy magistrátu Kráľovskej
komorskej komisii o rieăeni sporov a majetkových záležitostiach mesta [predaj
mestských pozemkov a inych nehnuteľností, vystavba mesta atd.J; poskytovanie
dreva z mestských lesov na stavbu domov pri Rybárskej bráne; výkazy o správe
sirotského majetku; výkazy o mestských príjmoch z myta, poplatkov a daní; de
dičské spory; spor mãsiarov o platenie poplatkov; správy mesta Uhorskej krá '
ľovskej komore o stave mestského majetku a hospodárstva.
Ûriginály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a madarská.

Originály' knncﬁptľﬂ °dPĺ5?l PHPĺBľa letinská, nemecka a madarská

Rače; o výstavbu objektov na Dunaji
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P
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Dunaja a ohroziť pozemky iných uﬂãťangvł Oilobodinia Pzlrtĺã Y? ﬂvPů3vndt tok
slave od platenia poplatkov mestu za puﬂkytnutú pôžičku
o domov v Brati_
usporiadaní divadelných predstavení v Páltfyhﬂ anna E E Predmestﬂiå záznamy o
åhrﬂ B' ma tko 6

rv masta 5 Pálfrylř
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Petržalky a vymáhanie poplatkov za ich
prípadný prechod cez Dunaj.
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I'

B

Il

. 53

L. 53 P. P H. I 11/G

113

L. 53 F. G H. 1 16/s

tenis desiatkov za plavbu po Dunaji; kvitancie o prevzatí dlhov a dedičstiev;
súpis príjmov mestskej a blumentálskej fary; vyúčtovanie mýta za plavbu po Du
naji; dedičská a majetkové spory mešťanov; revízia starej evanjelickej madar
ako slovenskej modlitebne; metácia chotárov Jura pri Bratislava a Vajnor; me
tácia mestských lesov a meštianskych pozemkov;_ intervencia za prepuatenie oby
vateľov Ružomberka z väzenia; záznam o umiestení sochy sv. Trojice pred Vyd
rickou bránou; odovzdanie donačnej listiny kráľa Žigmnde Štefanovi Bittåovi
na osady Blatná na Ostrove (Sárosfalva) v Hitrianskej župe (zvanej ROHO) a Re
ca (ľárrüldve, Rethe) v Bratislavskej župe; výkazy trhových poplatkov; úpra
va dunajského nábrežie od Hľynského ostrova po Zuckermandel; vyúčtovanie príj
mov a výdavkov mãsiarskeho cechu; kúpa majera v Grösslingu františkánmi; spor
s Pálffym o výčap vína obyvateľmi mestečiek Šamoríne a Starej Galy (Oelle);
odovzdanie časti farmaceutického zariadenia Karolovi Sesselovi pre jezuitskú
lekáreň; spor o bývalé pozemky jezuitov; správa o hospodárení továrne na ba
vlnu; výkaz poplatkov vyberaných za bohoslužobné úkony; testament Františka
Täräka; doplňovanie vojska arcivojvodom.álbertom; dohoda mesta s biekupom.Já
nom ĺudovítom Schvertzerom o zriadení beneficiátnej národnej školy.
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Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a_namacká.
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Dohoda mesta B Bratislavskou župou o dom, ktorý odkázali župe dedičia grőta
Františka Esterházyho; dohoda mesta a Podhradím o hraniciach ohotárov; majet
ková a dedičská spory mešťanov; vyšetrovanie krádeže bohoslužobných predmetov
z jezuitskábo kostola; informácie o kvalite vyučovania na evenjelických ško:
låch.I záznamy u oprave strechy na kostole v Rači; určenie cien dobytka a ma

ív

aa; výkazy o vyberaní desiatkov v Lamači a Vaãﬂůľůůhł Eľĺﬂůﬁﬂĺﬂ Bkĺaåu na 9"!
ný prach na ceste smerom k Vajnerﬁmi ﬁﬂhůﬂﬂ Efůfľľ Ûﬂł11F0VU5 B bﬂľČﬂ°N~::P°“
lányim.o domoch.v Bratislave; spor mesta s 3ľ°f°m 5PP°ﬂYĺm ° mlĺn 9° rĺd éal
Krisanovej; spor so stupavským panstvom o bratislavská a záhorskobyetr ck
I
sy; spor o Deschanov dom; reverzy msštanov, že pri výstavbe domov sa budú
riadiť predpismi magistrátu a všeobecnými potrebﬂmi ﬂﬁﬂtﬂi ﬂBtů°ĺ3'3 °h°tár°'
Jura pri Bratislave; spor s vdovou Keglevičovou o dom pri Vydrickej bráne;
spor mesta s rodinou Pálfryovcov o ostrov na Dunﬂãíi EPD? N9515 B Eľůfůi PÄ1'
ffym o vyberanie mýta.

ch
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Spor mesta s barőnom Benderom o rozdelenie dunajských ostrovov; protest mesta
proti zriadeniu hostinca v dome pavlínov z Harianky v Bratislave; kvitancie o
zaplatení dlhov; reverzy na plnenie povinností voči mestu; žiadosť o súhlas
magistrátu na štúdiá v Göttingene; dedičské spory; kvitancie kláštora alžbe
tiniek o prevzatí fuudácie pre nemocnicu; dohoda moste 8 arciopátstvom.sv. lar
tina na Pannonhalme o vyberaní mýt na Dunaji; zmluva o nájmo pivovaru v Pod
hradí.
'
_
'

a

Spor o dedičstvo po Jurajovi Lehotskom, výkazy P°P1Btk0Y 55 m1°5t° na tr ° 5'
ku. prihuçňry pri príležitosti inštalácie gråfa Leopolda Pálffyho za bratislav
Sgéhu župans; súpis nehnuteľného majetku bratislavských obyvateľov (dom, P0
lia, osady a vinohradyli BÚPÍB Pﬂľt
'

origínály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká, slovenská e madaraká.
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Kvitancie o prcvzatí.dlhov, poplatkov a dedičstiev; elench Dernerových spisov;
reverzy na plnenie povinností meăťanov voči mestu a pri prepustení z väzenia;
peňažný dar grőfa Antona ápponyiho mestskámu lazaretu; majetková a dedičské
spory mešťanov; protesty proti organizovania poľovačiek na mestských pozem
koch a v lesoch; spor o platenie mýta za prechod cez Dunaj obyvateľmi Petržal
ky; výstavba evanjelických škôl (plán umiestenie jednotlivých učební a pomoc
ných priestorov); spor mesta e arciopátstvom sv. Martina na Pannonhalme
vý
kaz súdnych výdavkov (spor o Suchá mýto a mýto za prepravu na Dunaji); licitá
cia nájmu meštianskeho pivovaru; základina pre postavenie mariánskeho stlpa
pred kostolom.trinitárov; nájom mestského solivaru.
_
Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská a nemecká.

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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dobných od mesta do opatery Lazaretu alžbetiniek; reverzy na platenie dlhu? B

na plnenie povinností voči mestu;

spor mesta s bratislavskou kapitulou o pla

1767 1813

L. 54 H. 329 373/G'
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ľýkaz poplatkov za víno; deďičské spory; kvitancie na prevzatie dedičstiev a
zaplatenie dlhov; výkaz príjmov kostola sv. Hartina, v Blumentáli a iných cir

kevných benefícií;

výkaz poplatkov na vydržovanie vojska;

kvitancie kláštore

milosrdných bratov na vyplatenie fundáoie barőna Eaholányiho v prospech"k1úã±g_

60

_ 51 _

.
,
za ` onveteľmi ?ejnor,D Eﬂůﬂľĺ PÍ1' " Je
re u nájom.mostsĽBJ tﬂhﬁĺﬂav
ůﬂhﬂda mas
B uújom.dived1e e belotu; dﬂhﬂůﬁ
.
zero'i ePor meste 5 Eľﬂfům J“rB3°m ÜﬂăkY"°
.
uitt hsurssaue* over v vvﬂähﬁﬂlﬂ
' "Ú" tnáho
meste s Eľůfům Pálffľm O mlyna dunejsĺš oetro1?" ?ýkez škôd Bpůﬂﬁbﬁﬂýﬁh ľadmi
.._
,
mýta a mýto ne Duneül. spor or
_
nn), urňgniu hranic Uhorsku s H

1.

vy

ga H ::h2hrauy'Uh;rars a HsinhvrsvH~HjW°1fE“H1““

at
is
la

na Dunsái ĺP”íP°5Ený plán

l

výkaz výdavkov ne mestský ápitál sv. Ledisleve; výkaz subvoncii ne keplnku sv.
Anny o sochu sv. Jozefe; vystevbe zimej haly pre uskladnenie zeriedenie plo
vockej školy, zriedenoj pri (vojenskom) internáto;_ žiadosti e stevobná povole
nie; Pálggyho zákledine pre mestsky`ápitál; opreve Vysokej ulice; *zriadenie
keplnky sv. Jáne Nepomuckého ne Lozerotskoj ulici;_ vystovbs železnice ne úse
ku Bratislava
Trnave; posviecke zástavy pre mestská miliciu; určenie výšky
vojenských povinnosti mste voči štátu; žiedosť_Vejnorčenov e povolenie pásť
dobytok ne určitých pesienkoch pre nedostatok trávy ne vejnorskych lúkech;
progrem.slávnosti prenosenie uhorskej kráľovskej koruny z Budine do Bretisle
vy, ktorá má byť uložená v ksplnke sv. Jáne álmužnike; predej dom kláštore
pevlinov; inventár dokumentov vzťahujúcich se ne mesto Betislevu, ktoré sú
uložená v archive ostrihomskej kapitoly; obligácio ne zopletonie dlhu majite
ľovi továrne ne tobek Pevlovi Kelovinovi; nájom`kúpeIe ne Železnej studničko
(p1án); petent Jozefa II; o vedení podzsmnáho vodovodu z hor ku kláátoru fren
tiăkánov v Betislevo; reambulácie hranic pri Kriăenovom.mlyne; výstavbe po
žierneho ochranného múre v oblasti kláštore frentiăkánov e urăuliniek; zosle
nie mepy uhorských stolic („... inventur inter meppes ot delinoátiones sub Ho.
161'); vyhláške megistrátu o prodeji liekov; zriadenie komisie pre vyăetrove
nie požiaru.mests v roku 1800; súpis obligácií e účtovych doklodov odovzdsnydl
srchívom.do depozitnáho úradu.
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L. 55 F. 8 H. 1.30/G
Povoľovenio dovozu vine z Vejnor; povolenie pre jozuitskáho kezetoľe bývať mi
mo kláštore; žiadosť moste O odovzdanie dőmu sv. lertinn evenjelikom; žiadosť
o oslobodenie od platenie nto zo dovoz vine z Vejnor e Jure pri Betisleve e
po Dunoji; žiadosť rrentiåkánov O povolenie dovozu vine; podobná žiadosti be
nediktinov;' žiadosť o povolenie dovozu slivovice prostrodnictvom.mejiteľe to
várne na tebek; spor o dedičstvo po rodine Jigerovej; kvitancie o zeplotoni
dlhov e odovzdanie dedičstvl; obligácie zo zaplatenie súkromných dlhov moăťe
nov; zmluve majiteľov divadlo grőfe Csákyho e gråfky Andrássyovoj o pronejeti
divadle Peresskovičovi; zmluve na stavbu divadle e mestskej roduty; dohody o

nájme divadelných låżi pre mesto e šľoohtu;

plán o obssdoní divadelných låži;

oznam o usporiedsni nodoľnych plosov v Pálffyho hole; oznem.herfistu Dominika
Dietriche O usporiedeni hudobnej ekedálie v Bretislove pri príležitosti jeho
cesty do Loningredu; vystúpenie hudobnike Friodriche lñllore; spor mesto
s Pálttym o zákaze usporiadať koncerty alebo divadelná predstavenie v Pálffy
ho hele; otvorenie mestskej roduty; invontár zariadenie lotnáho divedlo; pri
prsve neáknrnáho plesu v rodute;' usporiadanie plesu v Hechtovoj hele' oprevy
I
budovy mestského divadla, reduty e priľohlych budov; stanovenie poplatkov
zo
nájom.divedo1nych låši.
Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká, medorská e slovenská.
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Výstevbe budovy mestského divadlo;
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siete;

dodatky k mape'cestnaj

súpis majiteľov vinic v spore mesta s bratislavskou kapitulou;

sprava

o stave hospodárenia mestského lazaretu a výsledky kanonickej vizitácie; sú
pis fundáoii mestského lazaretu; zakladacia listina Spolku pre dobro a užitoč
ná zavedenie detskej škôlky; kůpnopredajná zmluva na mestský pozemok medzi
'
mestom e viedenekou spoločnosťou pre vyzbrojenie armády na vybudovanie textil
nej továrne; 'kvitancie na prevzatie dedičskych podielov z pozostalosti Antona
Klanoviča z kajnor a spor o toto dedičstvo.
Ûiginály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a slovenská.
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vymáhanie dlhov, dedičstiev a majetkov, ktorých vlastníctvo sa zmenilo násled
kom dedičstva alabo pôžičiek medzi meăťanmi a cudzincami a z obchodnych vzťa
hov; kráŕovské omilostenie pre ăiadajúcich väzňov; mandát palatina Pavla Es
terházyho o vyhotovovani odpisov pre notára z Brezna Imricha Gabriela Esterhá
zyho; rozhodnutia nadriadenych úradov o odvolaniach meăťanov v majetkových a
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záležitosť
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Sprievodné listy pre nákup dobytka; oznam o predaji panstva Loslavskej dynas
tie v severnom Sliazsku, ktorého vlastníkom bol Gabriel Plavetsky; správa o
vykonaní kontroly všetkých mier a váh a ich originálov patriacich mestu; adikt
uhorského guvernéra Jána Gaăpara o vyhnani Židov z mesta; spory o vinice vo'
vajnoroch; výkaz poplatkov mesta na vydržovanie vojska; patent zakazujúci voj
sku plieniť polia; dodávky sanitry a puãnáho prachu pre vojsko; sprievodny
list Hákociho pre vinohradnikov; poverenie grofa Jána Pálffyho likvidovanim
zvyškov Rákociho povstania; nariadenie o preventivnych opatreniach proti roz
ăirovaniu moru; spor s uhorskym primasom Forgáčom.o desiatky z vina; protest
manželky kremnického slovenského kazataľa Tornaya proti rozhodnutiu súdu o jej
majetku; majetkové spory moãťanov (o hostinec K divochovi, o domy, vinice a
i.); dedićská spory; úprava o preprave munície do Nitry; spor s prepoătstvom
pre zanadbåvanie cintorinov a patronátneho práva zo strany mesta; vyšetrova
nie bratislavskych študentov obvinených z krádeze v arcibiskupskej kúrii; vy
máhanie dlhov; ubytovanie účastníkov snemu.
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v januári 1713; výkaz prác a finančných nákladov spojených so stavbu divadla;
stanovenie výšky ročného predplatnáho na divadelná låłe; výkazy o príjmoch di
vadla; správy o stave a činnosti divadla; vykaay stavebného materiálu pre
stavbu divadla; zápis o stavebnej, policajnej a požiarnej prehliadke budovy
divadla a reduty; zoznam predplatiteľov divadeľnych.låzi; skica a ponuka na
vyhotovenie kresiel do divadelnych låži; spory mesta s gråfom.Csákym o nájom
nú'zmluvu.
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sh? 0 nagrafke
Hasdalénﬂ
KﬂPucEFovej'l ohoda o
ktürnm
sa má
srdHýoh.bratov; revízia sporu Jána Amara V.
postaviť kostol milo
mk
I
i trhový
_
c h cien
potravin; vymáhania dlhu 9000 zlatých preJa tltnľﬂﬂyhﬂí
úprava
'
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roch, Lamačí.a v meste (polia, lúky, záhrady, dvory, majere, lesy, kameňolomy,
budovy: radnica, divadlo, vodné kasárne, bitúnok, budova na cintoríne sv. Já
na, msstská váha, mestský lazaret, búde na cintoríne pre chudobných, ústav pre
malé siroty, hostinca, budova strážnice ,Kotva', budova mestskej gardy, lode
nice na Hivách, budova požiarnej zbrojnice,_mýta, búde strážnice mesta, stráž
ne búdky na poliach a viniciach, hájovne).
Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká.
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Súpis majetku uloženého u izraelských sirotskýoh otcov pre židovské siroty.

_

Originál, papier, nemecká.
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1701
Vymáhanie dlžoha1 „atýkanie
. a Vľpočúvanie vaznov a svedkov
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d
Ûĺĺůbí intervencia za vydanie zálohovanýoh ă parkov Kláre Székalyove.
' 0 ľlﬁdy J.kľmáhania

Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a_madarská.
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tament Wolfganga Hagana.
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Ûdpíåyi
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Pomocné knihy
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usporiada nie sirotskej pozostalosti. po Plankenauerovi
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_
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havo, s ých Penazí,
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v Brat is la ve z Tusk ov íč ovh o d e d 1 ě
stva a revízia majetkových
sporov tohto dedičstva; mandát o zákaze vyberať od
_
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_
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.
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Nariadenie Un

H. 1 23/CL

_

latina“

'
3° a °'é
Hpúrľ i 1
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Vľkonávať sitárom, hrebenárom
kefárom.rBme:i:fveHoie
za vydanie

'2437

S12433

2. 8P 1: 3

1100
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lglnålľl UČPÍBF. papier, 1azin3ká_

Inde: k mandátom.Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskoj
rad3_
.
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H mlﬁůlv; ualabudaui. <1

ív

1124 1787
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1 17/CL
~

Originålľl ÛÛPÍB3: Ppier, 1oz1n5ká_

Podací dennik k spisom od Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady.
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17031

dåľľľ ) Pre vojenskú
nick
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II R22/ob
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nagzaãe enie :enežných a majetkových záväzkov;
ﬂlﬂ 0 aniach.

papier,

HÉÍHP B Prodej tabagu

of

latínaká

1702

aajetk OV4

a

Opevňovanie Podhradie; intervenoie v majetkových a dedičských sporoch meăta
nov a ăľachticov; ubytovanie študentov teologickej, právnickej a filozofickej
fakulty kráľovskej univerzity; zriadenie hostinca na Kamzíku; stavba blumen
tálskeho kostola; odročenie svåtomichalského výročnáho trhu v niektorých kra
joch pre mor; vypočúvanie svedkov (meătanov a cigánov) pri vyăetrovaní príčin
požiarov v meste; uväznenie kniežaťa Jána Friedricha Saského v Batislave;
úprava o poskytnutí finančnej pomoci kráľovi pre obranu proti Turkom.

Dﬂpĺßjľ,

Br

ÛTÍEÍHÜJ,

ch

_

Ar

ia..

Yﬂzna
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u

I

Bprávu o Hárii Cecílií Flzítzí Éancflárie bratislavskámu magistrátu
1P

lnení

'

ﬂﬂfíﬂﬂﬂnle

'

593 PPE bigamiu'

'

aby pndal

o zadržani tovaru kalvínskľßh obchodníkV 'fłlsd anie správy o
anﬁakĺm tůľﬂľůﬂã Hrovnanie sporu medzi bratislavskými Bĺtármi
D? S anglickým
H il hů
5 tﬂkármi,

. 67

_ 56 _
hlásenie o no

rﬂť d“b°†á dľEV° HH 0Prevu Bratislavského hradu

Ha 1 11/GL

12445

139

ského magistrátu;

Originály, odpisy, papier, letinská a nemecká.

H. 1 14/GL

12446 *

Sﬂheľera 1 adaúdauěha

a

rﬂvßã núkaza
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H. 1 14/CL

139

Originály, odpisy, papier, latinská a madarská.

12443

'

1710

H. 1 16/GL

m

výzva odovzdať alikvotnú česť snemovej dane; prijatie kráľovského komisára
na voľbu magistrátu; majetkové spory; vyriešenie dedičskej pozostalosti si
růt po nebohom Hikuláăovi Ibelhokovi; úprava na dodržiavanie artikúl bratis
lavskych tesárov e spory s neketolíkmi; povolenie vstupu obyvateľom Budína do
Bratislavy, lebo už pominulo nebezpečenstvo morovej nákazy.

v

139

ch

ív

Úprava o zechovávaní spravodlivosti pri voľbe mestského magistrátu a prihlia
daní na vhodné a kvalifikované osoby; stavbe plávajúceho mosta cez Dunaj; ma
jetkové spory meăťanov; skonfiăkovanie peňazí Rákociho prívržencovi Šteíanovi
Beloghovi; oznámenie, že zástupcom.prefekte Uhorskej kráľovskej komory ostáva
nadalej grčf Ján Juraj Szünyögh z Budatína; správe o priebehu morovej nákazy;
vyžiadanie hlásenia o stave majetku popraveného Tomáša Plankenauera, Rákociho
prívrženca; úprava na zmierenie cechu tokárov a sitárov; úprava o rešpekto
vaní artikúl tesárskeho cechu.

N 1 2

Opatrenia na predchádzania morovej nákaze;

I.

1709

opatrenia na 1Ězíidžziĺożiãżĺgivygĺgovaného Pre voľbu mest .

1713

pre vre ž du,

' ' 7/GL

140

odloženie výkonu t res tu Vavrinca
_
_úprava o trestaní rozălroveteľov
správ o mo

prijatia Kráľ

4

vyžiadanie
správy ovských
pre Uhorsku
kráľovská
komoru
z
_
,
k°mi5år°V
Vľﬂlﬂných
na o voľhy
mestského
ms

diny Hagciani.

12442

140

Ûríßĺnålľl UÚPÍBE; Papier, letinská.

Eistrátu ,

Originály, odpisy, papier, latinská.

' ' 5/GL

zverejnenie novych ertikúl tkáčskeho cechu
správ: o mínle
:oroveJ nákazy; _
e
vaných na trhoch v Bratislave; záznam.o rozostevení vojsĺzck Z šáhacĺi püužĺ
radcﬂv.: na r 1 a d enle
. zaplatit
_ snemovú taxu
'
vo výške 1000 zlatých.u ove omorskych

139_

Pozvanie bratislavského'magistrátu na zasadnutie snemu; vyrúbenie miernejăie
ho poplatku za potravinový tovar; požiadavka na zabezpečenie ubytovania pre
účastníkov snemu; ohlásenia voľby členov mestského magistrátu bez účasti krá
ľovskych komisárov; výzve vyslať delegáta do Uhorskej kráľovskej kancelárie
na prerokovanie výdavkov na opravu hradného mosta a Bratislavského hradu pri
príležitosti zasadanie snemu; protipožiarne opatrenie počas trvania snemu v
Bratislave; správa o voľbe magistrátu.

H 1 2

Br

1708

1712

Požiadavka vyslať zástupcu mg3t3kéhO'mB Blstrátu
_
' na kenonickú vizitáciu do dåuu
sv. Hartina': úP ra va na zabránenie morovej. nákazy v evanjelickej
_ _
_ škole; úpra
va o vyčisteni ulíc po č as zasa d anle
' snem v Bratislava; zabezpečenie
_ ubytova
nie pre účãstníkov snemu; zabezpečenie mimoriadnych cien potravín počas aug.
movaníe
t '
.
_ Pozvánka Pre mesto
_
tie snaàní prava
úpravao do
Ů :rĺĚ:ÉÍ»£:;;ítaZ:
Ľľáľa,
na zasadne.

Nariadenie o prijatí dvoch tovsrišov z budínskeho kožiarskeho cechu do bratis
lavského cechu; odročenie sporov; oslobodenie od výkonu trestu smrti nad án
nou Oregusovou, odsúdanou pre zabitie plodu; schválenie voľby'magistrátu; na
riadenie podať hlásenie o priebehu morovej nákazy; zákaz vyvážať zlato, strieb
ro a med z Uhorska.

12441

r H enłu zaübata
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kráľov

Qrĺßĺnålľl ÛÚPÍBI: PEPiar, latinská a ma&ar5kå_

Originály, odpisy, papier, latinská.
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vy

'
oznámenie o vyúćtovaní palivového dreva dvorskou kanceláriou;
vozvolenom konzulovi.
_

mesta pred šírením.
' núka .
_
_
“°r°'°J na voľbu
'Y' mestského
'Y“5hH“1° magistrátu*
ů1h°Yl ůPPﬂ?Hna 0 1 Príaati
sky ah komlsárov, vyslanych
d .

upomia
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_
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nn na zaplat 'aule dlhov'

s eva maüetku ro
O

F
skeho cechu a O dodržiavaní ich privilégií. prijatia
vni ČIEIIOY E10
'
Preco
kov hradu
do cechu mrárskych uajatroý. postave .
.
t úž
.
palatíne Pavla Esterházyho. I
nie 8 r G k mostu' oznámﬂnia O smrtí

Originály, odpisy, Papier. latíuská a nemecká
1244
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H 1 39/ch
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EÍÉÍÛVBÍÝ mandát o oprave a 'V č'15 ± an 1 Ûĺﬂﬂt Pri Príležitosti voľby nového uhor
Ekéhů Pﬂlﬂtĺﬂﬂa HB ktorej sa zúčastní a Ů kráľovná Alžbeta Kristína'
'
I
11I'ČEl1ĺB
Prlmeranych
dávok na voľ U? Pa la tí na.. urgencia zaplatiť vojenská dávky;
__
úpra_
*H 0 Pľľdﬂtí kráľovských radcov pri Príležitosti
' '
voľby mestského magiaurútu.
I

VÍEHČF ﬂhývateľov Podhradie'l

úPľﬂva o vysielaní mestských zástupcov na augm

Yymáhanie dlžůb; nariadenie o s Pﬂľovení odevov po osobách postihnut
'
ých morom,
ktoré ležia v mestskom 1
±
funk cie mestského kapitána,
azŕra správe
E' apráva
° ÜVÛČHHÍ
Fischera do
lekárov
o šíreníJána Teofile
'
ÜÛPÛVÛJ
ﬂﬁľﬂﬁľ'
úprava
o zabezpečení dreve na vystavbu voJenskych
'
'
.
' hradom;
kasární, oprave ciest
pod
??ă15dHnĺB BPľåYľ o meatskom.ho
dá:
tenia snemoveã dane.
apa
ani za posledné roky;

“r5'n°ĺ5 BE'5HP1E

Originály, odpisy, papier, latinská.
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Ar

Originály, odpisy, papier, latinská.
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H. 1 12/CL

Príkaz urovnať spor Iatejs Wegenhüttnera s koželuhmi;

'244B
140

nariadenie o uzavretí

1715

,

_

Üľßencie zaplatiť snelvú dan

'

I. 1 IT/cb
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I

_

Iăkﬂi “h7t°VHf T05520 V domoch ăľschtis DV;

__Û
§5

=±

|

__

_

63

_ 59 _

jetkové spory meăťanov a exekúcie majetkov; 'úprava o voľbe mestského magistrá
tu bez účasti kráľovských komisárov; správa o Odsúdení ddstojníka Jána Petra
Tazu; úprava o obedzení stykov s Horavou pre morovú nákazu; vyžiadanie zo
znam úredníkov Uhorskej kráľovskej kancelárie.

mi Pre bigamiu;

majetková apury.

vy

Vľmáhať neúmerne
1
`
Zuz
'
.
urgancíﬂ na vyruvnﬂnša daňﬂvých nedoplzżĺoíillãrovaů Pre vraždu svoůho manžela;
tora milosrdných bratov.

üriginály, odpisy, papier, latinské a madarská.

ůdpĺﬁy,

I

papier,

124

141

Zákaz ubytovať vojsko v dome gråfa Jána Szünyogha; spory O platenie dlhov;
udelenie milosti Jakubovi Zellnerovi odsúdenému pre bigamiu; úprava O prijatí
kráľovského komisára vyslaného na voľbu mestského magistrátu; vyžiadanie zo
znamov domov určených na ubytovanie delegátov počas snemu; úprava O zachová
vení vojenských predpisov; úprava o prechodnom ubytovaní a poskytnutí stravy
vojsku Bagnianovej légie z Talianska; správa o trnavakomemaliarovi Jozefovi
Heckelovi odsúdenom pre vraždu; napomenutie bratislavských cukrárov pre ich
príkoria, ktoré robia budínskym cukrárom; správa o odovzdaní cintorína sv.
Martina evanjelikom; vyžiadanie správy o hospodárení mesta; zverejnenie pri
vilégií bratislavských cukrárov.
Originály, odpisy, papier, latinská.
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H. 1 ;22/cl.
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Originály, odpisy, papier, letinská, nemecká a madarská.
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Originály, odpisy, papier, latinská a madarská.
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H. 1 29/GL

_
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N. 1 23/cz.

Hariade nie
' Uhorskaã kráľOvskeJ komory spravodlivo rozhodnúť spor rodi

M2
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uz.zz§:*“:„: .;†; :`:;ż:,`ż ”:;:::::`”::"::ŕ

:E318
rodinou
Schmiåtotůui
e eárov
ktorí

ú

úpr°'“ ° Zﬂbvzpečení
ubytovanie Pre ( Hr t':ĺlár
era
_
1
nych)

trátu a jeho potvrdení; úprava O platení mta Prae áhu voľby mestského magia
chodníkov; zákaz ubytovať vojahn V dome kráľovzkéhk Ľskľch ãlechtlcov a ob
Štefana Csatårľhoi Povolenie vykonávať tokársk
O Dmnrakého raglstrátﬁra
úprava O dodrãovaní cechových artikúl; amernic: šzżaﬁããﬂšazečiaĺzãlcechu E
s s
'
tu; vymáhanie zaplazanía Bnamnv e . t
o magistrá
akú knngragăciui
J B171 Úprava O vyslaní delegátov na krajin, _

ürißinálľu odpisy, papier, latineká a maåar3g5_

Úprava O zabezpečení ubytovanie pre účastníkov voľby komisárov do Uhurskaj krá
ľovskej komory; dekrét O vyslaní kráľovských komisárov na voľbu mestského ma
gistrátu; nariadenie zakročiť proti neprístojnostiam pri vyberaní cirkevných
deaiatkov z vína pre ostriholského arcibiskupa; vyžiadanie informácie pre krás
ľovského kancelára o dlhoch lekárnika „U červeného raka' Jána Reisingera; od
ročenie sporu tokárov; odsúdenia obvinených z krádeží; správa o prijímaní do
cechu cukrárov; urgencia zaplatenia nedopletkov na snemových dávkach; oznam
o odložení zasadnutia krajinskáho snemu.

12452

N. I 29/GL

es
t

Nariadenie Uhorskej kráľovskej kancelárie O prijatí kráľovských komisárov vy
slanych na vOľbu.mestskéhO magistrátu; majetkové spory; vymáhanie dlhov; na
riadenie O likvidác'i nepokojov ľudí, ktorí nesúhlasia s rOzhodnutím.magistrá
tu; zákaz mýtnikovi lásilne odoberať tovar od obchodníkov; informácie O no
vých úpravách pri voľbe mestského magistrátu; príkaz pre trhových dozorcov,
aby nedovolili obchodníkom stavať stánky v blízkosti kostola trinitárov; zá
kaz priekupníctva s potravinami, najmä s rybami; úprava o zabezpečení ubyto
vanie pre účastníkov krejinskej kongregácie (snemu); oznam O mimoriadnom za
sadaní súdu.
,

17%

Ûrigínăly, Odpísy, papigri latínská a maaarská
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,

_

konventu
'
vVypočutie zástupcov
_
_
sv. Martina
v Pannonhalme a dedičov Pongrácovcov
BPÜÍÛ Ú Vĺﬂĺůﬂa Iajetkové spo ľľi Príkaz na Odstránenie ve
:
emo n lo pristátie tureckému legátovi Ibrahi
.
55530713 vyžiadanie hlásenia O vy l dku
_ EÛ71
nie aprákľ O riešení vlastníckych Ézzahovvãĺhĺ ĺåíäskéhà magistrátu; Íyžlada'
hania dlžôb E dañnvých neda
'
u e
o maaetku manželov; vynú_
platkov' ž
.
dinála Csákyho; úprava 0 vybaranĺlmýtăagåsãło ãabezpečenie ubytovania pre gay.
fa Juraja Erdddyho za predsedu Uhorskej kráľożﬁktřcĺvi °znam ° Vľmanovaní grå_
účastníkov krajinského snemu.
aa omﬂnyi úprava 0 Uﬁľtovaní
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H. 1 32/(IL

Br
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prava Ů vymáhani úrüküv od klåă'

H mačarská

I'
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zákaz

142

üznam Uhorskej kráľovskej.kancelárie, že na voľbu magistrátu' nevyšlo svojho
'komisára; łrozhodnutie o odsúdení a potrestení previnilcov dvadsiatimi palica
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N. 1 35/GL:
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Nariadenie bhorskej kráľovaka. ka
lár
chirurgami, holičmi 3 parochnå
nee ú ie a Palatína zmierniť rozpony maązí
níkúv Bn.mu_ vyăiadani
ﬂľmlu v Prave O zabezpečení ubytovania pre účas±_ .
Oznam O ?ySłani kráľovszýzãrívăioáżenových
nedoplatkoch; pozvánka
na augm;
0 s ov
.
Ü určanĺ ÛÍBH Petravíni smernice Pre :arZ°ľbu'maatBkéh° maglstråtﬂi úprava
zincem; majetková 590,? mμšťanot. rozã V3 ciest a ulíc; zákaz výčapu cud_
_
l
odnutie O1 znovupostavení plávejúçaha
_
mosta cez Dunaj;
žiadosť u puﬂkytnutie
“bytů
rade“ Rakúﬁkůã kancelárie. Bar 1 adenie rešpektTan ť
a pr“ Jána Juraja HanaE*tfB:
Ľĺkúl kováčov a rovno právnosť
I
Ota
dodržiavaní'
všet
h č1
. °°°h°7ý0h ar
ůﬂplatkov snemoveJ' talľa. zákaz stavať
ky“ v Bratislava
“BUY Giﬁhai aráuu_
vymáhanie zaplatenia ua
Üri

Eĺnåhl ﬂůvíßra PaPía: , 1a†.:1uahň_

i

___í_
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1723

tﬂí stanovenie dennaj uz Č? Brchitaktom.a murárom.vn výška 45 denárov; úPľﬂťﬂ
o trestaní a vyhnani tulákov H Výtržuihav
_
kazľi úprava o pufínnej účasti všetkých ěleããżtrenia Proti šíranlu mÜrD?Hj ná_

'
ovolaní evanjelikovi
Jánovi' Jur a'ovi
j
Úprava o dodržovaní cechových artikúl a p
Stollerovi vstúpiť do cechu; majetkové spory maătanov; požiadavkn_zabezpečiť
'
tiáka Haaselroda; úprava o prijatí
ubytovanie p re vojenského radou grofa Fran
držiavaní nn

lai

'
B ;
prava Û Pﬂﬂkytnutí ub
tüvania Vﬂjﬂkﬂi
ﬂrgencia Vľľﬂvnať ned 1
_
`
.
_
Ü3 HH Sviatky av. Tomáša a božieho narZãeňi:y(: P ľoaňnakaa
dani; zåka“ur gencia
Btľﬂľ'
Oeio echopetorum);
.
dvojročnych účtov mosta'' Üzﬂﬂm 0 Príprava zákona o súdnom odvolaní; aúpía t1a_
čív od, roku 1712; úPrava o podávaní pglračných hlása
El l
ni ° tlﬂčĺi Úprava o zv
rajňovaní cien predávanáho tu `
.'
VEPH na trhu a záka
'
o sú pise rodín s udaním ich
.
3 PrlﬂkupníctYa: nariadenie
'
náboženskej príslušnosti.

kráľovského komisára pre voľby mestského magistrátu;d úprava
o do
kym.cukrárom.a
obchod
riadení a smern í c; úp rava o povolení vstupovať vie ens
' t
níkom.na trhy; opatrenia proti požiarom; vymáhanie zaplatenia snemovej any.
Originály, odpisy, p apier , latinská.
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Ûľíßíﬂãlľu eﬁpíﬂľa papier, 1az;n,ká

'
'
i daňového vyúčtovanie;
Príkaz vydať zadržané vec i ándrejovi Wolfovi, vyžiadan e
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Úprava o voľbách mstského magistrátu bez účasti kráľovských komisárov; vyžia
danie správy o možnosti výstavby vojenského úradu v Batislave; požiadavky za
"
h komisárov; oznámenie o devalvácii
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peňazí; smernice o zachovávaní ostražitosti pred cudzincami, bludármi (Here
tikmii a zajatcami z Turecka; 'vyžiadanie správy o evanjelickych čižmároch;
vypočúvanie murárov a kamenárov pri zostavovaní nových artikúl; nariadenie ua
rovnať spory a nazrovnalosti medzi måsiarmi; vyžiadanie správy o rozpore me
'
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Vľłĺﬂﬁﬂﬂíi aprávy o dodržovaní poľovníc kych úpra
' 1
ledovaní zločincov a tulákov; úprava o zákaze účástĺmzĺghcãnĺksúůnﬂäpgrana5
D
ov z
oka Tu.

meăťanov; vyžiadanie správy o udalostiach na trhu; vymáhanie daňových nedo
pletkov z domov Klobuaickáho a Wesselényiho; vyžiadanie správy o spore komi
nárskych majstrov; žiadosť pezinského farára o prijatie do mestských služieb;
spor o dom a záhradu bratislavských kapucínov; vymáhanie snemovoj dane; zá
kaz ádamovi Jãgerovi splavovať drevo po Dunaji; zákaz uhorským obchodníkom
vstupovať z územia zabrsnáho Turkami do mesta mimo doby výročných trhov; in
formácia o plavbách na Sicíliu; informácie pre obchodníkov o podmienkach lod
náho vybavenia pre pristávanie lodí v riečnom.príetave na sicílskej rieke Flu _
mendosa; úprava o vyhosťovaní tulákov a povaľačov z meste; preradenie učite
ľa alstettera z evanjelickej do katolíckej školy.
'

rocks a Arménska
br 5 ti ﬂ1f'ﬂkÝ0h_Výrﬂčných trhoch,_
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príchodu do Bratislavy;
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pora obchodných stykov so Sicíliou;

nariadenie o súpise

povolenie pre cudzích tokárov zúčastniť sa na výročnom.trhu.

üriginály, odpisy, papier, latinská.
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Úprava o voľbe mestského magistrátu bez účasti kráľovských komisárov; vyžia
danie správy o hospodárení mesta; príkaz dozerať na prísne svãtenie nediel a
l sviatkov i ?? žiadanie predložiť rozpočet mesta na schválenie; úprava o vyka
zovaní tulákov z mesta; príkaz na vydanie tureckých zajatcov áthanása Tauziho
a Michala Cagioniho vojenskámn súdu; úprava o povinnom hlásení dezertovaných
vojakov; úprava o prísahe novozvolaného mestského magistrátu; nariadenie o
ubytovaní vojska Leopolda Pálffyho; úprava o účasti členov cechov na proce
siách; smernice pre uskladñovanie vojenského šatstva a výstroja; úprava o kon
trole lekárov a lekárnikov; vyžiadanie správy o zhabanýoh veciach obchodníka
Michala Theodora, vyznavača gréckeho obradu; nariadenie o prijatí gombičkárov,
organizovaných v cudzích cechach, do bratislavského cechu; príkaz poskytnúť
potraviny a krmivo tureckým.poslom; úprava o znížení cien obilia; vyžiadanie
správy o hospodárení mesta.
Originály, odpisy, papier, letinská,
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Nariadenie rešpektovať rozhodnutia kráľovskej rady pri voľbe msstskáho magis
trátu; vyžiadanie správy o våznenej Katarína Böhmovaj pre vraždu dieťaťa;
úprava o voľbe mestského mgistrátu za účasti vyslanáho kráľovskáho komisára;
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Príkaz odsúdiť Katarína Böhnovú na trest smrti pre vr žd di ťaťa
ú
voľbách
mestskáho
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E
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vyžiadanie správy o stave domu kráľovského radou Pavla Jassiho a o ubytovacích
možnostiach v tomto doma počas snhmu; správa o predkupnom.práve na pozemok ba
rdnky ﬂaholányiovej; voľby mestského magistrátu bez účasti kráľovských komi
sárov; úprava o zložení richtárskej prísahy po voľbe; opatrenia proti požiar
rom; úprava o habaní a opaľovaní kalandárov s dodatkom nemorálneho charakte
ru; nariadenie o predklsdaní daňových účtov; vyžiadanie vyrovnanie daňových
nedopletkov; úprava o výmene a platnosti niektorých domácich a cudzích peňa
zí; zákaz tlače kníh bez predchádzajúcej cenzúry; vyžiadanie správy o výsa
dách cukrárov; príkaz odstrániť ruch na trhu v okolí konziliárnaho domu; pod

príkaz zaistiť vraha Antona Pfneisla;
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Úprava o voľbe mestského magistrátu bez účasti kráľovského komisára;
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Úprava o výkone súdnej právomoci podľa predpisov; úprava o riešení sporov a
ezekúcií; zákaz pristupovať evanjelickéma členovi mestskej rady k zajatcom.a
vãzﬁom obvineným z nepriateľstva; povolenie stavby domu na Podhradí vedľa prie
kopy v blízkosti Pálffyho záhrady; prehliadky rožnáho dobytka v čase infekčnej
nákazy; urgencia správy o mestských účtoch; vymáhanie daňových nedopletkov;
úprava o zverejnení vyhlášky o peniazoch a dodržiavaní jej ustanovení; vyžia
danie správy o stave lekárne U orla, ktorú vedie barőnka Hednyanszká; vysla
nie zástupcov mesta na krajinský snem; nariadenie_o stíhaní rozvratníkov a ne
spokojencov; vykázanie tulákov a žobrákov z mesta; majetkové spory meăťanov;
nariadenie o pravidelnom podávaní informácií o počtoch nekatolíkov, ktorí boli
prijatí do zväzku mesta na základe sobáãa; zákaz priekupníctva na týždenných
trhoch; povolenie výčapu vína a piva na Špitálskej (ulica Československej ar
mády) a Dunajskej ulici; vyžiadanie správy o účtových nezrovnalostiach a ťaž
kostiach ze roky 1730 a 1731; vyžiadanie správy o slovenských obuvníkoch'a ich
výsadách; úprava o voľbe mestského magistrátu bez účasti kráľovských komisá
rov; nariadenie o poskytovaní povozov pre prepravu dreva zo svãtojurských le
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Yyžiadanie informácie o mýtnikovi Jurajovi Laichovi a jeho ponechanie vo funkŕ
cii; úprava o voľbách mestského magistrátu bez účasti kráľovských komisárov;
majetková spory meăťanov; smernice o postupe pri prejednávaní sporu kráľovská
ho radcu barôna Eildendela a Kienleho; vyžiadanie správy o množstve vyvezená
ho dreva obchodníkom.adamom.Jãgerom; _oznam o termíne zasadnutia krajinskáho
snemu s vyslanie zástupcov mesta; príkaz na vyslanie jedneho zástupcu mesta
ku kráľovskema radcovi na inštrukcie o daniach; vyrovnanie daňových nedoplet
kov; zabezpečenie ubytovania pre účastníkov snemu; nariadenie o súpise bran
cov v meste na doplnenie kráľovských pešiackych légií; nariadenie o oprave
ciest na Podhradí z mimomýtnych.príjmov; vyžiadanie správy o ubytovacích mož
nostiach vojska v dome gråfa Leopolda Nádasdyho; zákaz prechodu osôb z Poľska
do Uhorska bez prepúăťacích listov a sledovanie cudzincov preoblečených za re
hoľníkov; odvody brancov na obnovu peăiackej Schullenburghovej légie; úpra
va o'preprave šatstva pre peăiackych novobrancov légie Leopolda Pálffyho; manŕ
dát o platení mimoriadnych dávok v hotovosti a v obilovinách;" vyžiadanie správ
a opisu vojenských zbehov; zákaz vstupovať osobám z tureckých oblastí do mes
ta bez prepúăťacieho listu; zákaz prijímať do zväzku mesta židovských tulá
kov; vyžiadanie informácie o nákazlivej chorobe dobytka; vymáhanie daňových
nedopletkov; zákaz trhu v blízkosti konziliárneho domu.
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ku lágiu .Karolianu'; sťažnosť poľovníka Martina Fronhofera; vyžiadanie súpi
su brancov a vykúpených koní pre Peătiansku župu na vytvorenie novej légie;
úprava c dovoze dreve zo svãtojurských lesov na Bratislavský hrad; vyžiadanie
mestského rozpočtu pre Uhorekú kráľovskú kanceláriu na schválenia; Vľůíﬂůﬂﬂíﬁ
správy o mlynoch na potoku Vydrici, patriace ăpitálu.sv. Ladislava, ktoré ne
skor cdkúpil Ján Link; vyžiadanie informácie o dodržiavaní kráľovských úprav.
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Úprava o volbách mestskeuu magistrátu bez účasti kráľovskáho komisára; zákaz
vojenským osobám vstupovať do mesta, aby sa neprenášala morová nákazﬁř zákaz
nočných hier a zábav počas moru; nariadenie o opravách ciest; oznam o pre
chode vojska Eönigszegovho regimentu a nariadenie postaviť mobt cez Dunaj,
ktorý v zimnom.období demontovali; nariadenie zekopávsť uhynutý dobytok; prí
kaz prenasledcvať tulákov; úpravy o stykoch mdzi Uhorskom a Rakúskom počas
moru; úprava o zadeľovaní vojakov do plukov bez prítomnosti kráľovských vo
_jenských komisárov; oznam o stiahnutí znehodnotených kremnických zlatých minŕ
cí a holendských mincí z obehu; správa o zhabaní citrånov Židovi Hirschlovi;
vyžiadanie účtov za rok 1730; nariadenie o prenasledovaní vojenských zbehov;
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Nariadenie vyrovnať danove nedopletky za roky 1737 a 1738; zákaz nﬂPP1PU5tĺť
'
doimesta nikoho z Budína, lebo je tam rozšírená morová nákaza; príkaz tras
tať vojenských zbehov; úprava o dodržiavaní príkazov o opatreniach proti ší
reniu moru; nariadenie doriešiť spor rybára Fuxa s rybárskym cechom; vyžia
_
danie hlásenia o výskyte, resp. pobyte osob z tureckých oblastí v meste; vy
žiadanie správy o stave sporu o výsady mladších nemeckých a slovenských maj
strov obuvníckeho cechu; vyžiadanie správy o nevyrovnaných
účtoch_ mesta za
.
rok 1732; zákaz púšťať do mesta osoby bez sprievodného listu, najma počas mo
ru; vyžiadanie privilégií všetkých cechov na nazretie; zákaz vstupu potul
ným.obchodníkom.z Trenčianskej, Turčianskej a Nitrianskej župy do mesta kvôli
nerozšírovaniu morovej nákazy; požiadavka obsadiť miesto mestského fyzika po
dľa možnosti katolíkom; oznam o autentičnosti listín, ktoré vydala kaločská
metropolitná kapitula a spečatila ich červeným.voskom; zákaz konania trhov
počas moru; zákaz vstupovať Židom do mesta a Podhradie; nariadenie o uzavre
tí ciest v období moru; úprava o činnosti pošty počas morovej nákazy; naria
_ denie o spaľovaní odevov po morom nakazených osobách; vyžiadanie správy o da
ňových nedoplatkcch; výkaz študujúcich evanjelikov; úprava o doručovaní poš
ty cez dunajský prechod; vyžiadanie mestských účtov.
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úprava o predchádzaní morovej nákaza; vypísanie odmen jednej zlatky za chy
tanie vojenského zbehe; úprava o opatreniach proti šíreniu morovej nákazy do_
bytka; príkaz zlapsť vojenských utečencov; vyhostenie Anny Sabíny Badsrovej _
z mesta pre odpadlíctvo od viery; znovuzriadenie zdravotnej komisie mesta v
období morovej nákazy; trestanie remeselníkov pre ich neúčasť na procesiách;
mandát o poskytnutí stravy bavorskému vojsku nasadenámu proti Turkom; naria
denia o prenasledovaní nočných tulákov; zákaz zaťažovať kláštor alžbetiniek
poplatkami; nariadenie doriešiť spor medzi slovenskými a nameckými obuvníkmi;
zákaz púšťať do mesta Židov, Cigánov a tulákov; oslobodenie mesta od povinr
"
nosti ubytovať vojsko cez zimu; vyžiadanie výkazu bratislavských študentov,
nariadenie o vykázaní osôb, ktoré sa zdržujú v meste z tureckých oblastí;
*
:. rozhodnutie o uvoľnení 1500 zlatých na
úprava studne pri~ bráne sv. Michala
úpravu dunajského brehu'l smernice o skrátení štúdia.
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tlač kalendára medzi Hichalom.Landererom a Erantiákom,Speiserom; zákaz turec
kým obchodníkom vyvážať zbrane; úprava o opatreniach na zamedzenie požiarov;
opis osdb, ktoré ušli z väzníc Šopronskej župy; intervencia za prijatie Ondre
ja Bona do kožuáníckeho cechu a do zväzku mesta; zákaz typografovi Landerero
vi tlačiť kalendáre a v prípade neuposlůchnutia ich habať; vyžiadanie infor
mácie o neo P rávnenom vyberaní mýta od munkáčskych obchodníkov; urgencia výka
zu cudzincov; pokyny o jarných úpravách Dunaja; nariadenie postarať sa o dve
stotiny vojska, ktoré príde do mesta; vyžiadanie výkazov o príjmoch a výdav
koch mesta; intarvencia za povolenie postaviť mlyny na Hlynských nivách zv.
lühlau; vyžiadanie účtov z prevádzky Zelenej izby (Grünstübl) na revíziu; vy
žiadanie správy o dražbe mestských pozemkov; zákaz vybavovať záležitosti ob
čanov s Uhorskou kráľovskou kanceláriou prostredníctvom mestských legátov;
úprava o súpise pozemkov; mandát o ubytovaní vojenských dôstojníkov.
~
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nar aú.niB architekt
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Smernice pre voľbu mestského magistrátu; majetkové spory meăťanov; úprava o
odpredaji hnuteľností baråna Úiesenhüttera na dražbe; vyžiadanie artikúl pe
károv e výťahu z artikúl mãsiarov, sitárov a sklenárov; úprava o dodržiavaní
lehoty jedného roka pre garbiarskych tovariãov na dosiahnutie titulu majstra;
zákaz prijímať cudzích tulákov do mesta; zákaz predávať kalendáre, ktoré tla
čil Michal Landerer; príkaz zadržať vojaka Františka Therezella, ktorý unie
sol dcéru kapitána lazzarelle; príkaz zaistiť ženy, ktoré ušli z väznice Cse
ladskej župy; patent o dodržiavaní zatváracích hodín u obchodníkov v nedeľu
a vo sviatok; vyžiadanie informácie o neoprávnenom vyberaní mýta od morav
ských židovských obchodníkov; oznam o nástupe gråfa Iikulááa Erdödyho do funk
cie zástupcu riaditeľa Oblastného komisariátu; zákaz súkromných poľovačiek;
príkaz na vypočutie sťažností podhradských stolárov; zákaz prijímať cudzin
cov z loravy, Čiech a Rakúska bez sprievodných listov; nariadenie o súpise
vojnových vdov; príkaz vypočuť sporné strany členov cechu pramárov.

zrevidovanie výsad tabakových fabrik&nta,°rEom o prácach

Originály, odpisy, papier, latinská.
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vyžiadanie správy o vyăetrovaní Antona Bestãndiga, vyberača podpdr na opravu
varaždského kostola sv. Víta; urgencia vyrovnanie nedopletkov do vojenskej
pokladnice; príkaz na čistenie priekop; nariadenie poskytnúť ubytovanie vo
jenskámu veliteľovi grőfovi Jozefovi Starelbergovi; vyžiadanie odpisov privi
légií pre obuvníkov; nariadenie o legitimovaní cudzincov; zákaz priekupníc
tve a príkaz dodržiavať stanovené miery a váhy; intervencia za povolenie cu
dzím sklenárom predávať tovar pred a po výročnom trhu; vyhláška o kurze cu
dzích mindí; povolenie českým obchodníkom so sklom skladovať v meste tovar;
úprava o opatreniach na zamedzenie rozširovania moru; príkaz vyslať zástup
cov mesta na vyúčtovanie na vojenskom.úrade; vyžiadanie pekárskych artikúl
na revíziu; príkaz zatknúť Šimna Balucha, obvineného z vraždy; vyžiadanie
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Nariadenie urovnať spor stolárov s obyvateľmi Podhradie; oznam o povolení vy
danom pre tureckých obchodníkov, aby mohli vyvážať zbrane; príkaz zatýkať vo
jakov, ktorí ušli od regimentov v Taliansku; hlásenie o morovej nákaze dobyt
ka; nariadenie o pravidelnom predkladaní výkazov zomrelých s udávsním príči
ny smrti; úprava_na zavedenie opatrení na predchádzania nákazy dobytka; prí
kaz dodržiavať inštrukcie pri uzatváraní zmluvy medzi miestodržiteľským archi
tektom Heilbergom a bratislavským murárom Leopoldom Huberom o nahradení prie
kop kanálmi; príkaz prepustiť štyroch mestských drábov zo služieb mesta; na
riadenie o súpise pozemkov pri domoch podľa siah; vyžiadanie správy o priebe
hu sporu o lúky, ktoré boli určené pre oblastných kočišov; vyžiadanie mapy
mesta Bratislavy pre Uhorskú kráľovskú kanceláriu, za ktorú zaplatila geomet
rovi Fritschovi 120 zlatých; zákaz rozorávať lúky učené pre oblastných koči
šov; intervencia, aby manželky hradných vojakov mohli predávať na trhu čer
stvé ovocie; úprava o*mersní domov a pozemkov podľa štvorcových siah; stano
venie termínu konania dražby občianskych pozemkov; intervencia za vyrovnanie
nedopletkov deputátneho dreva; revízia komorných účtov mestským zastupiteľ
stvom; príkaz predložiť účty náboženských základin na revíziu.
Originály, odpisy, papier, latinská.
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Rozkaz zatknúť hajdúchov, ktorí zbehli; úprava o opatreniach proti požiarom;
urgencia vyrovnanie vojenských nedopletkov; smernica o výsadbe stromov a vŕb

ãĺrzĺžĺíšsäých mĺﬂﬂtﬂůh B lůľﬂﬁhi vyžiadanie odpisu privilégií obchodníkov;
použití úrokov z 1000 zlatých kapitálu_uloženého u jezuitov na lie
ky; intervencie za prepustenie obchodníka gréckeho vyznania Konštantína Dun
cza z mestského väzenia, ak sa preukáže krstným.listom; príkaz na 513401131,

es
t

Originály, odpisy, papier, latinská.

Originály, odpisy;'papier, latinská.

182

Zákaz vyůať verejné pozemky z povinnosti platiť vojenskú daň; príkaz zatýkať
vojakov, ktorí ušli od svojich ragimentov v Taliansku; vyžiadanie súpisu všet
kých obchodníkov gréckeho a tureckého původu; záznam o prevzatí artikúl růz
nych cechov z Uhorskej kráľovskej kancelárie; zákaz typografovi Michalovi Lan
dererovi tlačiť a predávať kalendáre; oznam.o odstúpení Krištofa Torkosa z
funkcie prokurátora; 'cenzúra kalendárov s anglickými predpovedami, ktoré tla
čil bratislavský typograf Michal Landerer; úprava o zakopávaní morom uhynuté
ho dobytka; zverejnenie patentu o devalvácii cudzích mincí; smernica o vyme
riavaní dávok od novopostavených domov; úprava o osobitnom vedení civilných
a trestných procesov; revízia privilégií cechu sitárov; mandát o dodávkach
potravín pre vojsko; mandát o súpise Židov; vyžiadanie účtov špitála sv. La
dislava na revíziu.
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kﬂ' ččtĺﬂúf ﬂlﬂčĺﬂﬂﬂa E10?? Bpáohal krádež v sliezskom.meste
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ohizmu.pre evanjelikov; úprﬁvﬂ 0 mýta; príkaz vrátiť remeselnícke potreby e
náčinie obuvníkovi Michalovi Reiningerovi; úprava o zatýkaní vojenských dezer
téľUTi BPľ6ľI_o využití úrokov z 1000 zlatých kapitálu u jezuitov; nariade
nie o čistení ulíc.
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PPÍÍBE 1ylúčiť`Bvu Hsrtovú z nároku na čiastku dedičstva; nariadenie o predlo
Šﬂﬂĺ BÚPÍBH Bﬂﬁhýoh I vodných mt s presným označením názvu l vlastníkov'Í u
gencie správy o odhade majera Krojerovcov; spor o dedičstvo; príkaz zazhnúf
pokrsteného tureckého Žida Františka Kramare; záznam.o predaji zadĺžsného do
mu Františka Végha na dražbe; príkaz ukončiť proces Alžbety Blyerovej; prí
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Originály, odpisy, papier, latinská.
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župe; vyžiadanie správy o dodržiavaní 29 zákonných článkov z roku 1741 o ob
ohodníkooh z tureckého panstva; príkaz zatknúť židovského kazateľa lichala
Polgáryho, ktorý ušiel z väzenia; úprava o dodržiavaní rozmerov priekop a ka
nálov, ktoré určil architekt Heilberg; revízia a predloženie cechových arti
kúl pekárov tmavého pečiva; nariadenie o vypočutí sporných strán sochára Kriš
tofa Renthfurta a účtovníka Juraja Finsterbuscha o obnovení sochy sv. Floriá
na; úprava o cenzúre tlače a zasielaní troch exemplárov výtlačkov Uhorskej
kráľovskej miestodržiteľskej rade; nariadenie o vykázaní pochyhných osôb z
mesta a vyšetrovsní príčin požiaru; príkaz predložiť cenník potravín; ozná
menie o narodení arcikniežaťa Ferdinanda; nariadenie o vyšetrovaní skupiny
_
študentov
výtržníkov; príkaz predložiť vyúčtovanie príjmov mesta.

;Ľ:::Ě::Ie::É;i2: ::Ťub5*éh° 5 Adam“ ĺfľůﬂľhﬁ 5 LĺPﬁ0Vekej župy, ktorí slúžia

ktorí sú obvineníoz ;ra::;Ťazm;:d::úI É;e:°vbondr.ja uocßkoal a Jozefa Szallylł
vrhov geometra'Heilberga*: 'nariadenie o zatýkaní
B a' Q mßstskiá
kanalizácia
vojenských
zbehov; půdra
zákaz ná
pu
užívať cudzie mince; patent o ochrane vysadených stromčekov pred rúbauim 5
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Originály, odpisy, papier, latinská.

1755

N. 106 159/OL

136

Ügľﬂľﬂ HB Pľﬂžnejăie obchodovanie s vínom so Sliezskom; príkaz zazknúf Jůzgfl
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Urgencia vyăetriť Qor mãsiarskych majstrov s tovariămi; úprava o dodržiava
ní predpisov počas konania trhov; vyžiadanie výkazov o hospodárení špitála sv.
Ladislava ne revíziu; vyžiadanie správy O úprave brehov Dunaja; oznam o ter
míne dražby mestských pozemkov; úprava o stíhaní zbehov z väznice Šopronskej
župy; mndát o dodžiavaní testamentárnych podmienok nebohého Jána Jeszenáka;
opatrenia na ochranu proti požiarom; povolenie vstupu cudzím kupcom zo §liez
ska na výročné trhy; príkaz stíhať vojenských zbehov; rozhodnutia o prijatí
do zväzku mesta a do cechov; úprava o voľbe mestského mgistrátu.
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úprava o trestaní za vývoz dreve a uhlia.

Originály, odpisy, papier, latinská.
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'

vyžiadanie 'právy O stava :paru oošălulĺnveãanie výkazov Prerokovaných sporov;

vyžiadanie mestských účtov za roky 1751 1754 na revíziu; smernica o predkla
daní tlačených kníh po jednom exemplári Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej
rade; nariadenie o zverejnení privilégií nemeckých a ăcpronských klobučníkov;
úprava o predložení výkazov zomrelých a oåetrovaných; smernica pre zachováva
nie direktívy pre tridsiatkových úradníkov; urgencia na vyrovnanie vojenských
nedopletkov; príkaz na zatýkanie vojenských zbehov; majetkové spory meăťanov;
vyžiadanie správy o priebehu sporu rábskych a bratislavských rukevičkárov; na
riadenie o dodržiavaní mier a váh; príkaz zatknúť vojenských zbehov z Talian
ska; vyžiadanie správy o odňatí miesta na trhu čižmárom z Podhradie; vyžia
danie výkazov procesov; rozhodnutie o oprave ulíc a ciest, ktorú vykonajú ry
bári, pekári a mãsieri; rozhodnutie o umiestení pokladnice podhradských peká '
rov do budovy na obilia; úprava o vyberaní mýta za dovážaný vlnený a ľanový
tovar;
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Originály, odpisy, papier, latinská
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Üľĺßíﬂﬁlľl ůůlﬂﬂlva PﬂPier, latiuahá.

fontány pred Hichalskou bránou; stanovenie termínu dražby mestských Pozemkov;
vyžiadanie správy o stave mestských dvorov a majerov; vyžiadanie informácie
o odhade ceny Fortenhaserovho domu; vyžiadanie správy o množstve vysekaného
hovädzieho dobytka a o daniach mäsiarov; odovzdanie mestského majera gråfovi
Jozefovi Illésházymu; úprava o určení pevnej dane mãsiarom.od jedného kuse do
bytka; smernica o stanovení pevných mier pre rozšírené tridsiatky; urgencia
určiť miesto pre stavbu novej kasárne; príkaz na predloženie nákresu a poskyt
nutie stavebného materiálu na stavbu kasárne; oznam o udelení poľovnáho práva
mestu Hodre.
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Ur5“ﬂ°15 YÍÍHEH prsrokovanýeh 5 PGPOY' emarni
doüľtka; mandát o oprave mostov na dzemí mestﬁ ;:::°ĺĺVan± :urom uhyntueho
3 EVF'l
nt ervenc 1 a za
zap1azan1„ mzdy kom1aår°vi_ 1 1á` _
G ni
Dr P vajúcom moste; vyžiadanie informácie o ve
°
°'id°n°i° V 3ĺr°tﬂľYﬁh záležitostiﬂßhi vyžiadanie výku
v Bratislave': príkaz pradl o žiť správu o stave mstskáho majetku'
zu 9 P°čt°
príkatkäČUY
d
ﬁľžĺﬂťiť Írﬁľůľßkě patan ty

ll
e hovad

I

d

Pogendorfera za pekárskeho majstra
ce v Teleãvárskej župﬁ.

I

3

0

príka; Btgåzívencie za Priåetie Dominika

v
aznﬁv' kt°rĺ ušli 5 Väžﬂĺ'

°*`1E1“ﬂ~Y l ﬂůvíﬂra PﬂPia1~, lazíuabá.
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H ' ~ 40 19/cz.

193

Rozh
_ o duu §1 O o zmiernení trestu likuláãovi Fachi
ví
Privilăgíí cechu relenárov na revíziu' int
ne: ; vyžiadanie originálu
Bk! Hﬂůti bratislavských zahradníÍÛVF , upozornenie
erv°n° HnaEH Prijatie členov z Bavor
sporu Jána Jarš eva húh0, správa o zhabaní citronov
,
_Bpra'°d1ĺVé
Vľriešenie
Židovi
Hi

nutie o vyhlásení exekúcie na nﬂjatok Abraháma

iz?ov imho"
k°“""°1“
a študentov'
urče1°'=61'='i: vyžiadanie
zdravotná kontrola lieiarov B Pekárov.
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.

vs o opatreniach na zamedzenie pož:Ľ:;v?h!tku a potravinách pre vojsko; úpra
patint O Bladovunĺ Bvanjalíckých kazatﬂłovpríraz zatýkať vojenﬂľýzh zbehov;

rechlovi;

bi* Bvrievodnáho lietu.do mesta.

iåľﬂﬂa resp. Peătí.

.

rozhuú

DÉĚÍŽIÍ BVHHÚE1
zatýkaťivuãim
Ûľýůh

Jána Eãvéra obvinenáho z zĺzžägť izçłĺĺãżzĺ Jägﬂrovho majetku;

vyžiadanie informácie o privilégiách lodníkov; vyžiadanie informácie o kontro
le lekární; smernica o čistení ulíc; nariadenie o zakopávaní uhynutého dobyt
ka; úprava o cenzúre tlače; zákaz vyberať nto za potraviny z Čiech počas
vojny; vyžiadanie artikúl gomhičkárov na revíziu; nariadenie o odstránení
mlynov z Dunaja ešte pred zimou; správa o spore lodníkov s Undrejom.ádleron;
mandát o dodržiavaní nočného ticha; príkaz trestať tulákov a ruáiteľov pokoja

Ar

ính

príkaz zetkuúf

zák: výkazov trhových cien °bĺ1ﬂÍHi

nari d ni S vatupovať nbch°dnĺk°m'5 u”ľH?F

'

E °

B ° '7'1ﬂﬂĺ Vﬂåßﬂﬂkýzh lodí do Ko

Orísinålĺf ÛÜPÍBI: PHPiGr, latinská.
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II 80 140/

Hhriaaanía D P ústa ve ní spoľahlivej stráže k pláva
I
CL
Jůvamu
mostu;

194
príkaz na “ru
"

_ 90 _

91 _

smernica

za vydanie povolenia na obchodovanie mydlárom.
ł

gçvůů
oﬁšazfdá
uk dpPálffyho domu'1 nariadenie o zakopåfﬂﬂĺ
d°Ü7tka5 pri'
4
vi Hhľﬂﬂtéhﬂ
zákaz prepravovať
cuŕ
kaz doriežiť spor o dedičstvo Po Onﬂroúovi Pongr czo ,
ta S Dunaja
bárov lodami; rozhodnutie o odstránení plávajúooho BBB
dziãâ
rši o tkom zimy'1 zákaz tlače bez cenzúrľi Pľĺkﬂß Vrátiť zadržaný d°b3'
pre za
tok obchodníkovi Jánovi Peurovi.

Originály, odpisy, papier, latinská.
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Ûrígínålyi nﬂpíuy, papiﬂľ, latínßlå.
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bez ﬂPr1BY°ůﬂéh° . 11ﬂ*“l n,*°'
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ż°:ł:2`;`:*;:;°::°::ž.:;::i:°;;

Ů1:a?F:::n::l::ŽżnãkíugiĺzãłżttzL0ﬁapz
mestﬂi
7? 5°

ný Prﬂoh;

Í*

ůákﬂz °b°h°ůn1kﬂn predávať
Dua
.

1753

ínformåßíﬂ U °P”°'° dunajskýdh brehov v Dknlí Gräšalãáguålelĺĺiĺüż

nie mestského rozpočtu na revíziu; smernica o dohľade nad lázo ÍHBOV nachá
ehov pri náboženských sprievodoch a obradoch; vyžiadanie Í iu ošetrovanie
ﬂnnjúeich sa na území mesta; vyžiadanie výkazu trhových c en. VY

"ĺIl.
ui '~"

,paru aytniha a treučíauskľoi Žíﬂﬂí

H. 200 258/cb

_

a

Ûríginålyi núpigy; papier, latinská.
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il
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1

m

H ar i a d e nie o dodržiavaní kráľovských PHÍBHÍÛV pri VÛÍÜÛ 2m°3t3kéh°
1 ; . magistrátu;
tervencia
vyžiadanie výkazu žiakov bratislavských škôl POŮÍH HÉÜÛ “H5 V5
1“ h I
_
za Prijatie evanãůlĺcľšhﬂ ﬂUﬂ1åľBkBh°
t°V5riăH
Juraja
Thakuaa
ůo
cec
u'
vy
_
5 1
Anny Vox
žiodﬁnív Výkaz“ mýtnľch pﬂplatkuvł intervancíĺaza vĺíĺêkzż ežżgízĺov a bui
mannovej o majetok; smernica o predkladaní Yý 5°:
_'
térov
dov''I úprava o kontrole nočného Půkﬂﬁﬂi Pľĺkﬂß
“ĺazniť '°3°nský°h
dezerSladkú 5
.
inf rmå i
nariadenie dodržiavať trhová ceny potravin. Vľůíﬂůﬂﬂĺﬂ
°
° 5 ° 'Ý
1 hn
žiadanie hlá
kontrolľ lekárni; Üzﬂﬂﬂ ° zrušení vymáhania mýta od Pol a v' vy
aania o vyberení cechových Pﬂplﬂtkﬂv'

12491

ív

Originály' Ddpínyi papier, latlnﬂkﬁ.
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H.

1_

I
ľ

197

uz a aaa a omu. uauáala auuzalú l vyžiadanie správ ° SP0" lã°=““°“'
° P1“'°°“*°
ik
riadať

19a

Originály, odpisy, papier, latinská.

1

Br

uŕz »hw ú

H. 74 156/OL

Hﬂľíﬂůonío o zhabaní tovaru obchodníkovi Jurajovi Schöningerovi; vyžiadanie
artikúl obuvníckeho cechu na revíziu; revízia sporu Alžbety Szabåovej; urgenŕ
c i a na vyrovnanie daňových nedopletkov; mandát o dodržiavaní kráľovských pa
tentov pri obchodovaní s cudzími obchodníkmi; vyžiadanie výťahu cechových ar
tikúl murárov a kamenárov; nariadenie o odstránení mlynov na Dunaji I 'ktoré
prekážajú pri plavba; zákaz vyvážať peniaze z kráľovstva; vyžiadanie výkazu
Eﬂmľﬂlýﬂhi Vyžiadanie správy o stave základiny pre chudobných u jezuitov; po
volenie postaviť modlitebňu pre slovenských a madarských evanjelikov.

i

195

vy

ch artirúl*

at
is
la

h á1

nanie náboženoľých
HPDÍÜ7_ Bﬂmhĺčkúrﬁv 7 zmĺßla 5°
'
_
' V
á Ený
d latky do atanovenáho
Ů pranﬂnlnúnvauí tulákov, urgenoia vyrovnať danov ne op
.
nndnutie o potrestaní tuláka Ottﬂ I
termínu; zákaz vyvážať uhorská ovce, roo
1d
ú rava o čiatení a opravách ulíc; rozhodnutie o vymáhaní voůﬂﬂf

N. 157 231/CL

199

Príkaz poslať hlásenie o stave sporu medzi rybármi a lodníkmi; patent o po
trestaní Anny Hoferovsj pre vraždu dieťaťa; nariadenie o dodávke stavebného
materiálu na úpravu dunajského brehu; vyžiadanie hlásenia o stave fundácií v
prospech chudobných u jezuitov; príkaz zaplatiť mzdu 300 zlatých mýtníhnvi J§_
novi Teumerovi; smernice o tútorstve a ochrane sirdt; intervencia za prija
tie Jozefa Vajnera do obuvníckeho cechu; smernica, povoľujúca zúčastniť sa na
t rh oc h cudzím obchodníkom, len ked sa preukážu sprievodnými listami' 'mandát
I'
o dodržiavaní mier e váh na trhu; vyžiadanie informácie O roztržke medzi pe
kármi bieleho a tmavého pečiva; zákaz predávať v obchodoch pušný prach.

Originály, odpisy, papier, latinská.

12492

1759

H. 1 60/CL

zuu

Úprava o dodržiavaní cechových privilégií v bode o účasti na náboženský h
c sprie
vodoch; mandát o dodržiavaní mier a váh na trhu; vyžiadanie informácie o vý
sadbe ãtromov a vrbín; smernica o opravách a čistení ciest; povolenie vstu
povať o mesta obchodníkom, ktorí prichádzajú z Čiech a zo Sliezska' ur encia
E
výkazu zomrelých s udaním príčiny smrti; určenie termínu dražby domu Antona
Bathêho; vyžiadanie plánu mestských pozemkov; úprava o vyrúbení vojenská' d
J H*
ne aj. šľachte usadenej_ v meste; zákaz vyvážať zlaté mince; urgenain výhnzn
procesov.
Ûľĺßĺﬂålľ. odpisy, papier, latinská.

ch

mostﬂých poplatkov na Hlynskou ostrove (Insula lolarisła Pľ BB “SP0
i
ozostalosť Antona Jãgera; vyžiadanie informácie o stave Klobuáickáho mlľnﬂu
Í t
encia za poskytnutie invalidného P0P1BĽĽH V0ãHĽ°Vĺ'DHnĺ°1°'ĺ Líeb1°'±;
n ar' úmrtí palatinﬂ. vyžiadanie návrhu artikúl pekárskeho cechu na schvá
oznam o
l
lania; smernica o povolení vstupu ruských vojakov do mesta, ktorí sa v súčae
'
'
0
í
latß '
nej dobe zdržujú V Uhůľﬂľﬂl ÚPTHYB U °Prﬂ7° cleatf íntervanc E :Í vy? Č _
nie mzdy lesnámu správcovi vo výške 300 zlatých; pokyn HB Vľﬂﬂľﬂ B H “ 5
11i E PÛEBmku na stavbu domov pre obyvateľov slovenskej národnosti;
intorvvﬂßíř

1759

R. sl 128/OL

zn1

Ar

ÚPPBva o vykázaní žobrákov z moste s povolenie vyberať almužnu pre puatinnnl
týůh Požiarom; zákaz priekupníctva s potravinami, najmä rybnui; qyãetrnnanie
åﬂﬂľ Pillerovej, obvinenej z vraždy dieťaťa; mndát o zachovávani nzn novených
Právnych noriem.podIa kráľovských patentov; nariadenie kontrolovať pohárov a
PrEdľHÜ°VHHĺB PEÖÍTEF Vľžĺﬁﬁﬂﬂíê Hrtíkůl Parochniarov na revíziu
vyžíadania
hláse n i a o stave mestského lazaretu; majetková
*
'
spory meáťanov; vyžiadanie
ný.

lini

_ 93 _

92 _

kam? dﬂbľtkﬂi

e

sme

zahruvi.

at
is
la

Ûľĺßĺﬂålľu Uůpíey, papier, latinská.

iT59
ných mierach a váhach;

1760

trestanie priekupníc

Zákaz porušovať úpravu o stanove
tva a potravinami a rybami; intervencia za vyplatenie mzdy inčpektorovi laza
retu Petterekovi; stanovenie termínu dražby majetku Terézie Flackovej; vy
žiadanie informácie o cene Fritschovho domu; vyžiadanie mestského rozpočtu na
d í obchodníkom ktorí nemajú sprievod
revíziu; nariadenie o habani tovaru cu z m
,
a žobrákov z mesta; opatrenie proti ná
ná listy; úprava o vy kazovaní tulákov
ť
kazlivým choro bám , smernica o čistení ulíc a oprave ciest; vyžiadanie správy
o stave lesného majetku; zákaz vývozu zlatých mincí; nariadenie o stíhaní po
dozrivých osdb a vojenských zbehov; vyžiadanie výkazu obchodníkov

“H “kﬂﬂšﬂﬂíß Beoru Podhrada ch

m

H. 1 56/CL

Ûrĺßĺﬂãľil ﬂěeiavĺ Papier, lsĺĺaàxá

Br

i

H. 180 214/az

1760

Pakan: na ăadrăiavauia kráľ
torstvo;

h

207
.

príkaz zadržať v°3:::ĺ;chPãtentoV, ktoré sa vzťahujú na aírﬂty a tú_

IH; zákaz rúbať
atruE3; smernica 0 uprav
ezertér°"
“šli 5 Eßtßfhãñľho
_
1 kt°'ĺ
.
_ _ P 1 H'
rí ušli z vaznice v šopronskeá župe; úprazacnestša príkaz zatýkeť vaznov, kto
z mesta; zákaz průdåvﬂf Pﬂšﬂý Prach na trh h vy zovařĺ P°ÖPHľHčov e tulákov
Pre určenie vojenskej dane; úprava O zaúržzcaåí
o súpise
mojazku
_ v
euarigdenie
vy etrovaní
podozrivých
ona
.
dzĺﬂh °5ÛÜ› ktoré sa zúča t' ' ú
re†1ziu_
8 nuÛ na trh°°h: Yyžiadanie mestského rozpočtu na

a

"204

ív

Zákaz pre d aj'a arzénu a iných lekárskych špecialít v obchodoch; zákaz vývozu
zlatých mincí z kráľovstva; vyžiadanie originálu cechových privilégií ramená
rov; povolenie vyberať almužnu pre postihnutých požiarom; stanovenie termí
nu.dražby na Paluskov dom; úprava o zmiernení roztržiek medzi mlynármi e pe
kármi; nariadenie o kontrole predajných cien obilovín; zákaz túlať sa študen
tom v noci po meste; smernica, nariedujúca podávať hlásenia e výkazy o tlače
ných knihách a o cen zúr e; ú prava o kontrole lekární; ugencia vyrovnať vo
jenské daňová nedoplatky; smernice pre kontrolu pekárov, mãsiarov a mlynárov.

ch

E E v°JEnský°h p°P1“*k“'i ﬂrsúneie

b5ľ°?5Ji Eﬂndát o
mﬂüﬂtkü Po Barbora Hü
'15 Zﬂhľﬂľﬂ ﬁo cechukggtĺãiĺozożoãĺizĺãgkzsôb; íntarvancia 53 Prijatie Teori
gístråt“ PÜÛÍH Pﬂĺľňov a o rešpektovaní nágzztai Ťandăt O v°ľbe me5tkéh° EB'
pravidelnom doručovani pošty medzi Bratíslavoãnzkĺﬁšãzlerancie;
smernica o
u.

1759

Originály, odpisy, papier, latinská.
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Üﬂmi; intervencia za Povolzĺie :;::::ŕvÍn:OĚÍi:nv; zákaz príBkupnÍ°t'5 3 ĽF
níkom.Predávať puãný prach; vyzíadania Bprăvya°a:§;ŠdŽa“5fľ°Vĺi Zákaz obchod

es
t

H. T80 215/CL
203
Intervencia za spravodliv é r ozrieăenie sporu Jána Herla o dedičstvo; smerni
ca o do drži a vani cien na trhu; zákaz priekupníctva s potravinami; interven
cia za vyplatenie mzdy inãpekt o rovi mestského lazaretu; nariadenie o ubtova
ní vojakov Pálffyho pluku v Bratislave; príkaz zatknúť vraha Šimona Krusche
ra; vyžiadanie výkazu obilnín; smernica o opatreniach proti ochoreniu dobyt
ka; vyžiadanie vyúčtovanie lekárne; zákaz nočného túlania; vyžiadanie in
f or 'má c ie o výsadbe stromov a vrbín; intervencis za vyriešenie sporu garbiarov
t
a remnárov v otázke základných privilégií; intervencia za povolenie vs upu
tovariăa Jána Pechauera do mlynárskeho cechu.

.
H. 118 179/GL

`

Úprava o vyhotovení súpisu domov prs vyrúb ni

Originály, odpisy, papier, latinská.

1760

Hľßłﬂﬂĺﬁ výkazov Pgejádnzãçzãezĺĺmĺa'zabránﬂﬂĺﬂ Pﬂﬂširovanie ná

intervencia za vyplatenie mzdy laaněmn správcovi vĺĺžnchia civilných sporov;

Üriginály, odpisy, papier, latinská.

12493

vy

skámu obchodníkovi Jurajovi Szabő vi*
kazu miezd zamestnancov mestského lazeretu; vyžiadanie informácie
šty. o poľských
ąymoskovských obchodníkoch; zabezpečenie včasnej prepravy po

Ûri

si

12494

uúly

' Ûdpĺﬂľl PBPÍBĽ, latinská.
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H 1 70/cL

208

Úprava na ddstojná prijatie kráľ
H0 magistrátu;_ UPSBHUÍB VľrieăigvzšĺﬁhmzäĺĺaãíovÍ vyslaných na '°rh3 UBBÍBĽÉ
ro? a pražﬂľýﬂ Obchodníkom Židom.Hapta1e Brand Ítlslavčannm Vĺliamgm Fische

daJ?v uhníga a Kamﬂﬂhﬂľﬂ pred vojenský súd v'O 3'BOm;
úprava ° ﬁůpľﬂvení zlo
lednii ĺﬂtﬂrvencia za oslobo

denia doktora filozofie a msdicínľ Wolf

úprava o povolení troch dni na prĺpravußﬂnsa a Juraja Rakera od exekúcie;
' Ízníßh
alayskéhu
mgãťana Yľžiadenie
a notára UhinformácieeãeäżåãtýtãaEta
_
_ 0 nedoplatkoch
domu odsú
hra
zločincov;
smrtí pra z našom
nználEnie_aúdnehD pajednávanía Er:::£a:r:ĺovskBJ kancelárie Jonáša Ujfaluayho;
e e dlhu.modzi baronom Ûstroăičou_a
lekárnikom.Ľittosom
naaakůn
prachůdei u' Pütvrd enle
.
' osôb menovaných do funkcií dozorcov pri du

Originály, odpisy, papier, latinská.
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H. 57 117/GL

Ûrĺßĺﬂålĺ I odpi 33'!

lﬂﬁĺllﬂkå,

DBIIEEÍÁ H maaa ruská'

205

Úprava o dodržiavaní kráľovských patentov pri voľbe mestského magistrátu; ne
riadenie o zrevidovaní ceohových ertikul pekárov bieleho a čierneho pečiva;
vyžiadeni e výkazu žiakov s udan±m.náboženstva; úprava o zabezpečení ubytova
nia pre dôstojníkov Esterházyho pluku; príkaz vrátit zadržaný tovar ãopron

Ar

PEPÍET,

1751

Íľžiadanie sprú V? O dadičskom
.
apara

t ovaní kráľovských komiaáray;

H' 71 124/CL

209

rodín
Pau
' a Zechlovej,
._ úprava o ubyc
urgancía
'yrD†::3Y:J
.
ojenská nadoplatky; 73215

Í

..9,_
94
krádeží V gama mlynárskeho majstra Teofila Welínﬂi
tgkůmilazarete B uﬂaním priąiny smti; nﬂľĺﬂ'

213

Povolenie vyberať almužnu v Bratislavskej župe v prospech osdb postihnutých po
žiarom; nariadenie vyšetriť podozrivého mlynárskeho tovariăa Krištofa Vokman
na; mandát o
gy; urgencia
obchodníkom z
trole artikúl

habaní vá e tkáh o t ovaru obchodníkom, ktorí predávajú
' arzén a dro
správy o výsledku kontroly lekár n í*, pr í kaz vrátiť zhabaný tovar
Čiech e Sliezska; zákaz vyvážať zlaté mince z kráľovst va; kon
mydlárov a mãsiarov; urgencia vyrovnať vojenské daňové nedoplet

at
is
la

urggncia výkaz“ zümrelých vdmĺĺ
ktorí nemajú sprievodné listy; zákaz hazarů
deuie o habaní tovaru obcho _ n em,
.
b11ue1u; vyžíﬂﬂﬂﬂiﬂ U15'
“len
°
ných hier v kavĺﬂľﬂ 1 erünstublê “PEEﬂ°1ﬂ Výkaz“
.
' t
v Bratislava . ůPľHV& Û VY beraní mýtﬂ OÚ
aauia o stave evanjelického žiac va
u
takých pozßmr
. EÉĽHB I' úb B ť lesy'I vyžiadanie Plånu “E5
ănprgﬂﬂﬁúh ÜĎHÚHÍĽDT,

ky; úprava o odstránení plávejúceho mosta pred príchodom zimy.
Originály, odpisy, papier, latinská.

k°7'
_ ská
Originály, odpisy, papier, latin
.
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H. 47 116/GL

vy

danie informácie o vražda a

1152

'

Nariadenie o zabezpečení ubytovania pre kráľovských komisárov; urgencia plánu
mestských majetkov; opatrenia prevencie proti požiaroh; stanovenie pevných

trole lekární; narlaůeníe
O ÍO r lopatreniach 'I ako predchádzať nákazlivýmzßhů'
.
le mãsiarov a pekárov, smeru ca o
ﬂrugy obchodníkom,. úprave o V3 áetrovaní rﬂšíte'
robám; príkaz habať arzén a
iedenských ob
. a študentov,u
ru? nočnéhú puhoje
PT ﬂçaz vyšatríť vraždu ůvﬂßh V
.
.
kopávení dobiť
1
enských zbehov: ÜPYBVH ° za
chodníkovi Príkaz na zatknut e _ V03
êhu dreva na ŮPPHVÚ du'
ka, uhynutého na moru. “Br iedenle o Pﬂãľľtnutĺe d“b°V
dzích minciach.
najakých brehov, OBH ámenie o PPÍPPHYB Patent“ Ů eu

Zü
cien obilovín a strukovín , i n t ervencia za prepuetenie
' nevinného Kríătofa
'
bere z väzenia, obvineného z vraždy; vyžiadanie informácie o výsledku kontro
ly lekární; úprava o opravách ulíc'I oznámenie o úpravách mýtnych po latk
P
ÚV;
nariadenie o súpise majetkov v meste.

orisíuálľz údeisľ. Peeiﬂrl lﬂtíﬂﬂká'

Br

ľného majetku Evy Högerovej; hlásenie o kon
Stanovenie termínu dražbľ nehnuäežiavani mier B váh na trhu; úprava o kontro

1762

1761

m

es
t

*
..
buvniekych tovarlăov
z Peătl' do cechu; zákﬂß
Intervencia za PPIJEÍÍB ÜV°°h °
iacoch; odročenie exekúcie ma jetku Pavla
pri ekuP níctva s TV bami v letnýůh EBS
h E trestných procesov; úpra
kovaných oivilnýů
Hauera; Vľžĺﬂůﬂnĺﬂ výkaz“ prero
.
ulgkov; nariadenie
o zabezpß 5551 ubytovania voja*
sa o trestaní PUﬁPBľ5Č°V 5 t
rávymiar
o priebehu
vyšetrovania
kov Esterházyho p1uku; urgeĺﬁ i Íýĺízu
H váh používaných
na sporu
trhoch;medzi
úpra
ﬂvdlármi a masiarmi; urgßﬂﬁ H
_
_
ždy dieťaťa; BÉĽBE
1; p vyăetrovaní a zatknpt 1 Evy Huberovej, obvinenej 2 Yľﬂ
hazardných hier v kaviarnach.
Originály' 059153, papier, latinská.

H 1_46/CL
272
mi á
vyalaných na voľby mastakéhﬂ
áľovských ko s rov _ _
_
ikon Gaffom E ma_

1762

ch

ív

"
Úprava o ddstoâﬂﬂm Pr15Htĺ kr
magistrátu; intervencia za vyriešenie ąporu medzi Plvovarn.
_
Ha
do cechu madotepcov,
siarom Ľollomi zmena rozhodnutia o prijatí ĺána
ĺrﬂzaplatil dlh hlavnému
nepomenutie bratis1ﬁVB hňho senátora Burgstel era, B 3
Karnerovi; príkaz
úprava habať
o vypočutí
ppátovi pannonhalmskáho kláătorﬂ EB ídiovi
ra O dBdíčBtvD_
tovar pozos
Obchod.
'
i 'ÍHPÛ
7
_
I*
talých po Wolfßanßůvl Hagĺ::I1t_ ínterjencia za oslobodenie hajdúcha grofky
nĺknm
B výrobcom
Erdödyoveåa
E10??hracíĺz
' 5° ° br an: zabil muăketierﬂi

ŮPÍHVH ° k°ntr°1E cien pa'

Ar

trav ín HB t Th U ch 5 smernica o vykázení zlodejov a nočných tulákov
' z mesta;
pr ík Eli rozhodnúť maůetkový spor rodiny Triklinovej a Székelyovej;
Pľĺľﬂz 55*
bazpačíť vyberanie vüjenskaj dana_
1

originály, od? BF:

H. 196 246/CL
215
Zákaz porušovať nariadenie o stanovených trhových cenách obilovín a st uk í
r ov n;
smernica o kontrole cudzích obchodníkov e habaní arzénu a drog; úprava o za
kopávaní uhynutého dobytka; vyžiadanie
informácie o personálnom stave v mest
.
akom lazarete', odroč en i e termínu dražby majetku
'
Evy Hauerovej; zákaz žobra
nia; urgencia vyrovnanie vojenských nedoplatk
á
ov; z kaz priekupníctva s`ryba
mi v letných mesiacoch; nariadenie o odstránení mlynov z Duna'a kt é
j ,
or preká
žajú lodníkom;
zákazobchodu
vývozu s dreva;
krádeže v Ester
házyho
dome; zákaz
arzénom.nariadenie o vyăetrovaní
'

a

211

T2495

Originály, odpisy, papier, latinská.

ﬁhpíer

latínßtá

*

Originály, odpisy, papier, latinská.

1762

'

'

N. 247 326/CL

Úprava o kontrole dodržiavania cien potravín a obilovín; príkaz zatýkať vojen
ských dzertérov; povolenie vyberať almužnu pre ostihn
P
utých požiarom; urgen
cia predložiť mestský rozpočet na revíziu; povolenie účasti českých obch dní
Ú
lll»
kov na bratislavských trhoch; príkaz habať obchodníkom pušný prach; urgencia
vyrovn .
_
.
ania vojenských danových nedopletkov; urgencia výkazu zomrelých v mest
akom lazarets; vyžiadanie informácie o výsledku kontroly lekární.
Originály, odpisy, papier, latinská.

217
N' 1 64/ CL
Intervencia za vrátenie rodič ovského domu barånovi Moczovi; rozhodnutie o po
*
.
l
. prechodu
.
.
.
stavení
dvoch strážnikov
k dunajskému
na plávajúcom
moste;z nariade
U15
0 Previerke
procesu proti
baronovl
Tieffenbechovl
obvinenému
ž
12496

_

1763

ﬂ?HEﬂEni= Vankhamera pre znásilnenie cudzej ženy;

'

216

1

*TH dľi

nariadenie o odoslaní jed

_ 97 _

96

ÚPrava obmedzovať rúbanie dreva o

H. 65 131ĺCL

lzúzu u muza

218

12497

kov z Peăti, ktorí majú sprievodné listy.

la

es
t

2,9

m

zákaz vývozu dreva; zákaz predražovať ceny obilovín; úprava O čistení ulíc;
.
'
t
príkaz odstrániť mlyny z Dunaja, ktoré prekážagú lodníkom, smernica o tree a
ní nočných tulákov; intervencia za zmiernenie trestu Eve Baueroveg, odsúdeneg
pre vraždu dieťaťa; zákaz hazardných hier v kaviarňach;_ intervĺncia zalĺăĺše
sanie dedičskáho sporu Zuzanľ NEUbﬂüBľ0VEJi Vľžlﬂdﬂnle 1nf°rmá° 9 ° výa
E
kontroly lekární a výkazu o personálnom stave; zákaz pôrodným.ﬂBiS%ênt
holičom vykonávať chirurgické zákroky.
.

R. 180 228/OL

h

220
ll

1'

1

ch

ív

Smernica o kontrole obchodníkov a habaní ich tovaru, ak nemagú sprievodné 15
£ . príkaz vykazovať tulákov a žobrákov z mesta; nariadenie potrestat falšo
'
zákaz priekupníctve s rybani v let
vs ' eľa peňazí, zlatníka Teofila Jarlina;
'
'
late
nyc mesiacoch; príkaz podávať SPľÉ?ľ 0 VÝBÍUĽE mﬂľui lntervancla za 'ÚP
nie mzdy 180 zlatých lesnému správcovi; smernice O osvetlení ulíc; vyžiada
nie artikúl cechu mlynárov, pekárov a mäsiarov_na revíziu; urgenﬁíﬂ 7Yľ°Vﬂﬂť
1 ie obchodovať
daňové nedopletky; odročsnie dražby Szeleczkého domu, povo en
Andrejovi Wolfovi.

Ar

Í 62/015

222

uz

u

Ta

Delm na

počaﬂť víťazstva

1
nar 5'
marăa

dia_ ú ra?a
d
J ani' prĺka* P°kľHČ°VHť V Upevnovaní mesta a Podhra
l
P
o o pustení dávok a daní povstalcom, ktorí sa vrátili; úprava o
poskytnutí úľavy občanom, ktorí ubytovali vo svojich domoch v . k
_

_

cia ° °51°b°d°Hĺ ﬂﬂﬁﬂﬁýﬁh Občﬂﬂﬂv Povstalcami' narisdenie
' o u038
Ů, Informá
ytovaní
vojska
na Podhradí a po
t ti
. Í
.
vstalcami na Pﬂlĺžĺhnż vizĺtťráãíí B dreva' hlásenia O ăkﬂdách 3PÛ5°b°ﬂýﬂh Pů
°15° I Ûzﬂﬂm kráľovskou vogenskej rady, že zokrá±_
:Ů Eädú :ft B5tĺ315VÖﬂHiH Pracovať na poliach s viniciach; oslobodenia rod
u _ ors
'
_
_ ubytovať
i eg
' kráľo vs kej koncelárie Žigmunda
Pernessyho od povinnosti
vogsko, intervencia za usporiadanie majetkovej záležitosti Frank
'
povolenie Jurajovi Ladánymu zriadiť kaviareň
oveå rodinľi

a

Nf 132 179/GL

Ürigínályi odpisy, papier, latinská.

Na

Urgencia vyăetriť dedičský spor sirôt po Tomášovi Plankenauerovi o dom'
denia
'
ť
'
hymn
'

origiuáiy, uúoißvu Papier: lﬂtíﬂßľä

'I

1764

Br

'|'

1763

.

Ûfisiﬂälľ: úůpiﬂľz Papier, laziuahá.

com.moste; vyžiadanie informácie o výseku mäsa hovädzieho dobytka;d smernicaa
,
l:
1
'
'
V
E _
o určení vogenskeg dane podla magetku od meăťsnov a od šlachty, usa eneâ
N
te. zákaz vyvážať zlaté mince z Uhorska; intervencia za prijatie Jána ãaåĺĺa
b o
do zväzku mesta a za obuvníckeho magstra; ůPľBVH 0 Vľbeľanĺ mýta °d ° °

'I

221

trídaiatknvých p°P1atk°'5 “7ă°tr°'ﬂnĺ° Pľĺčĺﬂ Požiaru Jesenského domu' nĺntea
vencia za vyšetrovanie oprávnenosti vlastníctva dedičstva Jána Lembauera. 55:.
kaz vysoku mäsa z chorého dobytka.
'
'

úprava o DPÍHVB G1'est e osvetlenia
.
_ _ mesta; _ príkaz prísne tres
sporu
tať nočných tulákov a po dozrivé osoby; vyžiadanie informácie _ o priebehu
_
_
mårie Auerüoaj o mojozoh; intervencia za výplatu mzdy strážnikom pri lietagú

gr15inú1y, odpisy, papier, latinská.

229 279/CL

z čuíżäí“ 22222222 22:22:: 2*:22::2:22“2;*`

zﬂãľžﬂﬂĺ Vůåﬂﬂﬂkýüh dezertérov'

Zákaz žobrania;

1763

Ha

váhu úrava na úprav“ dunﬂjskýﬂh Ü:::::kýÍ:t::::::ia Ízrlzżzgżżnieůĺíżĺtz dubü
Zuzanu Zsuberovú, odsúdenú pre krádež šperkov; smernica o podávaní hlásenĺľz

latinská a maůarãkåu

1753

.

at
is
la

origíuály, odpisy: Papi er a

1763

vy

nej zlatky oo každej ussdlosti Ladislavovi Hunyadym do Viedne na hradenie zvy
åenych výdavkov; mandát o opevnení zanedbanýůh Pﬂlĺﬂåů H Ö°dÉVkE P°tr°bnéh°
~
'
A ld tor o obchody'l
dubového dreva; urg encia dsrieăiť spor tabakoveg továrne pe a 1
_
kéhn
.
.
'
o ens
úprava o dodržiavaní stanovených cien masa: PPÍĽBZ Uľﬂhlť k°ntr°_“ä' Jť Židom
obleku u hajdúcha Co 1 on ella*, intervencia za vydanie povolenia
_ Erlﬂ OVB
'
'
í
turálií
voąakom,
ktorí brá
drås
z P o dhradia zmenárne; nariadenie o zabE2PBČBﬂ HH
nia mestská opevnenia; príkaz odovzdať 689 zlatých Pavlﬂvl KBE1ÛVĺ Pľﬂ AH
vstupu
PB ăiakov'v dzákaz
syho vojenský P luk a 454 zlatých pre Andrásaľhů Plﬂľ
_
_ tahat“ ma
podozrivým osobám a povstelcom do meste; povolenie nákupu s pre sJa
jiteľovi tabskovej továrne Apaldator

Ûrĺßíﬂålľl Uůvíﬂľa Pasiar, letiuská a oauoozo

'754

R. 63 124/cb

223

Príkaz naštudovať
t
'
arcivůjvnﬁu
Júzﬂfa;sláãggĺnĺí
Éżoráluhyľhă sv.dAmbroza
Pre voľbu a korunováciu
za vyh ovenie žiadosti o prijatie mi“
P 6 33“čiernych
°m“ Adﬂﬂﬂ
ůľßvﬂtﬂ;
intervencia
do spolku
pekárov
ĺ i
'
vyžiadanie informácie o opevnení kasárenských brán a okien* n g?°;p;Ít°rB$);
ročenie
voľbyza richtáre
' h
' na
narla
G B O snemu;
Dd
íntervancia
predaj dgmåejzzãíszzpcułãtåíżzn
ĺok, vzhľadom
Príprava
n
.
bratislavských kaderníkov; vymáhanie dlho?
É Ě *H Priüatie za člena cechu
.
_
'
n ervenci
'
Pri Mýtne; bráne; vyžiadanie infonmácie o bezplatnom.pożkšżofzãĺﬂłĺoże hľšu

rovateľském
v
oi 1L vżãããvĺáãrgreżzši
_ cukru; _ vyžiadanie
_ e ov oinfor
et
mácii
D spﬂr! personálu
ulynárnv nBn;:ã£íc:
pátraní po zlodejoch e utečencoch z loravy e Čiech,

ăkndených minci 2 obeh _
u,

"Bf zlăĺmií

smernice o

: naria e e o stiahnutí po
smernice o príprave ubytovania pre vojsko, ktoré 15

hľĺl' üllĺﬁﬂtﬂﬁﬂå pri nągtghj ch bránach

Půčaa snemu;

nariadenie o stíhsní pro fo1_

ãůvania PÜăB3Íi ůﬂrﬂva O voľbe
hůdnutía 0 prijímaní za mﬂåťunnvmestského magistrátu'u

'

smernice o br d

1

úP raV? o doo žbách;

roz_

_

urgencia zaplatiť snemová pop1otLy, nariadenie E :P227 Petrželľ fknßeraul,
?e pnlí B príbratím Ddbﬂrnikůvł
e mos ov, ciest a úpra
u Smernica o určení miesta pre účastníkov
trhov
z Batislavy i vidieka; lndát o rozšírení vojenskej etrážnice a preloăení
lin
covne; smernice o prijímaní do spolku bratislavských obchodníkov s drevom;

_ 99 _

_ 93 _

N. 1 62/ch

Ûpatrenia na predchádzania morovej nákazy;

225

príkaz rešpektovať

rivilé .É

_

VÜYHYHÍÍE
pl
.
. JÉHH Fíﬂﬂherﬂ; vyžiadanie iufurmáuia u apura lekár a Ěa Kera aE1 rozhod

nutie o jeho oslobodení od súdnej exekúcie ; výzva na dobrovoľnú účasť na Ůpev
novacích prácach mesta, pozvanie zástupcov cechu s'
tár
kráľovskej kancelárie kvôli dorieáeniu ich sporu' Šyžizåaĺizoăĺšüv §0 UhDr5keJ
U'

I

at
is
la

formácie o výsledku zbierok;
počas snemu.

1765

vy

12498

?? žiadanie informácie o možnosti poskytnúť zamestnanie vojenským inva1idom.v
Bratislave'.
smernica o prijímaní osôb do spolku bratislavských kožuăníkov;
ll'
mandát o umiestnení dvoch légií jazdcov; rozhodnutie o_vedení kanalizačného
úprava o koreăpondencii e cudzincami;
P otrubia od mestskej jatky do Dunaja;
úprava o predaji majetku Židov, ktorí sa previnili; príkaz stíhať vojenských
zbehov; obažník o povinnosti hlásiť prijímanie nových mestských úradníkov a
sluáobníkov'I mandát o strážení pontånového mosta počas snemu; vyžiadanie in

ta morovej:náka

' th

,

1

l›

.

Seŕla O výsky

niaze'I Vľhláăkăyd z:::ãe n:ví EVÛPE
EporĺÝůh
mešťanovł
zákaz príaimať
rák°°1°V5ké
PE'
'
. vyžiadanie
mlnﬂí,
výťahu
o výmere vo
jenskej a občianskej dane tabakovej továrne Apalﬁatur. Oznam Ů nástú
Í Im
. uhorského kancelára.
'
PEH
richa Csákyho do funkcie

nariadenie o úprave ciest a mestského osvetlenia
_

Originály, odpisy, papier, latinská.

Ûľíßíﬂãlľa ßdvíﬂľ. Papier, latinská.
N. 126 174/GL

224

1755

es
t

a

vyžiadanie informácií o prísluăníkoch cechov; úprava o prijímaní za meăťanov
a d o cec hov', vymáhanie dlhov; urgencia správy o vyúčtovaní mestských príjmov
a výdavkov; rozhodnutie o zavedení kanalizačnáho potrubia od mestskej jatky k
Dunaju; dohoda mesta s Bratislavskou župou o župnom.dome; povolenie viesť
'
'
Rěh o fis
P riekopu z domu Hikuláãa Estreházyho na ulicu, menovanie nového mesta
kusa; majetkové spory meătanov; nariadenie o stíhaní vojenských zbehov;
ú prava o p rijímaní cudzích peňazí; smernica o stíhaní utečencov, tulákov a
zlodejov'I' úprava o zavedení medených mincí; intervencia za prijímanie do spol
ku bratislavských obchodníkov; zákaz vyvážat tabak do Rakúska a na Moravu;
ú pr ava o platení trideiatkov za zbrane dovážané z Poľska; úprava majetkových
záležitostí medzi Uhorskom e trinástimi spišskými mestami; nariadenie o boho
službách za odvrátenie moru na území pri tureckých hraniciach; zákaz
.
hudby
.
ať
výčapu po večernom zvonení; povolenie doktorovi Karolovi Oehmovi predpisova
lieky; žiadosť o schválenie cechových artikúl obuvníkov; menovanie bratislav
ského podnotára Jozefa Stetnera za sekretára cisárske kráľovskej lotérie; hvy
máhanie snemových poplatkov; vyhlásenie văeobecnej amnestie pre vojenskýc
zbehov.

m

Originály, odpisy, papier, latinská.

1764

Na 175 207/GL

225

Ar

ch

ív

Pridelenie pozemku na stavbu peăiackych kasární a ich prestahovanie z dunajská
ho brehu pre časté záplavy; vymáhanie poplatkov na vojsko; vyžiadanie infor
mácie o veriteľoch, ktorí požičali pruským zajatým dôstojníkom peniaze; žia
dosti o prijatie za mešťanov a o povolenie vykonávať obchod alebo remeslo;
nariadenie o zverejnení vyhlášky o rozširovaní falãovaných mincí; mandát o
stíhaní vojenských zbehov, tulákov, zlodejov a pod.; vyžiadanie informácií o
.
.
.
č
súdnych odvolaniach; žiadosť o schválenie artikúl bratislavských natiera ov;
zákaz prijať za meătana knihára Henricha Kriătofa allicha a pozamentiera Joze
fa Pajerla I' smernice o použití artikúl budínskych povozníkov ako vzoru pre
bratislavský cach; revízia cechových artikúl; vymáhanie dlhov; rozhodnutie
o uskladnení pontőnového mosta cez zimu; rozhodnutie o stiahnutí mincí zv.
Schied Hﬁntz z obehu.
'
Originály, odpisy, papier, latinská.

H. 63 119/BL

227

Žšżžzĺbzrubíť
na dunajských
ñariadenie
o dodávkach
dreva na _
HÛYEJúpravy
EHBÉPHB;
potrestaniebľ°h°°hi
Jána Haasza
za defraudáciu
u vojska'
ãolĺnie vyberať almužnu osobám postihnutým požiarom; kontrola lekárni. łvygza

Br

1764

an
'
' Z ÍÍZZĺżíĺhtãĺzĺgžrocżåžízgzłĺnie žåadaných privilégií' sitá
rOm;°
ãzĺĺzzžããz

'

ti Leopolda Iajerera; príkaz zatkndt vojanskéhz Zãrhvyﬂo dedičskej záležitos_
taní mlynárskych tovarišov, ktorí ušli po spáchanĺ ElHč_BdlB; smernica o tree
vaní zloženia členov podľa náboženstvﬂ Pri voľbe meztgkżãżlmażĺĺĺĺãtuu. dúdrăiai

Ûfíßíﬂãlva ćﬁpíeľ. Papier, latinská.
1765

`
H. 120 184/ch

ĺ:ernicĚ o pátraní po vojakoch, ktorí zbehli od vojska (zuznamy zbehuv).
rvenc e za prijímania
laik
.
'

228
in
'

naj pôžička a 5 ièuými
úĺzĺĺĺť alãĺ do ?ratlS1a'5ký°h °°°h°'? ÚP'H'H ° ãtãt
povolenie Jáåoví vazšanie a opis zlatníka, Podozrivého z fel
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vi' ku'kt°rém bal pridelený aj Gabriel Bﬂthlﬂﬂu H 0 Povinnosti podriadiť sa

at
is
la

ich príkazom; slávnostné privítanie arcivojvodkyna Márie Kristíny, snúbenky
arcivojvodu Alberta; úprava o prijímaní do bratislavských cechov' príkaz pát
I
rať po vojenských zbehoch; zákaz dovozu cudzieho tovaru (pripojený je zuznam
7*°ĺ) 5° HHECÍH: Uhﬁľﬂkﬂl Üh°ľVåľBĽE B Slﬂvínokﬁ pod trestom konfiškácie' na
ľĺﬂůﬂﬂĺﬂ 0 QPrave ciest smerujúcich do Devínskej Novej Vsi; nariadenie pátrať
po ukradnutých veciach archívu karmelitského kláštora v Skalici; žiadosť bra
tislavských masisrov o povolenie používať jatky po pravej strane Michalskej
bľåﬂľi mandát o výmene menších strieborných mincí; smernica o stanovení výš_

mﬂnﬁåt 0 Påtľﬂﬂĺ PU TBEBHÍ fﬂlůăﬂýůh mĺﬂﬂĺi

ky P°P1atk°' Pre P°V°5ﬂĺk°V ZH Pﬂﬁkľtﬂﬂtíﬂ Půvozu; stanovenie cien za mletia
Zbłżíżä ú:r::: uprednostnene prijímať na miesta komorných, proyincionálnych
B BEÝE
ånikov tých obyvateľov Uhorska, ktorí skončili s dobrým prospe
chﬂm na číedﬂnﬁkeĺ EÛWÛÍBÍBÚ B Pﬂlítiokej škole u profesora Sonnenfalda; plá
tenná mierka na určenie minimálnej výšky koní kvôli zachovaniu dobreho plema
na.

Br

nariadenie zverejniť úpravu ca opatreniach proti rozširovania morovej
nákazy; intervencia za oslobodenia vdovy Doroty Hudovčíkovej od trestu vyhnan
stva, na ktorý bola odsúdená pre apostáziu (odpadlíctvo); príkaz vyhostiť tu
lákov z mesta a dopraviť ich do miesta rodiska; vyžiadanie výkazov o cenách
potravín a mäsa; príkaz hlásiť osoby, ktoré zamieňajú medenná mince kvôli vy
užívaniu medi ako kovu; úprava o výsadba moruší a výrobe hodvábu; prípravy
spojené s prijatím saskáho vojvodu Alberta, ktorý bol vymenovaný za bratislav
ského miestodržiteľa; rozhodnutie o osvetlení ulíc vo vnútornom meste a za Hi
chalskou bránou; povolenie na prestavbu domu vojenskej prefektúry pre potreby
nového miestodržiteľa; súhlas na prenájom.mosta cez Dunaj na Hdynský ostrov
{Hühlau) a verejného výčapu; nariadenie o montáži mreží do kasárenských okien,
aby sa zamedzilo úteku vojakov; úprava o pridelení záhrady kláštoru Notre Da
me pre školské potreby.

Ûľĺßĺﬂålľu Uﬁpísy, papier, latinská.

1765

Originály, odpisy, papier, latinská.
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Patent o zriadení maršalského úradu na čele s arcivojvodom álbertom v Batisla

Žiadosti o prijatie do bratislavských cechov; upozornenie na pašovanie tabaku
do Rakúska a na Moravu; zákaz vykupovať morom nakazený dobytok; nariadenie
poskytnúť rybárom náhradná miesto na rozprestieronie plachiet, lebo na doteraj
šom mieste hrozí nebezpečenstvo požiaru; úprava pre voľb mestského richtára,
mašťanostu, senátorov a úradníkov; nariadenie povinnosti hlásiť výstavbu väč
ších a pozoruhodnejších budov;

H; 73 111/GL
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a

Úprava o prijímaní do bratislavských cechov; informácie o vybersui mŕ±v01 5
Dunaja zo stroskotanej lode medzi Simmeringom.a Eberedorfomř úprava o vyp1úaa_

N. 1 72/CL
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Predpis na oslovovanie a titulovanie kráľovského miestodržiteľe Alberta; na
riadenie o vyhostení tulákov z mesta; vyžiadanie hlásenia o roztriedení kup
cov a obchodníkov; predvolanie chirurgov e holičov na prejednanie artikúl;
úprava o vysielaní zástupcov mesta na snem; rozhodnutie o vynatí šľachticov,
ktorí majú nehnuteľný majetok v meste, z platenie poplatkov „za hlevu', ale sú
časne aj o ich povinnosti platiť mestu poplatky za domy, pozemky, dobytok, ov
ce a benefíciá; príkaz stíhať vojenských zbehov; úprava o platení dlhov za
jazdeckú illýrsku légiu; poistenie mesta proti požiarom; zákaz bratislavským
rybárom prekročiť hranice svojich privilégii B Pľßkåłﬂť Bﬂůzĺm ľľbåľﬂm Pľĺ Ö0'
voze tovaru; zákaz výseku chorého dobytka; úprava o podmienkach pre prenájom
mýta; súhlas s prenájmem mtneho domu; vyžiadanie všetkých artikúl bratislav
ských cechov, ktoré sa nachádzajú v Archíve mesta Bratislavy, na revíziu; na
riadenie o kontrole všetkých ciest a mostov v okolí Bratislavy až k prechodu
cez rieku Moravu a o ich úprave pre príchod panovníka; urgencia prejednať pro
jekt komorského geometra Huberta, podľa ktorého se má zabezpečiť ochrana pred
povodňami Dunaja; davalvácia starých strieborných mincí; vyžiadanie hlásenia
o počte, zakladaní, príjmoch a učebných osnovách nekatolíckach škol; zníženie
úrokov z dlhov zo 6 $ na 4 až 5 5; určenie poplatkov za vývoz krupičnej mky
do Rakúska; stanovenia poplatkov za prijatie do zväzku mesta; úprava o pra
ložení mäsiarstva z priestoru pri Hichalskej bráne; nariadenie o oprave ciest
a mostov.

Ar

Originály, odpisy, papier, latinská.

ní 51507 HH íllýrsku ãﬁﬂdﬁﬂkú légie;

rozhodnutie o zriadení kanála vedľa ces

ty na hrad p°zdĺž KÛEEÛ “1ĺ°° (řĺﬂtﬂﬂ ÛBPľiﬂH); zoznam vojakov' ktorým bola
alebo boli prepustení zo služby; patent o ' výmena azria
Üůľﬂýﬂh Pﬂﬂﬂßí; rozhodnutie O úpravách na Bratislavskom hrade nutných na ' _
ho zabezpečenie proti požiarom; úprava cien za povozy
návrh; :mi
h Je
a
en cac o
Výﬁh ﬂrtíkúl; smernica o trestaní poľovníkov poľujúcich v zakázaných rajånuuh
rozh
_
d ni“ dnU ti'B 0 Pﬂﬂkľtﬂutĺ Podpor? slovenskej škole na Panenskej_ ulici;
magia '
e e o čistení e údržbe priekopy od Vydrickej brány po bránu sv. Vavrinca;
ﬂﬂpomenutie bratislavského mestského senátora Alexandra Keviczkêha že
zúčastňuje zasadnutí mestskej rady, s hrozbou suspendovanie z funkłi
Saúĺz

P 051? t HH tá U d ovolenka

kratiť o ti žid :Íebo inovercov bez súhlasu rodičov;
rhrmaěeużíckýchov

° 5' Z
úprava u vyrubﬂvaní

'

hovať
Poľské
8 pôrodnřckych
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patent °o vyzdvihnu
zákaze Bťa'
tie
Bv na toiic
breﬂrﬁ rľżžíĺkých
l použitiu.madi
ako suoviny;
evanjelikom ktorĺy t kaq: pre pokles hladiny; Smarníca O úprave vzťahův k
taní komíno; v Podhzaãí l J Spůr
2 Rakúska
Batislavy;
čaﬂtům VYBE
Karola doPavla
Pálffyho nariadenia
s mestom preÚ nerešpahz0_
'ania Üﬁﬂtakých PľĺVĺ168ĺĺi ÚPIHVH o vyznačení hraníc mesta; zákaz prijímať
ba'°rBků 3 PÛIBÍÜ Wĺﬂﬂﬂi Emﬂrnioa o zákaze žobrania a vstupu do mesta pre kña_
zov gréckeho obradu nezjednotených mimo vymed
áh
'

vuãauských zbuhueh.

zen ° ú”°“*“' Prĺčﬂß Päłrﬂť Po

Ûrĺßĺnĺlľl Üdpĺlľa papier, latinská.
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nariadenie pátrať pq Jurajgvi

..
EE B E H Vľú tovania o hospodárení v nemocnici;

zákaz usklaﬂ
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Üriginály, UÛPÍBF: Pﬂpiar, latinská.

Originály, odpisy, papier, latinská.
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Originály, odpisy, papier, latinská.
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Ûfĺßíﬂãlľz °ﬁPí5ľa Papier, latinská.
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Príkaz na stíhanie vojenských d
té
.
Ľ
štipendia 200 zlatých pre uhorsĺšżã Z ZÛÍ
ĺPriPoJenýTpoznam);
oznam o možností
ujamoov
študujúcich vo Viedni.
zák
Priekupníctva s potravinami na'
`
'
'
as
'
Ümã °h1°b°mi vyžiadanie informácie o problé
moch
pri
vybavovaní
paau
pre
P
1
ka
.
účtů? za ú
o ia
Juraja Jozefa Schnertzsehera; urgencia

a

Smernica na ochranu pestovanie tabaku; úprava o uprednostňovaní robotníckych
majstrov z Podhradie pri prideľovaní miesta na trhoch pred cudzími obchodník
mi; úprava o preložení vojenského strážneho domku z vnútra mesta; zákaz vy
konávať povoznícke služby osobami, ktoré nie sú povozníkmi, nad dĺžku cesty
jedného dňa; žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do bratislavských cechov;
zabezpečenie zásobovania mesta chlebom; žiadosti o zmeny cechových artikúl;
spory o vyplácanie mzdy robotníkom z Podhradie, ktori pracujú v mestských ma
nufaktúraeh; _intervencia za vyplatenie dlhu obuvníckym majstrom za práce vy '
konané pre vojsko na Bratislavskom hrade; smernica o potrebe súhlasu nadria
denej inătancie na opravu budov presahujúcu 50 zlatých nákladu e na stavbu kažŕ
dej novej budovy; oznam o vyučovaní veterinárstva na viedenskej škole, kde
prodnááajú Škőti Hengann a Heller; smernica o dovoze obilia a múky zo všet
kých rakúskych miest a obcí do Viedne bez platenia poplatkov iba do konca ja
nuára 1767; úprava o povoľovaní stavby domov na'určitých mestských pozemkoch;
úprava na prijímanie do zväzku mesta; nariadenie poskytnúť pomoc komorskému
geometrovi Hubertovi pri úpravách dunajskych brehov kvôli záchrane zaplavených
záhrad; úprava o povinnosti hlásiť všetku tlač vychádzajúca z bratislavskej
tlačiarne; úprava toku Dunaja na zlepšenie plavby; nariadenie o stíhaní vo
jenských zbehov podľa pripojeného zoznamu a ich opisu; vyžiadanie hlásenia o
stave poštových staníc smerom na Brno, Graz a Viedeň.
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“B533 ho mosta v Prievoze, ktorý zničili Ia
dy; nariadenie o dodávke dreva na stav bu mosta
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H
tuláküv Z mesta; zriadenie tuvárne
1 Pr
z vyhostiť žobrákov a
na priadzu a hodváb radcom Kempelenom; man.
dát o oprave kasární; príkaz
'
Pf°P“5*1ť
Pﬂllaks Matúša siuazazavizutzhěh
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zenia; smernica o oprave m t
1
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'
os ov B ° est 971 Dunﬂůĺl lnătrukcie o chove koní
návrh na zriadenie zverinca a cirkusu;
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patent.o
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:anie nových mincí.
.
vým. e mincí a úprava na ra.
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nariadenie u biť k
_
O
Ůnňrůlu múky B Oblllaj zvarňnéhü

vy

úprave o výstavbe stajní'
bratislavským rybárom. I

ňovať puãný prach vo verejných miestnostiach; rozhodnutie o stanovení príjmov
pre slovenského učiteľa; smernica o stanovení odmien za dolovanie čierneho uh
lie a za objavenie jeho ložísk; príkaz stopovať po vojenskych zbehoch; žia
dosti o zmeny cechových artikúl; rozhodnutie o stanovení výšky magistrátnych
poplatkov; vyžiadanie mienky kráľovského fiăkála k sporu mesta proti grőfovi
Karolovi Pálffymu; určenie posobnosti a poslania Madaakovicsovho hudobnáho_
spolku v meste; rozhodnutie o znížení úrokov z mestskej pôžičky na 4 i; vy
žiadanie informácie o stave kostola sv. Martina a nahlásenie potrieb na jeho
údržbu; intervencia za určenie ceny za dom „K červenému býkovi" (Ad rubrum
Bovem).
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prava novozámeckého ramena Dunaja.I

0PI'H'V8 ŠKÔG, Bpůsghgných ]jadmí
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Smernica ° d°hľad° na Řľpﬂãrafov, ktorí sú Povinní
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hlásiť každú tlač
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_ urßﬂﬂﬁĺﬂ Vľrovnať daňově ne d °P1Htkľlú úprava o zákaze zbierok
a žob
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Hﬂriﬂdﬂnĺﬂ

chalovi Landererovi tlačiť kalendár; úprava o prenajímaní a vyúčtovaní myt
nych poplatkov; úprava o rozširovaní, obnovovaní a schvaľovaní cechových ar
tikúl; úprava brehu Dunaja; zákaz vyvážať potraviny do krajín mimo.dosahu
ciaárskej právomoci; nariadenie o povinnosti rybárov starať sa o zásobovanie
verejnosti; príkaz odstúpiť spor Hermanica s tureckým emirom Achmetom Cara
mandlim; 'nariadenie o previerkach v lekárňach bez predchádzajúceho upozorne
nia; úprava o ochrane lesov; povolenie pre podhradských remeselníkov, aby si
slobodne zriadovali v meste svoje manufaktúry; úprava o prijímaní do zväzku
mesta e do bratislavských cechov; príkaz pátrať po vojenských zbehoch; vyžia
danie informácie a vykazu o všetkej tlači bratislavského typografa za rok 1766;
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rovi, odsúdenom na trest smrti; opatrenia proti rozširovania nákazy dobytka;
oznam o úprave mýta za tovar dováčaný z Poľska.

robkov'

Originály, odpisy, papier, latinská.

emi3rádíi_›

Petra Baldins , kt orý u Š'iel z mesta,.
ť d '

7Yr°vnE

predloženie výkazu poľnohospodárskych vý
.

vy

urgencia

h

anüvé ned°P1atkY'

.

mandát 0 EVBPEJHEHI patentu o

Ûľĺdĺﬂålľe Oﬂpísy, papier, latinská.
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'75B

Nariadenie o dodržiavaní ustálenej obvyklej dane; smernica o podporovaní vdov
z fondu pre chudobných; mandát o dodržiavaní úpravy pri sobáăení vyznavačov
gréckeho obradu s katolíkmi; príkaz starať sa o merače Huberta, ktorý pracuje
na novozámockom ramene Dunaja; mandát o súpise záhrad na predmestí, ktoré le
zie pred domami; intervencia za prijatie pomocníkov na poštový úrad z radov
miestneho obyvateľstva; správa o zvýšení platu.vyberačom.daňových poplatkov,
Konrádovi Hattheissovi a Ůndrejovi Pongráczovi; urgencia vyrovnať daňové ne
doplatky; nariadenie o kontrole mestských úradných kníh; úprava o zavádzaní
nových noriem.a metőd v poľnohospodárstve; správa o prijímaní do zväzku mesta
a o vydaných povoleniach spracúvať tabak; informácie o výstavbe priekop okolo
mesta; vyžiadanie správy o kontrole lesov; príkaz prenasledovať vojenských
Originály, odpisy, papier, latinská.

i76?

H. 327~354/OL
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Ûriginály, odpisy, papier, latinská.
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Na 1 70/CL
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Úprava o prijatí nových.artikú1 mrárov a tesárov a ich zaslaní Uhorskej krá
ľovskej kanoelárii; povolenie pre Štefana Šoka spracúvať tabak a intervencia
za jeho prijatie do zväzku mesta; vyžiadanie informácie o stave sporu mesta
s prepoătstvom o prepoătský dom; úprava o mýto; vyžiadanie vyplnených formu
lárov o trhových cenách potravín; zákaz stavať domy na skanitzkých viniciach;
úprava o evidencii živých a zomrelých meiarov; vyžiadanie artikúl muárov a
tesárov; zákaz zvyšovať počet holičov a chirurgov; vyžiadanie informácie o
plate učiteľa (ludi magister) Jozefa Streita; schválenie vykázaných prác pri
.
_
úpravách Dunaja moračom Hubertom v mestskej učtárni; zákaz predávať cudzﬂl,re
meselníkom.svoje výrobky v Bratislave; smernica sledovať platby menej hodnot
nými zlatými minoami; smernica o súpise vojenských penzietov; príkaz rozší
riť pestovanie morušovníka; vyłiadanie informácie o stave požiarnej ochrany;
vyžiadanie opisu a peňazí, zanochaných právnym.zástupcom.papezskáho legáta

sernoser ovej
Príkaz sledovať alchímia tov, aby nefalšovali peniaze;

t

t

.

origiuály, odpisy. Papier, latinská.
1763

.Ha

145 193/CL
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Handát o publikovaní kráľovského rozhodnutia o
50 zlatých za adhryhia
bani na kamenné uhlie., zverejnenie a zavedenie Odmenč
patentu o výmennom práve (Hech
sel Recht) do praxe; úprava o pri'
_
„
jímaní remeselníckvch tovariăov do eeehuv a
mesta
.
.. nájmu pivovaru;
.
ndo d zvazku
1
'
u 5 pr Évało 1.icitácii
urgencia vyrovnať daňová

5 UP Htľľu Opﬂtrenia proti šíreniu morovej nákazy
úpravy 9 údny h
h
l
s
c roz od
nutiach
v
otázke
m
ž
1
t
'
.
.
1 _
n e s va židovského a evanjelického náboženstva; vyžiada
n e informácie či br t' 1
.
sÛb_

l

výz

'

R 15 avakĺ mľdlårl VYh°t°VUJú Výľůbky na holandský apů_

vﬂ vyslať mestských zást
ú Ľ
“P°°' ° °miBíB' HH úpravu srañialavrhzhu hra
ůu; smernica o oprave a čistení uli
lesného dozore u
6'. vyžiadaťle správ? O p°5tB'9ﬂÍ Uľtﬂ PPE
' ur BÛHB 1 5 Vľrůvnať vojenské danová nedoplatky; rozhodnutie
0B nﬂturáliamii
rozšírení väznice v pre t oriánskom
'
dome,. ' úprava o zamedzovaní priekupuiazva _
Originál:* Üdpi 33': PEPÍEP, lätĺllskå a nemaglgú, J

'753
Yľžlﬂﬂãﬂĺﬂ Plánu na

H 194 232/cL
I

ta bu

1

H

1
výs v
vaznice a mštalí v pretoriánskom dome;. vyžiada
n e hlásenia o počte chudobnýah edge B
.
potomkov po vojakoch;
iufurmgcía O
.
nároch na potoku Vydrici, ktorí žiadajú drevo na opravu zničenýeh mlynuei mly_
o
.
.
rĺ:Í7B Üĺﬁﬂtl HPPÉVH O HÉJIB P1V0VHľHi Vľßlﬂﬂíﬂ EÉBĽUPGO? mosta na dikaatg
_ na zasadanie; prĺkaz ßﬂíﬂtĺf dvﬂůh ŽÍÚGY Pre rabovanie; príkaz atihaf
Yůdãnokých
rüvhn
dum zbehov'
ú
I zákaz farbiaro m S ta va ť Bvoja dielne v blízkosti Kasatuu.
ch“
ch '
P7575 Ú Ülúčﬂﬂĺ Pﬂkárov bieleho a tmavého pečiva do jedneho ce
1 ' 3 Íålﬂﬂĺﬂ ÛPTHVY Pretoriánskeho domu; vyžiadanie informácie o dokonče
H *ÍBtBThy domov na trase od Brstislavského hradu smerom k Dunaju. ú
'

*L

..

šov do cecšzvos 2:3 zva
ařýĺﬁ osobách' úprava O prlaĺmanĺ remesﬂlﬂĺckľﬂh tovari
,
vdcv'! intervencia
za
zr
šmĺstaĺ
vyžiadanie
zoznamu
voaenských
vy51úž11°°?
u
a
_
_.
P e e renie dedičských sporov sťažujúcich sa obyvateľovH
rozhodnutie o prijímaní požiarom poškodených remeselníkov z K márna d
l
0
o
cechov'
zákaz
predávať kn'lhľ De 1' autorité
'
. du Hagistrst
_
1
du Clerge et du Pouvoir
Poli '
t que.. ; výstavba budovy pre vojsko s bránou na námestie* upozorne .
n
mlynárov, aby odstránili mlyny na Dunaji, ktoré by prekážaii vojenSkB_lÍ
ãŕe
poslanej z Rakúska do Budíns; urgencia vyrovnať daňové puplatky
J o 1:

a

smernice O úprave rybníkov a odstránení Dunajom spôsobených

škôd na ostrove Pečeň (Petsen); úprava o dodržiavaní predpisov v oigánskej
otázke; nariadenie o dodržiavaní váhy chleba; zákaz podávať alkoholická ná
poje vojakom, ktorí nemajú sprievodné listy; intervencia za odpustenie trestu
účtovníkovi Landererovi za účtová nezrovnalosti; vyžiadande informácie o od
hadnej cene mlyna Juraja Krups, ktorý m poškodil Dunaj; príkaz stíhať tulá `
kov a žobrákov; direktívy pre prípad nákazy dobytka.

Smernica O
h

smernica
o opravá c h cies
' h a ich
°
„
_
údržbe,. uvoľnenie penazi
zo všeobecnej_ poklad
Sice na úžravu Dunaja, ktoré sa realizuje pod vedením merače Huberta; vyžia

Smernica o stíhaní vojenských dezertárov (pripojený zoznall; smernica o vyho
tovení súpisu vyslúzilých vojenských dôstojníkov, poberajúcich penziu z kráľov

skej pokladnice;

242

Br

zbehov.

N. 71 144/cL

Príkaz p r e dl o ž'ť
°
.
i vý ka zy vonkajších
a mestských mgznych
poplatkůvi
vedení evidencie o bezdetnosti a vymieraní rodín Ľüllerovej a C

I

PÍHÜ

106
ll

na zlepšenie poľnohospodárstva;~ vyžiadanie informácie o stave a p*ete Cigá
nov.
Originály, odpisy, papier, latinská.
H. 233 265/GL
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Ûﬂĺßĺﬂålľl OŮPÍBF, papier, latinská.
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Ûriginály, odpisy, papier, latinská.
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H. 152 224/ch
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'
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A.

_

*
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q

u

Rozhodnutie o rozdelení vinice patriacej poštovému domu; prijatie Mikuláša
Kavecza so_ synmi' z mestečka Rajec
'
. o_ochrane
_
_ _
do ochrany,, rozhodnutie
dunajskýeh
br h

Ba: D? na
_

ť

h

`

_

ať“ u meßtﬂľůã POÍ1Hﬂﬂĺ0!|

.

.

nD?ých nedůplatkochi

.

smernica o zaistení šľachtica Štefana

Ûßhﬂ: ůbklnoného z krádeže_a niekoľkých zločinov;

vyžiadanie správy o da

p°VÛ1°nĺe na ZVÝãBHíB_0hvyklej dane (taxa traditionalisﬂ

za pradaj a kúpu p°z°mk°V5 ÚPÍHVB 0 Ýľbeľﬂnĺ PoPlatkov od legátov illýrskej
nárﬂdﬂůﬂtĺ Eľěﬁkﬂhů obradu; správa o nájme suchého mýta a mýta cez Dunaj; iu,
tervencia zaurvĺãcĺaen
1 t i etmĺży
'
_ z mestskej pa
kladnice
pôrodnikovi‹ Bernardovi. Kremplerovi
'
3
ľovských direktív;
li v súvisl

Príkaz predkladať výkazy prejednávaných sporov; úprava o vyplñaní formulárov
podľa druhov múky; zákaz zdržiavať poštové vozy; smernica o dodržiavaní sta
novených noriem v písomnom sayku s Uhorskou kráľovskou.miestodržiteľskou ra
dou; zavedenie hliníkových laboratůrií; správa o podpore slovenskej školy z
prostriedkov mestskej pokladnice; vyšetrenie sťažnosti trenčianskych Židov
na,bratislavského mýtnika; zákaz nekatolíckym.půrodným.asistentkám v nebezpe
čenstva smrti krstiť deti; zákaz predávať ryby cudzincom; zákaz cudzím rybá
rom.prepravovať tovar na lodiach; príkaz sledovať podvodníkov pri váhach_a
mierach;. nariadanie opraviť cestu najmä od lichalskej brány smerom na hrad;
uvedenie mestského íyzika Jána Torkosa do funkcie; úprava o spojení pekárov
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I

Í

iu dreva kHn°n1k°Vĺ JUPHÖOVÍ Rﬂmerovi; úprava brehu Dunaja na Podhradí
ur
gencia vyrovnať daňové nedoplatky;' prijatia pagárov tm3„éh°'pečiva dn Lech“
pekárov bieleho pečiva; dražba na prenájom pivovaru po zomrelom nájomníkovi
Jánovi Ereyovi.
'
'
'

a

;

2,3

nľĺhůi Uľßﬁﬂﬂĺﬂ VÍÍHEH P0tPBVĺHi ŕpovolenie Jozefovi Elferinovi predávať na'
týčdennom trhu údené mäso a klobásy; príkaz zatknúť Žida Izraela Frankla ub
vinaného z krádeže; úprava o vypovedaní tulákov z mesta' vyžiadanie informá
ĺãzuvži z tovírne na hodváb v Čechách dovážajú_tovar do Uhorska; príkaz zatý
jenskýc zbehov;' Úprava o rozširovaní morušovníkov; mandát o`súpiag
ůbFYHtBľůV'mﬂBtﬂ: B5 Kﬂﬂßov gréckeho obradu; príkaz zatknúť Jána Bettyara
obvineného z vraždy; vyžiadanie účtov z majetku Lechnerových aíŕůt. _ur5eLíE
t_er mi nu dražby na prenájom lietajúceho
' '
~ '_` intervencia
. za určenie
' deputá
mosta,

24b

Oznam o povolení zbierky pre vyhorelcov rakúskeho mestečka Freistadt; vyžia
danie komentára na objasnenie nezrovnalostí v mestských účtoch; zákaz tlačia
renskej činnosti Michalovi Landererovi, lebo tlečil bez súhlasu poštové kniž
ky
vyžiadanie správy o stave mestského lszaretu, v ktorom sa neustále zhor
šujú podmienky
nariadenie revízie v lekárni U čierneho orla, prevencia pred
morovými chorobami, správa o mzde mestského lekára, zverejnenie kráľovského
patentu o peniazoch; intervencia za povolenie postaviť Jánovi Csurlovi mlyn
na Dunaji; príkaz pátrať po Cigánoch, ktorí boli odsúdení na smrť a chcú ujsť
do Čiech a na Moravu; upozornenie na dodržiavanie kráľovských nariadení v pri
pade dalšieho pobytu moskovských a poľských poddaných; nahradenie určitých fő
lií vytlačenej knihy Cythara Sanctorum; urgencia vyrovnať daňové nedoplatky;
mandát o súpise miest, obyvateľstva a domov; nariadenie o ohradzovaní ointo
rínov, aby k nim nemal prístup dobytok; príkaz vykazovať tulákov z mesta.

'

H se 1 51/cl.
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'

Intervencia za vyriešenie sporu bratislavského tricezimátora Františka Cihí

Originály, odpisy, papier, latinská.

'

Vľžladﬂnle °ľ181Hå10V Prívílégií sitárskeho cechu.

Ûľĺßĺﬂålľ: °ůP1Eľ, Papier, latinská.

245

Intervencia za vyšetrenie sťažností na protizákonný predaj domu, ktorý zdedila
sirota po Pavlovi Albrechtovi; návrh na vyriešenie otázky nájmu pivovaru for
mou dražby; príkaz hlásiť zistených vojenských zbehov; vyžiadanie vyjadrenia
Wolfganga Kempelena k privilégiu na výrobu vlnených látok; legálne potvrdzo
vanie spoločností spevákov; vyžiadanie hlásenia o predpise v daňových otáz
kach; vyžiadanie informácie o troch uvãznených gombičkároch; zverejnenie .
mien padlých vojakov; úprava o prijímaní tovarišov do fabrík podľa kráľovskýcš
direktív; mandát o vyhotovovaní výkazov trestných sporov; vyžiadanie správy
o príčine văznenia Martina Hamosettera; urgencia plánu mestských lesov; vy _
žiadanie mestského rozpočtu na revíziu; pripomienky k návrhu, ako predchádzať
požiarom; nariadenie o zadrłiavaní vojenských dezertérov.
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Dr

vy

.bĺﬂlehﬂ H ÍEHVÚĎÛ P6ČíVH'ůů'åBůﬂěh0 ßﬂﬂhúi oznam o zriadaní.novej poštovej
Ítanĺce; oznam o účaetníkoch snemu; vyžiadanie zoznamu tureckých občanov,

os

ti

E95 5 hﬂ rozpočtu; _zredukovanie počtu Cigánov podľa krá
vyžiadanie zdôvodnenie účtových nezrovnalostí, ktoré vznik

.
5 7ý5taVb°u kﬂšáľﬂﬂu

.
Príkaz prenasledovať vojenských dazer±é_

rov' vyhláška _ ku
.
, '
_ ° 'Ý PE B VÝVOZB obilia,
Patent o súpise vojakov.

.
.
nariadenie o.súpise remeselníkov;

Ûríßĺnálľl UÖPÍSY: PHPÍBP, latinská.
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Rozkaz
zai'
'
`
'
=
íntervgncíztĺz
Eĺĺšåĺíżaêšízĺaaﬂzĺĺzí
odtom správu
nř vojenskú Prefektúvﬂi
Smﬂrnĺﬁﬂ Ú HEPríPustnosti zálohovať nżhnztcĺchu bãatlslavakych gÜmblăkár°v5
vyžiadanie Správy Ů ﬂdvülanĺ Michala Hirsćãfný majetok cudzích príslušníkov;
správa o zatvorení Jána Amona a o feho zh ba proti Břavbe kanála v'JehD dome;
vať vojenských zbehov;. úŕgeneía íãformácĺeaných veoiachý Príkaz prenasledu
kaz prijímať do škôl študentov žobrákov al ° stave sirotských majetkov; _zg_
'
abo takých, ktorí nemožu dokázať
A.

103

109

,

J

du

obehu ruského rubľa;

kt

Üríßíﬂﬁlľu Důaíova Poziar, latinská.
1770

Originály, odpisy, papier, latinská.

H. 264 297/CL

251

Odporúčanie vyslať mestského pokladníka Ignáca Pongráca na štúdium.logiky do
konviktu sv. ťojtecha v Trnave; opatrenia proti moru dobytka; zákaz prijí
mať do Uhorska prenasledovaných Poliakov; príkaz zaistiť Jána Fazekasa, obvi
neného z vraždy; vyžiadanie správy o rozpore Helichara Sabicsa so sirotským
úradom; urgencia vyrovnať daňové nedoplstky; informácie o zdanení, ktoré sa
vzťahuje aj na klérus gréckeho obradu; správy o prijatí chirurga Jána Stauaa
do cechu; zákaz prijímať moskovské ruble; úprava o trestoch za predstavenia
zakázaných hier; príkaz zatýkať dezertérov; úprava o prehliadke domov; prí
kaz vyslať mestských zástupcov do Viedne.
Originály, odpisy, papier, latinská.

Ûrísínãlľ. oovivva Papier, iatíuahá.
1770

H. 162 211/GL

1770

N. 1 66/GL
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Originály, odpisy, papier, latinská.

N. 67v11T/CL
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1770

ch

Prestup anabaptistov na katolícku vieru a ich prijatie do bratislavských ce
'chov; obmedzenie klobučníkom predávať tovar; publikovanie kráľovského mandá
tu o minciach z Florencia; úprava o pestovaní moruăovníka; príkaz dodržiavať
bratislavské duté miery; vymáhanie daňových nedopletkov; informácie o vyrov
naní účtov typogŕafa Michala Landerera; vyžiadanie cenníka predávaných potra
vín; oznam o vymenovaní komisie pre vyšetrenie príčiny zborenia plávajúceho
mosta; vyžiadanie súpisu tureckých poddaných, ktorí sa zdržujú v meste; vy
žiadanie informácie, či mesto povolí typografovi Františkovi Paczkovi zriadiť
v Bratislava tlačiareň; správa o stúpaní cien soffz úprava o nadviazaní sty
kov s Holandskom o obchode cez uhorského kráľovského ministra; zverejnenie

Ar

Blumantálí;

'
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°

zákaz vy;ážagľżšĺlĺevăzeĺzgíĺczstgej dane;

.

Povolenie výčapu v

z c
príčinách nedorozumení medzi rábskymi hrnčiarmia:Igňatiyĺíadanlř informácie O
zákaz predávať Židom knihy; vyžiadanie informácie 5 5 elskýmiiplavčíkmi;
Pi dostatočné mnüžstvo m
_
_
_
i
l 1 mBJ bratislavskí peká
úkľ'
zvereanenle
krá1°V3kéh°
Patentu o zdravotníctve;
Príkaz zatknúť Jána Pasku kt
Ě'
“
v UhÛraku_
'
°ňý u 191 3 VHZEHÍH: Zákaz pre Turkov študovať

Ûríßíﬂálľl °ﬂP1Bľ. Papier, lazíuahá.
'77°
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Zákaz dovážať cudzie olo
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S

neho
fldru s kretőnu L Po; Írezĺzňovňi
obťlnanú
3 krádeže;
dovozu
hůdváb
kÜ_ekonDmickéh
z abania
tovaru;
oznam o zákaz
otvorení
poliuiu
o štúdia v Senci pod vedením profesora Eusebia
.
nať daňové nedoplatky
ú
.
'
` ' ufgencla vyrův'

a

Úprava o používaní moskovských rubľov; vyžiadanie výkazu uhynutého dobytka;
správa o procese barčnky Alžbety Büllňovej; smernice o tlačení kalendára;
vyžiadanie tabuliek o cenách potravín;' príkaz dodržiavať schéma o dislokácii
vojska z Rakúska a Štajerska; vyžiadanie informácie o príjmoch a výdavkoch
mesta; prijatie evanjelika Michala Szaleczkého do zvãzku.mesta a do cechu pe
károv; úprava o pestovaní morušovníka; vyžiadanie cirkevných účtov; infor
mácia o spore medzi klobučníkmi a obchodníkmi; úprava o revízii súdneho roz
hodnutia nad mäsiarmi, ktorí robili výsek z chorého dobytka; potvrdenie nájoma
nej zmluvy na plávajúci most; vyžiadanie mestských privilégií o poplatkoch;
úprava o likvidovaní účtových nezrovnalostí, ktoré vznikli v spojitosti s vý
stavbou kssárne; zákaz dovozu exotického tovaru pod trestom zhabnia; reví
zia mestských účtov; pokyny pre kontrolu lekární.

255

Vyžiadanie správy o finančnej pohľadávke Kataríny Dientlerovej d .
é
o sirotsk ho
úradu; správa o prijatí obchodníka s kni
hami Antona Löba do zväzku m 1 .
E55 Pľíjímať do cechu evanje
' 1'h
. počet katolíkov;
as H' pri
zá'
i ov, ak ich počet presahuje

kaz zaistiť slúžku Alžb t

12503
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Príkaz zatknúť osoby, ktoré ušli z väzenia (pripojený zoznam a opis osůb); iu,
formácia
o łvãăăran
be
1 plavebného poplatku od oblastných kočišov;
_
kazu O
vyžiadanie vý
_
Prada
vaných sirotských sporoch; vyžiadanie správy u mytnnm príví16_
giu, ktorého sa pridrža mesto; správa o zborenom plávajúcam moste'
Ika
zatknúť vrah
1ú' z
.
_
' pr
5
žíadauie
iufàňmg
nĺkov' .príkaz
pr°”H“1°d°YHf
Yﬂoﬂﬂßkýoh
dezertérov;
vv
Skú
mi
oi c 1 e peo možnosti
poskytnúť
dvoch typografov
pre Uhurakú
kr5ľ„v_
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opatrenia na zlepšenie poľnohospodárstva

vy

svoj povod; vyžiadanie hlásenia o množstve vyrobeného arzénu; vyžiadanie ná
jemných zmlúv na mestské majetky; príkaz zlapať barona.Jozefa Perényiho,
o
rý ušiel z trnavského kráľovského arcibiskupského konviktu; príkaz zverejniť
úpravu o možnosti politického štúdia pod vedením profesora Antona Weisengrube
ra v Trnave.
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ré tlačil Michal Landereňňj úãňavżzopżrovnať exempláre lesného poriadku' kto
tých; protipožiarne opatňenia; vyžiašzňłzcﬁàãš gazarĺíé Írľ Pokutou 300 zla
o za es enými mestskými 155
ml; sledovanie
' *Y d aného Pre mlynárov na zlepšenie
. kvality múkľi
půvnlenia
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Ûbilíznia
U22 Platenie tridaiatkov; príkaz
dodržiavať zdravotnícky ' °'°°1a 5 zelﬁﬁlﬂľ
'
Poriad k*
obradu ámbrňza Bampera 2 vãzenšar lnĺĺzżżãĺa o prepustení Yľznavača Sľéckeho
zidsncie (školy) pre Slovákov
Lrgzăcia začzťizformázie o zriadení stálej ra
'
.
Pľavn práce na Duna'i
_
rﬁﬂlﬂ HH predchádzania ch or ob v zmysle zdravotného poriadku; rozhodnutia
J ' °pEt
5
prenáåmﬂ Výčapu vína dražbe
ú
.
morušovníkov.
ui
práva Ú dutých mlﬁraehĺ úPr3VH 0 Dﬁßﬁovaní
Ür'

'

.

_

lginálľ' Üdpĺﬂľl Pﬂplor, latinská.
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H. 1 58/CL

vačov gréckeho obradu, bývajúcich v meste
'
i urgencia mestských účtov na reví_
ziú; 'povolenie výčapu v Blumentáli ; rozhodnutie
. o uzavretí zmlugy 5 nu
a
vým _
nájomníkom Plávajúceho mosta; príkaz zatknúť osoby ktoré ălu
`
l
u *i z vazenia; 13
ziadanie
informácie oI počte'kat
' '
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1
Ů o lík ov a evanjelikov
v obuvníckom cechu; íufur_
c a o nezrovnalostiach medzi tovariămi a majstrami stolárskeho cechu* úpza
va_ o pestovaní moruăovníka': smern'ice o opravách
' ciest;
_
_
'
'
vyžiadanie
výkaz“
z1D_
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Pľĺ kaz I

abY 'mesto P odalo vysvetlenie, prečo zakázalo služobníkom magnátov ča
povať pivo; vyžiadanie informácie o stave sporu Kriătofa Martingera s Antonom
Kasztnerom; informácie o vyplatení ročnej penzia 50 zlatých bývalému strážca
vi lesov Jánovi Sedlmyarovi; oznam o povýáení Jozefa Zaunera na vyššieho vo
jenského komisára; príkaz vyhotoviť súpis obchodníkov z oblasti.obsadených
plávajúceho mosta na
TH? kami a ktorí sa zdržu'ú
J v meste; smernica o výstavbe
.
bezpečnom mieste a jeho údržbe; vyžiadanie cenníka predávaných potravín; prí
kaz zatknúť Jána Chovana, obvineného z vraždy; intervencia za prijatie Jána
~
Richtera a Pavla Bacha do parochniarskeho cechu; zákaz židovským obchodníkom
predávať kresťanské knihy; kontrola účtov príjmov a výdavkov mesta; úprava
nájmu plávajúceho mosta; informácie o vyberaní dane od domácich a cudzích oby
vateľov.

_
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J

Eincov
D* 1 za
_ prvý
' půlrnk.1

P

Prijatie pekárskeho tovariăa Petra Knolla do zväzku mesta a do cechu;
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Originály, odpisy, papier, latinská.
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ch
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Príkaz zadržať emigrantov z Čiech a Moravy; úprava o vyberaní mýta za dováža
né kožušiny do Uhorska; zákaz nekatolíckym kňazom viesť dišputy o manželských
sporoch; zverejnenie poriadkov Trnavskej univerzity;' informácia o výáke_mzdy
mestského pisára; intervencia za priznanie mzdy komisárovi plávajúceho mosta
vo výške 150 zlatých; prijatie mãsiarskych tovarišov do zväzku mesta a do ce
chu; zákaz vstupovať do kráľovstva Židom a tulákom, ktorí nemajú pas; súbch
na prijatie učiteľa, ktorý ovláda nemecký jazyk; vyžiadanie súpisu obyvateľ
stva; smernice o oprave ciest v predmestiach; príkaz dodržiavať kráľovský pa
tent pri úprave lesov; 'zverejnenia povolenia na dovoz cukru; povolenie výča
pu pre obyvateľov v Bluentáli podľa mestských noriem; úprava o rozširovaní_
moruáovníka; zverejnenia kráľovského patentu o vážení zlata a striebra; na
riadenie o prsdkladaní mesačných výkazov cien predávaných potravín.
Originály, odpisy, papier, latinská.
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Zriadenie bytu pre lesného inăpektora na ťarchu mestskej pokladnica; úprava
o zabezpečení dostatočného množstva chleba; mandát o vyhotovení súpisu vyzna
|„

|

_

l

*

N. 238 286/OL

, _
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'„zverejnenie
.
telacieho
masa;
kráľov *
ského rozhodnutia o rozšírení vý č apu v Blumsntálz;
. .zákaz
`
Prljĺmať turecké min_

ca t37' PĺﬂBtľE Pod trestom.zhabania 5 ' smernica
'
° ÛPPHVB a`čistení ciest? prí
nielovi
Lieblovi
pri vymáhaní 1000 z latých
.
kaz Pﬂmůcf ľﬂﬁﬁnskému invalidovi Da '
'
'
na súde; nariadenie o vyberaní
`
. ných cien (pripuje_
'
mýta za t°VHľ Podľa stanove`
'
HÚ
Üﬂßﬂﬂmľi
Pripomienky
v
otá
k
ú
"
.
typografoví uiehaloví Landararãvĺ tĺšzåĺ Ľĺehĺv DĽŽHJH Pri Rusovﬂíachi zákaz
as aus
kalendåľßi vyžiadanie in
fo rmä c i e o stave nákazy dobytka; odvod vojakov
_
a predloženie zoznamu odvede

_
ﬂýﬂhi Vľžiadanie cenníka potravín; úprava 0 vyberanĺ
pravidelných daní''
správa
c
zamietnutí
žiadosti
pri'
"
_
jať do zvazku mesta nájumnika
.
Plävﬂjúceho mos

ta 'ﬂrtĚnB.Urbí

a

zvyáovať ceny soli; revízie mestských príjmov a výdavkov; povolenia na vyvá
ženie potravín mdmo kráľovstva; povolenie na vývoz múky do dedičských krajín'
Uhorského kráľovstva; _úprava o starostlivosti o lesy; smernice o poplatkoch
pre plavčíkov, prevážajúcich tovar po Dunaji; príkaz dodržiavať kráľovský pa
tent o zákaze vývozu platných mincí; príkaz dozerať nad pekármi pri dodržia
vaní stenovenej_váhy chleba; zákaz predávať obchodníkom lieky; nariadenie o
odstránení prekážok na brehu Dunaja; úprava o návšteve triviálnej školy evan
jelickými deťmi v Blumentá1i.__
.
'
'

l
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Príkaz vypüčﬂť mäsíarov pre zdr a Ž ovanie
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Üriginály, odpisy, papier, latinská.

`

ur genc 1 a hlá senia
. o_dodržiavaní
,
zdravotných predpisov

Ûľißíeãlľa Dﬂpíßva Papier, latinská.

|

1771 ~

vy

12504

,

110

at
is
la

.

ZÉĽBZ hﬂãﬂľﬁných hier,

Originály! ÜÖPÍSY: PBPíer, latinská.

c

1771'

N. 287 346/OL

252

Zákaz tlače kalendáråv Michalovi LBHČBTGTOVÍ p0d'trg3t
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vancía za prijatie murárov do cechu
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_
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P
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e zoznamu play.
51307;
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účt ov: vypísanie
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.
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.
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a
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1íkD?an,B kráľůvského naråa
_
Bnie sPr V3 o.spotrebe múky za mesiac. pub_ '
“ '
dani a o mýta, ktoré majú platiť ﬂbchoﬁnicí za' cuμ
~
.
diĺﬂ 1ﬁﬂĽľ§ Príkaz zañkuúť zloči “ca 'Ep'ldrĺchﬂ Bßlllﬂßﬂŕ
Yľpovedaného z Uhur
'čﬂi Úfshláăha
aÍ zriadan 1 nvoâenskáho* ` súdu Pre emigrantov
1
uznal
ma
Uhorskáho kráľovstva;
HÛVEH Jåna Erdodyho za v iceprez 1 denta.Uhorskej kráľovskej kancelá
ľĺﬂ Po
gr, ssalkovičovi;
~
mãt
_ J nebohom.Au±unuuí
_
J
príkaz zatkúť záhrsbského tricezi
ora Jozefa Gajera pre opustenie st i
_
HH GE: vyžiadanie informácie o možností

112

113

uzavrieť manželstvo medzi Jánom Eãrom a dcérou Adam Kocha; publikovanie krá
ľovskáho nariadenia o zachovávaní mieru s vyznavačmi gréckeho obradu; vyžia
danie informácie o spore Kristiána Speisera s Michalom Landererom; príkaz na
vykazovanie tulákov z mesta; príkaz dodržiavať cechová predpisy.
.

Originály, odpisy, papier, latinská.
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Informácia o možnosti prijať Emanuela Fischera, obchodníka s aromatickým tova
rom, do zväzku mesta a medzi obchodníkov; informácie o príleve mladých ľudí
z cudziny; urgencia výkazu prejednávaných občianskych a trestných sporov; vy
žiadanie výkazu uhynutého dobytka; požiadavka zaslať skonfrontovaná ceny obi
lia a chleba podľa vypracovanej schém; príkaz zatknúť Katarínu Schvindlerovú,
Žida a viedenského agenta Prokeăa za podvod pri kúpe kožuăín v obnose 23 000
zlatýcł; príkaz zatknúť zločincov, ktorí ušli z väzenia; správa o zvýšení od
meny chirurgom za opateru chudobných zo 16 na 40 zlatých; urgencia vyrovnať
daňové nedoplatky; návrh na výstavbu nového pivovaru; revízia mestských úč
tov; príkaz ponechať vnútorné mestské hradby až do kráľovho rozhodnutia;
oznam o uvedení nástupcu Jána Erdödyho do funkcie prezidenta Uhorskej kráľov
skej kancelárie.
'
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'
ov afý Z Ûblaatř Ûbãfdﬂﬂýﬂh Tﬂľkﬂmla
UPEEHGIH
mestských účtov na revíziu;
urgencia vyrovnanie danových nedopletkov; publikovanie obmedzenej platnosti
hl
'
1
U sna klh
yc zlatých dukátov,I ürgeﬂﬂlﬂ
mýtﬂyﬂh výkazov; rozhodnutie
o úprava
Yydrickej ulica.

Ûrísinâlľ. edpísy, papier, latinská.
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Hůzhůdﬂutĺﬂ 0 Pľﬂpustení bezdôvodne zatvorenáho Martina Halleho z väzenia
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informácie o možnosti postaviť nový mlyn, o ktorý má záujem
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Nariadenie o odstránení prekážok z brehov Dunaja pre obchodná lode; správa o
znemožnení činnosti podhradských chirurgov; oznam o prepuztení troch plavčí
kov
služobníkov Štefana Ûrmossdyho z väzenia; príkaz prenasledovať tulákov
a cudzincov, ktorí nepodliehajú žiadnemu pánovi; dražba na prenájom.mýta; vy
žiadanis informácie o cenách zeleniny; revízia sporu Barbory Dattenriederovej
na taverníckom súde; informácie o pestovaní moruăovníka; vyžiadanie informá
cie o prijímaní Cigánov do cechov; vyžiadanie hlásení z mytnych staníc; ur
gencia vyjadrenia k zamýšľanému návrhu na zmeny termínov trhov; príkaz pre
tricezimátorov dodržiavať kráľovské predpisy pri dovoze a vývoze tovaru z Tu
recka; príkaz pochovávať zomrelých na nákazu do 24 hodín.
Ûriginály, odpisy, papier, latinská.
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Príkaz stíhať zločinca Ondreja Hissoczkého; predvolanie hodinárov, aby si pre
vzali schválená cechová privilégiá; zákaz vstupu do mesta pochybným osobám;
nariadenie o týždennom predkladaní výkazov cien obilia; odvody brancov a do
ručovanie zoznamu odvedených; správa o znečistení mesta pri soche sv. Troji
ce pred Vydrickou bránou; zverejnenie zoznamu vojenských invalidov; zákaz
brániť vo výkone lekárskej praxe Frantiăkovi Stellingovi; nariadenie o súpi
se obyvateľov; zákaz typografom tlačiť bez súhlasu a kontroly knihy; rozhod
nutie o obnove pivovaru podľa plánu pod dozorom radou Töräka; súhlas s odcho
dom náboženských emigrantov z Horného Rakúska; príkaz zachovávať zdravotné
Pľﬂﬂpíﬂľl
Ürigínálľł Üdpíayl papier, 1EtínEká_

ch

grofa Kbzakovského na jeho ceste do Viedne; príkaz zaistiť Martina Beuara
s ma n ž e lkou pre podozrenie
' z razenia
* nepravých mincí; vyžiadanie
.
. informácia
.
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na Dunaji; Patent ° Průﬁlůžeﬂĺ_VýĽHZnv_nakazenáho dobytka; povolenie zbier
ky pre občanov postihnutých požiarom; pokyny pre uskutočnenie prehliadky do
l . zákaz pod trestom.zhabania dovážať cín;
NU* Ú hH dÛbﬂýﬂh B Bhﬂľýﬂh 0ﬂYVHtE10V:
úprava o trestaní pekárov za nedodržiavanie váhy; príkaz habať zakázaný tovar
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”ľŽĺHůHﬂ1E Sůhlﬂﬂﬂ mﬂelßtrãtv Pre Teofíla caurla, ktorý si uhaa postaviť mlyn
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'

Úpra?E D Predkladanĺ Výkaznv VÍr°bk°V 3 ĺﬂh EÍEŘE Príkaz sledovať utečencov
a zlodejov; nariadenie o predkladaní účtov mestského pivovaru.na revíziu;

Originály, odpisy, papier, latinská.
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° ?Ý51°ﬁk“ k°Htľ01Y lﬂľåľﬂĺä smernica o povinnosti predkladať mesačná výkazy
obili :L' 'vy ž'ia d an1 e overeného odpisu mýtneho privilégia;
. .
.
ml
zákaz vyväžať oh111a
mo
álovstva: prenájom na pálenie hlinených hrncov pre Wolfganga Kompala
na, urgencia výsledkov vyšetrovania sťažnosti predstavenstva kláštora urguli

nlek 5 kůlåľmĺl ktůľĺ si v ich blízkosti postavili dielňu.
Ûrĺßĺﬂålľu UůPíEBy, papier, latinská.
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íĺĺkĺšoízeêżãíšŽgzýšzziuzlzŕkﬂšãżĺĺłĺzUŽtkﬂi Ztãnovenie termínu na Pojednáva
Ůbuvníkův; zákaz dovozu káåy kakaa čokgĺzãš cč ciest; zákaz zvyšovať Počet

varu mimo
myznch
stanic. pu;lík°va;ie
odmi enzí
. kaaH_ﬂ
luěha uriautálnahu
àáăané
plátno
na trídsiaêkﬂvých
staniciazh'
Pri vyberaní
Pťplatkov zatudo
rozporu murårskych mjstrov B murårskymhtogarľš adanie informácie o Príčina
nie privílégíí cechu farbíarov ktori žiada ú om Íarolom.Zilladom; vyžiada
růvnať vůjenaké nedoplﬁtkyi

u;gEncía polroãnéz ic kzozăirenlﬂi

Hrßenciﬂ Vy

Príkaz dodržiavať úpravy Uhorskej kráľovskej kazczĺáriż żreřeżŕĺagých sporůvř
PPÍĽBE ukončiť spor Jozefa Wintersteinera o dlh.
C13 B Ba Dtázka;
Ûríßĺnålĺl ÜÖPÍBF, papier, latinská.
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115/CL
270
Smﬂrnicﬂ U Preprava hodvábnikových obalov na miesto spracovania podľa návodu.I
rozdelenia stanovenáho možstva múky medzi pekárov; oznam o predĺžení plat

u 114
115

nosti holandských zlatých mincí v Uhorsku; povolávacie rozkazy pre dovolenku
júcich vojakov k nástupu u príslušných légií; nariadenie o vyhotovení výkazu
všetkých náboženských ezulantov z Rakúska, ktorí sa usadili v mesta; povole
nie zbierky vyhoreloom z Čiech; dražba na prenájom výčapu v Elumentáli a na
Zuckermandli; vyšetrenie prípadu pdrodníka Kremplere; zákaz nakupovať mydlá
rom sodu; pokyny na vyšetrovanie Benku, obvineného z razenia nepravých mincí;
kontrola výkazu obyvateľov; hlásenie o zmene termínu výročných a týždenných
trhov; príkaz predložiť tabuľky trhových cien múky, chleba a obilia.

vy

pred bránou sv. Vevrince; úprava o prijímaní remeselníckych tovarišov do zväz
ku mesta a do bratislavských cechov; príkaz kontrolovať lekárne podľa poky
nov
'
' Landererovi tlačiť kalendáre
`
mﬂﬂ t E kéh0 ÉYZ i ka, zákaz Michalovi
bez prodohúﬁzn
júcej cenzúry; potvrdenie nájomnej zmluvy na prenájom plávajúceho mosta a vý
čapu v Zelenej izbe (Grünstübl); nariadenie preložiť do prístupného jazyka
protipožiarne opatrenia z roku 1769 a oboznámiť 5 nimi verejnusť. rejizía Ûb_
I
Čĺﬂﬂﬂľľﬁh ůêůíčﬂkýﬁh BPUPDVE urgencia predložiť výkaz oíon pponávnných rýb a
potravín; rozhodnutie o vyslaní člena mestskej rady na registráciu jezuitnhaj
knižnice; oprava Poštovej cesty.
'

at
is
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F'

Originály, odpisy, papier, latinská.

Originály, DÚPÍSF: PHPÍBP, latinská.
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Ukončenie sporu Jozefa Wintersteinera s obchodníkom Požgayom;

prebierka mest

ských účtov za roky 1767 1769; publikovanie'kráľovských nariadení o prijímaní
zlatých holandskýoh mincí; informácie o finančných ťažkostiach mesta; rozší
renie chovu oviec a pestovanie tabaku; prijímanie chirurgov, ktorí zložili
skúšku na Trnavskej univerzite; rozhodnutie vojenského súdu nad murárom.a vo
jenským dezertérom Vavripcom Kraizerom; úprava pre pekárov, aby sa dostatočne
zásobili múkou; príkaz pripraviť komfortné ubytovanie pre vojenského generá
la; požiadavka uplatňovať kráľovské nariadenia pri značkovaní exotického to
varu; príkaz zatýkať vojenských dezertérov; urgencia vyrovnať daňové nedo
platky; revízia privilégií klobučníkov.

Íĺíãůígäzêﬁvż Yãżäĺgĺżĺaĺĺzsšĺaãĺżeåšĺãíãĺ rľbáĺov e ich separovanie od doma

272

es
t

H. 179 236/ci 1

1773

ív

m

Príkaz zatýkať zločincov a zbehov; úprava o vyčistení Poštovej a Schöndorfskąj
ulice (Obchodná ulica); príkaz oznámiť vojenskej prefektúre dezertérov zo
Sliezska v prípade ich zlapania; predaj domu.EWy Hauthovej na dražbe; povo
lenie nástupu služby do verejných úradov a do cechov vyznavačom gréckeho obra
du; urgencia informácie o úroda obilia; vyžiadanie správy o odchode chirurga
Jána Zagyvu; revízia mestských účtov za rok 1772; zákaz inkorporovaným ob
chodníkom.predávať na uliciach zeleninu; úprava o vyhotovovaní a zasielaní
prípisov v nemckom jazyku; príkaz rešpektovať verejný a politický poriadok;
vyžiadanie informácie, či možno vyplatiť dedičstvo (300 zlatých) učiteľovi
francúzskeho jazyka La Rochemu; príkaz vyslať do Viedne mlynárov pre nové ce
chové artikuly; urgencia vyrovnať nedoplatky v sume 9136 zlatých.
Originály, odpisy, papier, latinská.

H. 237 288/GL

ch

žaný

a Í

i

Ú

a Í

enia tridsiatkového poplatku za dová

P P Br E obrazy' vyžiadanie r“k°Pĺ5u knihy o trestnom a občianskom prá
ve, tlačenej Hicha1om.Landererom, na cenzúru; informácie o výsledku súdneho
vyšetrovania sporu murárov; správa o schválení kúpy Büchlerovho domu konven

ĚÉÍ :ľ:::Ě:ĚE:;knzã:iadÉnie informácie, kto povolil Alexandrovi Kampffoví ±1a

ku;

,
prave o trestoch pre nerešpektovanie verejného poríad_
vyžiadanie vyjadrenia k návrhu o vývoze vína do Holandska. nariadenie vy
U

Il

h°tÛ7ĺť VÍÜHZY 0 Pľĺﬁmůůh fäľårﬂv H predložiť zoznam fár.

Ûrlßĺﬂålľl OÖPÍEY. Papier, latinská a nemecká.

"'74

H. 51 1 17/ci.
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Určenie poza mhu
~
i pre stavbu evanjelického
kostola,_ zákaz chirurgom, lekárnikom
E Půľůůﬂým asistentkám vykonávať lekársku prax pokiaľ nezložia skúšky
v'
denskej
.
'
,
na 1°'
zatýkani al e b o Trnavs 3ej univerzite,_ kritika
divadla
a baletu u grofa
Csákyho;
ú
e vojenských dezertérov; úprava o stanovení mzdy pre tribúnov plebis;
Prave o znižovaní mestských dlhov; vyžiadsnie'informácie o stave majetku
I
"'
0
I
ll
kýc h a 1 atlnských
trlvĺålnľch 5351:u Vyžiadanie
informácie
o možnosti po
skytnúť ubytovanie lesnému inšpektorovi Ondrojoví Ba1dauffÜví. apráva O gý

,Mass :W 1 ”“:”2”*ŕ
stavbe do 1

273

Zverejneneie pápežskej buly o úpravách týkajúcich sa jezuitskej rehole; prí
kaz zverejňovať prípady súdneho pojednávania s tureckými poddanými; príkaz
stíhať zločincov, ktorí ušli z väzenia; úprava o zbere cínu na varenie sődy;
vymáhanie občianskyćh dlhov súdnou cestou; súhlas s napojením.objektov uršuŕ
linského kláštora na Klobučnicku ulicu; rozhodnutie o čistení ulíc; oznam o
začiatku prednášok pre študentov práva a medicíny; úprava o stíhaní vojenskýuh
dezertérov; odvolanie dobytčieho trhu pre nákazu dobytka; úprava priestorov

Ar

nĺ zlüčĺncﬁví 2ﬂV°Û9HĺEu5ůﬂﬂBh0 Pokračovanie proti Jozefovi Korbicsovi, obvi
2:Zégﬁůĺífżžĺzlżnãzbšĺízpv Ědígłzåĺê zíššhanie vpjenských dezertérov; oPatre

a

Originály, odpisy, papier, latinská.

1773

tí O prijatie do cechu? H do zväzku mesta EH ľÝ_: úprava o vybavovaní žiados
: Hﬂrlﬂdênle o vykázaní žobráknv a
tulákov z mesta; odvod brancov za účasti mestského fyzika; príkaz o zatýka

Br

1773

oh

.

as ‹› ul »za

'

_

'

'
_ oprava poštovej_ ona
P r znan ľﬂ HBJ mßåy 200 zlatých lekárovi,
Ľĺèãimostzzi vyžiadanie správy o zaopatrených a nezaopatrených vojnových vdo
l ro odnutie o uzavretí nájomej zmluvy s nájomníkom pivovaru.
Ürĺgĺnålľu Ûůpíãľ, papier, latinská a nemecká.

1774

N. 118 183/cL

275

PŤÍĽHZ podporovať amerického občana Jaku ba Philadelph
'
'h
t
'
pri ÔEHÛ Pľåeí; nariadenie o odovzdávaní liekov l ktoňéosamňaãĺĺtçka
a fĺřlkai
nevee
inci

116.

_ 117 _

Fincziano; vyžiadanie informácie o zriadení maătalí pre rozdelenia dobytka;
úprava o riešení dedičských sporov a sporov o dlhy; príkaz stíhať zločincov,
ktorí ušli z väzenia; úprava o súpise obyvateľov podľa priloženej schémy;
úprava o znížení cien obilia; úprava o prijímaní remeselníckych tovarišov do
bratislavských.cechov a do zväzku mesta; urgencia mestských účtov na revíziu;
nariadenie o výsadbe vřb a rýchloraatúcich stromov; zverejnenia kráľovského
patentu o tridsistkoch; intervencia za vyriešenie mzdy pre mestského fyzika;
rozhodnutia o rozdelení peňazí z almužníckeho fondu alžbetinkám, milosrdným
bratom a mestskému lazaretu; urgencia výkazu prejednávaných sporov; urgencia
výkazu o spotrebe obilia; smernica o trestoch za razenie nepravých mincí;
mandát o habaní tovaru tureckých obchodníkov; smernica o rešpektovaní nábo
ženských predpisov; oznam o znovuzavedaní holandských mincí a ich platnosti
v Uhorsku.

Ûľíßínály, odpisy, papier, latinská.

T2503

_

1774

H. 233 277/GL

278

ch

ív

Povolenie štúdia Bratislavčanovi Ondrejovi Pongrácovi na kolégiu v Senci; ob
novenie divadla a baletu; príkaz pátrať po zbehoch; žiadosť bratislavského
typografa Michala Landerera, Františka Paczku a rábskeho typografa Juraja Jána
Streibiga o povolenie tlačiť kalendáre; zákaz premiestňovať mlyny na Pečenský
ostrov; žiadosti_o prijatie do zväzku.mesta a do bratislavských cechov; po
varenie radou Hillebrandta vyhotovením.plánu (projektu) spojenia mestských hra
dieb a predmestiami a ich prestavby na domy; vyžiadanie informácie, či možno
pnvolíť dívadalné predstavenie hry O bnžom narodani; Smrníca O.pDvínnOsti

Ar

nahlásiť všetok jezuitský majetok; úprava miezd murárov, tesárov a robotní
kov; vyžiadanie informácie o cenách plodín na trhoch; exportovanie rakúskych
emigrantov z náboženských dôvodov do Sedmohradska; úprava administratívnych

279

at
is
la

fﬂtﬁtnýﬁä ﬂĺﬂårﬂkľﬂh Ľľﬂﬁĺﬂí Eľžíadanie hlásenia o ăkodách spôsobených povod
nou Dunaja; nariadenie vyhotoviť mapu mesta.

Ûríßíﬂålľ. odpisy, papier, latinská.

1775

N 38 96/cl.

25,,

NHr i Hﬁﬂﬂle
' P0StB?íť Pﬂﬂtunový
'
~
.
most na mieste
„Holl Wasser“, pokiaľ
nebude po
Btﬂšﬁﬂý tPå?Û;Ý„m05ti žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do bratislavských
cac ov;
' fary v oblasti Blumentálu,, vyžiadanie
. mapy mesta s návrhom
_
Erla aule

a

es
t

m

Originály, odpisy, papier, latinská.

1 37/GL

Ar“hĺ7“ mﬂﬂtﬂ BľHtĺ51HVľ: ľtůľý Sa zaviazal, že do jedného roka usporiada ar
chív; nariadenia
vynaložiť úsilie na záchranu a pestovanie hodvábnika; drag
.
ba nájmu pontonového mosta; žiadosť mestského magistrátu znížiť počty vojakov
v meste, lebo zapríčiňujú časté požiare; zriadenie zvláštnych maštalí pro u.
miestnenie dobytka, určeného na výsek; povolenie vyviezť plodiny z Uhorska do

277

Príkaz stíhať vojenských dezertérov; príkaz pátrať po dvoch tureckých utečen
coch; úprava o polrbčných vizitáciách v ăpitáli milosrdných bratov jedným se
nátorom a jednou cirkevnou osobou; obnovenie výroby chleba „karasia“ bratis
lavskými pekármi; študijný poriadok na Trnavskej univerzite a aystemizácia
profasorských miest pre teologickú a filozofickú fakultu; _úprave o čistení
ulíc a domov; smernice o prijímaní do zväzku mesta a do bratislavských cechov;
prípravy na zaistenie činnosti lodných (pontőnových) mlynov na Dunaji počas
návštevy tureckej misie v Bratislave; rozšírenie Trnavskej univerzity; pove
renie grdfa Juraja Csákyho Punetza obnovením činnosti divadla (domns comica);
úprava verejných a súdnych vzťahov s trinástimi spiăskými mestami; poverenie
bratislavského magistrátu zodpovednosťou za uväznených vojenských dezertérov
a za ich časté útoky; urgencia vyúčtovanie mestského rozpočtu za rok 1773;
úprava na vyberanie občianskej dane; oprava kasární; licitácia domu a zaria
denia zruăenej jezuitskej rehole; rozhodnutie o poverení Juraja Specha zria
diť brašnárstvo a viesť jeho činnosť; vyžiadanie hlásenia o stave archívu mea
ta Bratislavy a o množstve písomností, ktoré treba registrovať.

H_

Br

H. 184 237/GL

1775

Žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do bratislavských cechov; žiadosti o od
ročanie termínu splátky dlhov; pátranie po vojenských dezertéroch; povolania
VÝČBPU Vĺﬂﬂ Ľľížůvﬂĺkﬂm čﬁrvﬂnvj hviezdy (Crucigeri de rubes ste1la); pátra
HÍE PU Hﬂtůrovi, tlačiarovi a vydavateľovi`protižidovského letáku; zriadenie
stajní pri blumentálskom hostinci; prijatie jezuitu Juraja Praga do aluziah

Originály, odpisy, papier, latinská a nemecká.

1774

vy

vzťahov so sedemnástimi spiãskými mestami.

na prlčlanenle Pradmﬂätĺ k mﬂﬂtui UÍSEHÛÍH Vľúčtovania mestského hospodárenia'
uvaznenie kaviarnika Mateja Aichingera pre hazardné hry a pre defraudáciu;
dražba lekárne zrušeného jezuitakého rádu; úprava o povoľovaní uzatvárať sňa±_
E3 Ûigánov; úprava pre zlatníkov, ako obchodovať so zlatými a striebornými vý
r 0 bkami'. ú prava o čistení
'
' . povolenie volby
a
a dláždení ulíc kamenom,
mootakêha
magistrátu bez zásahu kráľovského komisára; _prouújom puntånüvého mosta. nE_
H

ri d

'I

'

I

l

'

,

.

.

'

3Û:Ü°:å:t;cã1E§anĺ H zabĺüﬂﬂf Elýﬂh P5°V›'P0tu1ujúcich sa po meste; podpora
o yvatelom postihnutým povodnou Dunaja; požiadavka zistiť mená
tľp°5r5f°7l ktůľĺ mﬂﬁů PľĺVílÉ8íHm tlačiť kalendáre; nariadenie o vedení zá
pisníc zo zasadnutí mestskej rady o všetkých prerokovaných predmetoch' pov
le nle
' ú ovozu kávy, korenín, kakaa, čokolády a čaju
. z Indie;
,
'
0'
zoznam tovaru
do
váža 2 éh Ú 5 Tur fůkﬁu na ktůľý BB vzťahuje platenie
. tridsiadku
. .
ré
a poplatkov, kia
5

0Ü?Fk1é iba v mieste;

oznam o termíne zasadnutia teverníckej stolice.

Üfíeíﬂãlľ. odpisy. papier, latinská.,

1775

H 97 155/cl.

23,

žĺﬂdůßtĺ U_ Pľĺãatie do zväzku mesta a d Û bľﬂ t'15 1 Hvﬁkých cechov; povolenie po
Sk _
i
_ mĺmﬂ Yýﬂvíku na akékoľvek Práce za b e ž nú mzdu; úprava Sghäną0rf_
“žĺ75ť
VUJBEÛ
ktvüíulice (Ûbchodná ulica)i Pátranie Po voåenskách dezertéroch a väzňoch,
Or ušli Z Vazenla; zavﬂﬁenie Üednﬂtneĺ maﬂľi Zäkﬂﬂ TYůåVBť Sprievodné lis
ľľ
' d en 1 verejnej
'
M_ tulákom_ a Cigánom; dedičské spory', patent o zria
studne pri
1ch?13kE3 brŕnei pﬂvﬂlenĺe PPE Hﬂtﬂﬁﬂ åĺůhĺﬂßﬂľﬂ 0ﬁV0PÍf Si kﬂvĺﬂľﬂňi Zákaz
zneči ť
ť
.
. .
_
5 Ú“ T19515“ D' 111555: zákaz krstiť deti Židov bez suhlasu fodičov;

119 _

113

“°'““ĺ° ﬂﬁﬂﬁﬂkýon opavuaui miEP

Predmastí'
türí na t“ nﬂůﬂﬂtﬂll špeciálna Povolenie:
.

1776

vyžiadanie informácie, či sa majú 1 mﬂate
156 192/CL

282

aku“ radnui nariadenia ° 3ÛPíse obyvateľstía aoĺšăoż křáľovakﬂu mleﬂtůdľžĺtﬂľ
šoch;_ nariadenie o preskúăaní mier a váh
O ovovaní výkazov O ' Eůbá'
zlüčlncüch; začlanenie mýtneho banküvéhoaúšoäžívaﬂých v meste; Pátranie Po

vyžiadanie in

Originály, odpisy, papier, latinská.

H.

283

PF;

pátranie po vojenských dezertéroch'

ul

stratĺ P°5t°Yých zásielok' úprava
1a); vyžiadanie náVľhH na zamedzenie
o stiahnutí starých francúzskych minﬂĺtlač učebníc pre_nŮrmálne školy; Oznam
HB z obehu' schvál '
.
ľﬂüom Csákym o prenájme divadla ' odovzdaui 20'
aule ﬂmlﬂľľ s grofom Ju'
'
Q
00. zlatých 5 Pozostalosti Jäna
Jèﬂäﬂﬂåkﬂ
* zasadnutia
tíalavy' meatskému lazare tu , zvolanie
taverníckej stolice do Ba

Ûľísiná 13: konceptľv

m

es
t

vyžiadanie informácie, prečo rakúski emigranti neodišli do Sedmohradska z ná
boženských dôvodov; vymáhanie dlhov; žiadosti o prijatie do zväzku mesta a
do bratislavských cechov; vyžiadanie informácie, z akej základiny vypláca mas
to mzdu učiteľovi na triviálnej škole; nariadenie o kúpe a predaji pušného
prachu; p átranie po vojenských dezertéroch a zločincoch; dedičské spory;
ú P rava Špitálskej ulice (Platon Hospitalaris) (ulica Československej armádyi;
oprava ciest, vedúcich do Rakúska a na Moravu cez Schlosshof a Stupavu; úpra
va na vyhostenie tulákov a žobrákov z mesta; úprava o spravovaní nemocníc a
lazaretov; vyžiadanie informácie o správe sirotského úradu (ürphanale 0ficium);
vyžiadanie mienky mestského magistrátu, či možno typografovi Michalovi Landere
rovi povoliť tlač kalendárov; zákaz znečisťovať tok Dunaja; urgencia tabuľky
cien potravín na týždenných trhoch; subvencovanie normálnej školy zv. „Hal
les".

ív
N. 233 274/CL

284

ch

`Dedičské spory; povolenie bratislavskémn typografovi Michalovi Landererovi
* ú
tlačiť určité tituly; úprava na finančné zabezpečenie normálnych skál,
pra
va o Cigánoch; žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do bratislavských cechov;
vyžiadanie informácie o zriadovaní krýpt a cintorínov; povolenie prijať na
'
'
št ú dium
'
do trenčianskeho konviktu
syna bratislavského
radou Jána N epomuka Mi
kovínyiho'I príkaz pátrať po ukradnutých predmetoch z Trnavskej univerzity;
' o povinne
'
sti nájomníkov pontonového mosta povoliť prechod a prepra
nariadenie
vu po moste aj cez sviatky a nedele; povolenie použiť mestské príjmy na vybu

Ar

.
odpisy, papier,
latinská.

1776

.
H» 73 132/OL

286

Zrušenie doterajšieho 3 po b
žiadosti O prijatie do z';:k: mučĺnia Pri Vľpočúvaní a úprava o iných mBt5dach_
_
mas a a do bratí 1
:
tenia dlhov; dražba nehn
3 Hvßkých cechov* 3
_
in
_
' kláštora;
P°ľ? 0 zﬂplﬂ
mlatnntía
žiadostí mesta : ± Éubĺho
Íajetku zrušeného jezuitského
za
vedenie prisťahovalcov
můhľﬁdﬂkﬁ;

gúpis

E 0

ktorí
Í

ãřãlŕ na úpravu brehov Dunaja;
o i 1 z nábožen

_

prikaz na „IPD

Skýůh ČÔUDČOY 3 Rﬁkúgkg d

P157
V°J°ﬂ3EÝ0h
'
o presťahovení obilného
trhu
a iných dezerté
týždennšzå a iných
tulákov;

'

S

Ů ed'
uaríadﬂnia

nam; nariadení* 0 Povinnosti scnátorov P0 d P i sovať
trhov
k vonkajším
maﬂtﬂľým
brá
zápisnice
zo zaaaą
nutí mest,
Skﬂĺ ľﬂůľi dotaz na Vývoz uhorského vína d Š
v Uhorsku H Podmienky pri ich zakladaní.
0 vaačiarskﬂi 'prieskum továrni

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská.

1TT5

ži:d:s: Devin? do Brati51aV5kE5 ŽU

H d°'brBtĺ31aV5Eýoh
cechov 5 nariadenie ' o zúpi
1 á 0 Prijatie do zväzku
mest a
_
,
smernica ° PÜČPÛTÛVBHÍ Výľﬂby Plátna Karasi uře n S?r°JDT na haaanle PÛŽÍHTÛVE
nomica od Jána Wieganda na cenzúr
3
B 1 vyžiadanie knihy De Re Oeco
na z Uhorska do Švačiﬂrakn. povolg _ Prev: o stavbe budov; návrh na vývoz ví
ůumčaküv; zákaz Dr
l
nie zav dzať vodovod e kanály do aúkz
Eﬂnizovať akékoľvek zbi
.
Ümných
ľ0?Eká miestodržiteľská rada; úPrava o d erky' ktoré ﬂ9P0voli1a Uhorská krá
dotaz na možnosť dodávky dubienok (Gal
ovoze Železo z Rakúska do Uhorska;

a

193 232/CL

285

t

Sielanĺ 55ÉtHPcov mesta a o Písomnom styku B avať
Uh Vﬂâﬂnaká budovy; _ norma o V3'

" a hmotnom zabezpečení triviálnej školy zvanej „Halles";
formácie o fund á cii
ú P rava o Cigánoch; úprava o zasielaní spisov Uhorskej kráľovskej miestodrži
teľskej rade; úpravy o pochovávaní, zriadovaní cintorínov a krýpt; opisy Ci
'
'
' vyžiadanie
'
' ná vrhu n a udr
príkaz sledovať ich,
gánov, tu lák ov a zbehov , tiež
žovanie čistoty v meste; príkaz podať informáciu o stave a činnosti divadla;
nátlak Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady na mestský magistrát, aby u
'
divadla,' vy ž'ia d ani'e súpisu príj
zavre 1 s gr őfom Jurajom.Csákym zmluvu o nájme
mov bratislavských učiteľov; úprava o výkupe rožného dobytka; úprava o mzdách
drevorobotníkov a murárov.

1775

N 1 72/cl.

Br

Žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do bratislavských cechov;
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subvencia 1400 zlatých nájomníkovi divadla; úprava o zavedení vzoru osnovy na
mackých škdl do uhorských normálnych všeobecných a triviálnych škol a o povere
ní bratislavského kanonika Gaăpara Pavla Ehrenfelsa úradom generálneho inšpek

Dr'igiﬂålľa koncBPĽľ, odpisy,
.
papier' latinskñi
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rozhodnutie o vybudovaní verejných studní;

Ekéhů mﬂßĺﬂtľåľui. Úprava o údržbe vnútorných mestských brán; oznam o termíne
Eﬂﬂﬂůnutia taverníckej stolice; poriadok pre udržovenie čistoty domov a uli
výzva na zlepšenie starostlivosti o moruăovníky a o pestovanie hodvábnika
i
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.
_ ' ovskej tereziánskej
na
požiarom zničené obce Kiszeg a Brezno; úprava pre povozy na prevážanie píaa
ku, zeme a kameňov; odpredaj mestských hradieb oproti kláătoru.milosrdných
bratov'
1 i
či
i
' '73 Š“ Ž u t°ľ?V ﬂůľmålﬂľch škol na inštruktáž o vyučovacej ma±uú1_
ke, vyžiadanie informácie o žobraní; povinnosť hlásiť pri voľbe magistrátu
nielen
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_ú
j cich oneskorované doručovanie pošty;' dovoz krytiny na zastraåauia'n5m„cn;
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a
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Z Dhaãzf
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Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská.
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Žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do bratislavských cechov; nariadenie o
povinnosti pekárov pripraviť zásoby obilia a múky na zimu; zákaz hazardných
hier; oslobodenie kláštora kapucínov od platenia poplatkov; vyžiadanie výka '
zu o vyberaní občianskych poplatkov; vyžiadanie výkazu farnosti podľa diecéz;
zákaz bratislavským tlačiarom vydávať divadelné hry, ktoré sa hrajú v bratia .
lavskom divadle; úprava o likvidácii tulákov a žobrákov; vyžiadanie vykazu
cien za potraviny; úprava o práve nosiť vojenskú uniformu; smernice na zabez
pečenie disciplíny mládeže; povolenie zbierky pre požiarom zničené poľská mes
to Üíeliczku; nariadenie o tlačení novych kalendárov; nariadenie o zbúraní
Tereziánskej brány (zvanej tiež Rybárska brána) pri divadle pre uvoľnenie ces
ty; úprava o práve azylu; úprava príjmov bratislavských učiteľov; úprava o
zavedeni poriadku v archívoch; smernica o vyberaní občianskych poplatkov; na
riadenie súpisu ottomanskych poddaných.

1

zákaz upravovať ma5t5ké

EÉĽHE Hkýohkoľvek zmien na mestských hradbách.

Ûrigĺnálľr k°ﬂÛePtFb DÜPÍS3: PHPíer, latinská.
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G ll
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t°r“ mi1°5ľdﬂÝ°h bľHtÛ?$ uvoľnenie skládky dreva na ži
dovskom.cintoríne pre potreby správy cintorína; smernica o vykladaní tu
varu

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská.
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úprava o voľbe mest

vy

nym.úradom;

akú komoru na inătruktáž o novom spôsobe účtovanie; nariadenie o súpise úro
dy; pátranie po vojenských dezertéroch a inych zločincoch; vyžiadanie hláse
nie od Jána Schustera o hospodárskom stave mestského Épitála a o nutnosti na
hlásiť potrebu krytiny na opravu ăpitálskej strechy; dražba prenájmu lekárne
zruăenej jezuitskej rehole; úprava o organizácii uhorského školstva a učeb
ných osnovách; vyžiadanie podrobnej informácie o priebehu volieb magistrátu;
povolenie Jozefovi Ernstovi vyrábať čokoládová vyrobky; informácie o požiari
vo várasde; príkaz vyčistiť kanál pri Rybárskej bráne a premiestniť kamenné _
sochy a katarakt od Rybárskej brány ku kláštora Notre Dame; urgencia projektu
na budovu pre uskladnenie dreva; úprava o vizitáciách lekární.

dauia a a by uh ors 1:1 1:ová či vyrábali lodná reťaze,. dražby zhabanych predmetov;
'
'
nar.
ladenie odstrániť drevo z riečiăťa Dunaja kvůli aplavnusti. B
zlepăani
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k Í.
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_
,_ mernice ne
ínătruktzžcoovu čzzåě rozhoãnutie o tlači kelendárov; vyslanie učiteľov.na

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská.
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Dražby zhabaného majetku; úprava o posielaní chlapcov najprv do normálnych
škôl a až potom do latinskych; žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do bra
tislavských cechov; povolenie živnosti Jánovi Jakubovi Maulovi na vyrobu hna
cích, ťažnych a zdvíhacích strojov, ktoré sám.skonštruoval; oznam.o povinnos
ti vojenských invalidov každoročne sa osobne hlásiť na vojenskom.veliteľstve;
dedičské spory; smernica pre voľbu mestského účtovníka a pre zasadanie hospo
dárskej komisie; rozhodnutie o každoročnej subvencii 2000 zlatých na vodné
stavby (hydraulické práce):

H

42 94/GL
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Ar

Nariadenie o novom ponímaní práva azylu; povolenie na stavbu slovenskej evan
jelickej modlitebne; oprava sochy panny Márie pred kostolom.sv. Spasiteľa (je
zuitił; súhlas s prijímaním Cigánov do učenia; žiadosti o prijatie do zväzku
mesta a do bratislavských cechov; povolenie pre rehole urăuliniek a Notre Da
me vyučovať dievčence a otvoriť dievčenskú školu; ukončenie sporu mesta s lod

'777

H. 159 206/cl.
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inăpektora národných škôl; úprava o správe škôl; súpis prijmnq hrát; I
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' cirkevných príjmov; povolenie na spracovania
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e e o rarára e súpis
tﬂbﬂľﬂi žiadosti o prijatie do zväzku mesta e do bratislavských aachnv. u, I_
není! Prostriedkov na zavedenie nového neuvedeného systém na nár dný hjšh Ú
1ăch_
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s a s p iáskym.opátom.e tretinu príjmov z dunajekáho mosta;
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ĺĺnĺciugzvĺlĺný nekatolík, ktorý by odmietol vykonať služobná prísahu v kato
c om Dĺozhżå Zariadenie
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po nebohom Dávidovi Kri
'
I
_
řu 19 0 Pﬂkrytí strechy novej školskej bunuvy pri dåma av_ Mar_

vy

urgencia výkazov o mora dobytka; príkaz na adaptácia normálnej školy na Uhor
skej ulici (Pĺatea Hungarica) (Obchodná ulica).
Üriginály, koncepty, odpisy, papier, latinská.

tina? nafladeﬂle ° SÚPÍSE Grékﬂv Pﬂddaných uttamanakej Porta.
Ûrĺßĺﬂálľl ľůﬂﬂﬂvﬁľa ﬂůpíßľa Papier, latiuaká;
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Žiadosti o prijatie do zväzku meste a do bratislavských cechov; nariadenie o
súpise majetkov výrobne v Bernolákova (Cseklész), ktoré podliehajú pod právo
moc mesta Bratislavy; nariadenie o vyhotovení mesačných cenníkov plodín; zlo
mok intimátu o preložení Trnavskej univerzity do Budína; pátranie po vojen
ských dezertéroch; vyžiadanie informácie o potieraní tuláctva a žobráctva;
úprava o zastavení penzia vojenským invalidom, ktorí majú svoje zaopatrenie zo
svojich majetkov alebo z majetkov svojich pánov; vyžiadanie informácie o sta `
ve cintorína sv. Jána.

1775

295

V bývalﬂm j°5“ĺt5k°m*k1Éšt°ľBi Žíﬂﬁůﬂtí o prijatie do bratislavských cechov*
úprava o výsadbe vŕb a iných rýchlorastúcich stromov; pátranie po vojauahýg;
dezertéroch a zločincooh; úprava o výkupe koní na trhoch pre potreby vojsna

skej ĺﬂzůľí ĺ“tEP'Bﬂ°í° ßß rýchle vkﬂnčeníe sporu bratislavských typusrafuvv

Íżĺĺžzuovĺĺízveãznšaprisťahovaných nekatolíkov, ktorí nechcú prestúpiť na ka
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EF Bånye, povolenie sochárskej živnosti Jurajovi Reinerc
vii spory o majetok po zrušenom jezuitskom.kláătore; Pﬂľﬂﬂt O vyhotovení Plá
tených obväzov pre ranených vojakov; oprava studne pri Hichalske' brán * ú
va na vedenie zápisníc zo zasadnutí mestského magistrátu
8 or J b er' Pre

H. I 69/GL
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Pålﬂľﬁh vôd Jána Gollitschecka s bratislavskými obchodníkmi i p EBD
vĺzĺ eu
o s Eine
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`ůrody; rozhodnutie o pridelení pozemku spoločnosti strelcov na cvičenie a na
ãtãvbu domu pre_spoločnosť; určenie dennej mzdy mmrárskych robotníkov; roz
o nutie o vy h o t oven í prechodu medzi novou školskou
' budovou
.
,
_
a byea1ým
Jezuít_
_
ským kláštorom; úprava na uskladnenie úrody; príkaz vyhotoviť súpía ah
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_ spišským
_
Eva
E _
tém
maa

Ûriginály, koncepty, odpisy, papier, latinská.
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Pátranie po zločincoch a vojenských dezertárooh; nariadenie o údržbe dunaj
ských brehov proti povodniam; žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do bra
tislavských cechov; nariadenie o udržiavaní čistoty v meste; zákaz zhromaž
dovať väčšie množstvo stavebného dreva pre nebezpečenstvo požiaru; rozhodnu
tie o premiestnení normálnej školy od Vydrickej brány na miesto za hradby k bý
valému jezuitskámu kláštoru a o poskytnutí ubytovanie organistovi, zvonárovi
e iným školským pracovníkom; rozhodnutie o premiestnení trhoviska z Blumentál
skeho predmestia k Uhorskej bráne (Porta Hungarica); dedičské spory; inštruk
cia o vyslaní učiteľov normálnej školy na inštruktáž; rozhodnutie o prenájme
blumntálskeho a lamačského hostinca; urgencia správy o hospodárení nemocni
ce; zákaz vydať tlačou divadelnú hru o kráľovi Ladislavovi a jeho bratovi Vác
levovi; určenie deputátu dreva mestským zamestnancom; úprava o manipulácii
s vojenskými mapami; vyžiadanie informácie o stave cintorína sv. Jána; súpis
objektov všetkých normálnych a triviálnych škôl; úprava o vydávaní kalendárov;
úprava pre výrobu pušného prachu e sanitry.

Br
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Úprava o zásobovaní vojska dobytkom;' rozhodnutie o pokrytí azrachy na ăkﬂle

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská.
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_
o za dobytka,
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pre vojsko, umiestené na Morave; príkaz pátrať po vojenských d
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Úprava o zbere obilia; žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do bratislavských
cechov; povolenie stavby domčeka pre lodníkov; predpisy o voľbe mestského ma
gistrátu; rozhodnutie o rozšírení arcibiskupskej rezidencia; rozhodnutie o
rozšírení lazaretskáho cintorína; nariadenie pátrať po Židoch, ktorí zranili
poľského jeszovskáho farára a ušli; dedičské spory; majetkové spory občanov;
spor meste s pilišským opátstvom o poplatky za prechod cez Dunaj; oslobodenie
od platenia tridsiatkov za prepravu ovsa pre vojenské účely do Viedne; zvoz
ovsa, obilia s sena do vojenských skladov a oslobodenie od platenia poplatkov;
opisy osôb a pátranie po vojenských dezertéroch a zločincoch; určenie deputá
tov dreva pre kňazov v nemocnici, lazarete, väznici a pre učiteľov a úradníkov;
nariadenie o novej voľbe richtára a mešťanostu v prípade, že by bol na uvedenú
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Úprava o dodávkach ovsa pre vojskﬂi VYŠHĽTÛVHHÍE Príčin stroskotsnia lode a
Ěavinenej škody; vyčistenie ochrannej mestskej hrádze a vybudovanie kanála na
anenskej ulici (Honnenbahn); žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do bea
tislavských cechov; vymáhanie dlhov' spor bratislavský h ±
_
.
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kalendára*l
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vraj na ceste do Ríma, a vrátiť ich do rodiska; vyžiadanie informácie o pre
.miesťovaní vojska; úprava o vysťahovaní osôb, emigrovaných z náboženských dů
vodov z Moravy a Čiech, do Sedmohradska; povolenie predávať kalendáre, ktoré
zostavil učiteľ Jozef Szochlay zo Sučian; vyžiadanie informácie o možnosti
premiestniť.mlyny na ostrov Mitterhaufen; informácie Františka Balassu o vý
sledku vizitácia bratislavských škôl; povolenie voľného vývozu a dovozu potra
vín počas vojny; vymáhanie poplatkov (daní) od bratislavského typografa Kris
tiána Speisera za tlač nemeckých a slovenských kalendárov v náklade ZOOO exem
plárov; príkaz pátrať po vojenských dezertéroch a zločincoch; nariadenie o
šití vojenských rovnošiat profesionálnymi krajčírmi; určenie podmienok na pre
daj horkokyslých minerálnych vôd, vyrábaných bratislavským obchodníkom a lekár
nikom Jánom Oollitscheckom; úprava cien plodín_vyvážaných do Turecka; úprava
na ochranu lesov, zničených požiarmi, suchom, vetrom a inými prírodnými katas
trofami.
I
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Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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príkaz zlapať Poliakov Kaiimíra Sultanovíča a Michala Freisingera, ktorí sú

By.
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Nariadenia o odovzdaní Gottfrída Feldmanna do polepšovne v Senci; smernica o
povinnosti prevážať poštové vozy cez dunajský prievoz; žiadosti o prijatie do
zväzku mesta a do bratislavských cechov; odvolanie dovozu sena pre vojsko;
povolenie zbierky pre požiarom zničené_mesto Pápu a okolité mestečká a obce;
príkaz pátrať po vojenských dezertéroch a zločincoch; zákaz hazardných hier;

.
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Žiadosti o prijatie do svazku mesta a do bratislavských cechov; smernica o
ujednotení váh a mier; úprava o pohrebných ceremőniách; príkaz trestať oso
by, ktoré sa mrzačili, aby nemuseli narukovať k vojsku; dražby nehnuteľného
majetku; ponuke na vybudovanie nočného osvetlenia ulíc; smernica o predkla
daní návrhov na stavby mestských budov po uzavretí mieru; povolenie predávať
kone a dobytok; zákaz predávať pušný prach, oštepy e iné zbrane' dražba 'sč
I
meňa, uskledneného v štátnych skladoch v Bratislave, Rábe a Budíne;
zákaz J vstu
pu do mesta Cigánom, vyhrávajúcicm na hudobných nástrojoch; oprava ulice, ve
dúcej z Podhradia k mestskej priekope; oznam o vymenovaní vysokých kráľovských
úradníkov; príkaz potrestať typografa Dolls pre predaj kníh zakázaných vo Vied
ni; vyžiadanie informácie o stave krýpt a cintorínov v Bratislava a predmas
tiach; úprava o povoľovaní tlače kalendárov.

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská_a nemecká.
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Nariadenie o prcmiestaní štyroch Pálffyho mlynov z ostrova Stadtau na iné vhod
né miesto; žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do bratislavských cechov;
povolenie predaja cudzozemského vína obchodníkovi Jánovi Gujotovi; presun čes
kých a moravských emigrentov do Sedmohradska, lebo neprestúpili na katolícku
vieru; žiadosti o povolenie tlače kalendárov bratislavskými typografmi; de
dičská spory; smernice o civilných osobách a klére gréckeho obradu; príkaz
pátrať po Oigánoch, ktorí používajú nepravá peniaze; urgencia výkazu o ročnej

I""
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1 a t'ina ká a nemecká.
Ûríginály, koncepty,' odpisy, Papier.
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_

rozhodnutia o nájms mestských výčapov vína; smernica o oprave kasárenskychI bu
dov; úprava pre prijímanie mládeže na štúdiá ; intervencia za povolenie, aby
budínski typografi mohli tlačiť školská knihy
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Nariadenie o zákaze täačacãzížazeãaůĺfšżĺžpa_ kturê boli zakázaná v pruakej

torínov milosrdných bratov, alžbetiniek, evanjelického, sv. Jána a blumentál

akeho; žiadosti c povolenie sobáăa; úprava o treataní osôb, ktoré si okypťu
jú údy, aby nemuseli narukovať k vojsku.

Óriginály, koncepty, odpisy, papier, latinské a nemecká.
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Žiadosť sochára Jána Gottfrída Prixnera z Varăavy o vyplatenie pozostalosti po
bratovi z bratislavského sirotinca; žiadosti o prijatie do zväzku mesta e do
brati s 1 avských cechov,* žiadosti
'
'
obyvateľov Špitálskej
ulice o náhradu škôd
I
spôsobených rozvodneným.Dunajom; vymáhanie poplatkov na vojsko; zákaz hazard
nych.hier; subvencia 10 000 zlatých pre mestský lazaret' príkaz át
1
P
rať pﬂ Elﬁ
čincoch; upozornenie na rozširovanie nepravých mincí razenych v Dalmácii'
I
sťažnosti pekárov,;nybárov, mäsiarov a mlynárov na rozhodnutie mestského ma
3 i strátu o ich účasti na trhoch a o ich treataní; zákaz zbierok na e
' 1'
vanjepo
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ké modlitebne, zvony, dom e učiteľov; úprava o ačítaní ľudu; povolenie
užívať fiakre; nariadenie zasielať po troch výtlačkooh z každej ubliká i
P
c podľa
s,
vytlačenej bratislavskými typografmi; rozhodnutie mestského magistrátu
ktoreho sú povinné všetky bratislavské lekárne (päť) v rovnakom.rozsahu I posky
tovať pre potreby mesta lieky.
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Povolenie vytlačiť knihu Alberti Halleri Dissertatio de Pestilentia Pecorum e
Germanico Latina reddite s pripojenym kalendárom.pre bratislavských type a
EP
fov; určenie podmienok pre prijatie Samuela Kriegera za geometra v Uhorsku;
príkaz pátrať po skrývejúcich.sa zločincoch; úprava trhového poriadku
ú
I
Pľﬂ“
va o zväčšení počtu drevorobotníkov a obchodníkov; nariadenie, aby šľaohtici,
ktorí odmietajú prísahu pred katolíckymi sudcami,.plati1i pokuty; určenie po
platkov za prijatie do zväzku mesta Bratislavy; rozhodnutie o premiestení
pálffyovských mlynov na rameno Dunaja Üertling; žiadosti o prijatie do zväz
ku meste a do bratislavských cechov (Ján Andrej Berlin
strojársky konštruk
teri', rozhodnutie
'
'
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bodná kráľovská mesto;

vy

plavené a vymletá záhrady pri Dunaji; urgencia informácie o zakázaných hazard
nych hrách; vyžiadanie informácie o potrebách pre skráălenis mesta, urgencia
návrhu na nová privilégium mlynárskeho cechu; žiadosť cudzích pekárov o povo
lenie zúčaatnovať sa na bratialavskýoh_trhoch, povýšenie mesta Pécau na slo

Vindis Tristriez
úroda; povolenie zbierky PTB P oziarom zničené mestá
_
Pbdhradi. v Štejer"
Priya;
.
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_
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v bratislavských pekárñach;

' 309

nariadenie o

129 '
17e1

zachovávaní starých predpisov pri dovoze chleba; žiadosť o pridelenie mest
ti
ských hrsdieb pre spoločnosť strelcov; úprava o predkladaní cechových ar
kúl; zákaz hazardných hier; rozhodnutie o vyvadení kanálov_zo stojatých vod
vyžiadanie
informácie o počte a stave krýpt evanjelikov,
'F domoch do Dunaja'I
_
klarisiek a o stave cintorína sv. Jána a blumentálskeho cintorína; príkaz pát
rať po zločincoch , smernica o znížení mýtnych poplatkov za ploﬂíﬂľ VYVÉŽHHÉ
z Uhorska do Nemecka; oznam o menovaní kanonika Jána Sobera za správcu bra
tislavských normálnych škôl; 'žiadosti o prijatie do zväzku.mesta; nariadenie
o 1? čistení mesta od snehu a ľadu; príkaz pátrať po vojenských zbehoch; po
volanie typografovi Paczkovi vytlačiť nemecku gramatiku; úprava o chove koní;
úprava o voľbe bratislavského magistrátu.
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a oznam o zmene jeho trestu na 6 rokov do D1 “_ zahna od výkonu trestu smrti
siensisł s vyrátaním dvanásť palíc každé t:1 BP Ěvne_(domus correctoria Telo
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FTÜBH Hr um

Bånmĺ H lﬂými tulákmi; nariadenie zafarbiť pred domami ko1±k3_
aby boli v noci viditeľné; vyžiadanie projektu na nočné osvetl '
enie mesta; po
volenie používať krypzu
31 1
u"
ar 5153 ĺﬁﬂ PPS účely kláštora e urgencia hláaauia
o skoré ohradenia blumentálskeho cintorína ' nar'iad ni
'
rýchlorastúcich stromov; inštrukcie o Vymodzovaui ;ráEo:nVĺsadb: vrb a iných
ných kráľovských miest; vyžiadanie informácie o pozemkochc kĺicétáãoz slobod_
a
or a
ez maji
teľov a opuatené; vyžiadanie pro'
. Jektu domu ktorý hodl 'ú hú 1
Ûﬂmﬂi

určenie školského a vý

m

chovného systému na školách; žiadosti o povolenie zriedoveť manufaktúry; zá
kaz zásielok väčších sum peäazí do zahraničia; zamietnutie žiadosti spolku
strelcov o pridelenie bývalých mestských hredieb; návrh miest Jure pri Bra
tislave, modry s Pezinka na poštové spojenie mesta Bratislavy s ich malými poš
tovými stanicami; nariadenie o vyhotovení výkazov O stave a činnosti národnýdi
škôl školskými inšpektormi.
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311

Ar

ch

ív

do zväzku mesta a do bratislavských cechov; dedičské spo
Ži adosti' o p ri'atie
J
ry; príkaz odovzdať dcéru Žida Juraja Schreibera z kláštore uršuliniek jej
matke, lebo ju nemožno nútiť na kresťanakú vieru; príkaz vykonať ohodnotenie
Zeleného domu kvôli predaju; úprave o vysielaní jednoho až dvoch zástupcov
mesta na snemy, tavernícku stolicu a na župné zasadanie; smernice o prijíma
ní a nvoľňovaní vojakov; vyžiadanie informácie o zriadení dvoch evanjelických
cintorínov v predmestí e v oblasti Blumentálu; zákaz pochovávať na cintoríne
sv. Jána; príkaz pátrať po zlodejoch a zločincoch; urgencia daňových nedo
pletkov; povolenie subvencie na opravu mestského lazaretu; vyžiadanie infor
mácie o továrňach, ktoré sa nachádzajú na území mesta; zákaz uvoľnovať penia
za z mestskej pokladnice na almuž ny; nariadenie zistiť možnosť postaviť budo
vu pre spolok bratislavských strelcov.

`
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Nariadenie o výsadbe vŕb a iných rýchlorastúcich stromov; informácie o pre
' täovaní a reorganizácii vojska; príkaz pátrať po vojenských zbehoch e zlo
mies
čincoch; intervencia za prijatie Michala Hummele do spolku bratislavských ob
chodníkov; úprava o podmienka prijatia do spolku bratislavských obchodníkov
len v tom prípade, ak se uchádzač preukáže majetkom v hodnote 2000 zlatých;
žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do bratislavských cechov; rozhodnutie
o čistení mestských kanálov; podmienky prenájmu mosta vedúceho na Nlynský os
trov*I urgencia deputátoy dreva pre mestského farára; úprava ročnej mzdy pre
strážnika na ceste pri Dunaji s Gräsalingu; vyžiadanie informácie o vyberaní
P oplatkov za vody, záhrady a lúky v Grösslingu; úprava o odmenách Pre SPPÉY'
cov národných škol (scholae nationales); odvolania v sporoch; žiadosť nájom

mesta
Povoltzieaĺzkejrääzçdĺätäzravu
O zavadanĺ

ho lazaretu z mestskej pokladnice u aká b ola potrebná na jeho opravu po dun'Juhkč
skej povodni pred ni k ľkými
'.
.
povúlenía zriadiť na°oã_1nOm ;::::;_ Ťšêĺĺz Pátrať_Po_zlpčÍnooch a zlodejoch;
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ú
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_
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ﬂýta a tridsiatkov' zamietn ti
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l
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' ur
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.
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t

vyžiadanie výkazu o počte Ciganov a aj Cigánov remeselníkov; propagovenie oho
vu dobrého druhu koní; prejednávania testamentov pred mestskou radou a ich
protokolcvanie; vyžiadanie mienky k výstavbe blumentélskeho kostola; príkaz
zasielať tlačené knihy na cenzúru do Viedne; zákaz, ab sa pruskí vojaci pri
eťahovali do Uhorska bez sprievodných listov; vyžiadanie správy o činnosti po
tulných spevákov; povolenie vývozu obilia do Haliča (Gallitia); urgencia
mestských účtov na revíziu; urgencia vyrovnať daňové nedoplatky; vyžiadanie
správy o zriadení lekárne evanjelikom Samuelom.Albrechtom; úprava o prijíma
ní remeselníckych tovarišov do cechov; publikovanie kráľovekého patentu o osa
dách a pasienkoch; príkaz vybrať vhodné miesto na výstavbu kostola a fary v
Blumentãli; výkaz o pestovaní morušovníka; urgencia výkazov o náboženskej
znašanlivosti; smernica o osvetlení mesta v okolí kasárne; urgencia účtov z
cirkevných základín; vyžiadanie výkazov o deťoch vojakov; príkaz stíhať zlo
čincov.
.
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Úprava o vybavovaní žiadostí tovarišov o prijatie do cechov; informácie o bez
pečnosti okolia cintorína sv. Ondreja, kde boli zistené vojenské granšty; smer»
nice o umožnení plavby na dunajských novozámockých brehoch; nariadenie o po
skytnutí zéprahov na odvoz potravín pre vojsko; dedičské spory mešťanov; prí
kaz stíheť vojenských dezertérov; oznam o zvýšení mzdy lesníkom; nariadenie
o zachovévaní kráľovských inštrukcií o štúdiu geometrie e hydrotechniky podľa
vypracovania budínskej univerzity; zákaz požadovať od oblastnýoh kočišov mýto
na staniciach v Komáräanskej župe; urgencia výkazu nekatolíkov; intervencia
za urovnanie majetkových sporov rozvedenej Karoly Schreiberovej; úprava na
označovanie zakázaných kníh; úprava O výsadbe vŕb a iných rýchlorastúcich
stromov; úprava na voľbu mestského komorníka; nariadenie o povinnosti nahlá
siť škody, ktoré spôsobilo počas ubytovanie v meste vojsko; exekúcia na maje
tok Juraja Schreibera; rozhodnutie o uzavretí zmluvy s chirurgom na prácu v
mestskom.lezarete s chudcbinci; príkaz poskytnúť drevo pre vojsko v Bratisla
ve.
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Príkaz zatknúť zločincov, ktorí ušli z väzení; úprava o vypočúvaní e skonfronŕ
tovaní výsluchov plavčíka Jãgera; zvýšenie a vyplatenie mzdy dozorcom ostrovov
ĺcustodes insularuml; žiadosti D prijatie do zväzku mesta a do bratislavských
cechov; nariadenie o kontrole mestskej pokladnice; oznam o nástupe Jana Csá
kyho do funkcie hlavného taverníka; urgencia výkazu vojenských daňových nedo
pletkov; príkaz stíhať Žida Berla, obvineného z falšovania bankoviek; urgenŕ
cia výkazov o pestovení'morušovníka; povolenie predávať tabak aj vo sviatok
a v nedeľu; zákaz vyvážať z Uhorska obilia; rozhodnutie o publikovaní vyhláe
sanie anglického parlamentu o obchode s Uhorskom; zákaz robiť ťažkosti orav
ským obchodníkom.na mýtnych staniciach; nariadenie o súpisu vojenských inva

133

lidov na základe dokladov; urgencia súpisu vína a výkazu cien obilia; úpra
va o oprave ciest, mostov a prechodov; prieskum pozemkov na stavbu kostola a

ja 5 čﬂlăĺůh ľĺﬂki Príkaz dodržiavať kráľovské nariadeni
1
5
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_
i
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skoly v Blumentáli;

nariadenia o navrátení ukradnutých kníh z jezuitskáho

kláštora.
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PDP1BtkDV.. Zákaz vykonávať
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'
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.
zbierky pre obyvateľov Banskej Byatriqe pżgzżàżãšcăym Ž í dlhov. Povolenie
vať cesty E mﬂsty V dübrüm stave'
' _
_ PO iaromi Príkaz udržo
: Povolenie pre niektorých bratislava
.
'
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dov zriadiť si továrne na šat
'

H. 1 68/CL
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Usporiadanie dedičsko sirotských záležitostí pruského vojska; urgencia výka
zu daňových nedopletkov; intervencia za vybavenie dedičských pohľadávok sirdt;
zvýšenie mzdy sluhovi v mestskom doma; úprava o prijímaní rektorov s prísluš
ným vzdelaním do národných ákdl; rozhodnutie o prispdsobení Würtzlerovho domu
v Blumentáli potrebám národnej školy; príkaz nahlásiť spotrebu obilovín; prí
kaz odoslať Žida Berla, väznaného pre falšovanie bankoviek, do väznice v Hoăonŕ
skej župe; príkaz stíhať zločincov; príkaz zatknúť bývalého seneckáho trice
zimátora Szabu pre pašovanie; publikovanie dohody Obchodnej ázijskej spoloč
nosti Vilhelma Boltsa so sídlom v Terste o lodnych cestách do Prednej Indie a
Číny;

úprava na predchádzania nákazlivých chorôb dobytka;

úprava dunajských
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.
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Nariadenie poskytnúť pomoc zásobovačom armády pri zaobstarávaní a dodávkach
múky a chlebovín; príkaz na úpravu dunajských brehov, aby v budúcnosti ne
vzniksli povodňami dalšie škody; intervencia za vyšetrenie prípadu poškode
nia bratislavských mlynárov zo strany miestneho úradu pre zásobovanie vojska;
príkaz odovzdávať vojakov, ktorých zistí mesto bez sprievodných listov, vojen
skej prefektúre; príkaz postupovať podľa pokynov Uhorskej kráľovskej miesto
držiteľskej rady v otázke stavby kostola a zriadenia školy v Blumantáli; smer
nica o úprave ciest a ulíc; príkaz zatýkať zločincov, ktorí ušli z väzníc;
súhlas s opravou verejnej cesty, ktorá vedie okolo židovského cintorína; úpra
va o pestovaní morušovníka; rozhodnutie o prijímaní vojnových invalidov do
zväzku mesta; nariadenie o kontrole obchodníkov s dobytkom, ktorí idú zo Sed
mohradska do Uhorska, na tridsiatkových staniciach.

u
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brehov v blízkosti Rusoviec'(Üroszvár), kde vznikli veľká skody v dôsledku po
vodne; povolenie na predaj kníh viedenskému tlačiarovi
kníhkupcovi v uhor
ských župách; žiadosti o prijatie do cechov; mandát na zabezpečenie dostatoč
ného množstva lodí a plavčíkov na Dunaji; mandát o súpise daňových poplatní
kov; vyziadanie informácie o možnostiach zvýšenia mzdy horárovi Baldauffovi;
povolenie vyvážať obilia z Uhorska; nariadenie o kontrole kníh privezených z
inych krajín do Uhorska; rozhodnutie o poskytovaní pomoci osobám, postihnu
tým požiarom.
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Urgencia vyrovnať vojenské daňové nedoplatky; žiadosti o prijatie do zväzku
mesta; opatrenia na predchádzania nákazy dobytka; inštrukcie o úprave Duna
Q

PPE vybavovania mnjazhqvgprávnych záležitostí sirôt; povolenie zbí
er
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Originály' künĽEpt3_ gdpiay, papier,
latina
'
' ká_

H. 384_ 426/GL

at
is
la

.
1753

Üriginály, koncepty, odpisy, papier, latinská.
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''

_

Púškúﬁﬂnýﬂh °bÜ““°“' p°k3“y na prepravu vnaenský

ch zajatcov'

ůPľHVH ° V3

ba

ť h z;rdných hráčov:

m

euaauí sirotských záležitostí; príkaz sledovať a stiha
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á
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informácie o potrestaní Baĺbcľĺrtšggšĺzšeiiezĺżdížíterskej radăz vyžiadanie
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dohytkai príkaz vyrovnať daficlt

tabuliek Ů vzrastřü
CBJ n ť mestská
na zakráľovskom
cenze;
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poakyznutie
ubytovania
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riešenia o mesačnom zasielaní povinných výtlačkov kníh;
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Príkaz stíhať zločincov, ktorí ušli z väzníc; zákaz vyvážať kožušiny; zákaz
znovu publikovať kráľovské nariadenia; žiadosti o prijatie do bratislavských
cechov; nariadenie o kontrole mestskej pokladnice; zákaz chirugom vykonávať
bez oprávnenia prax; povolenie zbierky pre občanov postihnutých povodňou v
Era sova kBJ' ž UPG (Rumunsko), informácie
“
' O povolení absolvovať lekárnikovi koch
meistrovi a půrodným asistentkám skúšky; úprava o sirotských finančných otáz
kach; rozhodnutie o uzatvorení zmluvy o prenájme pivovaru Michalom Walterom:
schválenie žiadosti tlačiare Löweho vytlačiť knihy o nákazlivých~ohorobách do
bytka; nariedenie o súpise obyvateľstva podľa inštrukcií' rozhodn t'
1
stránení mlynov na dunajskom brehu Wartling, ktoré prekážajú
plavba'u1EÛÛd_
príkaz
stíhať vojenských zbehov; nariadenie o zechovávaní zdravotných predpisov pro

ti šíreniu moru.
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Originály, koncapty, odpisy, papier, latinská.
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zat šrdănåĺ
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_
_
varu
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Dååﬂmnĺkﬂ
uhynutého dobytka na nákazüa lãĺaĺé
nášumnáu
povolenie
zbierky P17°
pre požiarom

Abraháma lzupl uauﬂlﬂ_ za WEP
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E lrurg
_
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_
nia,
pr1kaz_ aby gypografi' odovz dávali aj Uhůľ

ských dezertérov.
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Hariad anie o donútení murárov, aby sa zúčastnili na verejno štátnych prácach
v Budíne a Pešti; príkaz vytlačiť zmeny trhov v kalendári; príkaz trestať
zločincov; prijatie emigranta Jozefa Henricha zo Sliezska* usporiadania fi
I
nančných záležitostí rozvedených manželov Karolíny Jakobbovej
a Juraja Schrei
bara; zaslanie hlásení o skúškach chirurgov, medikov, lekárnikov a pôrodných
asíatentiek; úprava o vybavení sirotských a dedičekých záležitostí' vymáha
_
I
nie dlhov od občanov; príkaz zatknúť väzňov, ktorí ušli z väzníc; zákaz ha
zardných hier v kaviarnach; urgencia súpisu poplatníkov e poplatníkov dana z
v ína ; publikovanie poštových staníc medzi Viedňou a Bratislavouf dohľad nad
I
dodržiavaním kvality I kvantity chlebe; zavedenie nemčiny v písomnom
styku
namiesto letinčin; správa o pochovávaní v lezaretskom cintoríne sv. Jozefa;
žiadosti o prijatie do bratislavských cechov; príkaz stíhať tulákov_

_ 326

ne z titulu požiarneho zariade
u
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t
d
žíbaľshej
rade
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*1°č°“Ý°h
knih;
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i výtlačku
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výkaz“
daňo_
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dedičských
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P°h1adáv°
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3
ůPľEVH U V?
_ _
_ _
ah predpisov pri' B1 B dovaní vo
vých nedopletkov; Pľĺkﬂz Prldžlavať sa voaenský
_
'
_
_
ýkazu cien obilovín,
Pr íkaz sledovať voůﬂﬂ'

H. 161 270/GL

'

žiadosti remeselníkov

N. 349 433/cz

331

Správa o skúškach pôrodnch asistentiek; povolenie konať náboženská obrady vy
znavačom.gréckeho obrau len v dome na to určenom; príkaz zatknúť l č'
o incov
ktorí ušli z väzníc; žiadosti židovských obchodníkov o prijatie do z zvãzhu'm;5
ta; príkaz zatknúť utečencov, ktorí boli poverení prepravou lodí z Viedne do
Pet rovar adína', príkaz poskytnúť pomoc občanom pri' vymáhaní dlhov' pri'atia
I
J sprie
eligranta Andreja Hitscha zo Sliezska do zväzku meste; úprava o vydaní
vodného listu dvom cestovateľom.zo Sardínia smerom do Poľska
íka
i
Pr
z npovedo
ﬂĺf Y0ĺHľ0Y'Hﬂ ů0V°1BﬂÍBu HUF nastúpili k svojim útvarom; príkaz dodržiavať
5tlﬂU7łHÍ EYEÍČH Pľí UÜEÍUVHHÍ PUČPÛĽY študentom; urgencia vyrovnať daňová na

136

_ 137 _

.

1765

332

n1E Fůčtu Pľlﬂťﬂhůvﬂﬂýßh vojakov do mesta; nariadenie upovedomiť kníhtlačia
rov o prísnom zákaze tlačiť nepovolené knihy; vyžiadanie informácie o predaji
falošných liekov u lekárnika Krištofa.Kochme±stra; úprava o podpore pre poo
tovateľov a obchodníkov s tabakom; povolenia uzatvárať manželstvo pokrvnym
príbuzným na základe súdneho rozhodnutia; príkaz zatýkať vojenských dozarté_

Urgencia vyrovnať daňové nedoplatky; nariadenie dodžiavať predpisy o dovoze
zakázaného tovaru a v prípade neupoelůchnutia ho skonfiškovať; príkaz stíhať
zločincov a väzňov, ktorí ušli z väzníc; povolenie chirurgom a porodným asis
tentkám vykonávať prax len v tom prípade, ak majú k tomu orpávnenie; predpisy
o označovaní domáceho tovaru; povolenie zbierky pre požiarom postihnuté oso
by; informácie o prijímaní katolíckej viery nekatolíkmi; oznámenie kráľovské
ho rozhodnutia o uzatváraní manželstiev katolíkov s evanjelikmi; príkaz stí _
hať vojenských dezertérov; nariadenie o súpise vojakov; úpravy o dovoze no
rimberského galanterného tovaru.

ÍZY Z °Ü°V5ůHť ich VÛJEHSEEJ Prcfektúre;
o ra u.
.
I

Í

Br

1755

N. 222 305/oi.

Zákaz predávať v meste cudzie vína;
.
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N. 1 82/CL
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Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská a nemecká.
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H. B3 146/CL

334
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Ukončenie pozostalostného pokračovania v spore o majetky po komorekom úradní
kovi Františkovi Spielbergovi; nariadenie poskytnúť pomoc mešťancm pri vymá
haní dlhov; uzavretie zmluvy o prenájme mlynského mosta; _publikovanie súdne
ho poriadku, platného pre slobodné kráľovské mestá a šestnásť spišských miest;
príkaz žiadať od tlačiara Michala Landerera tri povinné výtlačky kníh; vyžia
danie odůvodnenia rastúcich úmrtí; urgencia mestského rozpočtu na revíziu;
urgencia súpisu obyvateľov; povolenie predávať na trhu exoticky tovar, len ak
obchodníci zaplatili zaň predpísany poplatok; príkaz zatýkať zločincov a väz
ňov; vyžiadanie informácie o vyskytujúcich sa chorobách; hlásenie o rozširo
vaní nepravých mincí; publikovanie inštrukcií o rozdeľovaní štipendií študen
tom; vyžiadanie výkazu o stave hospodárenia so základinami; oznam o výsade
.
oravského mestečka Námestovo I' podľa ktorej je oslobodené od platenia mýta,
žiadosti o Prijatie_do bratislavských cechov.
Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a česká.

au.

_

.

335

príkaz zatýkať zločincov a väzňov

_

ktorí
I

ušli Zdvãřgĺci uråenclﬂ súpis“ Ü1SáH°Vi Úprava o vybavovaní stažností obča
n Ů? 7 9 1 akychł
'
'
_
. informácie
.
_ o
31r°t5kÝ°h
B m3JEtk0VÝCh SP°P°°hi vyžiadanie
výsledkoch pestovanie a manipulácie s morušovníkmi; oznam o vydaní knihy ve
terinára alexandra Tolnaya Viecheeichen Buch für die Bauern., kontrola lekár _
ní; vyžiadanie informácie o úroda obilovín; nariadenie o dohľaúa nad knih
kupcami, aby nezdražovali školské učebnice, tlačené Budínskou univerzitou'I ur

a

Príkaz stíhať zločincov; povolenie zbierky pre požiarom postihnutých obyvate
ľov z Rokycan; žiadosti o prijatie do bratislavských cechov; príkaz pomáhať
občanom pri vymáhaní dlhov; vyžiadanie nájomej zmluvy o prenájme desiatkov
z bratislavských lesov a z lamačskych a vajnorských lesov; kontrola kalendá
ra, ktorý vydali Weber a Korabinszky; oznámenie o platnosti emigrantského
sprievodného listu z Horavy len s podpisom moravskej správy alebo vojenskej .
prefektúry; nariadenie o označovaní.eIotického tovaru podľa predpisov; urgen
cia súpisu obyvateľov; intervencia za poskytnutie pozemku pre cintorín milo
srdnych bratov; urgencia vykazu o spotrebe obilia; príkaz zatýkať vojenských
dezertérov; zaslanie klasifikačného vykazu chirurgov a pôrodných asistentiek;
úprava o poskytovaní študentských štipendií z mestskej pokladnice.
~

vyžiadanie výkazu kňazov gréckeho

Ûríåínálľl k°ﬂÛBPtľl UÖPÍEY: Papier, latinská a nemecká.

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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H. 434 500/CL

H. 147 221/OL

Prĺkﬂz zaistiť Emĺßľﬂntﬂ Jána Fhbera z Rakúska; urgencia informácie o stave
Íłﬂčinnﬂàåiř urgůnfíﬂ mﬂãtãäéäﬂ PÜZPÛÖÍHF Publikovanie kráľovského rozhodnu
15 Ú "bc “de 5 Hﬂĺlčﬂu ĺůﬂlltlﬂĺi Príkaz sledovať a zatykať vojenských dezer
térov; urgencia o preložení cintorína milosrdných bratov; príkaz zatknúť 1ú
pežnikov, ktorí ukradli cennosti viedenskej vdove Alžbete Dresselovej; h1á5E_

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská.
1784

`

vy

doplatky; povolenie zbierky pre požiarom.postihnutých obyvateľov Pezinka;
príkaz dodržiavať tridsiatkovy poplatok za ezotický tovar.

Eencía Vyrﬂvnﬂť Öaňůvé ﬂBd0P1HtĽY§ Upozornenie vojakov na dovolenke aby na
atúpili k svojim útvarom; nariadenie pomáhať občanom pri vymáhani ůlhov.I ur_
EBHEÍH Vľrovnať vojenská daňové nedoplatky. '
_

D

1

Ûrísíł" álľa kﬂnúeptar. odpisy, papier, latiualzá a uamaazzá,
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Príkaz zatykať zločincov a väzňov, ktori uš1i z väzenia. nariadenie O po ky
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ÛVHH Půmoci emigrantským remeeelníkom.z germánskych krajín;
oznam o prene
sení rábskej akadémie vied do Pécsu; príkaz zatýkať vojenských dozaphè
odovzdávať ich vojenskej prefektúre; 'vyžiadanie výkazu príjmov katolicĺšvha
„
c
kna'ﬂůľu' Du blik ovanie
' královského
*
.
patentu o poddaných; úprava o čistení
du
naaských br°h°v pre uľahčﬂﬂĺe P1HVH3i Príkaz zrevidovať a dokončiť tabuľku
'ek
k ná
'
f
_
.
rl dpre vy E vanla hydrůtechnlﬂkľﬂh Práﬂ, získavanie pestovateľov tabaku
5 *E UV ETÉGKFGH 0Ü°hÛﬂﬂĺĽ0V; oslobodenie od platenia trideiatku zs dovoz
zdravotnej vody; zákaz vstupu do mesta moravskym poddaným a vujnﬂμ půvinným
mužůmř ÜTSEHÛÍH BÚPÍBU Dbyveteľstva; uvoľnenie čiastky zo základiny Jána Je
Bßeﬂåkﬂ HE Štĺpﬂﬂﬂíﬂm Pre nekatolíckych študentov.
i
koncepty, odpisy,. papier, letinská,
nemecká a madarská.
O riginály,
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Ur5fnf1&
EB rok urgencia
1783 na schválenie;
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a vaznov, mﬂﬂtakýﬂh
ktorí ušliúčtů?
z vazníc;
vykazu účtov Príkaz
zo základín
h q b
'
pre c u o

133

_ 139 _
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ných na kontrolu; úprava o dozore nad dodržiavaním.školského poriadku v národ
ných, nekatolíckych a súkromných školách; vyžiadanie cenníka pančúch; príkaz
sledovať vojenských dezertérov a odovzdávať ich vojenskámu súdu;_ kontrola memb
skej pokladnice; nariadenie o dodržiavaní predpisov o vývoze tovaru do cudzích
krajín; propagácia chovu oviec; urgovanie majiteľov viníc v Devíne, aby za
platili vojenskú daň; príkaz zatýkať uprchlíkov; nariadenie poskytovať pomoc
pri hydrotechnických a geometrických prácach; úprava o kontrole sprievodných
listov vojakov; zákaz predávať zbrane na trhoch.

koní; spory o nehnuteľný majetok; zrušenie nariadenia o vydržiavaní katolíc
kych učiteľov nekatolíckymi obcami; úprava nekatolíckych pohrebných obradov.

'

H. 385”432/CL

_

341

Zákaz rozširovať knihu Lelki Kints, vydanú nákladom tlačiarne ľypographia Uni
versitatis Hungaricae; pátranie po zločincoch a zlodejoch; dedičeké spory;
žiadosti o prijatie do zväzku mesta a o povolenie vykonávať živnosti; naria
denie o novom súdnom poriadku; pátranie po vojenských zbehoch; nová úprava
o vyberaní tridsiatkov; nariadenie Jozefa II. o úprave hodnoty zlatých mincí
a o zjednotení mincí; úprava o predaji dovážaných látok; smernice o chove
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N. 1 49/GL
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Ürĺßĺnálľf EÛHCHPPY: ÛÖPÍSY: Pﬂpíer, latinská a nemecká.

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinské a nemecká.

1786

_

mu Pﬂkﬂåﬂ V0 BVĺHt°ÉHý0h ůňůﬂhi úprava o výkone náboženských obradov a povin
ností; úprava na zamedzovanie chýb a podvodov v lekárňach , úprava vzťahuv mg _
du
.
I'
I
'
I
31'I V°39n5kÚm
H mﬂﬁtßľým Ö6ã1ČBkým.právom,
zákaz bratislavskému
typografovią
Landererovi vydať súdny poriadok pre množstvo tlačových chýb I plán uoaty Og
rakúskych hraníc cez Petržalka k dunajekému brehu.
'

Príkaz zatýkať zlodejov a väzňov, ktorí ušli z väzníc; oznam.o povolení dová
žať pilníky a brusiče pre potreby hodinárov a zlatníkov za stanovený colný po
platok; súpis sirdt po padlých vojakoch; správa o prešetrení prípadu žalova
teľky Evy Ramosetterovej, ktorá pri zborení brány sv. Vavrinca utrpela škodu;
príkaz zatknúť zlodejov, ktorí vykradli gréckokatolícky kostol v Nabroze v Ha
liči; nariadenie o súpise obyvateľstva; publikovanie nových colných taríf za
koreniny; urgencia mestských účtov na revíziu; urgencia personálneho a pla
tobného výkazu mestského magistrátu; príkaz zatýkať vojenských dezertérov;
nariadenie o používaní nového poplatkového poriadku; zákaz prijímať do grama
tickej školy žiakov bez svedectiev a bez ukončenia národnej školy.

12519

342

ku uväzneného Samuela Czacha; dedičské spory; úprava o prikladaní novín v ori
gináli pri prekladoch do madarčiny alebo slovenčiny; žiadosti o prijatie do
mestského lazaretu; úprava o telesných trestoch za priestupok proti pracovné

es
t

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká, madarská a česká.
N. 433 480/CL

Na 50 97/CL

n1E Ûům1Eﬂ'5H VÝV02 Ľﬂßﬂmﬂkyﬁh kyﬁcllak (zdravotných vôd) do zahraničia; upu_
Zůľnenĺe HH TÛEŠÍPÛVEHÍE HEPPHVÝCĎ bﬂﬂåľﬁłľch dukátov; súpis zhabaného majet

publiko

vanie kráľovského nariadenia o obchode trafikantov; príkaz stíhať vojenských
dezertérov; úprava geometrických prác na Dunaji z ddvodov znížiť spôsobené
škody na Pečenskom ostrove; správa o postupe prác a výdavkov spojených s úp
ravou dunajského brehu Wartling; menovanie vhodnej osoby na vedenie populač
nej knihy; dotazník o počte kláštorov a dištriktuálnej podriadenosti; úpra
`va o poskytnutí pomoci občanom pri vymáhaní dlhov; urgencia vyrovnať vojen
ské nedoplatky; publikovanie inštrukcie o výmene odborníkov a výrobkov z ne
meckých a haličských dedičských krajín; úprava o vybavovaní sťažností obča
nov; nariadenie o vydávaní potravín pre vojsko na kvitancie; príkaz dodržia
vať náboženskú znášanlivosť s nekatolíkmi; úpravy o colnom poplatku pri vývo
ze ceruziek, vyrobených v Uhorsku.
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Príkaz sledovať a zatýkať zločincov a väzňov, ktorí ušli z väzenia;
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Naľĺaůanĺe Ú EľHãBﬂĺ`PľĺVí1Egovaných oltárov; príkaz kontrolovať dovážané kni
hy; opisy osob a pátranie po vojenských dezertéroch, zločincoch a zlodejoch
žiadosti o prijatie do zväzku mesta a o povolania vykunávaf zívngští. vypis;

Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a madarská. _
1TB5

at
is
la
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staviť
publikäčnú
gv pre štářnu
p°k1a?n1cu;~
za“
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dedíčskébratislaísíéa
B O ' r :Ľ dypĺžrafovi
Paczkovi,
pokiaľpríkaz
nooúatrá.
sa učili u Augusăína mazucattz rĺštovzť Z Eng etc vyslaní všetkých žien, ktoré
továrne na hodváb'
P '
O V äälk' zdořonalřť
do budĺnskej
_ 1 smernice o udelovaní
študijných
štipendií; sa právne
predpi
sy o správe majetkov kostolov, základín a bratatiev; oznam o zriadení a prá
zﬁíżrłšíĺzãkzåbżĺagâĺżz šgsĺĺcůnĺír zżkĺzlãkýchkoľvek divadelných Predstavení
bách mestských magístrátov

Lávrã av t ĺéhu voaenskýoh osob, ktoré sú v služ_

vodní Dunaja v oblasti mesta
narimãs Ť
O geämgtňa Szaboa na zamedzenie pů'
o ohláškach manželstiev nekatolíkova eĺäe Íípovlnnea skúške Eeoäetraví úprava
Eremitu O subvenciu na zriadaníe tOv;% to Ěkych kostoloch; žiedosť“Filipa
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Í
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nadrladﬂﬂå Üľßäﬂi príkaz lekárom, lekárnikom a pôrodným.asistentkám.podrobiť
Í;rPľEﬁ?íBHným_skúškam na univerzite; oznam.o zriadení tridsiatkového úradu
vanĺľżšããzgåżżłzšĺżízľšoãåoízﬁecpĺĺzãvanłe.ciêl v Uhorsku; úprava o adreso
dínskej Badmipánﬂkej tabule v najåä pre ovs
EJ s dnBJpošty.
tabuli . prostredníctvom hu,
nepresnosť
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ÛPrBv3 pre even'Jelikov o zvonení' príkaz zatÝkať zločincov
'
k
'
nic; určenie termínu pa'J
Ž
' t°rĺ uăll 5 733'
'
I
sza z Krakovskej žuμyí vyžiadanĺ: :;::: Preúĺeritelov nebohého Ignáca Hadará
ci pre pﬁžíarüm postihnuté osunyi úprav: Z zazĺzlobĺlåĺżni Íposkľtnutie Pomu_,
pokladnica; canzúra koatﬁ
HH
sen o stave mestskej
lných účt
zo strany nekatolíkov'I

.

urgﬂncia spíš'

dogťžiavanle tolerančného patentu H5

Jozefa Deaidorﬂ; Príkaz Éľkonať u žiňãaĺ ľlnnosti správcu mßstského lazarätu
nePlaFnosť svedectiev súkromných profesora ov ňešřziu sňürovi upüzornenie na
gencia výkazu o náboženských zähl d _ ná h' ov Pri iadostiach
o štipendium; ur
'
úprava O udelení štipendia Z0 Szézhż É : Vymáhanie vojenských nedoplatkovi
HF 'ĺůlůnlčovej základiuy_
Ürĺßínăly, konoepty l na Písy l pa P i'Br, letinská, nemecká, madaraká e slovenské.
hl
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Üpisy osôb a pátranie_po vojens k ýc h dezertéroch , zlodejoch a zločincoch; pre
loženie prázdnin na školách zo septembra a oktňbra na júl a august; spory meš
ťanov o platenie dlhov; informácie o pričlenení 16 spišských miest k Spišskej
župe; úprava o vydávaní vyave dč en í p re ušňov krealiarskaho umenia (Zeichnunga
kunst), ktorí navštevovali počas jedného roka v nedeľu a vo_sviatky kreslier
aku školu; nariadenie o zaveden í p l a tnoati nového súdneho poriadku od 1. mája
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Üriginály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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cí;

es
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Ž'adoať
fľašiara Filipa Eremitu o preddavok na zriadenie továrne na plechové
svietidlá; dedičaké.spory; nariadenie o poskytovani lekárskej pomoci vojakom
v mestách, kde nie sú zriadené vojenské nemocnice, ani vojenskí lekári; pát
ranie po zločincoch a zlodejoch; smernica O podmienkach, za ktorých môžu väz
ni podávať žiadosti o milosť; úprava o podmienkach súdneho odvolania sa obča
nov a šľachticov v kriminálnych procesoch; zoznam vojakov, ktorým bolo povo
lené vysťahovať sa na Moravu a do Sliezska; patent o oslobodení peštianskeho
domu invalidov od platenia mýta a o potvrdení jeho privilégií, ktoré mal v Peš
ti I a'J po jeho premiestení do Trnavy, resp. Leopoldsdorfu; rôzne úpravy o tres
toch a o možnostiach žiadať o milosť; úprava na odstránenie zlozvykov murárov,
tesárov, zámočníkov, stolárov a sklenárov (modrý pbndelok
der blaue Montag,
Liedlohn)'I oslobodenie nekatolíkov od manželských ohlášok v katolíckom kosto
le; zákaz výseku mäsa nakazeného dobytka; rozhodnutie o presťahovaní nemoc
_nioe z kasární do bývalého kláštora trinitárov; zákaz bratislavským ránhoji
čom Leopoldovi Tortzovi, Šebastiánovi Gallovi a Samuelovi Brandnerovi vykoná
vať praz, lebo nezložili predpísanú univerzitnú skúšku; úprava o kúpeľoch a
kúpeľných miestach a o stravovaní v nich; nariadenie o postupe pri riešení
manželakýoh sporov; žiadosť nemocnice milosrdných bratov o pridelenie ovocnej
záhrady; nariadenie o zavedení protokolov na evidenciu žiadostí občanov, ad
resovaných na mestské magistráty; nariadenie o stréžení politických vaznov
vojakmi a civilných väzňov hajdúchmi.
'

» H 317 374/cl.
'
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amarnica OO pÛBkyt_
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or Po občanovi
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Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká, madaraká a slovenská.
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uPozornenia na dovżňnv závaz

1' novembra 1786; úprava ° Výľﬂbﬂ Saﬂĺľľľ H Puăného Praohu'J šreäšĺcle na den
åãzýcgiåăanãoiaohi úprav? o vydávaní novín; určenie podmienok, pňdsĺtňršňĺ
u i a ostať Prenájom výčapu vína; nariadenie o pestovaní tabaku.

Lombardia'I' oznam o zvolení študentov na patologicko praktickej katedre Peš
tianskej univerzity; spory o zaplatenie dlhov; príkaz prideľovať tlmočníkov
voj`enskému geometrovi Neuovi pri výskume miest; nová úprava o vedení učtov;
[Pádu) Dobytka pre Hospodářu Sedláku od Jána Teofila Wols
ll' Knižka o Nakaženj
steina"; štatistický prehľad Hornej komory o príjmoch a výdavkoch slobodných
kráľovských miest; nariadenie o odatupovaní sporov nie Sedmipanskej tabuli,
ale priamo Kráľovskej súdnej tabuli.

N. 197 256/CL

úprava Ů zhﬂt°?°'anĺ Prﬂﬂáĺﬂmﬂýoh zmlůľi

ZÉZŽ knížňšrĺckeho obradu.nezjednotených z ruských a tureckých provincií; zzvý
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c
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“
veľkosti poătoãýňhaňäňieĺňkžovžãňňĺaňiżegĺiňňzňĺňýaňňňĺrňrvżgrřňg Ů zřĺžani '

čovaní miesta výroby tovaru, dováăaného z Uhorska a Sedmohradska.do rakúskej
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1736; nariadenie o zasi
poătového poplatku úradnňňřżňaŽňňżycňrňãňĺzvuvpżãzĺzĺĺ zgľĺżżnĺcżâzez plataťia

voz potravín; dražby nehnuteľného a hnuteľného majetku; opisy baůb a pátra
nie po zlodejoch a zločincoch; úprava o peňažných poštových záaielkach; zvo
lanie prepustených vojakov, ktorí nie sú zaradení do.pracovneho procesu a nie
sú poplatníkmi; vylúčenie vplyvu biskupov z rozhodovania so svetskými zákla
d'nami'
úprava o pochovávaní zomrelých; úprava o systemizovaní uhorského lod
1
I
ného riaditeľstva; obmedzovanie žiadostí vojenských väzňov; nariadenie o ozna

Príkaz kontrolovať
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.
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úprava ° Pﬂﬂﬁtovsní

a zatýkať zločincov a vra_

úprava O poskytnutí ňbnthů pňstupu písára 5ír°t3kéh°

smernice o vybavovaní sťažností 0uyva±eľ°v_

3 Ízzﬂia a stravovania vojsku;

nie ap°r°'; Prĺkﬂz Poslať dvorskému agantň 'pr
2 vykůnaf H žiadateľov reví
knĺhﬂ.o nákaze e liečení dobytka od Profea V1 pre kňihtlač Jánﬂvi Schulzůvĺ
kontrola kostolných účtov; príkaz zatýkaťoraůvoterinárstva Alexandra Tolnaye;
V°JEﬂﬂEÝoh dezertérov; úprava o po

_

143 _
]42

cia správy o výsledku kontroly_lekární.

_

vy

i

ekytovaní podpory zo_Széchányi Koloničovej základiny; uz H“”°ti° ““1“*7 ° Pľa'
najme kameňolomm; vymáhanie dlhov; _nariadenie o poskytnutí ubytovania gene
rálovi barčnovi Zeschvitzovi; nariadenie o súpise obyvateľov pre v, ~a~kú daň.
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Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecka a madarská.
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Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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ch

Úprava na vybavovania žiadostí o udele ni e me ătianetva , oznámenie o označovaní
tovaru, vyroben éh o v továrni na súkno v Szêkesfehérváre; oznam o vykradnutí
' vere'nosti
o odcudzenýoh
kostola v Jasicnove v Haliči' a žiadosť O upovedomenie
J
' d a d'čstva
pre Adama Martina zo Švajčiarska a jeho manŕ
predmetoch; vymáhanie
i
'
" kval'tnych
a očis
žslku; stanovenie termínov sporov o dlhy,' úprava o predaji
i 1
'
zasielaní
výtlačkov
novín
Uhorskej
krá
tenych potravín vojsku; nariadenie o
ľovskej miestodržiteľskej rade; vyžiadanie výkazu továrni, postavených na úze
'
'
mí meste; príkaz zatýkať vojenskych
dezert é rov a z lode'ov
J , ktorí ušli z väze
éh
1'
ku
roti
moru
dobytka;
ukončenie
sporu o dedič
nia; propagovenie nov o ie
p
'
'
správa o stolárovi' Jo z e fovi' Kottoví , ktorý
5 tvo P o lekárovi Karolovi Ûehmovi;

Ar

gencla
EHZH 0 personálnom sta
Povolenie Jánovi Filipovi Haus

na wàllenstaĺﬂﬂi Príkaz dodržiavať Predsĺĺﬂai Š: reřpeřtuje príviléßiüm Iuhí
úprava o oslobodzovaní od povinnosti uuyÍov:ť° _5kbi1l1ardu v kavis .
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Rozhodnutie o vyslaní richtára a Jozefa Jãgera na inšpekcia Dunaja za prítom
nosti geometra Szálokyho; revízia sporu Wolfa Hirschla Handle s obchodníkmi
'
.
rsonálnym ste
P látnom.bratmi Strasserovcami; kontrola rukopisu kalendára s pe
vom miest, ktorý bude tlačiť Weber; vyžiadanie výkazu továrni; príkaz zaty
'
'
i ' nariade
dezertérov, ktorí ušli z vazen a,
kať z l o de'ov
J , väzňov a vojenských
_
nie o ubytovaní vojska; žiadosti o prijatie do zväzku mesta; úprave o zria
čovaní kramárskych stánkov; povolenie zbierky pre požiarom.postihnutých obča
'
' slovenských nov ín', p ríkaz pomáhať
nov'I' príkaz vykonávať důslednejšie
revízie
občanom pri vymáhaní dlhov; revízie sporov; urgencia vyrovnať danové nedo
plstky; ú prava o p rejednávaní majetkových sporov občanov
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kaz odstúpiť p;°ce:0:o:::Í:: Íżbãĺĺżĺggłãvé :ladenie občianskych sporov; pri
skej dištriktuálnej súdnej tabuli formou odíolãĺĺżﬂu ĚpvrežﬁF.dieťaťa, kráIa7_
zov o pri'mﬂgh H
í
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Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a madarská.
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dla žiadosti P re dstavenstva kláštora urăuliniah
E C15 HH „patr
Fůľllschovu
pozostalosť
.
.
Pu
Ühůľůbåmí Vymáhanie dedičs Ľýﬂh požiada ' E ' ' .
enla prutí
nákE51ĺVýﬂ
,
dezertérov, zločincov a väzňov ktori uššf 31fÔtu_ Príkaz zatykať vojenských
o konkurzoch na obsadzovanie miest farároĺ'z zĺzenlř; Vgublíkovanie nariadenia

350

Ú P rava o kvalifikovaní vojenských dezertérov pred súdom.ako zločincov; príkaz,
aby učitelia ovládali normálnu metodu vyučovania (Normal Metoda) a nemecký ja
EF k'u dohľad na vyznavačov gréckeho obradu, aby nesvåtili viac sviatkov, ako
je pradpísane; poskytnutie pomoci pre požiarom postihnutých občanov z iných
oblastí; pr íkez zatýkať vojenských dezertérov, zlodejov a zločincov, ktorí
u šli zäväzenia', návrh na parkovú úpravu pri Pečni; sprísnenie metåd pri do
držiavaní termínu daňových platieb; nariadenie o_vyčistení ulíc a odstránení
mlynov z dunajskáho brehu Wartling, aby neprekážali preprave vojska; informá
cia o tlači slovenského evanjelického spevníka; 'kontrola mestskej filiálnej
nedoplatky za predchádzajúce roky, in
pokladnice; urge ncia vyrovnať daňové
_
ătrukcie proti podvodnému obchodu so soľou; polročne správy o oãetrovateľskej
a liečebnej činnosti mestského lazaretu.
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dezertérov; výdržiavsnie učiteľzrżĺĺvĺšĺäzš šzgiy
príkaz
zatýkať
vojensksh
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Pri Suchom mýto z d tá 'i
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f
rava o udeľovaní podpory invalidom
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Ko oničovej základiny
' urgencia BPTÉVY o stave mestske*J Půklad i
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*
Vãrru glŕ.,
'
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. H CE'
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nierov
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1
vrhu na zr'ia d en i e továrna, V ktorea. by Búkr JÚ“ ﬂﬂﬂﬁného mýta;
Tľžiadanie ná.
_

Smernice o prijímaní chorých detí a žien vojakov do nemocnice; urgencia súpi
su obyvateľstva; urgencia špecifických výkazov mestského lazaretu; zoznam
predmetov odcudzených profesorovi Jánovi Ďudovítovi Reinischovi; odpoved na '
požiadavku sedliakov s mešťanov vylúčených z práva poľovať, že na poľovačky
potrebujú súhlas krajskej vrchnoeti (Landesstel1e); príkaz zatýkať vojenských
dezertérov a oznamovať ich vojenskej prefektúre; určenie cien.măsa pre zimné
obdobie; nariadenie určiť za trhového inšpektora Jána Hachovszkého, ktorý by
dohliadal na hygienu a dodržiavanie váh a cien; povolenie moravským poddaným
sťahovať sa do Uhorska; nariadenie o ubytovaní vojska Esterházyho a Gyulayho
pluku; rozhodnutie o poskytnutí subvencie národnej škole vo výške 300 zlatých
z prostriedkov mestskej pokladnice; zákaz kníht1ačiarovi_Paczkovi tlačiť re
formovaný katechizmus; príkaz publikovať vyhlášku o nástupe všetkých vojakov
k príslušným.vojenským útvarom.
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Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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Urgencia vyrovnať vojenské nedoplatky; intervencia za vyhovenie oprávnenej po
žiadavky mušketiere Jozefa Vogla o zvýšenie mzdy; úprava o dodržiavany hygie
ny na trhoch (hlavne mäsiari); preventívne opatrenia voči obyvsteľstvu počas
nákazy dobytka; vyzvanie vojakov k nástupu po ukončení dovolenky; úprava o
poskytovaní pomoci pre požiarom.postihnuté osoby; urgencia mestských účtov;
nariadenie o postupe podľa direktív pri vyberaní tolerančnej taxy; revízia súe
pisu poddených z českých krajov; pokyny pre prejednávania občianskych sporov,
predovšetkým politických procesov; urgencia výkazu kontribučnej vojenskej da
ne; úprava o udeľovaní štipendia chudobným študentom zo Széchényi Koleničovej
základiny; dohľad nad cenami mäsa; oznam, podľa ktorého bolo povolené morav
ským poddaným sťahovať sa do Uhorska; urgencia výkazu trhových cien potravín;
urgencia súpisu obyvateľstva; úprave o kontrole lekární mestským fyzikom.
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Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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Urgencia správy o vojenských daňových nedoplatkoch; úprava o poskytovaní pomo
ci P re PO žiarom poškodených občanov; vyžiadanie informácie o dražbách;
úpra
,
va o riešení sporov medzi zemepánom a poddanými o robotách pri župe; podpora
pre chudobných žiadateľov z chudobinského ústavu; výzva na miestnych.dôstoj
níkov vo výslužbe, aby sa dostavili na hlavná vyšetrenie pred nitriansky hlav
ný vojenský komisariát; zverejnenie zvýšenia ceny mäsa; zverejnenie zákazu
súkro mným. ha j dúchom a`šľachtickým husárom nosiť šable; príkaz starostlivo vy
berať kone pre potreby vojska; oznam o dražbe troch kúrií v Komárňanskej žuf
pe; nariadenie pridržiaveť sa nových tridsiatkových predpisov; nariadenie o
revíznom.súpise ťažnáho dobytka; príkaz zatýkať zločincov a vãznov, ktorí ušli
z väzenia; úprave o posielaní zdravotných výkazov podľa predpísanáho formulá
ra; urgencia súpisu obyvateľstva; správy o udeľovaní štipendií; nariadenie
o poskytnutí ubytovania vojsku.
Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká, madarská s slovenská.
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Príkaz neprekážsť_ P e t rov 1

146
147

H er b a tovi zriadiť si továreň na čokoládu za pomoci Jána Pauera; úprava o tres
taní falšovateľov mier a váh peňažnou pokutou; úprava o zamestnávaní regrútov
na vyšších funkciách; vyšetrenie sťažnosti mestského inžiniera Juraja Szabda;
dodržiavanie direktív o zmiešaných ákolách a zákaz povoliť náboženské ovplyv
ňovanie; smernice pre preăetrovanie sťažností obyvateľov a príkaz podať hlá
' v te`to
veci', oznam o oslobodení od platenia cla za prepravu nápojov pre
sanie
j
vojsko; príkaz modliť sa pri bohoslužbách za vojsko; rozhodnutie o prevzatí
telesne chybných a chorých sirôt zo sirotinca do nemocnice; príkaz sledovať
priebeh nákazy dobytka a vykonávať prevenciu podľa výskumov peátianskej univer
zity; úprava olvyplácaní ătvrťročného štipendia; urgencia nemocničných účtov;
obežník o voľnom obehu potravín, tabaku a kožušníckeho tovaru; príkaz stíhať
vojenských dezertérov a zločincov.

ll

daﬂých osobách;
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m

urgencia výkazu o ubytovaní voja

ch

ív

kov roku 1T86 17B8; nariadenie zahrňovať do správy mestského fyzika aj bez
platné liečenie chudobných; stanovenie poplatku za nite predávané na týžden
nom trhu; vyžiadanie informácie o vojenských nedoplatkoch; pokyny pre vyba
vovania žiadostí občanov; príkaz zaobstarávať potraviny pre vojsko; rozpočet
na stavbu vojenských objektov; úprava o preprave naturálií pre vojsko po Du
' naji; rozhodnutie o udeľovaní podpory chudobným vojakom zo Szécsényi Koloni
čovej základiny.
Originály, koncepty, odpisy, papier, latinské a nemecká.
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364

Nariadenie o ubytovaní vojska; príkaz stíhať vojenských dezertérov; kontrola
lekárnikov a ránhojičov; pokyn.poveriť Michala Landerera a Frantiăka Paczku
tlačením univerzitných kníh; vymáhanie dlhov pre mestský lazaret; príkaz opra
viť cesty pre prechod vojska; žiadosti O prijatie do zväzku mesta; výkaz o
hospodárení benefícia na oltár sv. Ondreja;

oncepty, odpisy, Pﬂplßru latinské a nemecká.

Podporovanie chudobných žiadateľov z
_
chudobinskej poklaﬂnice.
*
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.
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Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká, madarská a slovenská.
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urgancia vkrov_

_.:

ného obchodovania na peătianskom trhu iba tovarom uvedeným v kráľovskom paten
te?a P okyn prejednať s nájomníkmi pivovaru možnosť zníženia cien piva pre voj
sko'I príkaz povoliť kníhtlačiarovi Weberovi tlačiť Keresztény katechizmus a
upozorniť ho na povinnosť zaplatiť poplatky; príkaz zadržať nemenovaného tu
reckého prisťahovalca; obežník o zvýšení cestovného na poštových dostavníkoch
počas zdraženia potravín a krmiva pre kone; zverejnenie vyhlášky o dodržiava
ní poătových správnych opatrení; urgencia výkazov o nákaze dobytka; vyžiada
nie informácie o výške daní členov mestskej rady; príkaz zatýkať vojenských
dezertérov, zločincov a väzňov, ktorí ušli z väzenia.
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Oznam o zamietnutí žiadosti o prepustenie Vavrinca Hatzera od vojska; podporo
'
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o povo l en í vo ľ
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357
S
ta; Pomoc čopronskámu magistrátu Pri hľaãäňĺkoň do kanceláfakych služieb mes'
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Povolenie zbierky v prag Pßah požiarom.postihn 1
.
od platenia cla továrnikovi na rdsol Jánovi Tňeããh o:ôb,T oznam o oslobodení
B0? E erstu; príkaz pﬂdať
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urýchlene správu o navrhovanom stavebnom rozpočte;
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vyžiadanie správy o množstve vyrobeného hodvábu u Petra Rossbaoha,
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výkazu o obhospodarovaní svetských základín, z ktorých sa uvoľňuje podpora štu
dentom; vyžiadanie zmluvy na nájom pivovaru; príkaz stíhať zločincov a väz
ňov, ktorí ušli z väzenia; rozhodnutie o podporovaní chudobných a usilovných
študentov zo základín; dodržiavanie inštrukcií pri vybavovaní úradnej koreš
pondencia; úprava o vybavovaní dedičsko právnych záležitostí občanov; reví
zia hospodárenia dåmu sv. Martina, v ktorom sa v roku 1784 objavilo manko; ur

at
is
la

Ûfíßíﬂálľa konßﬂpty. odpi BY: P&p1Br,_latinská,
'
nemecká, madarská a sl ovenská.
_

Ů

‹ 1790
1

_

P. 5 6 H. 95 130/ch

3,2

gencia mestských účtov na revíziu.

Půůporovanid
žiadateľov
zo Száchá
i K ołzﬁĺåoĺežrĺíäłĺĺinľi
_
sporu? podľa nového
Súáneho
poríaäăui
'úprava o revízii

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

v Gaongrádskej župa '

F. 11 12 H. 516 607/GL

novEJ Poštovej' stanica
ur 9 '
KF: povolenie Petrovi Weberoví tlačiť knihu Hežvzňizíĺyzgvnať danove nedop1at_
úprava o vydávaní obilia zo sýpok pre vojsku na kvg
Ť mﬂí és Elmálkedásei;
zlatých z titulu korunevácie kráľa Leupalda II
itĺzciei Poplatok mesta IÛOÛ
ušli
z väzenia'Lojsko
zákaz
obchodov
ť s ãríĺžz
ii pr
az zatýkať vãzňůľl
ktürí
uš
. poskytovanie
pra kráľovské
proti
Turkżm
prachzl.
povozníkov

369

vyúčtovanie výdavkov v nemocnici a mestskom lazarete; povolenia zbierky pre
požiarom postihnuté osoby; príkaz poskytnúť povozy na prepravu naturálií pre
vojsko; príkaz zatýkať zločincov a väzňov, ktorí ušli z väzenia; príkaz stí
hat vojenských dezertérov; zasielanie hlásení o stave svetských základín, ur
čených na dobročinné účely; úpravy o poplatkoch za dovoz liehovín; urgencia
vyrovnať daňové nedoplatky;

.
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F.

1790
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N.
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U P ozornenie predstaveného chudobinského ústavu na nové peňažné prírastky z po
zostalostí v hodnote 4770 zlatých;

vyžiadanie výkazu vyaťahovaných osob do

ív

m

'
' výkazu o ubytovanýc h pe nzionova
'Viedne a viedenských predmestí; vyžiadanie
ných vojenských dôstojníkoch; príkaz zaistiť zločincov; smernice pre zainta
bulovanie kapi`tálu nekatolíckych základín; oznam O oslobodení od platenia cla
za potraviny vyvážené pre vojsko v tureckých krajinách; oznam o vydaní knihy
o ošetrovaní chorých zvierat od Juraja Fekésházyho; umiestenie sirôt v Szá
' vojska
'
'
'
kt o rý má odraziť
chényiho dome; ubytovania
generála grofa.Kinského,
vojská poľnáho maršála Laudona; dodržiavanieﬂlr a kontrola dodržiavania
zdravot
I'
u
á_
ných predpisov; zákaz vydávať lieky v lekárnach bez predpisu, urgencia apr
vy o stave chorých.
_

1790

ch

Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká, madarská a slovenská.
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F. 3 4

N. 47*94/CL
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Vymáhanie daňových nedopletkov; prešetrenie sťažností občanov z okolia rybná
ho trhu na zdravotné nedostatky; súpis obyvateľstva; nariadenie o nových
úpravách pri súdnych pojednávaniach; oznam o zvýšení cien hovädzieho mäsa;
úprava o uby tovaní vojska; vyúčtovanie za opravné práce na doma barőna Pref
fershofera, do ktorého sa presťahoval sirotský úrad; správa o vymáhaní dlhov;

Ar

kůllﬁßpty ,

.
.. Trnavskej
'
_ univerzity.
15 avsäm
m á právo tlačiaren

üﬁpi By a

tlači B“

PHPÍEP, letinská, nemecká a maã arská a slovenská.

1790

a

úprava o ubytovaní vojska; smernica pre poskytovanie pomoci občanom pri vymá
haní dlhov; predpisy na cvičenia zverolekárov podľa peštianskaho vzoru; ine
tervencia za poskytnutie pomoci Šimonovi Vachingerovi z chudobinského ústavu,
l e b o nebol pojatý do Széchényi Koloničovej základiny; zvýšenie poplatkov na
poštových staniciach za prepravu osob vzhľadom na vyššie ceny ovsa.
Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

Br

1789

zákaz vyvážať L bilie
. _

Intervencia za prijatie osôb do c h d bi
.
.
Edelovi usporiaůať lotéríui püvolznĺe Zãĺéhĺyústavüa pokyn povoliť Jánovi
'
er
PPE Půžiarom poškod
Hﬂľi urgencia hlásenia o voľbe me t káh
'
ených obča
cov s väzňov, ktorí ušli z väzeniaň S ž? ňagřstrátu; príkaz zatknúť zločin
žiadanie informácie, prečo zakáza1'meňĺa;; ZZĚÍSÍÍZÍVĚBO Ťroĺz obilovín; ňy'
dăvať údené mãao; zákaz zna
_
rtino
Schwartzovi pre
_
Pokojovať
l'
.
maliarskeů činnosti a pozývať ich k voňżnňĺšĺ Jňraaa wagnera a Jeho syna V ich
osobách; kontrola mestských účtov
správa O 0 :Ťdumi správa o nezvestnýgh
ktorý požaduje zvýšenie mzdy_a P ov'1
_ zbierky
Pr pre
Jmochobyvateľov
policajnéhu
ínšpektürał
o enie
Trenčína,
pu
stĺhnutýůh Pﬂžíﬁľům'

povolanie na

vaní zápisníc zo zaäadnutí mestsksjvĺzãĺ

Üfíßiﬂãlľ. rúnúúpty u udpia3 a
1790

t

'

.

abakﬂvýoh listov,

úprava O pOdpí5Û_

Papi o r . 1 a t'inská, nemecká, madarská a slovenská.

P. 9 10 H. 175 235/OL
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Povolenie zbierky prs požiarom postihn t
publikovanie rozhodnutia o pnadpísanýcňiĺňĺhäňňannv 2 Íšnaj Lehůty H Pﬂzínka;
knih? bez predchádzajúce'J Eůﬂﬁůry; príkaz zatknúť
pre 1ay č' zíá; zákaz
" ~ tlačiť
h d
“šli E Yåﬁﬂﬂíﬂê Príkaz sat Ýkﬂť Vﬂüens
.
Z °. 1“°°” H Yﬂﬂﬂﬂva ktori
ka a obyvateľov pre vyrúbania kontribúŽĺ:_ šĺãĺľĺrovu úprava o súpise dobyz_
něho prachu na trhu a v obchodoch; nariadenie
Ovanía zákazu O predaji PÉŠ“
ného maršala Antona Esterházyho
žiadosti
Pvskytnúť ubytovanie lêgíám p„1_
cia výkazov účtnv rúr' kD3tO1O?|a kaplníekio ãĺĺiatia do zväzkuàmesta; urgen
. na Elﬂů Jůoofovi
Sﬁhräffĺůľĺ Prenájom výča pu v kasárna
u h' ' '
az pnnﬂchať
ulica pri Príležitosti kráľoveů korunňváciňarlĺňäníz :pravlť cesty E Ůsvetlíť
5
po c a na školách.
Ûľĺßĺﬂålľa koncepty l od P153.

Papier, latíuahá, uamackň :

mdaraká a slovenskú,

_ĺ,.,_

.,ĺĺ_

_.

~ 15† _
P? půzamku pri dﬁmﬂi
dﬂﬂĺ

1 ? 9Ü

F.

11 12

N. 236 307/CL

at
is
la
'

F. 1: 2

N.1 45/CL

urgencia výkazov cien obilia;

H * 11 9 179/UI»
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príkaz vypočuť sťažnosti

H. 46 118/CL

1791

es
t

măsisrov
úprava o výberaní cla od dovážaných rýb;
upozornenie na . vzhľad
.
'I
.
Era bel
gických mincí
ătvrťdukátov; príkaz zaviesť poriadok v prenájme pivov
;
:
žiadosti o prijatie do zväzku mesta.
,
Originály, koncepty, o d p is 3, papier , letinská, nemecká, madarská e slovenská.
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m

Informácia o zákaze budovať vodnú stavbu na Váhu za mostom v Seredi pre ohro
zenie územia na dolnom toku rieky; príkaz pátrať po zločincooh e zlodejoch;
žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do bratislavských živností; vymáhanie
kartografov Juraja Wagnera a jeho syna Já
dedičstva; intervencia za pr i'atie
J
na Wagnera z P e šti do združenia bratislavských kartografov; vymáhanie dlhov;
'
ke'j univerzite po profesorovi estetiky
súbeh na uprázdnené miesto na Pa š tiene
'
'
i 1 včanov' po
Fridrichovi Vertesovi; odvolanie v súdnych záležitostiach Brat s a
,
skytnu tie štipendia zo Széchényiho základiny pedagågovi Jakubovi Lichvaltero
vi; povolenia na preaťahovanie v rámci kráľovských dedičných krajín; povole
nie vpvážať potraviny na Moravu; dražby majetkov pre nezaplatenie dlhov; zá
kaz predávať vojenskú výstroj nepcvolaným osobám; oznam o preložení Kráľovskej
kúrie e Kráľovskej súdnej tabule z Budína do Peăti; príspevok mestského magis
trátu na udržovanie polepšovne pre zlodejov; vypísanie súbehu na katedre prá
va na košickej kráľovskej akadémii; rozdelenie škol anglických panien v Pešti
na dve triedy: áľachtickú a neurodzenú, na výchovu dievčeniec a predmetmi čí
tanie, písanie, eritmetika, materinská reč, nemčina a francúzština, a zabezpe
čiť ich stravovanie a obliekania podľa priania zakladateľky Márie Terézia; te
buľka starého a nového rozdelenia Uhorska na desať dištriktov; odmena vojakom
za P ostavenie pontdnováho mosta cez Dunaj pri Bratislave;
.
. . povolenie odmen
ni kú_
pestovateľom hodvábnika; žiadosť geometra Ondreja Kneidingera o povole e

378 '

Eką ?ýBtr°Ú B Výzbroj v Bratislave; vymáhanie dlhzr.adHnl? Skladu pre VÛÜGH'
na ppäĺãínené miesto na Paătienskej univerzite po gĺgfegżíããĺké ã?Û§y; Eúbeh
ľﬂľl
ovi; príkaz á
E9 IC ny Václa
3í°kéh° dvůﬁflbrénuí

Žzãšﬁťopzrĺêãžäĺałzĺzãh cínåvých Ťíncĺ podľa vzoru bal'

kateůľ? nemeckej reči a literatúry na Peătiašĺkma arskBJ reči a literatúry a_
nemocnicu milosrdných bratov v Bratislava na liZiyugêĺeĺããäzănýsäbvencia pre
0.; íntervanŕ
cia ZH Půãkytnutia domu a záhra
'
.
Č? mestách.
DPH lnăpektora pestovatelov
a
kez Židom
usedzovať sa v banßkých
hodvábnika; zá

a

pošty bez meškanie;

'79'

Br

›

Povolenie zbier ÛĽ PPE vyhorené bu
'
O
B'
Ú vyberanĺ
Půvolenie
bratisl avs ké mu typografovi
. úprava
Michalovi
.
_ Landere

Žiadosti o pri'Jatie do zvazku mgata.
,
.
odvolania občanov v sporových záležitożĺŕzĺãťie Írálovských úradníkov a radcov;
úraąníkům. príkaz pátrať _
_
+
a B anovenie výšky deputátu drev
'
P0 zlodejoch
1 čí
.
.
3
dsiatkov za dovoz cudzích rýb; vymghan:EzdDd.2eŮ?h' určenle p°p1atk°7 H tri'
obce zničené požiarom;
anie da Í. ú e 1 stiev; povolenie zbierok pre
Vľmåh
n l
Prava o predaji vína, dovezeného z
Belehradu; príkaz pátrať
.
PÛ Vﬂdﬁﬂäkých
dezertéroch'I ž'IHÖDSĽI' Dbyvatgľův Ů PPE
`
loženie rybárskeho trhu.
_
urgencia informácie o správĺmżžĺżĺzkããzlãzšżĺkzn voJÍkoi _PrePúšťanie z vojska;

a úp is príjmov_fár a kostolov.

IT91
ľýžiadanie spr á vy o hýpotéke Hablerovho domu na národnú školu; príkaz zatýkať
zlodejov e zločincov, ktorí ušli z väzenia; kontrola mestských účtov; príkaz
zatknúť vojenských zajatcov, ktorí ušli z väzenia; nariadenie o pomoci obče
nom pri vymáhaní dlhov; zrušenie zákazu o vývoze olova; podporovanie osôb od
kázaných na pomoc zo Széchénýiho základiný; príkaz zabezpečovať doručovanie

l

Üľĺãĺﬂäly : koncept; : od Plsľu
'
.
papier, letinská,
nemecká a mačarskú,

Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká, madarská a slovenská.
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Vyúčtúfaníl

rovi vytlačiť artikuly Pﬂolednáho s nemu'
'
: nariadenie
o prísnom zschovávaní prud
ch
a
ich
kontrola
školskými iná
písﬂv na náľﬂﬁﬂýﬁh B normálnych ãhulá
Pßktormí;
_
vanie
. termínu na dražba vojnu
úpravaludi'
Ú Zﬂbeßpečení zásobo
' ohl e b om.. stanovenie
vých

375

Určenie termínu dražby maj'etkov*, príkaz zatýkať zločincov; nariadenie o čis
t EH í a osvetlení ulíc; urgencia mestského rozpočtu na revíziu; odpustenie da
'
'
T
švá
ne Hochschornerovým sirotám; úradné vyhlásenie za mrtvych občanov z sme
'
omoci pri zbier
ru, ktorých ded ič'ia sa můžu hlásiť o pozostalosť, úprava o p
kach pre požiarom poškodených občanov; príkaz poskytnúť kone bratislavskému
'
'sko', rozhod
poătovému prefektovi; na riadenie o poskytnutí ubytovania pre voj
nu t'ie o výplácaní ročnej' odmeny 500 zlatých s irotskému kurátorovi; publikova
'
Š ' endia
nie vyhlášky o obchodovaní s exotickým tovarom; úprava o udelovaní tip
' mosta na prechod cez
`
Duna"
chudobným študentom; zabezpečenie
J, odporúčanie pub
'
likácií o pestovaní tabaku lepšej kvality;

E

vy

[50

Orisinálľ. koncepty, odpisy, papier

1

latinská

1791

E

a nemecká.

1 80 260/GL

379
Povolenie bratislavekému tv
,
.
.Pﬂgrafovi Ján 1 ui
*
tikuly posledného zasadnutia snemu' pátgzníe Šhﬂlovã Landererovi vytlačiť ar
Jána Pathöhn zo Šaríăskéhü Po
f
o arm lesoch komorského fišku
I

tůkﬂ'

Opĺg

6

.

_

sa

dejoch; žiadosti o povolenie zriadiť toĺáíĺebaa Pátranie po zločincoch a zlu
ceﬂľ za používanie pošty; dedičské ap°ry_
ríkľľkonávať živnosti; určenia
nej korunevácie panovnika (Leopolda II ) La Ž
az Publikovať program slávnost
sľých úradníkov;

Povolenie zbierky Pre Požiaĺakého Íĺżĺa;

menovaníe kráľüv

mentálu v roku 1790; úprava u tridsiatkoch
°m1 PUS
utých obyvateľov
Blue
.
Yåžﬂﬂý z Turecka; úprava o dovoze cudzích ršz P etený.t°var V ťavaa srsti: ﬂﬁ
na Uhorskú kráľoveků Sůdnu.tabuľu. zmlu
:_ smernica o podávaní uﬁvolanĺ
pohraničné mestá zničené tureckou ' vuanuu.
.
vy kúpa
O nåamß
'ýčap°V lž
Vĺnﬂi zbier
cintorín
' KY na
lanie pre Jnzgfa gaíllarda ú estilovať
.
”'
.
kalvínov študovať na zahraničných ekad;:::::T'

ua ăñúdiá za szóahênsihu záxiadiuy

p ľ

' . 3 B betinkami
_
' P 0 ?°'
?Ûv°1En1e pre °VﬂﬂJElíkov a

1, ž1ad°stij° “ůeleﬂĺﬂ štipendií

bovaní ľiedne doﬁštkom '
'
U Ûvn ck“ p°V°1EHĺBi nariadenie o á
' Pľĺüímanie d
'
'
.
Z 5°'
zenia; Povolenie pre evanjelikov a kzlííšztlzﬁałá zzenľ trestov smrti na yã
vaní obyvateľstva z lara vy d Uh
° 'H ﬁľﬂﬂůľi úprava o sťah 0*
hn úhradu nez_ d
i
D
orakﬂu. úPrava poplatkov od vyznavačov
é
_
je notených, zbierka na stavbu katolíck h k
gr ake
7 Gättĺnßﬁne; úprava o hos Podárení v chudobi
`
e' O °5t°1Hl fﬂľľ a ăk D13
HÛÜC h H 1nýoh.ústavoch
Pre chudob

_ 153 _
152 _

súpis fár gréckeho obradu nezjednotených.

vy

ných;

ta ĺsituačný plán)'
ndút
.
_
ce s komorakou pokladzĺcou onzĺĺzäücř vuãašainýﬂpůaanle küntrlbučnaã pnkladni
Í
3
anie o u eb ch osnovách pre obecné (
t
ská) školy (scholae verneculae)'I zisťovanie rmål
'
mag _
'
1
ktüré sa düatali do archívov na BpůaOĚ'zá1°huB

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

esov niekiůľých šlachticov:

Ûrigínálľ, koncepty, odpisy, papier, latinská ą uamggĽá_

N. 261 341/GL

380

Nariadenie o trestoch smrti a iných ťažkých trestoch; vymáhanie dlhov súdnou
cestou; dedičské spory mešťanov; žiadosti o prijatie do zväzku mesta a o po
volen i e vy konáveť živnosti a remeslá, resp. zriadovať továrne; vyžiadanie in
formácií o sporových záležitostiach občanov, ktorí
sa odvolali k vyššej inštan
'
lat
cii; opisy osdb a pátranie po zlodejoch a zločincoch; cenník poštových pop
k Ü v'I určenie deputátov dreva na pálenie; povolenie zbierok pre povodňou a po
žiarmi postihnuté obce; vymáhanie daní; úprave o povoľovaní novostavieb a ge
'
'
'
'
ravovaní zá
nerálnych opráv verejných budov; dedičské spory, informácie o sp
kladiny baronky Doroty Axmannovej pre siroty a chudobných; vyžiadanie vyúčto
' m.s
e t s kých príjmov , výdavkov a daní; úprava o platení tridsiatkov zo do
vania
voz a vývoz plodín v rámci dedičských krajín; zákaz rozširovať knihu Synopsla
'
practice,
au t p otius Elements in decem.Puncta divisa seu observationes admodum
uti'l es etc od autora Kristína Hochholtzera, vytlačenej bratislavským typogra
fom Antonom.Odolickým bez cenzúry; úprava pre udeľovanie dišpenzov pri uzatvá
raní manželstiev; úprava o sťahovaní obyvateľov z dedičakých krajín do Uhor
ska; študijný poriadok Pécsskej akadémie; zoznam mstských hodnostárov a ú
radníkov s ich platové podmienky; súbeh na uprázdnené miesto na Peštskej uni
verzite (katedra klinickej praxe a estetiky).
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Vľﬂáhania dlhov a ro
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352

.

Ûânľi

'

Í.

Dva

pra

annnym

tľμografmi, ktoré nedostali k toĺłlŽ:ĺã:tã:pš:::Í:;íBŤák:: Ělašaiškolakýcą knﬂh
Iﬂlľﬂochi Príkaz pátrať po vojenských dazarzéroch. zšaŕoånĺżeżrãáă dunaaãkýeh
ktorých šľachticov, ktoré sa dostali formou zálohu do archív„v_
åkzaov nie
rovať strasbuské noviny Khrier; menovanie kráľovských úradníkovř
3 ruĺăín

va o sťahovaní obyvateľov z Moravy do Uhorska, nariadenie o vyučovaní nemči
ny, resp slovenčiny gréčtiny, chorvátčiny, taliančiny a ruštiny na jednotli
'
ia
výc h uhorských gymnáziách propri madarčine; úprave o výsadbe stromov, nar
denie o predkladaní polročných výkazov o správe nemocnice a mestského lazare
tu; I z b'ier k a na evanjelickú modlitebňu v Pešti a Budíne; úprava o uzatváraní
zmlúv medzi mestami (obcami) a cirkvou gréckeho obradu nezjednotených o zria
dovaní škol gréckeho obradu,* s tavba domu na Hlynskom ostrove pre nájomca mos
I

aha

Br

va Ů

z Vojenského výchovného inštitútu; opis cesty tureckého legáta Ebna Beria Ra
tibe Effendiho z Pešti do Viedne cez
povolenie
pre
požia
_ Bratislavu;
.
.
.
_ zbierok
.
.
ú .
rom zničené obce; úpravy o gréckej cirkvi nezjednotených, nariadenie o s pi
'
'
'
'
`
d omovo v', úprava o vymáhaní mýta a po
se vojenských
invalidov
a invalidných
pletkov za pr echod cez most , súpis fár gréckeho obradu nezjednotených, úpra
_

'

o podávaní informácií o správe základín ano stave mestských zamestnan E BHŤE
platoch; žiadosti o prijatie do zväzku mesta a o povolenie vykůnávaťczĺ a izb
ti; konkurzy na úradnícke miesta; pátranie po zlodejoch a zločinů ch. *Hoa
Ěanieldedičstiaki Bírotské záležitosti; zákaz rozširovať knihu Orztio Pzĺmán
eopo do Rage ab H
1
. .

Uýkaz mestských podĺžností voči segedínskej polepăovni za bratislavského obča
na Jána Hñllera; informácie o bratislavských občanoch, ktorí sa v sporových
alebo iných súkromných záležitostiach odvolali k.vyššej inštancii; súbehy na
obsadzovanie miest na uhorských univerzitách a akadémiách; vymáhanie dedič
stiev a dlhov; opisy osôb e pátranie po zbehoch, zlodejoch a zločincoch;
žia
hanie da
d os t'i o p rijatie do zväzku mesta a do bratislavských živností; vymá
ní; sirotské spory; menovanie kráľovských úradníkov; ' zákaz' rozširovať
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tementárnych o dk az ov ; úprava o poskytnutí deputátneho dreva pre dôstojníkov
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b“ Bvﬁﬂåﬂlíßkﬂã školy v soh 93 bHPEH (Sedmohredsko); prešetrovanie odvolaní ob
čanov k vrchnostiam; odovzd anie
' pop1 atkov na vojsko
.
do vojenskej _ pokladnice;
Príkaz zhabať knihu A Világnak Közänsé gas torténete;
"
súbehy na' uprázdnﬂné_ú_
ra dní
i c k e miesta,
úprava ` o prijímaní sirot
do sirotinca; oslobodenie od pla
'
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tenia poplatkov za potraviny
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horska po mori; vyžiadanie pgäšešĺåsnz ãĺilkýne; úprava o vývoze obilia z Uz
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Opisy osob a pátranie po zlodejoch, zločincoch a vojenských dezertéroch; po
volenie moravským obyvateľom sťahovať sa do Uhorska; povolenie zbierok pre po
žierom postihnuté obce; stanovenie miezd a platov rôznym kategőriám zamest
nancov; sirotské spory; 'úprava o poštách; vymáhania daní; pátranie po šľach
tických armálesoch v archívoch; zverejnenie termínov trhov; návrh na zriade
nie obchodnej spoločnosti pre vývoz tovaru po Dunaji k Čiernemu moru; udeľo
vanie študijných štipendií; vymáhanie dlhov; menovanie kráľovských úradní
kov; poplatky kráľovských miest na poštu; odvody brancov; vyžiadanie infor
mácií o odvolaniach občanov; menovanie hodnostárov a úradníkov; súdne rozhod
nutie o_trestoch pre zločincov a zlodejov odsúdených do segedínskej polepšov
ne; nariadenie o voľbe mestských magistrátov slobodných kráľovských a banských
miest; úhrada výdavkov spojených s vyslaním zástupcov miest v mestských zále
žitostiach; podporovanie chudobných zo základín; zákaz prepúšťať vojakov zo
služby počas haličskej vojn; príkaz oboznámiť riaditeľa bratislavského divad
la Konštantína Parasskoviča, že Juraj Jung dostal povolenie poriadať divadelná
predstavenia v Hainburgu; *povolenia na predaj hnuteľného majetku; smernica
na preberanie zbraní od obyvateľstva, vyzbrojeného pri príležitosti kráľovej
korunevácie; úprava pre prípad ohrozenia mlynov a pontőnového mosta zamrznu
tým Dunajom; inštrukcia o vyberaní cirkevných poplatkov; dražby nájmov roz
nych úradov; povolenie zbierky pre kraje poškodené tureckými vojnami; pátra
nie po falšovateľoch peňazí; vyúčtovanie výdavkov, spojených.s vydržiavaním
vojska; výkazy poplatkov na vedenie vojny vo výške 4 072 000 zlatých, ktoré
podľa rozhodnutie snemu majú poskytnúť stavy a mestá; nariadenie o prísahe
tureckých poddaných, hodlejúcich zostať v Uhorsku; vymáhanie pozostalostí pre
kláštor milosrdných bratov; žiadosť o povolenie výroby octu; žiadosti o pri
jatie do zväzku mesta e o povolenie vykonávať živnosti; úprava o zamedzovaní

nariad

Povolenie uverejniť veĺiĺčg ĚEÍŽŽÉÉPo revo
lekáiĺvciiE vNemecka'
Haliči. uEHd°“ý°h * UHHPBEH;

kov;
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Br

Proceres et Hobiles Regni Hungariae 1790 Idibua április conscripta et Vindobo
nae supressa etc. a pátranie po jej autorovi; zákaz tlače kníh Oratio pro Leo
poldo Rage ab Hungaris Procedibus et Hobilibus accusato la „Grosse Wahrheiten
und Beweise in einem kleinen Auszuge etc.'; rozhodnutie o udeľovaní štipendií
chudobným ätudentom;_ úprava o poskytnutí stravy tureckámu vyslancovi, vracajú
cemu sa cez Dunaj do vlasti; dražby nájmov a majetkov; povolenie zbierok pre
požiarmi zničené obce; zákaz predaja varenej čiernej kávy; súpis armálesov,
nachádzajúcich sa v archívoch; sirotské spory; povolenie zbierky na stavbu
kalvínskej školy v Zedveřiciach (Zadveritz) na Morave; zákaz využívať poštára
Karola Oárfása na iné povoznícke práce; oznam o voľbe Františka I. za cisá
ra; schválenie voľby mestského magistrátu; menovanie kráľovských úradníkov;
stanovenie miezd murárov a tesárov;' zvýšenie platu mestskému geometrovi Jáno
vi Wagnerovi; nariadenie o súpise škôd spôsobených tureckou vojnou; _úprava
písomných stykov medzi župemi; vyžiadanie správy o zdravotnom stave obyvateľ
stva a o neaprobovených chirurgoch; snemové poplatky; úprava o dovoze zahra
ničného tovaru; licitácie starej vojenskej výstroje a výzbroje v Budíne; u
miesťovanie sirdt v bratislavskom sirotinci; nariadenie zachovávať zdravotné
predpisy z dovodov rozširovania moru dobytka; spory medzi starými a novými
mlynármi o umiestenie mlynov.
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Eĺľﬂtﬂkě Eålﬂžĺtﬂﬂtl: Úprava o vyberaní daní a poplatkov; zriadenie štúdia
filozofie v Szombathelyi (Sabaria) , vyučovanie sirdt zo sirotinca; vymáhanie
poplatkov na vojsko, vyžiadanie informácie o tovare dovážanom.do Batislavy
p odhrad akými remeselníkmi; menovanie Imricha Kelemena za profesora na právnic
kej katedre Peătienskej univerzíty,' ú prava o súpise
'
výdavkov na turecké voj'
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Pátranie po tlači zakázeoýsh Ľﬂíhi
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H. 1 108/cz

aaa

Vymáhanie dlhov, habenie kníh, tlačených bez povolenia alebo bez predchádza
júcej cenzúry; vypísanie súbehu.na miesto profesora na katedre politických
vied na keštianskej univerzite; opisy osôb a pátranie po zlodejoch, zločin.
ccch, vojenských dezertéroch a po osobách, ktoré opustili manželky alebo man
želov; žiadosti o prijatie do zväzku mesta a o povolenie vykonávať živnosti
(remeslo alebo obchod); úpravy o francúzskych zajatcoch; prijímanie do siro
tinca; menovanie kráľovských úradníkov; vyžiadanie súpisu výdavkov za vyčis

tﬁﬂĺﬂ ÜHHHŮB V Pökůﬂh 1736 Bž'1792i

mestá a dediný;

Povolenie zbierok na požiarom postihnuté

úprava poplatkov za vývoz tovaru;

zákaz styku obyvateľstva

3 fľﬂﬂßůßﬂkľml VÛJHĽEÍĚ PPBHÉJM mootßkých mýt; vyšetrovanie v odvolaniech
o sťažnostiach Bratislavčanov; povolenie divadelných hier pre nastávajúcu se
zona v bratislavskom divadle; úprava o postupe proti duchovným gréckeho obra
du nezjednotených v prípade zločinu; zákaz v Uhorsku tlačiť knihý vydaná e He
mecku, a opečne; oůkﬂůľ VOÚHEPÝ; úprava o predkladaní overených zápísnío zo
zasadnutí mestského magistrátu;

sledovanie tulákov, ktorí nemajú spriovoﬁnè

lřﬁtľi ÚPPHVH o výkazoch poskytnutých študijných štipendií; smernica o pomo
ci lodníkom pri rozdeľovaní potravín pre vojsko; poverenie grőfa Esterházýho
prešetrením sporov medzi Bratislavčanmi a mestským.magistrátom; nariadenia u
údržbe ciest, polí a mostov.
Ûľĺßíﬂålľa EÛHCEPĽY. odpisy, papier, latinská a nemecká.
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ÜPisľ osôb e Pátranie Po zlodejoch, zločincoch a vojenských dooortěľﬁﬂhi PU'
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'
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_ d. dalnej hry Lud'íc Capet „get ů1E Ermﬂrdung des Frenken Konigs;
zia anie iva
vymáhanie dedičetiev; úprava o poskytovaní ătudiﬁﬂých štiPendií zo záladín;
ú P rava o Povinnosti hlásiť zhabané knihľi úPrava o francúzskych zejatcoch;

zo z áxl adín; vyšetrovanie o odvolaniach Era
15 5755507' UPIEF _ DBŮĎ H Pátranie po zlodejoch, zločincoch a vojenských
"
de
_
a
c restaní zlode
zﬂľtéľůﬂhi Vľmåhﬂﬂlﬂ ﬁlhůvi sirotská záležitosti' úprava
t
_
JÚ? E zbüanĺkovi püvolenle n1Ekt°rým Ûhﬂhůůﬂĺkům Vľvåžﬂť určité
množstvo PU t “
e i ovskej obce proti záka
PﬂVĺHi ůPľEVH U HUVÝCH mýﬂﬂľﬁh tﬂľífãohi odvolaní ž'd
'
*
'
1 _'
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.
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ov a uradnikov;

menovanie as kráľovských
hoduoahár
*
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' finančne'J P od PPP?

úprava o prepúštení
'
_
_ vojakov P o_ sk'on č an_ í vojny,
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hov; úprava o výkupe a predaji potravín; menovanie kráľovských hodnostarov s
úradníkov; úprava obchodných vzťahov s Francúzskom; úprava o vystavovaní
sprievodných listov pre uhorských remeselníkov, odchádzajúcich do Nemecka; po
užívania latinskej reči v styku s Dvorskou vojenskou radou; úprava mýta a
tridsietkov za obilia dovažané z Poľska; dražba mýta a iných.najmov; úprava
o ubytovaní vojska; zákaz tlače nepovolených kníh; udeľovanie študijných sti
pendií; opatrenie na zamedzenie moru dobytka; schválenie dohody mesta s da
dičmi po gråfovi Jurajovi Ceekym o stavbe divadla; prijímanie do sirotinca;
oslobodenie slobodných kráľovských miest od platenia poštového porta; pátra
nie po kňazovi Kolonthayovi, ktorý po obsadení Varšavy Rusmi utiekol z Poľska
aj s poľským národným pokladom; pátranie po povstaleckom poľskom generálovi
Esdelinszkom; súbeh na miesto kustőda do Pestianskej univerzitnej knižnice.
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Uschovávanie šľachtických armálesov v archívoch; opisy osôb a pátranie po zlo
dejoch, zločincoch a vojenských dezertéroch; povolenie návštevy divadla a kon
certov akademickej mládeži len v sprievode rodičov a so zvolením riaditeľa ško
ly; vyšetrovanie v odvolaniech a žiadostiach Bratislavčanov; vymáhanie dlhov;
urgencia výkazu o divadelných hrách uvedených v bratis1avskom.divadle; úprava
o výkazoch chovu a porážania dobytka; rozhodnutie o prijímaní detí do sirotin
ca; zákaz uvádzať nepovolené hry, ktoré inscenuje spoločnosť strelcov; meno
vanie kráľovských úradníkov a hodnostárov; pátranie po šľechtických armálesoch
uložených v archívoch; dražby nájmov mýta; úprava o potreba súhlasu ruskáho
konzula alebo.mestského magistrátu pre vývoz tovaru do Ruska; úprava o vyda
vaní povolení pre advokátov, ktorí skončili štúdium doktoratom.na Peătianskej
univerzita a hodlejú pôsobiť v Nemecku; vymáhanie dadičstiev; súbehy na voľ
né miesta; vyhlásenie grófa Žigmunde Zichyho o márnotratnosti svojho syna
Erantiška Zichyho, za ktorého nie je ochotný platiť žiadne dlhy; úprava na
_ divadelných hier; poverenie bratislavského senátora cenzúrou novín'
uv É dzsnie
úprava o listovom styku s penovníkom a miestodržiteľstvom; povolenie zbierok I'
pre požiarom postihnuté obce; úprava o vydávaní sprievodných listov
infor
mácia o zostupe chovu koní; úprava o sietí obilia; príkaz poskytnúťI ubytova
nie kapitánovi de la Here; vypísanie štátnej lotérie; úprava o sledovaní od
vedenýoh brancov, aby neuăli pred narukovením.
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Üpisy osob s pátranie po zlodejoch, zločincoch a vojenských dezertéroch; pre
daj viníc fundovaných na oltár božieho tela a sv. Anny; vyšetrovanie v odro
an ach, stažnostiach a žiadostiach občanov; žiadosti o prijatie do zväzku
mesta a o povolenie vykonavat remeslo a obchod; majetkové spory neåtanov; po
volenie zbierok pre požiarom postihnuté obce; vymáhanie dlhov; nariadenie o
realizácii testamentu Evy Rozi ny J“agerovej (rod. Forsterovej) v prospech kláš
tora milosrdných bratov, Notre Dame a alžbetin' k
ú
_
ie ;
prava du o povinnosti duchov
ný h
ú
c starať sa o výchovu jednoduchého nevzdelaneho ľudu; informácie o tlači
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'
adůstl
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Í u sirotská
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_
'
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dražba ostri
homskej mestskej krčmy Čier ny orol (N'
_
Koloníča a Scéchénľihoi oslobodenie Ěãrglgżzãilaiåt stavba kanála pri domoch
hůrsm Pnčaa trﬁch rokov
_
H o hospodárení
a za dovážanév nemocnioi
uhlie do U5
? Vyžiadanie vy účt ovanie
'
mestskom lazarete; vyžiadanie
~
vyúčtovanie U h Ûãpodárení bratislavských kosto
_
lﬂvz zákaz vydať Knihy Uih er den Kr'
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:ne: dazokonlgstum Ludwiga des 18 ten

vymenovanie archivára

uhorského kráľovstva ándreja Rudnyáka za kráľovského radou;

vy

vyberanie daní;

odvolanie bratis

lavského senátora Juraja álbrechta z funkcie; konkurzy na uvoľnená miesta;
vyžiadanie výkazov o hospodárení mestského chudobinca za roky 1793 1794; Pät
raníe po šľachtickych armálesoch; úpravy o zásobách chleba a obilia; úprava
o prijímaní nových peňazí;

zapožičanie 5000 maríc obilia bratislavským.mlyná

rom z vojenského skladu; úprava o vyplácaní penzie_vojenekym důchodcom; úpra
va o vydávaní sprievodných listov a o zadržovaní tulákov; vyžiadanie správy
o stave minerálnych vôd; nariadenie o povinnosti v meste usídlenych Židov vy
'
kú s l u žbu', menovanie kráľovských úradníkov a hodnostárov; 'ur
konávať vojens
'
'
gencia vyúčtovanie daní a iných poplatkov,

'
lobodnomurároch.
pátranie po s
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majetkové spory meăťanov; vyšetrovania v odvolaniach, sťažnostiach, sporoch
a žiadostiach mešťanov; opisy osdb a pátranie po zlodejoch, zločincoch a vo
jenských dezertéroch; vyberanie poplatkov na vojsko; 'menovanie kráľovských
úradníkov a hodnostárov;
žiadosti o prijatie do zväzku mesta a o povolenie
vykonávať remeslo alebo obchod; sirotské záležitosti; vyžiadanie hlásenia o
stave úrody;

vymáhanie dlhov;

úprava o vývoze rožného dobytka;

odvody brancov;
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_
Ûpíﬁy osůb a pátranie po zl d '
ãeloch, ktorí opustili rodizľřaoêĺådzlĺžlgcoch, v0JEn8kých dezertéroch a man,
ti; inštrukcia pra lekárov I i
08
ednotlivých grémií o odňatia živno
_ .
O zbieraní
4
.
_ _
5*
nie súpisu farností gréckeho obradu nezšżdãgĺch liečlkých biliniek; vyžiada
detí do sirotinca; vyžiadanie informácie O 5°H:ch, rozhodnutia o prijímaní

ív

m

es
t

a

prijímanie učiteľov do škôl len po preukázaní kvalifikácie; dražby mýta a
' ' h ná'mmv
inyc
J
, povolenie zbierok pre požiarom postihnuté obce; úpravy o tla
či kníh; vyžiadanie hlásenia o počte volených členov mestského zastupiteľské
'
'
'
'
d ô
re
ho zboru s odvolaním sa na dané privilégium; norma pre udelovenie po p r p
vojenských invalidov; úpravy o ubytovaní vojska a kráľovských úradníkov; vy
žiadanie informácie o križiackom divadle (Cruciferale Theatrum) a o prípadnej
jeho dohode s veľkým divadlom (Magnum Theatrum); informácie o povinnosti bra
' `
latky na vojsko; oslobodenie obyvate
tislavskaj kapitoly platiť za vinice pop
' '
d í 'es
'
lov
Tvrdo ší na o d p latenia mýta a poplatkov za potraviny, oznam.o obsa en mi
t a hlavného direktora štúdií v Košiciach; zriadenie grafických škôl (Scholae
'
Graphidis) a úprava o ich
praxi"cez sviatočné dni počas jedného roka; vyžia
'
ím; zákaz po
danie informácie o obchodnych spoločnostiach s monopolným zameran
sielať v poštových zásielkách bankové zloženky; príkaz, aby riaditeľ divadla
v Bratislava uv ád z el hry podľa viedenského vzoru; úprava o uvádzaní hier v
križiackom divadle počas trhov; stavbe kanála v blízkosti Széchényiho domu;
úprava mytnych poplatkov za plátno; vyžiadanie informácie o Jánovi Ferdinan
dovi Scho“nf e ldovi , ktorý hodlá v Bratislava vydávať noviny Real Zeítung der
Politik, Industrie und Landwirtschaft; odvolanie sa grémia lekárnikov proti
predaju lekárne Jozefa Lsnderera.

úprﬂvﬂ Platov vojengzý Chrãgzstojníkov
Leopold Huschkﬂz
imvo
Nov.
pre pripad
Jﬂľi

donácís majetkov kniežaťu Antonovi Grassalk 'č
`
.
UVI DVI' ÜPŤHVB POPlEtkov za verej_
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' o poskytnutí
ně bﬂůﬂvvê zriadenia laházu e Jozefom Landererom : nariadenie
2000 okovov ovsa pra vo'
J“°“6 ůöﬂlxi nariadauia a používaní defektných (nie ne
Prﬂvých) 12 grajciarovych minci.
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strovi;

Smernice pre voľby cechového majstra katolíckymi a evanjelickými obuvníckymi
majstrami;

vymáhanie dlhov;

žiadosti o prijatie do zväzku mesta a o povolenie vy

maa
„ný

§1 '

mesta a o povolen'

á

zákaz vstupu lodiam

k

kt

é

ú

or ved
“_
ziadosti 0 Prijatie do zv"v:J

.

az u

stra obuvníckeho ::c;ĺ.Ûn V2? remřslá alebo obchod' úprava O V°ľbá°h cechmﬂj'
súkromného Denzíjného ú tvy ladanlř plánu Augustĺna Holtscneho na zriadenie
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ry nešťanov; spory majstrov obuvníckeho cechu katolíckeho a evanjelického vie
rovyznania o voľbu cechového majstra; úprava o štúdiu astronómie na Budínskom
astronomickom ústave; menovanie kráľovských úradníkov a hodnostárov; rozhod
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zamietnutie žiadosti vajnorského farára o subvenciu; úprava na intenzívnejšie
pestovanie hodvábnika e'na rozšírenie škôlky (Schola filatoria); preloženie

hlásenie o predpokladanej úrode;
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opisy osob a pátranie po zlodejoch, zločincoch, vojenských dezer

téroch e manželoch, resp. manželkách, ktoré opustili svoje rodiny; potvrdenie
zmluvy na nájom ostrova Alt Au (Stará niva), uzavretej s lekárom Valentcvičom;

ne;

nar ia d enie
' o svetskych
*
”
z
.
penažnych
základinách;
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úprava o liečení chorých Židov vo viedensksj žídﬂvãkej nemocnici,

žať bez pasu cudzincov; prevzatie donácie Jána Ludovíta Csákyho kláštorom ur
žuliniek; uloženie nájdenej medenej monătrancie v archíve Komárňanskej župy;
inštrukcie o povinnosti hlásiť výskyt varioly (čierne kiahne).
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Bratislave za 2700 zlatých ročne na šesť rokov; úprava o sťahovaní Nemcov do
Uhorska a o podmienkach uzatvárať s nimi sobáăe; dražba nájmov mestských ma
jetkov; pátranie po sťahujúcich sa Horavanoch do Uhorska bez sprievodných lis

ťýkaz výdavkov na vojsko; opisy osôb a pátranie po zlodejoch zl č'
h
jenských zbehoch a manželoch, resp. manželkáoh ktoré opuatílš
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tov;

žiadosti o prijatie d

úprava dunajského brehu;

sprievodných listov k vojsku;

odvody brancov a lepenie tulákov a ľudí bez

zabezpečenie koní pre presuny vojska;

rozhod

m

nutie o prijímaní detí do sirotinca; podporovanie chudobných zo Széchényi ko
loničovej základiny; pátranie po ăľachtických armálesoch uložených v archí
voch; rozhodnutia o prijímaní do mestského lazaretu; úprava o uvádzaní komic

kých hier v divadle; súpis majetkov po rodinách, ktoré vymreli počas moru bez
dedičov v Sriemskej župe (Comitatus Syrmiensis); stavba domčeka pre komisára
pri lietajúcom moste;

príprava ubytovania pre účastníkov snemu v Bratislave;

ohianov.
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vyšetrovanie v odvolaniach, žiadostiach, sťažnostiach a sporooh bratislavských
_
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opisy osôb a pátranie po zlodejoch, zločincoch, vojenských zbehoch a manželoch,
resp. nonaelkich, ktoré opustili svoje rodiny; vyšetrovanie v odvolaniach,
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žiadostiack, :ťažnostisch a sporoch bratislavských meăťanov; pátranie po za
kâsanych knihách; povolenie Servierovi a Denantovi z Frankfurtu zriadiť v Bra
tislave továreň na voňavky a parfumérie; zmluvy na nájom mýta a iných úradov;

príprava na snom v Bratislave;

zabezpečenie lodnej prepravy počas snemu;
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{Schoiae nationales}; vymáhanie dlhov; prijﬂmanie detí do sirotinca;
k
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s
cudzími
cechmi'
úprava
o
požadovaní
legitimáci
O
bratislava ý _ `
1
všetkých prisťahovalcov; vyberanie vojnových poplatkov a subvencií; súpis
Eoravanov nasťahovaných do Uhorska bez súhlasu vrchnosti; ustanovenie sprie
'
mestskýc h sze g edskýoh ma
vo dcu pre ochranu tureckej' pošty; dražba niektorých
jetkov; úprava nepriateľských vzťahov k Francúzsku; pátranie
po ăľachtických
'
'li
h
ríkaz
bratislavským
mlynárom.uprednostnene
mlieť
štátne obi e;
armálesoc ; p
vyžiadanie informácie o dodržiavaní zákazu prevádzky židovských hostincov a
krčiem v bratislavskom Podhradí; žiadosti o prijatie do zväzku mesta a o po
*
' h
dvolaniach,
vo lenie vykonávať remeslá a obchod; vyšetrovanie v sťažnostiac , o
žiadostiach e sporoch mešťanov; pátranie po židoch, ktorí ušli z.Horavy pred
h l
e
narukovan í m; vymáhanie daní a iných poplatkov; spor grémia bratislavskýc
kárnikov o Landererovu lekáreň; úprava cla na súkno dovážaná do Uhorska z
Čiech, horavy a Sliezska; úprava o svetských
základinách; _ povoľbvanie_ živ ch
.
nos tí v o j enským invalidom; vyžiadanie informácie o stave jesenných a Jarný
siatin; zákaz prijímať milánske (Hediolenum) mince; povýšenie obce Verpeláth
na oppidium.a povolenie konať výročné trhy; zákaz miešať do obilia arzén pre
zamedzenie obilnej sneti pre jeho smrtiace účinky; nariadenie O predkladaní
všetkých rozhodnutí správy nemocnice na schválenie Uhorskej kráľovskej miesto
držiteľskej rade'I dotácia pre ústav chudobných; podporovanie chudobných zo
Széchényi Koloničovej základiny; príkaz premiestniť lodná mlyny; vyžiadanie
správy o testamente Evy Hoziny Jăgerovej v prospech kláštora alžbetiniek a mi
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Vymáhanie dlhov; žiados Ü Vﬂjenského
_
invalida Ad Hm Zﬂohmayera
_
U PodPoru zo
Széﬂhéﬂľi Koloničove'J aákladiuy; 09153 Dsůb
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VH šetrovanie oprávnenosti žiadostí, sťažností, sporov a odvolaní bratislavských
mešťanov; úprava o postupovaní sporových záležitostí členov mestských magis
trátov vyššej súdnej instancii; opisy osdb a pátranie po zlodejoch, zločin
coch 'I vojenských dezertéroch a manželoch, resp. manželkách, ktoré opustili svo
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odvolania v dedičských sporoch; predpisy pre správanie sa študujúcej mládeže

a J'ej trestaní'u
cov'

urgencia vyúčtovanie rôznych daní a poplatkov;

váhu;

odvody bran

vajnory (Pracsa); dražby majetkov; vyžiadanie hlásenia o zasahovaní Židov
z okolia do obchodu v Bratislave; urgencia prototypov bratislavských mier a
váh; spor o lekáreň po Landererovi; úprava o predvolaniach prostredníctvom

es
t

N. 72 149/CL

406

ív

m

_
_
'Úprava o vyberaní a zasielaní daňových poplatkov;
opisy osôb
a pátranie po k_
zlodejoch a vojenských dezertéroch; vymáhanie dlhov a dedičských pohľadávo ,
stíhanie zločineckých osôb; vyrovnanie daňových nedopletkov; žiadosť o pri
jatie do zväzku mesta a do cechu hrebenárov; správa o úprave podomového ob
chodu; prešetrenie sťažností veriteľov kníhkupca Löweho; žiadosti o povole
nie vykonávať remeslá; podporovanie postihnutých obyvateľov z vyhorených ob
ci; pátranie po manželovi Anny Erdélyiovej z Debrecína, ktorý opustil rodinu;
oznam o výskyte nepravých bankoviek; urgencia kontribučných účtov za rok 1795;
testamentárne požiadavky mestského chudobinca a lazaretu; príkaz podať sprá
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ch

'

menova

_

Ûriginály, koncepty, odpisy, papier, latinské a nemecká.
1798

a

nariadenie o evaku c i

súbeh publikovaný v novinách na obsadenie miesta kartografa;

Ürieinolv, koncepty, odpisy, papier

lstinekf s nemecká.

revízie spo

správa o roztrž

“

Í

ontribučných nedopletkov;

Učﬁov
"
' do cechu hrebenárov'
mll V Klužli
*
Z Brat_na 1 revíziu'u Prijímanie
ozna vyžiadanie
úmr
mestských
15 EVF: povolenie áren dy Hájomníko
'
' *
WW
tiach
vo'Ja k Üv
m osaåľ Vajnory
na 0 dalšie
roky.

novín, aby oznámil mená svojich
korešpondentov
vo
_
_
_
_ Viedni
_
_ a Leopoldsdorfe;
_
á 1. žia

nie kráľovských úradníkov a hodnostárov.

Jmov;

'
°ﬂP1Sy.
Papier, lahiuah É:

nemecká a hebre'Jake.

Br

vyšetrovanie pravdivosti správ, uverejnených v bratislavských novinách

uz

obežník o konkurze katedry anatómie H; akažé o'a

Ûfĺßĺﬂály, konceptFl

o sľuboch, ktoré údajne dalo Francúzsko a Zaalpsko (Republica Cisalpina) poľ
5 kémn E enerálovi a jeho vojsku; vyžiadanie vyúčtovanie o hospodárení mestské
ho špitála sv. Ladislava; úprava o dodržiavaní postupu pri výstavbe alebo op
ravách fár, škôl alebo kostolov; príkaz prinútiť vydavateľa bratislavských

viedne;

P

žiadostí Ú Pľlâatie
'
_' urßeﬂůlﬂ
do sirotského
ú účtov chudobinského ústavní' vybavenie
Jenskych
dezertérov_
ÜHHEE stíhanie vu"
*
stavu;ur En
sťažnosť
i k na ' Heůprávnan ě vyberanie

žiadosť o odpustenie poplatkov za nájom osady

dosti o podpory zo Széchényi Koloničovej základiny,

I

ob ňbuvnĺkůvł povolenie ZÜÍETĽF Pre Požiarom
zriadenie pomocného ňsê Evu Pľê
e nik.
nariadujúci podať správu
o výrﬂbe hﬂd
ohudohnýgh Židov V
.

tﬂlﬂľﬂﬂöﬂﬂá taxi ad žid Dve

bo obchod; úprava o penziách vdov po členoch mestského magistrátu alebo mest
ských úradníkoch; vyžiadanie výkazu o poplatkoch od Židov, odvádzaných do štáb
nej a mestskej pokladnice; povolenie vývozu potravín a rožného dobytka do Ra
kúska bez platenia tridsiatkov a mýty; vymáhanie dlhov; povolenie zbierok

novín;

obežník o zákaze ta'

pústlhnutých ÛÜÚVHÍETDV Linea'

žiadosti o prijatie do zväzku mesta a o povolenie vykonávať remeslá ale

P re požiarom postihnuté obce;

407

N 150 236/cL

vy

I?9a

at
is
la

12531

Ar

J

1798
N. 237~336/CL
Riešenie finančných zgl ežitostí me d zi' obchodníkom Vavrincom.S±
408
,
1.
om a Hie
P0ﬂ3mom.Straulinom; preăetr „vanie sporových záleží tostí občanov.
rau in
prĺka *
rýchlene vyrovnať vojnové kontribučnê p0p1atky_ p __ĺ
l
z u
ca; obežník o úprave trhovéh
'
PIJ maníe Sírůt Ů“ '
'
P
_
8
mesta
Rúh
_
detržalkľ od platenia
mýta cez must; oprava
Sirütiﬂ,
oslobodenie
obyvateľov
'
n
u
_
ezertérooh,. opisy
osdb a pátranie Po zlodejoch
Éaěu pátranie
po vojenskýçh
_ žiadostí
.
a
'
zenia: Vyšetrovanie
uchádzačov o Prijatíezdo
infosh,
ktorí ušli_ z vä
o zv

Íåzdzĺšzgżvżťľživností;

Í _
stambulu (Konstantinopolís) a z Benát ki
v arnach a verejných miestnostiach zakázané kni
0 ,

dutych mier e váh;

k

obežník o vyberaní poštuvých popĺãtz mesta a o povola
ov za listy prí
zákaz poazytosať v ka_

zákaz rozpredávať Židom múkhŤ a tlač;

urgencia prototypoo

ul Vymáhanie nedo latk
'
_ spoločnosti,
P
ov a dl
hüv zrušenﬂj lekárne bratisla V5 k BJ' Jezuitskej
Originály a kung eP t3: odpisy,
_
_
papier,
latinská.

12532

1799

N 1*109/CL

' žiadosti 0 Prijatie deti da
Vľbavovanie
márahych majstra?

í

Pľütl_

_

_
prĺagtiu

Štef

409

`
airotinca;
_
_

an“ Eľaačo

vyšetrovani E

č

_

PÛSÍŮJB

ČIŽ*

_

t.s1a?ský°h
dﬂtýoh mier
na vzor ' Pre všeob een é Používanie;
V1 8 do cechu:
zaslanie
bra
nie
platu mestskému
Pokladníko
žiadosť
o eyp1Bte
ktori opustili Bvúje rodiny
vi Jĺzefovi Procházkovi; pátranie pﬂ manželo h
' Povo enie zbier
_
Ú 1

vateľov Bratislavy , riešenie
' roztržky
požiarom Poe t.ihnutých ohy
_ E3 Pre
_
1 iﬂåerom, ktorému bolo zhabauých ,§00 exemplárnviã
medzi koš kĺm kníhtlačiarom
_
Jánom E1

kníhtlačiarom.Simeonom Petrom Weberom.I HÉVPH HB zriadenie
a endára * 5 brﬂtlãlavským
ár
_
zákaz bratislavskámu typografovi Michalovi land
um?? “E Pre s _ ro
G
prá ce: zvýšenie deputátu dreva pre členov me t kéer erov 1 tlačiť biogra
náżmĺﬂgistrátav
vľmáh a ť od kníhkupca Loveho danové nedoplatky; dražb:
s
h
_ príkaz
t'
făﬂzz:

ÚPIEIĚ Ú obmedzovaní návštev vojenakýoh ddstojníko

To s

ch účtov a kontribuč ﬂýﬂh Poplatkov'

Príkaz V
uk na

hru

Osady vajnüryí

adoch '

_
Vykázanle
51'
._

_

___

í

\_u_.í

169

Č

Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká, madarská a slovenská.

1799

_

H. 190 285/oi `

411

Ar

ch

ív

m

Sťažnosť Michala Landerera proti predaju lekárne Gevaý; žiadosti chudobných
o podporu zo Száchányi Knloničovej základiny; oznam o vydaní tlačenej knihy
'
'
ríkaz na pátranie po dospelých si
álezandra Tolnaya z veterinárneho odboru, p
rotách Františka a Barbory Pisačičových' zo Záhrebskej
sú na útek'
' župy,
ú ravaktoré
o podporovaní
po
obežník o vydaní nových talianskych penazí do obehu,
p
'
' ' si a dosti o povolenie vyučiť sa remeslám; opi
žiarom postihnutých
obyvatelov,
lode'och zločincoch, vojenských dezertéroch a manže
sy osob e pátranie po z
J
,
loch, ktorí opustili svoje rodiny; vymáhanie dlhov; preăetrovanie škandálu
v divadle okolo uvedenia hry o sv. Jánovi Hepomμekom; urgencia vyrovnať daňo
vé nedoplatky; žiadosti o prijatie sirot do sirotinca; prepustenie vojenských
previnilcov, vãznenýoh za menšie priestupky; príkaz zabezpečiť vhodné miesto
`atcov
zákaz lekárnikom vykonávať lekársku
pre ubytovanie francúzskych zaj
, '
'
t v Pečeň' ziadosti o pri
pral; príkaz pojat do plánu mesta Batislavy aj os ro
,
jatie do cechov; povolenie Jozefovi Blasovi usporiadať maăkarný ples a zisk
venovať chudobným vdovám po vojakoch; revízia sporu.o dlhy pozostalým rodiny
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po zlodejoch, zločincoch, vojenských dezertéroch a manželoch, ktorí opustili
svoje rodiny; výzvy na prevzatie dadičstiev; žiadosti o podporu zo Széchányi
ho základiny; nariadenia o zisťovaní škôd baräna Karola Bonfantiho, prenájom
cu mestského mýta; oznam o zmene termínu konania výročnáho trhu v Jure pri
Bratislava; príkaz pre vyznavačov gréckeho obradu podávať správy podľa stano
vených tabuliek; úprava o povolení zbierky pre rakúskych obyvateľov, ktorí bo
li poškodení vojnou; povolenie pre typografa Michala Landerera, aby mohol tla
čiť správy po ich predbežnej cenzúre; vydanie svedectiev pre lodníkov, ktorí
vykonávajú súkromnú plavbu; vyhláška o zriadovaní peătianskeho a budínskeho
divadla; príkaz pátrať po nezvestných budínskych sirotách.
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' stavebného dreva,_ úprava o povoľovaní taneč
ných zábav; povolenie pre Antona Ľüllera na výrobu ăkrobu
úprava na zamad
nie infe k cie
' z vojenskej
'
'
nemocnice,. úprava o poskytovaní podpory
živočíănym ze
Výrabcom pre umožnenie štúdia na budínskej veterinárskej škola

Ürĺßĺﬂålľl kﬂﬂﬂﬂvtľa °ůPißľa Papier. laziuahá a uamacká,
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Žiadosti o prijatie do zväzku mes
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416
p áz

` osôb a
Povolenie podpory pre požiarmi
opisy
rania po zlodejoch, zločincooh, vojenských zbehoch a manželoch, ktorí opustiliJ
svoje rodiny; vymáhanie dlhov; oznam.o udelení áľachtickêho titulu Jánovi Fi
scherovi a Tomášovi Straaserovi; spor obyvateľov Petržalky s Bratislavčanmi
o platenia poplatkov za plávajúci most; zabezpečenie ubytovania vojska v mes
te; hlásenie o nájdení nazvestného Bratislavčana Antona Strunsa; nariadenie
zabezpečiť mletia obilia pre vojsko; žiadosti o prijatie do zväzku mesta;
podpora pre požiarom postihnutých obyvateľov z Čiech; oslobodenie od platenia
mýta za potraviny a iné potreby počas vojenského nasadenia; patent o výmene
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Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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fﬂﬂilxo prepustenie z vojska,

ných úradoch a na tridsiatkových staniciach; zákaz vydávať cestovné pasy Ci
gánom a podozrivým osobám; vyšetrovanie sporu potomkov neboháho tlačiara Mi u
chala Landerara s bratislavskou tlačiarňou; prijímanie mladých ohirurgov pre
vojenské nemocnice; vyšetrovanie sťažnosti poåtmajstra z Fischamentu (Rakús
ko) na oblastneho povozníka Bartscha; správy o revíziách lekární; požiadavka
na zaplatenie dane za dvor barőns Sedličku, ktorý ho dal k dispozícii chudobin
skámu ústavu; vyžiadanie informácie o zamietnutí žiadosti vdovy po Henrichovi
Gidingovi o povolenia vyučiť sa farbiarskemu remeslu; prenájom divadla a sály
v redute.
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postihnutých Bratislavčanov;
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Prepísy p°“°mk°'5 ““d°P1HtkF HH stavb“ Vﬂžﬂi úprave u ksudidáhuch na voľbu

predpis o stiahnutí ťažkých medených mincí z obehu za bankovky v soľ
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detí do airotinca,, smernica
pre vyúčcuvanía
P°F1°tk°Vl ČHHÍ H Pﬂů í Pátranie po úschove šľachtických armálasov. žiadosti
o prijatie do zväzku mesta a o povolenie vykonávať remeslo alebo obchod* žín

es
t

ladnice;
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Ûľĺåĺﬂålľa ľﬂﬂﬂﬂptľ, Ddpísy, papier, latinská.
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vyžiadanie informácie o priebehu inštruktáže bratislavských tlačiarov o spôso
be uverejňovania správ; vymáhanie dlhov; vymáhanie dlhu pre chudobinský ús
tav; príkaz stíhať zlodeja, ktorý odcudzil cennosti z blízkosti rakúskeho mes
tečka Schwechat; povolenia poskytnúť pomoc pre požiarom postihnutých obyvate
ľov Skalice; vymáhanie lakárnickej taxy pre lekárnika Jozefa Egersperga za vy
zdvihnuté lieky pre dievčenský ústav pod vedením Kristíny la Brun; oznam o vy
daní nových bankoviek; správa o pestovaní hodvábnikovej kultúry; obmedzenie
vývozu medi; opisy osôb a pátranie po zlodejoch, zločincoch, vojenských dezer
téroch a manželoch, ktorí opustili svoje rodiny; určenie termínu dražby pre
nájmu kráľovských benefícií Kumáncom; žiadosti o prijímanie detí do sirotin
ca; urgencia výkazu o daňových a kontribučných nedoplatkoch; návod na pesto
vanie hodvábnika; almužna 50 zlatých pre chudobinský ústav z prímašskej pok

_

LHHÚETETH V JEHO Bpora s barőnkou Brandauovou; žiadosti o udelenia študijné
H0 ÜtíPBﬂﬂíE? nariadenie o zhabaní „antických alfabetickýuh" zakúzaných knĺh_
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a manželoch, ktorí opustili svoje rodiny; úprava o cestovných výúavkuch ga
mestských pisárov (notárov), ohirurgov 8 geometrov (zememerečov); poskytäva
ti: Pﬂůpﬂľľ Pre štúdium na budínskej vaterinárskaj škole; povoľovanie zbiqruh
požiarmi postihnuté obce; opatrenia'na zvyšovanie pestovanie hodvábnika
Uprava bytﬂv 5 5tEjnĺ~Pr° Pﬂtľﬁbľ VDÖSÍH;
tiach, sťažnostiaoh a sporoch obyvateľov;
vnjanaäﬂj n'm°°ní°';
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Hrušo Zszarzãzyazgeĺšzamerãnie
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à v osade Apacza E Szekálosi
15 avs
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za'
díčaké spory;
Povolenie zbierok PPE požiarom postihnuté
snov obce'
O voaskai
pr°tí tulákﬂmi
úpravaOpatrenia
o
h
žiadosť Václava Beraneka o nájom novozriadenéhä let éh
_?? eraní poplatkov;
tíška uariního Ů udelenie nájmu osaay Lamaé na ăesťn Z divagla; žiadosť Fran.
hüdeăbnika.a vyžiadanie ínf orm ácie
_ o stave vybevovania.odvolaní,
ro ov.
pravažiadostí,
o paazoeanĺ
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Íĺsšĺ a :Íorov obyvateľov; zákaz zverejňovať súdne procesy súkromných cash 7
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t

vyžiadanie výkazu o uvedených operách v divadle; nariadenie o opravách pušiek
len v kráľovských zbrojniciach, úprava o vývoze potravín do Rakúska, opisy
ccñb a pátranie po zlodejoch, zločincoch, vojenských dezertéroch a manželoch,
re p. manželkách, ktoré opustili svoje rodiny, vyšetrovanie v odvolaniach,
žiadostiach, sťažnostiach a sporoch občanov, vyžiadanie informácií o vydava
teľovi novín Michalovi Ľandererovi, úprava o schvaľovaní nájomných zmlúv,
žiadosti o prijatie detí do sirotinca, nábor dobrovoľníkov na zásobovanie voj
ska v Taliansku masom, vymáhanie dlhov, dedičské spory, úprava o preieste
ll:
.
ll
I
l
H
.
0
ní vojska z mesta na hrad, povolenie zbierok pre požiarom postihnuté obce, p
volanie výročných trhov v mestečkách, menovanie kráľovských úradníkov a hod
nostárov, úprava o vyúčtovaniach daní a iných poplatkov, úprava o dotovaní
sirotinca a chudobinca; zoznam a pátranie po ukradnutých predmetoch v Teres
seni v západnej Haliči; predĺženie termínu na výmenu starých bankoviek (Sche
dae bancalesl; odvody brancov; určenie senátora Nagya a podnotára Hayera na
pomoc registrátorovi Jánovi Pelovi pri usporiadaní archívnych písomností; na
riadenie o písomnom styku so zahraničím len postredníctvom.Uhorskej kráľov
skej miestodržiteľskej rady; odsun niektorých vojenských zložiek z mesta do
Pezinka a do Jura pri Bratislave; žiadosť nájomcu pivovaru Gaăpara Grigna o
zníženie nájomého pre požiar pivovaru; odstránenie predajne chleba a nápojov
pri lietajúcom moste; nariadenie o prísnom.dodržiavaní požiarneho poriadku;
oznam o vydaní požtového typografického lexikonu od požtového revizora Kristiá
na Grusa; vyžiadanie mienky mestskáho fyzika (lekára) o rozširovaní epidémie
z vojenskej nemocnica do mesta; povolenie zbierky pre požiarom.zničenú Brati
slavu; pátranie po nepravých peniazoch; vypísanie konkurzu pre veriteľov Jo
zefa Sadtlera z Haliče, Sedmohradska a iných vzdialenejších krajín.
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Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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Rozhodnutie o predĺžení termínu splatnosti daní bez prirážky, ktoré má odviesť

d
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Vľhlášky o náleze stratených peňazí , povolenie zbierok pre požiarom postihnu
té obce; menovanie kráľovských úradníkov
H h°dn°3tár°Vi ÚPPHVB o vyúčtovaní
poplatkov; vymáhanie dlhov; úprava O pridelení bytov a o uste
h
sku; žiadosti o prijatie do zväzku mesta a O povolenie
zo 5 nýß domov voJ_
bo obchod; úradná oznamy o ukladaní armálesov niektorýczyšľäcäĺĺ remeslo ale
voch; vyšetrovania v odvolaniach, žiadostiach, sťažnostiach a sp::äc; Zäägä

a
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Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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ticmi; vyžiadanie vyúčtovanie daní a rôznych poplatkov; zákaz zverovať poč
tové zásielky civilným osobám; eirotská spory; zákaz posielať poňažná zásiel
ky do Oarihradu (Constantinopolis) poštou; príkaz ubytovať generála poľnáho
merăala Heerfelda a brigádneho generála grőfa Koloniča; žiadosti vdov po re
meselníkoch o ponechanie živnosti; vyžiadanie hlásenia o predvádzaných diva
delných hrách; nájom mýta a iných úradov; zverejnenie vynálezu nového mlyna
ĺmlecí stroj
machine trituratoria et comolitoria); odvody brancov; dispo
zície o prijatí talianskych kohort a pešiakov; prenájom meătianskeho pivova
ru; zákaz nájmu akýchkoľvek mestských majetkov mestekými úradníkmi; povole
nie zábav a maákarných plesov pri príležitosti ukončenia vojny; prijímanie do
sirotinca a jeho dotovanie; úprava o zamestnávaní vojenských invalidov; ma
jetková spory meăťanov; žiadosti o prepustenie z vojska; úprava o odvolaniadh
v civilných procesoch, najmä však v kriminálnych procesoch; zákaz dovozu ume
lec Ľý ch v Ý robkov z kovu alebo dreva; povolenie marianskych pútí; preloženie
termínov výročných trhov v niektorých mestách (Tisovec).

nov; žiadosti °bčan°v ° °51°b°dEﬂĺB Bpvd ťarchľ poskytnúť ubytovanie vojskuř
v dome a od platenia vojenských poplatkov; opisy osôb a pátrauia
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Br

nicami;

ným.hodnostárom pri súpise farských príjmov; zákaz skupovať vojenská rovnoăa
ty; vymáhanie dlhov; oznamy o udelení práva trhov mestám a o zmene termínov
výročných trhov; oznamy o uložení šľachtických armálesov v archívoch; meno
vanie kráľovských úradníkov a hodnostárov; vyžiadanie vyúčtovanie daní a po
platkov; zabezpečenie ubytovania pre účastníkov snemu a prípravy na snem v
Bratislave; povoľovanie kúpy a predaja nehnuteľného majetku; vyžiadanie dob
rozdania bratislavského veterinára o mora dobytka v Bratislave; podpory zo
Széchényi Kbloničovej základiny; smernice o vyúčtovaní správy benefícis Brat
stva božieho tela; žiadosti o povolenie vykonávať živnosti v meste; dedičská
spory; nariadenie o zavedení nových učebných osnov, zverejnených pod titulom_
Ratio Edueationis Publicee, totiusque Rei Literariae per Regnum Hungariae, Pro
vinciee eidem adnazas; vyúčtovanie zo správy sirotineov; smernice pre mest
skú políciu zv. gardu; 'pátranie po Cigánoch, ktorí podvádzajú ľud veătením;
úprava o posielaní pošty Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rade počas sne
mu do Budína (iba v súrnych prípadoch do Bratis1avy); úprava o posielaní prí
pisov Uhorskej kráľovskej kancelárii počas snemu nie do Viedne, ale do Bratis
lavy; nariadenie o poskytnutí bezplatného ubytovania chirurgovi Stegmayerovi;
určenie snemových poplatkov pre mesto vo výške 1000 zlatých; nariadenie pre
vydavateľa Bratislavských novín, aby ich pred vytlačením dal prekontroloveť
riaditeľovi kancelárie Kráľovskej rady; vyžiadanie hlásenia o incidente v let
nom divadle; zákaz povoľovať vstup do mesta Bratislavy osobám bez sprievodné
ho listu; zásobovanie bratislavských ihliarov e gombičkárov dostatočným množ
stvom medi.
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Nariadenie pre bratislavských povozníkov, aby poskytovali v prípade potreby po
vozy pre prefektúru bratislavskej pošty (Postae Praefectura Posoniensis); vy
žiadanie poplatkov za ubytovanie v polepăovni; opisy osôb a pátranie po zlo
dejoch, zločincoch a vojenských dezertéroch; majetkové spory mešťanov; vyšet
rovania v odvoleniach, žiadostiech, sťaznostiach a sporoch meătanov; žiadosti
o povolenie vykonávať remeslá; oznam Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej ra
dy, že nebude prijímať vyslancov miest, ktorí sa počas snemu dostavia do Bra
tislavy, v urbárskych záležitostiach; vyžiadanie súpisu zomrelých, ktorí pad
li v Španielsku ako vojaci belgickej prétorskej légie; pátranie po vojenskom
dezertérovi Ludovítovi Humelovi; vyžiadanie informácie o potrebe a podmien
kach prijatia emigrujúcich remeselníkov do mesta; oznam o uložení ăľachtic
kých armálesov El donačných listín v archívoch; žiadosti o povolenie vykoná
vat remeslá a obchod; povoľovanie výčapu exotických vín; patent o výmene nie
ktorých mincí; dedičské spony; menovanie kráľovských úradníkov a hodnostá
rov; opisy osôb s pátranie.po utečencoch zo západnej Haliče;' žiadosť'lekára
Pavle Kolbanyiho o odmenu za verejné služby; vymáhanie dlhov; žiadosť správ
cu hlavnej školy (Schola capite1is)v bratislavskej meštianskej nemocnici (in
Xenodochio civili Posoniensi) o miesto v Haliči; povolenie, resp. zmeny kona
nie výročných trhov v mestečkách; žiadosti o podporu zo Széchényi Koloničovej
základiny; sirotské spory; vyžiadanie hlásenia o ročnej podpore pre kláštor
Notre Dame; žiadosť židovskej obce o zníženie vyrúbených daní; žiadosti o
prijatie do zväzku mesta a o povolenie vykonávať remeslá alebo obchod; naria
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" Í77 P

denia o povinnosti rodičov posielať deti do školy a na vyučovanie náboženstva;
patent o poverení
P atent o schvaľovaní zmlúv na nájom mestských zariadení;
úradu mestskej komory výmenou peňazí; vypísanie súbehu na miesto direktora
škôl pécsskcho dištriktu; súpis príjmov katolíckych fár.
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Povolenie zbierok pre požiarmi postihnuté obce; úprava o požadovaní sprievod
ných listov od neznámych osob; vyšetrovanie v odvolaniach, žiadostiach, sťaž
nostiach a sporoch občanov; žiadosti o prijatie do zväzku mesta a o povolenie
vykonávať remeslá alebo obchod; menovanie kráľovských úradníkov a hodnostá
rov; opisy osob a pátranie po zlodejoch, zločincoch a vojenských dezertéroch;
vymáhanie dlhov; úprava o schvalovaní predaja nehnuteľného majetku; súbeh na
miesto profesora chirurgie a kriminálnej medicíny na Peštienskej univerzite
(Politia Medicai; vyžiadanie informácie o stave úrody; dedičská spory; žie
dosť nájomeu divadle o odpustenie dávky z nájm, lebo mestský mgistrát nepo
łvolil zriadiť letné divadlo; nariadenie o čistaní kanálov; nariadenie o vy
počúvaní svedkov nešťastí v súvislosti so stroskotaním Zöhrerovej lode; hra
denie výdavkov spojených s vyhorením.kaplnky a oltára božieho tela; úprava o
posielaní korešpondencia Uhorskej kráľovskej kancelárii do Viedne po jej pre
sťahovaní z Bratislavy; povolenie nájomcovi divadle usporiadať počas snemu
maškarná plesy; žiadosť o povolenie výroby a predaja fajok; žiadosti o pre
pustenie z vojska; oznam o uložení šľachtických armálesov v erchívoch; úpra
va o posielaní prípisov k penovníkovi prostredníctvom pošty; vypísanie štát
nej lotárie; nariadenie o kontrole v lekárňach.
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Zverejnenie štátnej lotérie, usporiedenej na zozbieranie dvanásť zlatoviek;
opisy osdb a pátranie po zlodejoch, zločincoch a vojenských dezertéroch; mo
novanie kráľovských úradníkov a hodnostárov; úpravy pre pošty; nariadenie o
nosení vojenskej rovnošaty; žiadosti o prepustenie z vojska; žiadosti o pri
jetie do zväzku meste a o povolenie vykonávať remeslá a obchod; sirotské spo
ry; žiadosti o povolenie výroby e spracovania tabaku; premiestenie Pécsskej
akadémie do Rábu; vymáhanie dlhov; pátranie po ruskom generálovi kniežeti
Gorčekovovi (Gortschakov), ktorý sa skrýva pod nepravým menom.Butzenzoff v Ha
liči; žiadosť Jána Adama Waltera o udelenie nájmu osady Lamač; dedičská spo
ry; smernice pre vyšetrovanie prepadov poštových vozov; majetková spory meš
ťanov; preloženie termínu konania výročných trhov v niektorých mestečkách;
žiadosť Antona Hichelettiho o povolenie predávať obrazy i mimo výročných tr
hov, ktoré vyhotovil do vosku (plastiky); úprave hodnoty dvanásť zletkových
mincí; opisy osôb e pátranie po utečencoch z Hsliče, po poddaných, ktorí ušli
od svojich pánov a po zlodejoch, zločincoch a vojenských dezertéroch.
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Oznam o odsúdení vojenskéh ka 'túna
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vu, ktorú uverejnili noviny Pressburger Zeitung; zamietnutie ziadosti o povo
lenie predávať ženská odevy; obežnik o ăkodlivosti spôsobu výroby tureckej b
vlny; oznam.o rozšírení áľachtických.výsad Bekayovi, Hagyovi a Tőthovi zo Zem
plínskej župy; určenie poplatkov za tovar dopravovaný poštou; povolenie ces
ty ruským diplomatom Ä legátom s cestovnými psami aj do dedičných krajín; ine
formácia o vydaní trestného zákona vztahujúceho sa na lúpezná prepady; povole
nie dovozu oceľových vlákien pre potreby hodinárov; vybavenie žiadosti o pre
pustenie z vojenských služieb; schválenie repertoáru divadelných hier; zákaz
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súdne vymáhanie dlhov; úprava o poplatkoch za zverejnenie správy o úmrtí; za
mietnntie ziadosti o prijatie do zväzku mesta; vyšetrenie oprávnenosti ziados
ti o povolenie vykonávať podomový e kramársky obchod; pátranie po stratenom
liste, poslanom do Belgicka; schválenie repertoáru programových divadelných
hier; oznam o úprave zasielania peňazí poštou; úprava O poskytovaní podpory

pátranie po francúzskom kuriãrovi Alezanf

m

drovi Sebastánovi; uvoľnenie Jána Pillera z vojenskej služby; prenájom trhoa
vého bensfícia; prevod poplatku z mjera barőna Sedličku na chudobincký ústav;
vyšetrenie oprávnenia sťažnosti na konfiškáciu dobytka a zničenie sena; prí
kaz zabezpečiť pre chuobinec výplatu obvyklej ročnej suy 1000 zlatých z_vý
nosu Landererovej tlačiarne.
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Vyšetrenie sporu nemeckého cechu bratislavských krajčírov s Jánom Jachmennom;
povolenie predaja kníh, udelené Žigmndovi Ivaničovi s podmienkou, še bude do
držiavať úpravy o cenzúre; vypísanie konkurzu pre veriteľov; opisy osob a
pátranie po zlodejoch, zločincoch, vojenských dezertéroch a manželoch, resp.
manielkách, ktorá opustili svoje rodiny; rozhodnutie o povoľovaní podpor pre
požiarmi postihnutých obyvateľov; úprava o poplatkoch za rýchle poštové zá
sielky; vyăetrovanie ziadosti Ondreja Pongráca o prenájom.opráv a čistenie
ulíc; vyăetrovanie sťažností; nariadenie o doplnení vojenských lágií a prí
kaz dodať ešte 21 brancov; výzva pre vojenských invalidov, aby sa dostavili

na prehliadku pred vojenskú prefektúru;
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Ûznam.o súbehu na miesto profesora chirurgie a pdrodníctva na Peătianskej ui
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Košíc do Levoče; súhlas s vydaním cestovných pasov fabikantom a obchodníkom
s medou, ktorí dovázajú med z cudziny.
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Žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do bratislavských cechov; vyšetrovanie
oprávnenia žiadosti Antona Hültricha o povolenia spracovávať tabak; povolenie
vývozu kože pri dodržiavaní colných poplatkov; vypísanie konkurzu na miesto
očnêho lekára na Peštiansku univerzitu s ročným.p1atom.T00 zlatých; predpis
o podmienkach pri povoľovani imigrácie; dodržiavanie úradného postupu pri pre
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kánskom námesti; príkaz na vykonanie súpisu naãľachtických obyvateľov (pripo
jene inătrukcie); výzvy na vyzdvihnutie dedičstiev; vyšetrovanie sporov; vy
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kurzov pre veriteľov; úprava o starostlivosti o vojnových invalidov; povole
nie dovozu ocele; povolenie zbierky pre požiarom postihnutých obyvateľov Blu
mentálu; žiadosti o podpory v chudobe; vyžiadanie výkazu o úroda obilovín;
vyžiadanie výkazu o stave mestskej pokladnica vrátane nedopletkov na reviziu.
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ku mesta a do bratislavských cechov; vyžiadanie programu hier uvedených vie
denským divadlom; súpis strateného a ukradnutého dobytka, určeného na odpre
daj; opisy a pátranie po vojenských dezertéroch; vyžiadanie výkazu príjmov
kontribučnej pokladnice; oprava veže na kostole bratislavskej kapituly (dőm
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zločincoch a vojenských dezertéroch; pátranie po Jozefovi Reichelovi,`ktory
prepadol pokladnica filiálnej kráľovskej knižnice; ezekučné vymáhanie dlhov;
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velenie zvýšiť ceny dreva z lamačskych lesov; udelenie milosti Anne Kačkovi
' o d s údene'j na trest smrti za krádež a podpalačstvo; povolenie dovozu'
čovej,
cudzej ocele pri dodržiavaní colných predpisov; vyšetrovanie Jozefa Reichela
pre vlámanie sa do pokladnice kráľovskáho filiálneho kníhkupectva v Bratisla
ve*'I určenie vyvozného cla za mydla vyrábané z konopného oleja.
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ty; príkaz '7ã*tľĺf: Prečo mlynári Plåva úpia 'ať v° Bvﬂüﬁm dome ženské ša
naåi nechcú povoliť Jurajovi Pollmannovi Šůztzľízlľnošlinavales molae) na pu.
žiadosti o prijatie ao hra tislev
.
si
n v ich blízko 3 §1.ł
h
.
aby nastúpili k ayojim '°janakýmešĺ:ar::ohov,
rozkaz
vojakom.na
; Povolenie pre Rozália dovolenka,
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V rovnanie dane rakúskej ăľechty; žiadosť vdovy Žofie Lengauerovej o prepuste
nie syna z vojenskej služby; žiadosť zámočníka Dominika Aszta o povolenie voľ
ného predaja svojich remeselníckych vyrobkov; ekekučné vymáhanie dlhov; vy
žiadanie účtov za potraviny z rokov 1800 1803 na revíziu; nariadenie poskyt *
núť pomoc kráľovskému direktorovi vodných prác pri čistení Dunaja; úpravy o .
vyv oze uhorského tovaru do dedičnych krajín; úprava o poskytovaní podpory po
žiarom postihnutým obyvateľom; výzva na vyzdvihnutie dedičstiev; preloženie
'
' Pergarovl' z mestského lazaretu d o kráľovského sirotinca
siroty po Šebastianovi

opustili B'°j° rﬂdĺﬂľi

asistentkou refbnmovaného náboženstva.pﬁaúšíãníãšľš ãżgnízh prípBů°ch PÛÍÛČHPU
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b
kﬂﬂ PľﬂPůšťať cez hranice ru ských emigra
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° hů Obyvateľstvo*' zá.
zbierłľ na postavenie kostola pre reformzvzlú :Ír:*s±ovuýoh päsov; povoleniu
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kladničnom stave chudobinekého ústavu. žiad êí vyžiadanie informácie o pu
žĺehi Yľšiedanie Preddavku z voãnoveă okl åĺi O uyoľnenla Z vnjenských BIHF
nnatí katalickeho krat“ novorﬁdencov
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hu na štyri mesiace kvůli spočítaniu; povolenie pre nájomníka divadla Krišto
fa Kunza usporiadať maškarny ples; príkaz, aby mesto odviedlo ešte 10 regrú
tov, ktorych dlhuje z predchádzajúcich odvodov; úprava o postupovani sporov
taverníckemu súdu; potvrdenieldekrétu evanjelického euperintendente podunaj
skej oblasti; žiadosť Jána Waltera o povolenie skupovať na bratislavskom trhu
jačmeň; vyhláška o spotrebe papiera pre štátne a administratívne účely; schvá
lenie ročného platu mestským úradníkom; rozkaz vojakom na dovolenkách, aby na
stúpili k svojim vojenskym.útvarom; úprava o podporovaní vojenských invali
dov; rozkaz o rozpustení kapitulujúceho vojska; žiadosti o prijatie do bra
tislavskych cec h o v ; úprava o podporách pre evanjelické fary a školy z pro
striedkov mestskej pokladnice; stanovenie termínu na vyzdvihnutie dedičstiev;
dopredu vyberal pe
stíhanie očného le kár a Jozefa Brauna , ktorý v obci Hadarász
Š édskeho kráľovstva.
nieze za ošetrovanie; úprava o vývoze uhorských vín do v

vyrqynaníe k

chudobnł. ?dD
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odovzdania 14 ra Brútov

iehu pagiakn Fifa.
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inandovho p1ugu' 5 vﬁaanakých sluš_1 E b ; Výﬁfa k vujaknm na
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tov pre účastníkov snemu; opisy osôb a pátranie po zlodejoch, zločincoch, vo
jenskych dezertéroch a manželoch, resp manželkách, ktoré opustili svoje rodi
H3; P0V01ﬂHĺE Vľvážať uhorské víno do Rakúska, výzva k emigrantom.bez cesto
'
v
Hýﬂh P5307: najmä z lorevy_ a Sliezska, aby sa vrátili do vlasti , spory o za _
platenie dlhov; exekučné vymáhanie dlhov; príkaz na vyberanie rakúskej dano
z príjmu od bratislavských obyvateľov; oznam O zriadení katedier aipgeenéhu
civilného, trestného a feudálneho práva a kstedny gréckeho jazyka na akadé '
'
'
h
_
ml áh
c a lyceách,I povolenie
zbierok
pre požiarom
Postihnutých občanov; oznam
o uprázdnenom.mieste masiara v Rábe; patent o organizačnom poriadku štátnej
l o tér i e,* oslobodenie Františka Esterházyho od platenia.mytnych poplatkov;
úprava o náhrada åkôd, ktoré utrpel nájomník mestského mýta Jakub Lunczer a
čas nepristeľského vpádu; propagovanie návodu na pestovanie ľanu a kon íp
DP
O
urgencia
vykazu kontribučnyoh
poPá
t om a pro fesorom.Ľudovítom.Hitterpacherom,
Il
'
1:

Ûriginály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a madarská.

platků'a za r°k , 18035 _ Patent ° Hmﬂﬁãtĺí PPE Vůåﬂﬂﬂkých dezertérov I ak okrem
dezercie
neboli súdení za iné trestné činy.
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dovolenke, aby nastúpili k svojim vojenskym útvarom; opisy osôb s pátranie po
zlodejoch, zločincoch a vojenských dezertéroch; povolanie zbierok pre požia
rom postihnutých obyvateľov miest a obcí; výzvy na vyzdvihnutie dedičstiev;
urgencia správy o stave mestského archívu a o postupe pri registrácii starych _
písomností; príkaz na zabezpečenia krytých priestorov za mestom pre moderné
delostrelectvo; vyhlásenie Viedenskej kráľovskej kancelárie, Petrohradskej a
Parížskej kancelárie o uzavretí mieru s Erancúzmi; výzva k lekárom, aby ošet
rovsli chorych a ranenych vojakov na fronte; odvody brancov na postavenie jed
ného bojového pluku v počte 12 000 vojakov; poskytnutie lode na prepravu obi
lia z bratislavských štátnych skladov pre potreby vojska; stanovenie poštové
ho poplatku jednej zlatky za jedného poštového kona na jednotlivých staniciach;
oznam o vymenovaní kráľovského radcu.Štefana Végha za najvyššieho kráľovského
komisára; urgencia výkazu o uvedených divadelných hrách v bratislavskom divad
le.
*
_
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'
' dekrétu evanjelického auperinteudanza z ąunaj
k _ JUH Plvovaru,
potvrdenie
s ej oblasti; povolenie pre obchodníkov z horných oblastí obchodovať s mag
lom; povolenie pre Adam littrichs, aby mohol v Bratislava spracúvať a predá
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dovít Iitterpacher.

3 ve'

k

'

_

toraa autorom JB ňu

Ûľíßiﬂãlľa Ľﬂnßßvtyaéúdpißyu Papier, latiuahá.
450

Odvolanie k taverníckemu súdu v spore o zaplatenie dlhov áugustínovi Kireino
vi; výzva k obyvateľom na obranu vlasti proti nepriateľovi; výzva pre voja
kov na dovolenkách, aby nastúpili k svojim.vojenskym útvarom; výkaz o vysťa
hovanych emigrantoch z Bratislavy do Čiech; vyšetrenie typografa Michala Lane
derera, ktory do výtlačkov vpaácval súkromné zatvorené listy; vyžiadanie in
formácie o stave mestskej vojnovej pokladnice v prípade nepriateľského vpádu;
rozhodnutie o poskytnutí odmeny členom magistrátu, ktorí vyhotovujú súpis by
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St enovenie
' c 1 en chleba,. súhlas so zruăením.dohody mesta. s latejom
_
_
Bubarom_u
prenájme plávajúceho mosta a rozhodnutie o vyrovnaní škôd ktoré mu spôsobila

ta

Nariadenie o sústredovení utečencov z dedičnych krajín v Nemecku na určené
miesta; oznam o prechode plukov peãiakov po vyznačenej trase a príkaz, pri
praviť pre nich ubytovanie; oznam o prechode pešiackeho regimentu arciknieža
ťa Ľudovíta cez Bratislavu; opisy osôb a pátranie po zlodejoch, zločincoch,
vojenských dezertéroch a manželoch, resp. manželkách, ktoré opustili svoje ro
diny; vymáhanie dlhov súdnou cestou; výzvy na vyzdvihnutie dedičstiev; prí
kaz vysielať mestských úradníkov a vyslancov do Viedne riešiť mestské problé
my; urgencia potvrdeniek a zoznamu dodaných zásob pre ruské vojsko s cenami
mäsa a múky; mandát o spievaní hymny Te Deum za vydobytý mier; povolenie
zbierky pre požiarom poškodených obyvateľov Blumentá1u;_ opatrenia, ako pred
chádzať nákazlivyom chorobám (febris flava); stíhanie vojaka Jána Fuchsa, kto
ry sa nachádza na úteku s rôznymi ukradnutými cennými predmetmi a bankovkami;
nariadenie pre bratislavských mdynárov, aby postavili na Dunaji moderné mlyn
namiesto starych a vojnou poškodených mlynov; oznam o príchode hlavného krá
ľovského lekára na vyšetrenie epidémie (febrium nervosarum et putridarum);
stíhanie politických väzňov, ktorí ušli z väzenia; urgencia vyrovnať daňové
nedoplatky; príkaz odviesť 36 vojakov na doplnenia počtu pluku; vyžiadanie
výkezu o stave úrody; vyžiadanie výkazu zomrelých vojakov, oăetrovaných v ci
vilnych nemocniciach; informácie o olúpenom poătovom'dostavníku na stanici
v Kopčanoch.
"
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Povolenie pre Krištofa Hanza na usporiadanie maškarných plesov; vyšetrovanie
opodstatnenie žiadostí o prijatie do zväzku mesta a do bratislavských cechov,
povolenie pre Michala Stutza, ab mohol šiť a predávať ženské obleky
vyžia
I
danie informácie o obchodníkovi s tabakom.Antonovi littarnichovi, ktorý
žiada
o povolenie zriadiť si továreň ne spracovanie tabaku; nariadenie o súpisa
Ba
tislavčsnov, žijúcich v kãrntan (Rekúsko); vymáhanie dlhov; direktívy o u
miestňovaní vojenských koní; vyžiadanie informácie o troch učiteľoch z chudo
binskoj školy, ktorí sa domáhsjú zvýšenia platu; smernice o doručovaní rych
lopošty; informácie o možnostiach umiestniť vojenské kone mimo stajní na hra
de a v Primaciálnom paláci; vyžiadanie nájomnej zmluvy na prenájom osady Vej
nory Teofilom Uürtzlerom; úprava o zabezpečení ubytovania pre vojenských ga

narálov a dôstojníkov;

príkaz predložiť nové učebné osnovy na schválenie;

opisy osôb a pátranie po zlodejoch , zločinco ch s vojenských dezertéroch; úpra
va o t i tulovaní súrodencov kráľa; vyšetrovania sťažnosti gråfky Tousaaintovaj
na doručovanie pošty; žiadosti o prepustenie z vojenských služieb; vyãatie
budínskych povozníkov, ktorí vozia náklady pre štát, od platenia colných po
platkov; vyšetrovanie sťažnosti cechu mãsiarov na svojvoľnú úpravu artikúl zo
strany mestského magistrátu; intervencia za doriešenie sporu Martina Elempu
a mesta o pasienky pre_dobytok; príkaz dezinfikovať stajne pre dobytok; prí
kaz ugovať u mešťanov nedoplatky kontribúč nyc h dá vok,' nariadenia prísne tras
tať Ž'idov, ktorí uzatvárejú.manželstvá,
'
' základnú školu; ur n
kým.navštevujú

„ _
cie dodatku k mapa pripojených provincií Uhorska;
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dámskeho kráľa, o dedičstvo; opisy osôb a pátranie po zlodejoch,.zločincoch
e vojenských dezertéroch; vypísanie súbehu na prenájom mestského diva a* '
, in
formácia O zriadení troch bankových úradov v Uhorsku, na ktoré sa môže dl
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obrátiť v prípade potreby výmeny bankoviek za medené mince
, príkaz stíhať po
dozrivých Talianov prestrojených za rahoľníkov; príkaz sledovať ruského ob
h åhĺkﬁ F5 hů
O O
ay
Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská.

12540

uikom;
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skými plavčíkmi pri preprava štátneho obilia; vyžiadanie informácie o cecho
vých ertikuloch záčníkov; zákaz vstupu do Uhorska bez sprievodných
'
listov
a cestovných pasov pre brancov z nemeckých dadičných krajín; žiadosť o podpo
ru z fondu chudobinského ústavu a zo základin Evy Rozália Jãger Forsterovej;
dedičské spory; spor vojenskéhn chirurga Pfitznera, v súčasnosti v službách

ruskáe
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Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a madąrská.
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Príkaz spaľovať bielizeň po chorých francúzskych vojakoch; žiadosť o povole
nie pradávať údené mäso na trhu; zákaz vyberať mýto na plávajúcom moste od
'
štátnych.a vojenských povozov; opisy osôb a pátranie po zlodejoch, zločincoch
a vojenských dezertéroch; zamietnutie žiadosti Hichala Stadlera o predĺženie
ná'jmu pr áva výčapu v Lamači,
' oznam o vydaní medených mincí do obehu; súdne

roikaz kominárovi Jánovi Sohaffarovi, ahť ﬂBBtůPí1 ?UåEﬂﬂľů

ﬂuzhú ua s::~a1:1aiaval:y hz as, idu as vyčistiť lzaaúz aualze kominy; P1`ﬂ=H= Pﬂﬂlrzrt
ti51a,u.
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príkaz urýchlene mlioť štátne obilia Pre vﬂãﬂľai

úpre 13 L pU5í51an1 peňazí v zatvorených listoch;

vľmåhﬂﬂiﬂ ůlhavi
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ľovstva s bádenskym vojvodstvom o voľnom sťahovaní obyvateľov; vyžiadanie'in
formácie o ántonovi Miskolczym, ktorý žiada o povolenie zriadiť ai kaviareň;
úprava o poskytnutí ubytovania vojsku, ktoré prechádza cez Batislavu; vyžia
danie informácie o výrobe hodvábu; vyžiadanie informácie o kožiarovi Matejo
vi Hackenbergerovž, ktorý nemá povolenie vyrábať a spracúveť kožu (pfund Le
der), ani vstúpiť do cechu; oznam o znížení hodnoty 17 a 7 grajciarnikov na
15 e 6 grajciarov; tabuľka materiálnych potrieb pri novostavbách e na obnove
nie sterãích budov; vyžiadanie úžtov kontribučnej pokladnice na revíziu; sú
pis rekúskych.občanov povinných nastúpiť do vojenskej služby; direktívy o uze
tvárení manželstva osôb rozdielneho náboženstva; vyžiadanie informácie na geo
metra Michala Tomku, ktorý požaduje ze mimoriadne práce zvýšenie mzdy; vyžia
danie dobrozdania o oprávnenosti sťažnosti židovskej bratislavskej obce na zvy
šovanie daní; schválenie divadelných hier a opier podľa pripojeného návrhu;
úprava o povoľovaní podpor pre požiarom postihnutých občanov; príkaz sledovať
Talianov, najmä z Benátok, ktorí sú podozriví z falšovanie peňazí a vydiera
nia.
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Predpis na dodávky pelivového dreva pre vojenský Výchovzy Žãtava pĺzããĺeoĺżzi
E pátranie po zludejüch' zl°%íncÛch.a voaenských dzzĺzájĺz' iozšăm o menovsní
min“ kůnkurzu pre verítaľnv Jeanntlřvýchsmĺäĺĺzżãa za kráľovského radou; exe
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vyžiadanie informácie o vãznenej Katarína Královej, ktorá žiada o povolenie na
návrat do Bratislavy; vyzve na opatrenie proti dalšiemu šíreniu nákazy dobyt
ka; vyšetrovanie oprávnenosti žiadosti o uvoľnenie z vojenskej služby; vyzve
na vyzdvihnutie dedičatiev; žiadosti o prijatie do cechov a do zväzku mesta;
vymáhanie dlhov; opisy osob a pátranie po zlodejoch, zločincoch, vojenských
dezertéroch a manželoch, resp. manželkách, ktoré opustili svoje rodiny; prí

ta

'
ké potre
Príkaz ubytovať PľHů°YﬂÍk°V' kt°rĺ ro hi B map ovanie územia Pľﬂ V°J°n5_
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kaz dodržiavať nový poplatkový poriadok za lieky;

vyšetrovania odvolaní pro

ti ezekúciám; nariadenie, aby mestský £yzik_a lekári kontrolovali v skladoch
múku a chlieb pre vojsko; oznam o strate rýchlych poštových zásielok gråfa
Františka Zichyho; informácie o cenníku okresných etromkov a kríkov sadárskej
školy kniežaťa Jána Liechtenstaina; vyšetrovanie oprávnenosti žiadosti Bene
dikta Haucka o povolenie páliť lúhovy kameň; príkaz dodržiavať stanovená štát
ne ceny obilia; povoľovanie podpor pre požiarom postihnutých občanov; pred
pis sadzieb na prenájom plávajúceho mosta; vyžiadanie výkazu novoprijatých
.meăťenov; informácie o novom pláne rozostavenia vojska; zákaz využívať ob
lastnych kočiăov pre iné súkromné služby; schválenie výdavkov na opravu bre
hov Dunaja z mestskej komornej pokladnice; vyžiadanie výkazu cien hovädzieho
masa v Bratislave; správy o sťažnosti Židov ne neúmerné vyrúbenie daní; vy
kaz o personálnom.a.mzdovom stave a o kepitále a dlhu, príjmoch e výdavkoch
můﬂtﬂi Ľmlükﬂ mßdzí Uhorskom H Ruskom O vydaní ruských dezertérov; príkaz vy
platiť lekárnikovi Karolovi Seaselovi z prostriedkov mestskej pokladnice sumu
za lieky, ktoré vydal na lazaret a chudobinsky ústav; schválenie návrhu ro
P
gramdvaných divadelných hier v bratislavskom divadle: majetkové spory mešťa
nov.
Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká e madarská.
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jin; súpisy bratislavských obyvateľov, ktorí žijú v Rakúsku na Morava a v

Slĺﬂﬂﬂkﬂi ůvľﬂkﬂ 0 ubytovani vojaka v Bratislava, ktoreho nšklady sa majú aa
Pﬂöĺtﬂf =.mBHtSkŕ=h vßáßoﬂkvﬁh Doplabxav; vyžiadanie výkazov uiau obilia. zú_

ka

F

grigiuájy, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká, madarská, ruská a slu
venská.
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lĺzinãuř '?:ĺ5ÛHnĺ° ĺﬂfůľmåﬁĺﬂ 0 Vľmáhaní poplatkov od obyvateľov Devína za
v o ovezen do Bratislavy,
'
. súhlas na uvedenie divadelných
.
hier podľa pripu

h zerd

h

'

'

5 E
ný: hier' zákaz P°nB°háVHť Bůůﬂﬂ BPIBÍ u advokátov po ukončení spo
.lis
'
_
r°"
_ n°YEn1° nižăaů “E53 údﬂnﬁhů E555: ůPPEva o vydávaní cestovných pasov

pre požiarmi poškodená osoby.

ta

T808

` H. 362 482/cl.
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Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemac

zá

`

Príkaz sledovať a zadržať podozriváho Francúza Bonarda; spisy uaóh 5 pútrania
PU Blůůﬂdﬂoh, zločincoch, vojenských dezertéroch a manželohh, resp. msnželkách
ktoré opustili svoje rodiny; výzva na vyzjqihnutie dedíčBtíev_ povolenie pod:
,
_
PUT? Pľﬂ PUŽÍHPDN Postihnutých obyvateľov Kežmarku z prostriedkov mestskej po
kladnice; vyplatenie vkladu Anne Küstnerovej z Uhorskej komornej štátnej po
kladnice; žiadosť vojenského lodníka a invalida Petra Kučera o uvoľnenie zo
zväzku mesta do pražského domu invalidov; príkaz zabezpečiť ubytovanie na pe
riferii mesta jezdeckému pluku, ktorý počas`snemovania posilní vojenské stra
že; príkaz vykázať z mesta tulákov; povolenie vykupovať obilie. „yãetrova_
nie sťažností na nedostatok medených mincí; súpis českých e mordvských raja
k
. .
_
i
_
ov v z ál she, ktorí žijú
v Uhorsku,_ príkaz vyinkasovať
poplatok z príjmu?
prs
Uhorsko; urgencia vyrovnanie kontribučných poplatkov; `oznam o pláne cesty
Dukayovej a Gyulayovoj PBŠIHOĽGJ légie; žiadosť o povolenie obchodovať so ze

oPíB3 osôb a Påtľﬂﬂĺﬂ 9° z1°d°j°dh' 31°'

povolenie VÝVÛEU °1°Va3

N308

at
is
la
vy

I

_

Ûrígínálľi kůnﬂaptľl ÛÚPÍHYI Pﬂpíar, latinské a nemecká,
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stĺžťﬂ IĺzżgżĺããvšåzĺżtżãzZtĺåpízăžšãÍżĺzľspráľľ
_
.
.
z
o kontrole lekární
a drogís
vanía E pranáãmnš maﬂtakých zariadeni'

ozáa cudzincov;

vyžiadanie vľúdto_

zákaz Predávať v drogériách arzén
'žipše iaoĺ llcencle na predaa zeleniny;
doati uichala Obarmayara O priãatăa Ě: cãuznbĺ Ííormácie o oprávnenosti žia_
žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do brztíﬂß ho ústavu; revízie sporov;
slavských cechov; vyãahrgvania
sťažnosti Ho
'
. _
_
515? EHÍÍÜVÛJ na ﬂåﬂĺlﬂů Pľovýchovu detí z evanjelickej na kata_
lícku vi
kt ú
' ' ' '
.
.
_
Hru'
or u3k“t°čn“3° 390 mﬂnžﬂĺl ÛPPHVW Pre žiadosti sprievodných
listov a .ces t ovný ch pesov od tovariãov,
_
_ do Uhorska z_ dedič
ktorí prichádzajú
ných krajín; opisy 0865 B Påtľﬂﬂĺe P° 31°ﬂ°å°0h: zločincoch voãenﬂľých d
ter o ch a manželoch, resp. menželkách, ktoré opustili. svoje
_ rodiny;
' _
uzuam_uezer“
prototyp' nﬂtých m1°°ti žíﬂãůatĺ 0 Povolenie obchodovaťg majetkové a u
g
fHHÛ?i Vľšiadanie dobrozdanie k žiadosti inžpektora pre pestovanie hoãvšĺnĺz _
e

° “'ýă'“1° "iåľř ”**'“c'?*“P°'Hf HH Hßrﬂve Potraviny Pod traañau iah zhabauia

nsriadeni
ku'
e o súp 1 se Batislavčanov, ktorí žijú v Čechách, na lorave e v Rakús ř
a Príkaz zabezpečiť riadny chod pošty v zimných mesiacoch
súpia jgzertå
rov z E eský ah krajov,
'
'
ktorí podliehajú vojenskej službe; vyžiadanie
formulá'
rov I pre B úp i s_proceeov so zločincani,. príkaz zvýšiť plat blumntálskemu fará
rovi'
čanýuh uzvú pre Qpisyyo odvodoch brancov,_ príkaz na opravu mstov a ciest zni
c z plavani, žiadosti chudobných o podporu zo Száchenyi Koloničovej za
klad iní: urgenc 1 e zaplatiť kontribučne dávky za rok 1807; nariadenie
_
'
o súpi

194

_ 195 _

_

. skej_ službe _ HGVÉ PU ătuvê predvíﬂľ ﬂﬂﬂiĺ
*
*ú
se obyvateľov, ktorí _ Podliehﬂü
VÜJBH
'
. danie vyslať . remeselníkov
na OP evňovacía PTÉGB 5°
B5719

Komárna.
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Originály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká, madsrská, slovenská,
srbská a ruská.
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551029515
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Ůrisinálľu konceptľ: ﬂůﬂlﬂľł pﬂplar' z

ľsoa
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_
iada _ laka
Príkaz prlaať mﬂaßﬁrﬂ Gﬂtifľ

ká

acká

a nem

l

uv. 238 332/cl.

Rozhodnutie o vybadovaní novej cesty cez záhrady v Gröeslingu; príkaz uých
lene zomlieť štátne obilie pre vojsko; výzva pre lekárnikov, aby sa prihlási
li do služieb vojenských nemocníc; zákaz kupovať časti vojenskej výstroje;
úprava o poskytovaní povozov lekárom a chirurgom, ktorí mimo svojho bydliska
pracujú pre vojenskú poľnú nemocnicu; narﬁldenie vybrať budovy pre potreby vo
jenských nemocníc; zvýšenie poplatkov za lieky; opisy osôb a pátranie po vo
jenských dezertéroch, zlodejoch, zločincoch a manželoch, resp. manželkách, kto
ré opustili svoje rodiny; príkaz nahlssovať vojenskej prefektúre opisy nepria
teľekých dezertérov; oznam o zriadení baníckej akadémie v Banskej Štiavnici;
vyšetrovanie majetkových sporov meåťanov; vyžiadanie výkazu prejednávaných
sporov; vyžiadanie sirotakých účtov za rok 1796; príkaz na doplnenie žiade
ného množstva vojska; vyšetrovanie dedičských sporov; oznam o príchode Bajl
lettového peáisckeho pluku; príkaz poskytnúť novém farárovi a ka lánovi
P
P0
hostinstvo v'prepoătskom.dome; odsúhlasenie mestských komorných účtov
za ro
ky T804 1805; vymáhanie dlhov; povolenie podpory pre požiarmi postihnutých
občanov; úprava poštových poplatkov; zákaz používať zahraničná lieky podľa
pripojeného zoznam; pátranie po moravských a sliezskych vojenských dezerté

roch; obmedzenie výroby sanitry (salis nitrici);
ných štipendií.

súhlas s vyplácaním.ãtudij
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do cechu bratislava kých krajčírov; V3'
* `
E ' be
estovnáhů PBB“ Ú“ Vleãnﬂ'
vyãstrovae
žiadanie výkazu občanov, ktorí li
z c
.
›
ťažkostí Pri Prﬂvﬁžﬂﬂi 'í“°h”°duíahaha dreva.
nie sťažnosti Bratislavčanov
na . ku“ na dovolenke aby nastúpili
_
' ' k svojim.vo
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zľﬂfľ Pľﬂnájomcnví mýta Jánﬂv h vo'enekých dezertéroch s manželoch, rvßpä Nﬂﬂ'

v

trenie PD 51°d“3°°h' złočinfoc 'di J
amernice o zabezpečení utﬂﬁﬂﬂĺﬂ Ütåtnľdh
z51húsh, ktoré opustili svoJe ro ąžľlť informácie do cudziny prostredníctvom

ch
í

direkiív Pred cudzineu a zákaz P0 VB
5
výzva aby sa remese lníci 1 ktorí hoålﬂüů 5h°t°'°Va ť pre vojsko výatrßåa
PU *Fi
'
'
ii v Budíne' povolenie vľvåłﬁf ľﬂbﬂk
.
1
prihláazli na vúàßﬂﬂľﬂ hospodárskej komíﬂ
tg
schválenie návrhu repertﬂ åru diva
z Uhorska PU 5BP1ﬂtBnĺ Üﬂlných půpla ov'
Pľﬁ _ D0'
' ťčanov
bratislavské
divadlo:. B ůPľH'a
° P°_dpore
ůﬂlﬂýﬂh hier' ktoré má uilla
z bratislavskßå
tﬁmﬂăvårakﬂů
“5BtBk°J`p°
vůůñüu pústíhnutýřh Brzš S :;ho manifestu o súčasnej vojne s Francúzskomi za
kladnice; zaslanie kr ovs
_
.
háza Š lauoua Luba
O Prﬂﬂ ťah0 vanie..
1 „y51aﬂa_
_
mietnutie žiadosti židovského še bčanoĺ ktnri ušli pred nástupom.vojenskej
nie súpis“ Čﬁikých 5 mﬂravakýcú Dkeho úžsrníka Jána lenzsla a pátranie po ňom;
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Ůrigínály, koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a madarská.
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nosť uskladnenia potravín pre De

H. 333 394/GL

ta

PÍEÚIÜŽEHIE účtov z.pOdpůr :ii coc; zżãanských dezertérov a manželkách1.resP.
a Pátranie Po Zloůejoch, zlo n
l
di
u
zákﬂﬁ
EB ň z Uhorska;
UPBBH'
m5n5a1u:h, ktorí opustili svoje ro aľ:
.
.
åhaz hazardných hier;
z
§13 výkﬂßu O Cüdzĺdh 030 bách I ktoré sa zdržuJů 7. mB5t°'
_
51
poštovou doPľH7°“r 5 úh1aa vyplácať šťľ'
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_
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'
kých služieb;
` žiaduabi ú Prßaußﬂﬂﬂlﬂ 2 '°3°“'
zamietnutie
P ráce do Komárna;
_
. ú
va o výalaní chirur8°V 5° Pﬂvatalec'
dražba PrenáJmu P1åVB5ů°°h° mﬂata'
pra
h uľných nemocníc . príkaz urýchlene mlieť štátne 0 bilía; vľžíﬂůﬂﬂiﬂ Bú'
kýc
P
'
' í'
amietnutie žiadosti obchodníka '
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z
plau
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úprava o prijímaní lekárov a chirurgov pre vojenskú poľnú nemocni
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la
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v Hndíne;
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o odmenách
meste
c

12543

7870

H. 1 B9/CL

467

Vymáhanie daňových nedopletkov kontribučnou pokladnicou; menovanie lekárov
chirurgov do vojenských poľných nemocníc; oznam O prechode plukov
Ě'
pe
ktorým sa má poskytnúť ubytovanie; podmienky pre prijatie previnilcov lakov,
do po
lepăovne v Szegede; určenie výšky poštových poplatkov za doručovanie publiko
va néh o denníka do Petrovaredína;
`
úprava' O vydávaní cestovných pasov pre ob
chodníkov a remselníkov; vyšetrovanie sťažnosti na neplatenie dlhov; vyšet
rovanie odvolaní proti ekekúciám majetkov; predĺženie amnestie pre v '
ojenských
dezertérov; dobrovoľné zbierky pre povstalcov; úprava o povinnosti odovzdá
vať zlato a cenné papiere do štátnej pokladnice, ktoré im pokladnica vymení za
kvitancie', p oãt ov é' sed zby za odosielanie
'
bankoviek, zmeniek e dlžobných dpi

sov (v prílohe tabuIky);

schválenie návrhu na podporovanie chudobných;

obež

níky o odvodoch brancov, hlásenie a stave zásob potravín pre vojsko ulože
I
ných vo vojenských skladoch; opisy osôb a pátranie po zlodejoch, zločincoch
,
vojenských dezertéroch s manželoch, resp. manželkach,
ktoré opustili svoj

I

ro
diny; vyžiadsnie oznámenia pre Uhorskú kráľovskú miestodržiteľskú radu o e po
trebe ubytovacích možností pre vojsko v bratislavských kasárňach; zamietnutie
žiadosti typograre lichala Lsnderers o povolenie vytlačiť druhe vydanie kni
_
hv
Jézue Kristus oskolája, pokiaľ prvé vydanie neprejde cenzúrou.
Ûriginály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

"i'
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ﬂĺﬂiﬂi P0t?ľﬁﬂﬂĺU: ŠH ÜľﬂtĺB1BVBĽý Obyvateľ Frantiăek Baumeister z cmre 1 v Ľ o
márnanskej nemocnici; obežník o uvãznení vojenských.dezertérov; povolenia
predĺžiť platnosť cestovneho pasu pre Katarína e Alžbetu Gerngrossovú o jeden
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_
v mečťanov' vyžiadanie in
V3' ăetrovanie
odvolaní:
BťﬂŽﬂ°5tÍ'
ł1ad°5tĺ
E
Sporo
' PD 'hraby '1 dedič
_
*
_
ui i re vojenské
formácie o ÚPPHVŮÜH B růããĺranĺ miast
. V ngmnc B P
.
Ľýﬂů
aké sμury; úprava o PUBÍHPE Pľl' Erin inálnych procesoch, menovanie Ľråľůfﬂ
h d ostárov°

Hﬂﬂĺﬂßi Premieetnenie Qyulayovho pečiackeho pluku z Bratislavy na iné miesto*
zisťovanie zásob obilia a potravín v jednotlivých provinciách; opisy osob a I
pátranie po zlodejoch, zločincoch, vojenských dezertéroch a manželoch r s
e p.
Iﬂžﬁĺľåůhf ľiﬂľå ﬂPüBt11i svoje rodiny; úprava o pridelení potrebného množ
stva palivového dreva pre ľudovú školu; zvýšenie mzdy pre strážcu vãznice`na
15 zlatých; vyžiadanie dokladov o Katarína Rottmeisterovej pre učenie jej
penzia; vyčetrovanie sporu tabakového továrnika Benedikta Haucka; oznam o
úmr t í ă tyroch francúzskych vojakov
'
v bratislavskej nemocnici.

úPrava Platu Pre lekára Pľĺmára Ißnåca S°h'a3°ra H

úradníĺův
vymáhanie nájomných PDP1Btľ°V BÚÜHÛÜ °°3t°“5 °d'
Sekunů. ra Z'1° Z B Ía Riebeho'
'ám ' 'atkcv meãťanov' nariadenie o z i a t B ní zásob zbraní
'
volania proti exekżĺãł zgĺaľ osôb a pátr;nie po zlodejoch, zločincoch, vojene
Hských
pütrzvín
roainj
ezerÍĺa
ro :zje manželoch 1 resp
_ ' ﬂﬂﬂžﬂlľåůhu ktﬂľã _ °P“°tí11
_
znam 5'°5°
O anti
licha_
áruiza
eartclcmaja
Eacha
Prﬂůåvﬂť
°1°J°'
°
_
povolenie PreF;ovtíška zímarmanna a Jána Herlítza _ ggmúňanskej vojenskej_ ne

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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výchzrokov; vymãhﬂnív ůﬂﬁﬂfýﬁh Půﬁlatkov kontribčnou pokladnicou; žiadosti
o p rij a ti e do zväzku mesta s do batislevských cechov; vyšetrovanie ma' tka
JB
v
??ﬁh H Poßostalostných sporov mčťanov; vyžiadanie informácií o potrebncu
mn ž ﬂt'° BÜEÍEH na VÝBEÜÜÛ bHV1ﬂĺľHi Preãetrovanie žiadostí remeselníko o
PÜ7°1Bﬂĺﬂ vľľﬁﬂãvať živnosti; nariadenie o:revízii vo vãzniciach* príkzz
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dlřﬂĺkﬂla EDI Bplácali dlhy svojim veriteľom; patent o výmene bankoviek; výh
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ťyăetrovania odvolaní v sporoch, sťažnostiach, ăiadostiech a procesoch obyva
teľov; oznam o prechode peãiackeho pluku a pluku granátnikov, pre ktorá má
mesto zabezpečiť ubytovanie; schválenie žiadostí o prijatie do zväzku meste
a do bratislavských cechov; opisy osôb a pátranie po zlodejoch, zločincooh
I
vojenských dezertéroch a manželoch, resp. manželkách, ktoré opustili svoje ro
diny; oznam.o oslavách sviatku narodenín kráľa vo všetkých provinciách; pa
tenty o výmene bankoviek; vyšetrovanie odvolaní proti exekúciám majetkov maš
tenov; schválenie vyplácanie 100 zlatých ročnej penzia pre sudcu Jána Pexu'
patent o razeni nových medených mincí; odvolanie vojakov Hillercvhc pluku zI
dovoleniek; povolenie uzatvárať mnželstvá s cudzími_ătátnymi občanmi; po
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nie dlžôb nezaplateneho nájomého; podporovanie chudobných zo Széchényiho zá
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ných bankoviek; obeăník o cenách dovezených liekov.
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Tymáhsnie dlhov; opisy osôb a pátranie po zlodejoch, zločincoch vojenských
dezertéroch s manželoch, resp. manželkách, ktoré opustili svoje rodiny
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nie daní a rôznych poplatkov; revízia účtových kníh lekárnika Jána Ûnderku
o9'
:V3
Vľůﬂných liekoch pre mestský lazaret a pre chudobných; opisy osôb a pátranie
Po zlodejoch, zločincoch, vojenských dezertéroch a manželoch, resp. manželkách,
ktoré opustili svoje rodiny; pátranie po ukradnutých koňoch; stanovenie cien
obilovín dovéžaných z Poľska; riešenie pozostalosti medzi bratmi Ignácom a Jo
zefom Ramosetterom; vyšetrovanie žiadosti o povolenie vykonávať živnosti; me
novanie kráľovských úradníkov a hodnostárov; úprava o umiestení vodného mly
na He Dunaji; nariadenie revízie rukopisu autora drám, uvedených v úívadla eu
Viedni . vymahs nie
' denových
'
nedopletkov a výkaz o stave kontribučnej pokladni

206

ce; vyšetrovanie žiadostí o prijatie do cechu krajčírov; obežník o roznych
opatreniach na zamedzenie šírenia moru; nariadenie vyberať poplatky od židov
ských obchodníkov pri návšteve iných miest; upovedomenie jednotlivých žúp o
stratách koní a pátranie po zlodejoch.

at
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la
vy

20'] .

Vyﬁgtrovanie pozostalostných a majetkových sporov meăťanov; úprava O růzdaľu
va
odľa zen1gãhagããhåteããżmzĺêozåÉýzăzgãnĺa
.
.
. dedičstievi
_
Oznammajetkov
0 vydanipnnťých
Iyĺdvihnutie

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

livosti o vojenských invalidov; výzva k vojakom na ą°V 5 ť obežník o starea±_
k svojim vojeuazým útvaromi opisy Osôb a pátraní
ovolenkách, aby nastúpili

H. 331 448/CL

493

EDU:

m
es

Üriginály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

T816

H. 449 566/CL
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ch
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Žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do bratislavských cechov; obežník o vyr
konávaní pekárskej a mlynárskej živnosti; nariadenie o zákaze dovozu českých
vín; obežník o vývoze zbraní do Rakúska s podmienkou rešpektovať rakúsky výh
vozný poriadok; vyžiadanie zoznamu vojakov, ktorým sa má poskytnúť dovolenka;
oznam o menovaní kráľovských úradníkov a hodnostárov; vyžiadanie vyúčtovanie
mestského lazaretu; vyžiadanie hlásenia o stave aktív a pasív mestskej poklad
nice; vymáhanie daňových a iných poplatkov; opisy osôb a pátranie po zlode
joch, zločincoch, vojenských dezertéroch a manželoch, resp. manželkách, ktoré
opustili svoje rodiny; majetkové a pozostalostné spory meăťanov; vyšetrova
nie vojenského dezertéra Karola Eppeho pre krádež; vymáhanie úhrady 150 zla
tých nájomného od učiteľa ľudovej školy Jozefa Hoffmanna za roky 1814 a 1815;
správa o spracovaní a vydaní knihy lekára Jozefa Haximiliána Geera o liečivých
bylinách; nariadenie zadržať podozrivé osoby, ktoré sa pohybujú bez sprievod
ných listov alebo cestovných pasov; prešetrenie majetkového sporu bratov Igná
ca a Jozefa Ramosetterovcov; odvolanie proti dražbám.majetkov meăťanov.

Ar

Ûriginály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

. _
diny,
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9 PU ßlﬂůﬁüochu zločincochu

_
0° ' r°3p' manželkåﬁhu ktoré opustili svoje ro
odvolania proti dražbám majetkov mešťanov; majetkové spory mašťan

vymáhania ůañnvých n°d°p1atk”'i

ÛBÛÜHY 0Pís trestaného utečenca Ondre'

ktůgý sa d°PuBtí1 ni°k°ľkÝ°h Ľľåůﬂšĺi

:Hru po Dunaji až k Čiernemu moru;

o

dovolenky vnjakom;

Ubßžﬁík 0 Vyberení cla Pri
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re Ja vargu'

vyhlášky Rakúskaj císárskßj koågnãrżvzozĺš

'

požiadanie

rof
o ný? trhoﬁäi rozkaz o poskytnutí
P
eeora bratislavskej akadémie štefany cyría_
na o posudok
na pekársk e h o t ovari'ă a Ernesta Beera,, vojenské
_
_
Í
i
predpzay
Q qystu,
Povan vojakov v útvaroch a na dovolenkách,

Originály' kﬂﬂﬂﬁptľl °ůPieľ. Papier, latineká e nenechá
12550

1817

H 1

Vľmﬂﬁﬂﬂíﬂ
růﬂnsoh dlieb; žiaduať viaduna hěh
_

b

_ . .

do zvazku mesta a o prijatie do bratislavskázüůczzããřn Žgzeĺżnžarna o Pr1Jatie
majetkov mešťanov; opisy osob a pátranie po zlodejuěh zízčí a ãrotildražbám
dezertéroch a manželoch
Í _
ncuc ' vüaeůakých
duätí Ů püťülaníü vykúnåvšgßgivzżgžĺlkácha ktoré opustili svoje rodinľi žia

ta

Vyšetrovanie oprávnenosti žiadostí živnostníkov o prijatie do zvãzku.masta a
do bratislavských cechov; obežník o výchove a disciplíne školskej mládeže;
'
osôb . a p átranie Po zlodejoch , zločin
pokyny o opatreniach proti moru; opisy
coch, vojenských dezertéroch a manželoch, resp. manželkách, ktoré opustili svo
je rodiny; oznam o vydaní nových bankoviek (príloha: návrh, vyobrazenie na 5
a TD zlatýchi; majetkové a pozostalostné spory maăťanov; vymáhanie nájomného
za divadlo; výzva k vojakom.peăiackeho pluku vojvodu Alexandra, aby nastúpili
z dovoleniek.k svojim vojenským útvarom; hlásenie straty koní v jednotlivých
župáoh; zabezpečenie lekárskej starostlivosti pre chudobná choré deti, ktoré
navštevujú ľudovú školu; vyšetrovanie odvolaní v majetkových a pozostalost
ných aporoch meăťanov; žiadosti o projatie do zväzku mesta a do batislavských
cechov; úprava na uzatváranie nájomných zmlúv; zoznam obligácií dvorskej ko
mory, predávaných na burze v hodnote 50 miliőnov zlatých v čase od 29. mrca
IBTS; zamietnutie žiadosti vydavateľa Palkoviča o povolenie písať v nových
slovenských publikáciách o politických a verejných záležitostiach a príkaz po
slať jeho výtlačky Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskaj rade na kontrolu; m
novanie Ľudovíta Mecseryho za senátora; vymáhanie daní kontrubučnou pokladni

vojenských dezertéroch a manžel
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ťanov; vyšetrovanie odvolania protíergłãżĺutovi Íľláhanie rôznych dlžob maš
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rozhodnutie Uheniu fﬂüctku Anny Tiefdrukovej pu
rady D vľhůvenĺ žiadostí Jåraja Palkoviča orskef ãĺáľovskaů mlestodržiteľskců
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H. 132 265/CL
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N. 266 415/CL
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.

platenie daňových nedopletkov kontribučnej pokladnici;

úprava o podporovaní'

m
es

chudobných zo Széchényiho základiny; odvolanie sa Ignáca Ramosettera proti roz
hodnutiu Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady v majetkovom spore s bra
tom Jozefom; obežník o súpise Židov v mestách a obciach; správa o regulácii
Dunaja [priložený plán); žiadosti o oslobodenie od vojenskej služby z rodin
ných a dedičských dôvodov; dotaz, či môžu mestskí fyzici vykonávať očkovanie
vojska; vyšetrovania odvolaní v dedičských sporoch mešťanov.
Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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Üriginály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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Ûrĺginálľ' kůnceptýr Üdpĺßľv PEPÍBP, latinské a nemecká,
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Žiadosť biblickej spoločnosti o povolenie vytlačiť bibliu v slovenskej reči;
obežníky o podporovaní chudobných; vymáhanie miezd; majetkové a dedičské spo
ry meăťanov; opisy osôb a pátranie po zlodejoch, zločincoch, vojenských dezer
`téroch a manželoch, resp. manželkách, ktoré opustili svoje rodiny; vyšetrova
nie majetkového sporu bratov Ramosetterovcov; vymáhanie daňových nedopletkov;
úprava na uzatváranie nájomných zmlúv; rozhodnutia o prijímaní detí do siro
tinca; vyžiadanie potvrdenia o úmrtí vojakov Jozefa Winklera a Františka Rai
ma; obežník o poštových poplatkoch; úprava o postupe v kriminálnych proce
soch; vymáhanie rôznych dlhov mešťanov; správa o obsadení miesta mestského
chirurgs; obežníky o amortizácii ătátnych,dlhov, dlžobných úpisov s bankových
a iných záležitostí.

g

Üríginálĺl' k°nÛÜPt'?l ÛČPÍB3: Pﬂpĺﬂra lﬂtinskå 3 nemgckú,

ta

Ü P isy osôb a pátranie po zlodejoch, zločincoch, vojenských dezertéroch a man
želoch, resp. manželkách, ktoré opustili svoje rodiny; vymáhanie daňových, sne
mových a iných nedopletkov; dedičské a majetkové spory mešťanov, zastupovaných
mestským advokátom Martinom Elempom; vymáhanie miezd; žiadosti o zrusenie in
tabulácií na majetky; žiadosti o prijatie do cechu oblastných povozníkov lv
prílohe cechové artikuly); obežníky o vyučovaní na školách; urgencia na za

odvolania proti drazbám_majazh
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_
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_
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úprava
postupe pri kriminálnych procesoch; tﬁlﬂ DPH značkovanie tovaru pre b h dní
ha
Jakuba vaaá s ha , opisy
' osôb a pátranie
~ po zlodejoch,
.
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Ûriginály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

N. 1 128/GL
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Úpravy na uzatváranie prenájomných zmlúv;

Žiadosti cudzích rukavičkárskych majstrov o prijatie do zväzku mesta a do bra
tislavského cechu; vyšetrovanie odvolaní, sporov, sťažností a žiadostí obča
nov*'l' majetkové spory meăťsnov; žiadosti o vyplatenie invalidného dôchodku,
opisy osôb a pátranie po zlodejoch, zločincoch, vojenských dezertéroch a man
želoch I' resp. manzelkách, ktoré opustili svoje rodiny; vymáhanie daňových a
iných nedopletkov; obezníky o vyhotovení máp o rozlohe lesov; zákaz prijímať
náboženstvo Turkov na miestach obsadených Turkami; odvolania proti dražbám.ma
jetkov mešťanov; úprave o uzatváraní nájomných zmlúv, vydanie novych sa zie
poštových poplatkov [peňažné zásielky, listy e pod.); osobný opis a pátranie_
po Antonovi Schüllerovi a jeho manželka, ktorí cestujú so svojou hrou tieňov
ĺßchattenspieli po kráľovstva; výzva k vojakom na dovolenkách, ktorí sa vra
cajú k svojim.vojenským.útvarom, aby sa podrobili lekárskej prehliadke; majet
kový spor medzi obchodníkom.Teltzerom.a tabakovým fabrikantom Jurajom Signori
nom.
i
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Odvolanie proti exekúcii ma' tku Mi
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1771 1775
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Elench ku konceptom.(E1enchus Conceptorum)

m
es

Koncepty

Elanchy

StruJop1s, papier, letinská, nemecká, madarská a slovenská,
koženková vazba, 282 listov, 29x21 cm

ITT6 1780

COHG

v

12553

Elench ku konceptom

ch
í

Strogopis, papier, letinská, nemecká, madarská a slovenská
kožanková vazbn, 215 115107: 29121 Ûm

12554

1781 1784

Elench ku kunceptom

Cﬂﬂß

Szrugupis, papier, letinská, nemecká, madarská a slovenská
košenková vazba, 206 listov, 29121 BH
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1781 1784

Elench ku konceptom.

Conc.

_

Strojopis, papier, letinská, nemecká, medarská a slovenská,
koženková väzba, 204 listov, 29121 cm.

2.

12557

1709

Spisy

Cone.

505

Svedectvá zachovslosti; svedectvá o bratislavskom občianstva; odvolania Bre
tlslavšanov k uhorskym.komisárom.proti vyrubovaniu nových poplatkov; vymáha
nie zaplatenia dlhu mesta lodry bratislavskej nemocnici; rodné listy; hlása
nie.o zabezpečovani ubytovanie pre účastníkov snemu; hlásenie o preverovani
EPUTH Žĺﬂﬁ NHPhtala.Brandeisa z Prahy, zaslaná Jánovi Teofilovi Fischerovi;
svedectvo o dohode uzavretej medzi konventom milosrdných bratov a Bratislavča

ta

Originály, koncepty, odplﬂľa Pﬂﬂlﬂľu lﬂtlﬂﬂkå H nemßﬂká
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0

legs hho vý 3 P or medzi Jozefom a Ignácom Ramosetterom, určenie sadzieb mýtneho
poplatku pri preprave mydla, olega, sody a podobných tovarov, obežníky O rie
šení dedičskych, vogenskych H EHJBĽĽOVÍÛH BP°ľ0Vl Vymåhﬂﬂle ÛHHDVÝCH B ĺﬂýﬂh
nedopletkov I súpis hospodárskych zvierat učených pre vogsko, úprava o P031“
pe pri krlminálnych procesoch, opisy osôb a pátranie po zlodegoch, zločlncoch,
vo J enskych dezertéroch a manželoch, resp manželkách, ktoré opustili svoge ro
diny I zsmletnutie odvolania Fridricha Kledorffera proti dražbe domu, prlgi
manle detí do sirotinca, schválenie uzavretia prenágomneg zmluvyúmestskžho
enie
divadla a reduty
súhlas na uzatváranle rôznych pranágomných zml va H?
poštových poplatkov pri korešpondencli do Haliče, na Moravu a do Sliezska, vy
šetrovania žiadostí, sťažnosti B Důvﬂlﬂﬂĺ ﬂﬂšťﬂﬂůf

_

Strojopis, papier, letinská, nemecká, madarská a slovenská,
koženková väzba, 210 listov, 29:21 cm,
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Elench ku koncaptom.

Originály, koncepty, odpisy, papier, latlnská a nemec
1313

1776 1780

at
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12555

koch na rok T818, povolenie na vydania protestantského kalendára, úpravﬁ O
pontonovom moste I určenie cien bavlny a priedze, obežnik o stanovení trid
siatkových poplatkov za bavlna

ﬂﬂm Hﬂtﬂãﬂm Hůﬁﬂrom o vymene viníc; úpravy mestského magistrátu na znovuyybu
dovanie viníc zničenyoh mrazmi; výstavba lietajúceho mosta nad hradom; vy _
hláška mestskéhoťmagistrátu o obmedzovani žobrákov a potulných spevákov; sprie
vodný list a povolenie žobrať, určené pre Háriu Preisseckovú a jej daăru gta
I
ré úplne okradli uhorski povstalci.
Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká.

12558

1711

Qgng,

505

ll

PTĺVĺ1ěEium královny Eleonőry Iagdalény Terézie pre mesto Prešov o oslobodení
Ûů Plﬂtﬁnie akýchkoľvek poplatkov, dani a kontribúcii, lebo mesto bolo zdeci
movaně nákazlivou chorobou.
ÛůPísy, papier, latinská.

12559

1712

Cone.

595

Vymáhanie dlhov od obyvateľov inych miest pre bratislavských veriteľov, ako aj
od bratislavských mešťanov pre Bratislavčanov;_ vymáhanie pozostaloetí; obli
sãcle na zaplatenie dlhov; oprava cesty pri príležitosti kráľovej korunevácie;
Búhlﬁﬂ ﬂﬂ Pľﬁůłå ﬂﬂﬂi rodne listy; vyhláška mestského magistrátu o zákaze
7ÝtľŽﬂﬂBtĺ BBB fhãisngy pod priamymi trﬁﬂťﬂmĺi Vľhlåškﬂ 0 ﬁpﬂtreniach v meste
Počas snemu; žiadosť o pridal 5 q pušneho prachu; sprievodné listy
ruzhgg_
_
I
nutie o platení poplatkov pri prechode cez most; vyžiadanie dobrozdania pre

ľﬂplånﬂ, ktorý sa uchádza o miesto v dőme sv. Martina;

žiadosť mestského ma

“

_ 213 _

212

z idaiazhuv za ryby dovääﬂﬂé

mﬂglstráteí žladüsł meařakého maglstráťä a żpšzgĺ
vyhláška o Vľsidleni žob
svodľm mBJ5tr°m _ E ukrývaa S b
'
V5 búrili proti
"
. vyžiadanie
'
' hláse
_
amaatnanla
rákov a ušnov, ktori si nenašli majstrov ale o 3
l
_
.
úăha 0 opatreniach na zamedzenie moru; V3'
nia o chorobách pre kardináls, vyhl
hláška o rúbani dreva v lesoch.
_

2000 zlatých; odvolania bratislavských obchodníkov proti vyberaniu vysokého
myta; zamietnutie žiadosti jezuitskému kláštoru v Budíne o oslobodenia od pla
tenia mýta; úprava.magistrátu o platení poplatkov tesármi a murármi; vyhláš
ka magistrátu o zákaze styku bratislavského obyvateľstva s obyvateľmi morav
ských miest, uvedených vo vyhláške, pre mor; vyhláška o konaní výrhčuýuh tr
hov.
Originály, koncepty, odpisy, papier, latinské a nemecká.

Originály, koncepty, OÜPÍSFI PHPÍEÍ* nemecká'

17,3

12553

Conc.

t kéh506

.

_
_
`
' ka v meste; žiadosti mes s
o
Rodné listy; odvolania proti ubytüľﬂﬂlu
V035
_
.
' osti občanov urýůhleﬂß ÛÛ'
magistrátu o subvenciu pre mesto: Tľhlåăkľ ° půvfnn
_
__
d 1a_
_
ka so sedliakmi
pro V0
o zrážke voJ5
''
V až 5 ť Ú horých do nemocnice, hlásenie
'
* žiadosť o trvalé oslobodenie
od Plate
nie na súd s vrahom hradného hﬂdůůﬂhﬂu
' t minu na zaplatenie dlhu ti
nia poplatkov; žiadosť magistrátu o predĺženie er
_ ăvoch fľa
ic zlatých Židovi Šimonovi Huhlovi; žladoãť mﬂßlﬂtľátu Ú Vľdanle
Ě'iers ky c h u čňov z Viedne _ bratislavskému.cechu
ﬂůﬁuﬂzeníe
_
' fľašiarov
h PPE
h cb
úprava VÝr°b'
o povin
E .
hláška o opatreniach proti šireniu nákazlivýc c or :
v
_
_
.
tenie dlhov uršulinkám a klariskám,
.

kých dlhov a Poplﬂtľﬂľ Pre “EBt°'
_
'

73913'
' Samuela Hariniho vyberanim všet
PÛVBÍEHIE
hr býůh
'
l' t na repravu 50 EHBUV
u

sprievodný 15
.P _
také dlhy a obllaůﬂlﬂ HB “Hi

_
Žladůﬂť

Prikrývok z Viedne do Bratislavy: E95
~
h
±
ch privilégii a o zaruče
mesta adresovaná kráľovi o Potľľůﬂﬂlﬂ 5tBTÝ°_ me5_5ký
.
_ ž.a_

` 1'ch rešpektovania*
vvwàhﬂﬂlo
dlhov; 19519
kvłﬁﬂﬂﬂlﬂ
° “HP1“t°”ĺ Ü1h°“'
1 si"
Í'
_
'
_
_
pre Bratislavčanov
previesť
dosť magistrátu regantovi Eálffľﬂﬂ U PÛVÛ
úrodu z devinskych a račianskľﬁh 12307 domﬂv'
Originály, koncepty, GČPÍBF: Pﬂpíeľl nﬂmecká'
A

1

1256i

4

cůnﬁu

'

m
es

n.1.E

'

Pozostalostné
spory _.mešťHﬂ0Vi
_

ná Uh

Ľ '

Žfaůůsť mB5tSřéh° maglstrátu
adrŤ3°vŤ
h
latkov
žiados ťors
mes :J

v

kráľovskej kancelárii o odpustenie dlhov a niektorýo Pop
_,
.víla 0
ta Uhorskej kráľovskej kancelárii o ochranu proti šlachticom a iným prl
S
vanym osobám, ktoré v'bratislavskom.chotári šastými Půľﬂvačkﬂmí ničia zver'

12552

1715

ch
í

üriginály, koncepty, odpisy, papier, latinská.

Conc.

`

_

Ar

v3' máhenie dlhov'I rodné listy; žiadosť magistrátu o odsun vojska z mesta pre
úl
mﬂšťHn°75
p°t'rd°nkv
° zaplateni
dl“
P n é fi 1131111
Ů č t é E a O hosPodárske
vypočúvani Vyčﬁľpﬂﬂĺß
avadkov v sporoch
mešťanov;
žiadosť
magistrátu
hov' sve ac v
' ce ny 25 člnov 1 potrebných na postavenie pontőnového mosta; ůmrtnć
o znłiž enie
leníﬁ na žübranía. zíaąuať o odsun vojska aspoň počas letných me
l'st
povo
'
_
Ť 3' P559 uvoľnenie domov pre ubytovanie účastníkov snemu; vymáhania P0
I'

zostalosti;

I

pokyny pre mestského zástupcu vo Viedni o vyplatenie poplatkov

506

Üľĺšĺﬂälľ, koncepty, odpisy, papier, nemecká.

T2554

ĺ717

Cana.

597

Sprievodné listy; vymáhanie dlhov od mešťanov; rodné listy; svedectvá zacho
valosti; pozostalostne spory mešťanov; povolenie na prepravu vina na lodiach
pre vojsko; vyhláška o stanovení dennej mzdy za práce vo vinohradoch; vyh1g§_
EH 0 ﬂpﬂﬁroniach na zamedzenie ppžiarov; vyhláška o zákaze čierneho obchodu
(hlavne s dovezenými rybamil; úprava o rozostavení stráži na zamedzenie pri
ohoﬁu a vstupu cudzich osôb do mesta; výkaz o zaplatených mestských dlhoch vi
nohradníkom.za vino; žiadosť o poskytnutie lodi z Viedne na stavbu mosta'
.
I
úpravy pre mestského zástupcu vo Viedni, aby rokoval o odbremeneni mesta od
výdavkov na vojsko; určovanie tútorov pre siroty; úmrtné listy; vyhláška
o úprava nádenníckych miezdp povolenia na žobranie.

Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká.

12565

506

Cone.

vymáhanie poplatkov a dlhov od mešťanov; žiadosť mesta strážmajstrovi Starom
bergovho regimentu o náhradu škôd spôsobených vojakmi vo Vajnoroch; sprievod
né listy; pozostalostné spory mešťanov; stanovenia výšky mzdy za úkolovanu
a ženskú prácu; žiadosť o Odročenie termínu splátky poplatkov na Starembergov
regiment; úprava O prijímaní cudzích peňazi a o zákaze obsadzovať cudzie lú
ky a polia e pásť na nich dobytok; pôžička od Barbory Saliovej z Rábu vo výš
ke 500 zlatých; kvitancie na prevzaté peniaze; _splnomocnenia na zastupovanie
mesta; prijatia do zväzku mesta; rodné listy; vyhláška o poplatkoch za vi
no; _stanovenie cien obilcvin; svedectvo o vyučeni sa kožiarskemu remeslu;
vypočúvanie svedkov v procese s vrahom.

ta

Ovł' Ľĺá si'ť Precestúvaﬁúce osoby H šﬂmﬂﬂﬂﬂﬂﬂýﬂh ľﬂmﬂsalnĺckych
učnﬂvi
nosti
_

1716

Br

_256Û

at
is
la
vy

_

gistrátu o oslobodenie od Plﬂtonla mýta, cla a r _
_
_
hláă_
Brat'
l
vu
z
Viedne
v
obdobi
rozvodneného
Duﬂﬂüﬂi
ůmľtné
llﬂtľ'
vy
PPE
15 5
stskom
ka o_ povinnosti_ žobrákov, tulákov a Cigánovk hlásiť
sa
do
24
hodin
na
me
Ž
1 O vydanie HČĎDV
Ľtůľĺ BB

1713

Cůnc.

597

Vymáhanie dlhov od meăťanov; vypočúvanie svedkov v proceáoch so zlodejmi;
sprievodné listy; rodné listy; pozostalostné spory mešťanov; odvolanie sa
mestského magistrátu k palatinovi proti škodám, ktoré spôsobujú páni pri Paľa
vačkách; odvolanie sa proti vymáhaniu tridsistkov a mýta budinskymi úradník
ml 7 rﬂzpůľﬂ 3 mﬂﬂtßkýmĺ Privilégiami; rozličné splnomocnenie na zastupovanie
mesta alebo súkromných osôb v právnych konaniach; zaslanie kőpie stanov pre
meštianske obranné vojsko; žiadosť bratislavských mãsisrov o oslobodenie od
Plﬂtﬂﬂĺﬂ mýtů; oPíBy osôb, hľadaných pre trestné činy, zaslané mestám Graz,
Praha, Naumburg, Strassburg, Augsburg, Nürnberg, Šoprou, nrúžãan_ Lip5kg_ H1

214

vľhlůšľﬂ ° P°'1"n°5t1 PU

:ui

_nýc

Vůdných listů?
Dpußtlť mﬂﬂtü do
_
1
kov na voâskoi ÚPPHVH Pre č1žmár°v' ktor
'

1

_2566

17,9

'

a vojsko v domoch mešťanov, kde spôsobujú veľké škody; sprievodné listy; vy
hláška o zákaze zdržovsť sa na uliciach po 22. hodine z dôvodov častých prepa
dov e krádeží; rodné listy; úprave miezd za práca vo vinohradoch; prepisy
(transumpty) rôznch právnych konaní mešťanov; vyhláška o opatreniach na za
medzenie požiarov, ktoré vznikli v dôsladku neopetrného fajčenie; žiadosť me
gistrátu o odpustenie alebo zníženie poplatkov na vydržiavanie snemov; svedac
tvá o udelení plných moci na zastupovanie jednotlivých mešťanov_

l

žiadosť o odročenie sp látky POP Bt
' ' výro č nýú h trhov.
účaauuuaú
sa Z
'

24 hodin;

Koncepty, oůP1Bľ| P3P1°r| nﬁmacká E lat na

h osôb a žabráxuv bez spria

káo

507

Conc.

Koncepty, odpisy, papier, nemecká, latinské a mdarská.

` far árakych uiaab v Bratislava Poůľß Pﬂ*P°Hůf“°h° lávaníe
Práva* a '3máha'
Obsadzovania
vypgčú,
_
é spory mešťanovi PTBÖVÛ
nie dlhov od mešťanov: Půšůstﬂlüstn
_
á
5 ln°mOcnB_
_
ha eýučué listy; svedectv o P
_
vanie svedkov v rozličnýoh Pľ°°e5°° '
_
_ h_
účt°_
ni osôb zﬂãľﬂﬂůľﬂﬂĺm V Pr°°°3°°h H 1ab0 iných súdnych
_ pojednávanlao 1'ufV?rmácia
_
_
' krádeži a iných zločinov, 1 0
vaníß ?ýůH7k°7 na ?°Û5k°' vyšetrovanie
'
h
emeckých obuv
»
íčinách dohody o účasti českýﬂ 9 H
PPE Pﬂšlﬂﬂkú mﬁatskú
radu ° pr .
' lavskom hrade l kto
.
tovanie vojska na Bratia
ﬂĺkův na brat151a?5kých trhoch' aby
'
'
l t nie dlhov'
'
' ' dikciou; obllßäßlﬂ na “ap H e
'
rý patri Pálffymn _ H JE Pﬂﬁ Ž“P“°“ °“rlB
lácaní

.

dlhov a úrokov,

12569

" vadně listy''

SPľ1B

'

ká.

1720

Oonc.
_
_
.
é 1 t _ pymúhanie dlhov od mešťa
Predvolanie v súdnľﬂh 5PÛr°“h' Bprlevüdn
ls Y'
nov; žiadosť mestského magistrátu o odklad termínu splátkľ mﬂãtßkýfh dlhﬂšřt
svedecké výpovede; vyhláška o zákaze predaja cudzích vin;b Ža:í::niep:z:Žt:_
růvﬂnie Z1°deå°?;

vyB?et1eniE Ť ať?ŽŽOStkzĺonãĺãĺãĺzhzkłzszﬂĺ

lostné spory mešťanov;

vykáãĺnãĺĺĺłz eĺżca.

pa

riu O ãtatúte' pndľa ktorého se zauľnzšnmagetkul výkaz O mestských dlhoch Já
na nadobudnutom hnuteľnom a Íehnuăĺstrátu Ž výdăvkoch spojených 3 Opravamí mú.

v

nüvi ma
Boiřaĺízzßiãåtiĺﬂzvĺgäĺíĺlĺav
'Ý”°č“éh°
rov
ia
› seba; vyhláške ° °ůľ°5°“1
:
_ trh“
v Modre; sprievodný list pre staviteľa dokončeného pontonového mosta, rodné
listy; povolenie na žopraﬂíﬂ

ch
í

508

'schválení
kráľovi o
vstanie v
mosta pri

zoznam bratislavských mlynárov;

rozhodnutie magistrátu o

nových artikúl pre bratislavský cech mlynárov; žiadosť magistrátu
pomoc mestu, ktoré sa nemôže zotaviť zo škôd, ktoré mu spôsobilo po
rokoch 1703 1705; výkaz výdavkov spojených s výstavbou pontånového
príležitosti zasadanie uhorského snemu v Bratislave.

Koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a madarská.

Vyhláška o

úprava cien potravià B vína;

Koncepty, odpisy, papier, nemecká, latinské a madarská.
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Cone.

Br
'

úpr5?° úkﬂlﬂvea mzdy za vlnu. H :_
ngormáčia Pre Uhorskú kráľovskú kancelá
kľnľ Pr“ zástupcu masta vo vlädnli ži
á ra: Pri sporoch mnželov o Spoloč

508

`
'
' orżvĺganidovy
1
ch zlodejoch'
povolania
žobranieu
DPH dvolanie
Správy a hlĺsĺnia
pa lekárnikovi
Jánovina Gašparovi
Reiaingarovi
si
Zervgízho raka '_ PPE 5HP1BtBBĺE ů1h0Vi
d1h°V Üd mﬂăfannvi
vEvĺ a ĚÉÍZÍFU
_
'
ti Vľmåhﬂﬂĺﬂ
ubytovať účastníkov
snemu
odvolanie sa mestského maglatråﬁﬂ PPUÍ1 P°V1nn°5

Ar

1722

je zaťažené mesto;

m
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ta

.

'

Svedecké výpovede; sprievodné listy; žiadosť bratislavského tribúna ľudu
ĺtribunus plebisi, adresovaná Uhorskej kráľovskej kancelárii, o odbremenenie
mesta a jeho obyvateľov od platenia rôznch kontribúcii; žiadosť magistrátu
o ochranu grőfa Lövenburga proti Adamovi Jägerovi, lodnému majstrovi a obchod
nikovi s drevom; svedectvá na udelenie plnej moci; vyšetrovanie krádeží a
iných zločinov; vymáhanie dlhov od mešťenov; spor mesta s kláštorom milosrd
ných bratov o platenie kontribúcií, od ktorých je kláštor podľa starých privi
légii oslobodený; vyhláška o úprave úkolovaj a ženskej mzdy za práce v poľno
hospodárstve; predvolanie zástupcov kováčskeho cechu v spore medzi katolícky
mi s avanjelickými členmi cechu; odpisy právnych konaní jednotlivých občanov;
rodné listy; vyhláška o úpravách na zamedzenie požiarov; výkaz o potrebe sta
vebného dreva na výstavbu ohňom zničených domov; výpočet povinnosti, ktorými

oznam Pre univerzitu v Tubingene o SP
_
~ ži d ť mesta adre
_
t b z platenia Poplůtkﬂľl
5 °S
povolenie prepravy tovaruàcezłmĺézu Baby ndročil termin zaplatenia poplatkov
~
'
i avojs
_
Eﬂvaná
prlncnzl
Pontánového mosta; BPPÉVH
H hlásenia
prĺpra'
pre
dlžoby
BP 5° Ěugznzšstavbou
EH
.
áka ° ubytovať
_ _
_
'
u
hláška magistrátu o z
zo
vách na konskrlpolü Půľtl ľůdné llﬂty' vy
_
_
fa _
_
treniach proti vzniku P°Ž1Bľ°V 5
J
cudzincov bez sprievodných listov a o oPE
čenia.
Koncepty, oﬁP1Bľ: PBP1Bľ= nﬂmﬂcká E latlns
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at
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kulov e Breclav;
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Conc.

509

Žiadosť magistrátu kráľovi o úľavy pre mesto, ktoré malo veľké výdavky s o'e é
P J H
s dlhotrvajúcim zasadaním snemu; žiadosť o rozšírenie inštitúcie majorátu vo
veciach občianskeho majetku (bona civilis) aj na civílné_csoby, resp. mestá
uznanie platnosti testamentov a iných právnych úkonov, uzavretých pred záko
nom stanovenými osobami); vymáhanie dlhov pre občanov a od občanov; vyhláška
o mzdách pre pastierov dobytka (Ochsenknechte); vyšetrovanie krádeží a iných
zločinov; potvrdenia o prehláseniach a iných právnych úkonoch civilných osôb
úpravy pre rokovania mestského zástupcu vo Viedni; rodné a sprievodné listy; I'
'
vyhláška mgistrátu
o povinnosti majiteľov viníc vo Vajnoroch a Lamači obrobiť
vinica pod trestom nútaného predaje; hlásenie o dosadení kanonika Matúša Uze
roczyho za správcu benafícia sv. Ondreja podľa patronátneho práva' výstavba
pontonového mosta; vyhláška o opatreniach na zamedzenie požiarov;I prepisy lis
tín pre súkromé osoby; návrh na nariadenie povinností aj prelátom, magnátom
I
au
A
chticom
poskytovať ubytovanie
priu zasadnutiach
snemov, zhromaždení s pod.
zoznam.majstrov cechu pernikárov (katolíkov a evanjelikov); vyúčtovanie urbár I
Bkych alebo mestských dávok; kúpnopredajné zmluvy mešťanov; vyhláška o oovin
Í

n

I

I

l...l'{
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Koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká a ma
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úgrumnè osoby,.

svedectvá' o povﬂrênĺ P ôznych
' račianskeho
'
zaslanie
v ína zá
ta Bratislavy vo viadni Talhainovi; rozhodnutia v pozostﬂlﬂãtﬂýﬂh

Vymáhanie dlhov pre mesto a pre S
mnýah osob;
občanov právnym 2H5t“FÜVEnĺm súkro

.
stupcovi mes
sporoch; rodné a sprievodné listy;

žiadosť o vyslanie komisĚ:;Uhors:eãs:§:

ľovskej komory na voľby mestﬂľěhﬂ magistrátu;

úprava pre_mlyáľ ovkz. £iest0_

predaja múky na týždenných trhoch; žiadosť mesta Uhorskej kr Ívĺkogt schvá
držiteľskej rade o poskytnutie úľav z kontribúcií a rôznych pšp ałch èudzíncov
bez sprievodných listov z mesta;

Vyhláška O vyřázanĺ V etkĺč

Vyhláška Û úprave clen múky a m

h v,r°b_
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kov.
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` t át '
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Koncepty, odpisy, papier, nemecká, latineká a madarská.

.
Koncepty, Ügplgyi
papier, letinská, nemecká a ma ã ars zá.

Br

lenie cechovych artikúl PPE °hírur5°V?

1727

Vymáhanie dlhov od a pre meăťanov; informácie bratislavského magistrátu mest
skej rade v Hodre o mzdách majstrov cechu súkenníkov a strihačov súkna; žia
dosť magistrátu k vojenským komisárom, aby ušetrili mesto od výdavkov a škôd,
ktoré im může spôsobiť sústredenie regrútov a vojenských koní v Bratislave;
rodné a sprievodné listy; svedectvá o rôznych právnych úkonoch, vykonaných
pred mestským magistrátom jednotlivými mešťanmi; vyšetrovanie zločinov a krá
deží; prepisy roznych listín pre občanov; odovzdanie pontőnového mosta mes
tu a záväzok na jeho údržbu; vyhláška O úprave miezd vinohradníckych robotni
kov; hlásenie o postavení stráží pri bránach na zamedzenie príchodu žobrákov
e_tulákov bez sprievodných listov do mesta; vyúčtovanie poplatkov na vojsko;
žiadosť magistrátu adresovaná Uhorskej kráľovskej komore o oslobodenie od ple
tenia cla a tridsistkov za dovoz dobytka zo Švajčiarska a Štajerska pre mesto;
žiadosť magistrátu Uhorskej kráľovskej kancelárii o vyslanie zástupcov na voľ
bu:mestského magistrátu; pozostalostné spory meăťanov; výkaz o dani z vína
za roky 1717 1726.

darská.

Cﬂﬂco
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vyhláška o nádenníckyćh

at
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nosti o b o h 0 d H ík 0 v predávať tovar za stanovené ceny;
mzdách.

_

1728

Cone.

511

Sprievodné a rodné listy; vyšetrovanie krádeží a iných zločinov; žiadosť ma
gistrátu, aby átát nezvyšoval výdavky mesta na vojsko; svedectvá o právnych.
úkonoch meăťanov, uzavretých pred magistrátcm; odvolanie sa magistrátu na pri

vilégium kráľa Žigmunds z roku 1436 a kráľa Hsteja z roku 1459, podľa ktorého

může mesto používať pečať z červeného vosku, vydávať svedectvá, rozhodovať o
sporoch a apečaťovať písomnosti podľa vzoru Budína; výkaz vyhotovených tlačív
pre Uhorská kráľovská miestodržiteľskú radu bratislavským typografom za pol
rok; žiadosť magistrátu Uhorskej kráľovskej rade o oslobodenie od platenia
tridsistkov a cla za drevo potrebné na opravu dunajského pontőnového mosta;
vyhláška o zamedzovaní požiarov hlavne neopatrným tajčením; zákaz vykonávať
remeslá takými remeselníkmi, ktorí sa nevyučili remeslu v dedičných krajinách;
odvolanie sa magistrátu proti uloženiu povinnosti, že sa má starať o dopravu
dreva na opravu Batislavského hradu; vymáhanie dlhov od e pre meăťanov; od
volanie sa magistrátu proti požadovaniu tridsistkov za železo dovezené pre po
treby mesta.
Koncepty, odpisy, papier, nemecká e latinská.

12576

1729

Cone.

512

Vykazy o poplatkoch na vojsko; svedectvá o roznych právnych úkonoch meáťanov,
uzavretých pred magistrátom; vymáhanie dlhov od a pre mešťanov; sprievodné
listy; odvolanie sa magistrátu proti zvýšeniu poplatkov na vojsko; rodné a
sprievodné listy; vyhláška magistrátu o možnosti obchodu so Sicíliou; žia
dosť magistrátu o vyslanie zástupcov kráľovských komisárov na voľby mestského
magistrátu v deň sv. Juraja; schválenie farára vo Vejnoroch; žiadosť magis
trátu o rešpektovanie starých privilégií slobodných kráľovských miest, podľa
ktorých sú oslobodené od pracovných povinností zdarma (gratuitorum Laborum);
žiadosť magistrátu o odvoz puăného prachu, nevhodne uskladneného pri Vydrickej

I '?"""'“'_'

219

213 *

at
is
la
vy

cestu do Ríma; vyšetrovanie krádeží a iných zločinov; vyhláška o zmene ter
mínu'trhu v Modre; návrh na zvýšenieipúrov okolo priekopy pri Michalskaj brá
ne; vyúčtovanie výdavkov spojených s návštevou kráľa v Bratislave.'

h áno v blízkosti důmu sv Martina, z bezpečnostných Průľípﬂžíﬂľﬂľůh ČÛVÜÜÛVÍ
intervencia za vyhovﬂn i B žiadosti majstrov cechu tesárskeho o povolêﬂíﬁ Pﬂßtﬂ'
viť si sklad dreva na brehu Dunaja.
Kﬂncßptľi uúpiayi papier, nemecká a latinská.
r

125??

'Í

1730

COHC.

Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

12580

512

Üpatrenia magistrátu na zamedzenie príchodu žobrákov a tulákov do mesta; opat
renia na zamedzenie požiarov; žiadosť magistrátu o odvoz pušného prachu zo
skladu pri Vydrickej bráne z bezpečnostných protipožiarnych dôvodov; mﬂüﬁtľů'
sú spory mešťanov; polrcčný výkaz prác, ktoré urobil bratislavský typograﬁ
pre Uhorskú kráľovská miestodržiteľskú radu; majetkový spor mesta s konventom
pavlínov v Marianka; hlásenie o voľbe mestského magistrátu; renovácia kapln
ky sv, Rozália, ktorú mesto založilo počas moru roku 16975

VÝĽHZ poplatkov na

Kuugçpty, odpisy, papier, latinská.

Cone.

ST4

Svedectvá o právnych úkonoch mešťanov, uzavretých pred mestským magistrátom;
pozostalostné spory mešťanov; vymáhanie dlhov od a pre meštanov; vyúčtovanie
výdavkov na vojsko; rodné a úmrtné listy; hlásenie o krytí výdavkov, spoje
ných s opravemi ciest, mostov a hradieb, z príjmov za mýto; výkaz základín za
roky T588 1729; výkaz o majetkoch (benefíciách) a príjmoch.mestského špitála
sv. Ladislava; sprievodné listy; oznam magistrátu Uhorskej kráľovskej miesto
držiteľskej rade, že vyznačil pre ňu miesto okolo veže pri konvente uršuliniek;
vyúčtovanie palivováho dreva pre tricezimátorov v Hainburgu a Devíne; prídel
pozemku na Kbzej ulici (Geissgaase; dnes Šmeralova ulica) konventu trinitárov
na vyslobodenie kresťanov; oprava pontånového mosta cez Dunaj; potvrdenie ce
chových artikúl rybárov; hlásenie o skúškach a vizitáciách u bratislavských
lekárnikov; hlásenie o predaji domu barőna Juraja Antona De Gensz, predtým
zvaného Stará mincovňa (Alt Hüntz Haus).

Br

vojaka: vyăahruvauia krádeži a inych zločinov; revízie Počtu Port Pre vyrů
benie poplatkov na vojsko; vyžiadanie informácie, prečo mesto zamietlo prija
tie Mateja Peterényiho do cechu bratislavských chirurgov; vyúčtovanie opráv
dvoch domov situovaných medzi palatínovým domom a kláštorom kapucínov.
'

1733

'

Koncepty, odpisy, ppier, latinská.

1731

Cone.

513

ta

12573

v

m
es

vymáhanie dlhov od a pre mešťanov; rozne potvrdenia o právnych úkonoch mešta
nov, urobených pred magistrátom; úmrtné listy; pozostalostné spory mešťanov;
odvolanie sa magistrátu proti ubytovania dalšieho vojska v meste; žiadosť ma
gistrátu o určenie miesta pre odsun chudobných, ktorí prišli do mesta z Moravy,
Čiauh a iných severných krajov; vyhláška o úprave miezd vinohradníckych robot
níkov (v slovenskej reči); sprievodné a rodné listy; hlásenie magistrátu Uhor
skej kráľovskej miestodržiteľskej rade, že zverejnil v troch rečiach vyhlášku
o amnestii dezertérov z cisárskeho vojska, ktorí sa vrátia do troch mesiacov;
zmeny artikúl cechu murárov a kamenárov; vyšetrovanie krádeží a iných zloči
nov; hlásenie o príprave volieb magistrátu v deň sv. Juraja; vyhláška o opat
reniach na zamedzenie požiarov zapríčinených hlavne neopatrným fajčením; vy
účtovanie poplatkov na vojsko; vypovedanie cudzích chorých a invalidov z mes
ta do ich rodných obcí; hlásenie o predaji mlyna na Vydrioi, ktorý je majet
kom mestského špitále sv. Ladislava.

12579

1732

ch
í

Koncepty, odpisy, papier, nemecká, letinská, slovenská a madarská.

Gﬂﬂﬂ
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Ar

Zaslanie výkazu Uhorskej kráľovskej mieatodržiteľskej rade o prácach, ktoré vy
dal tlašou bratislavský typograf Pavol Rayer; žiadosť o vydanie zákazu predá
vať tovar privezený počas trhov z Turecka; zákaz poľovačiek v mestských lesoch
bez zvláštneho povolenia; hlásenie o nájomíkoch bratislavských mýt; vymáha
nie dlhov od a pre nešťanov; pozostalostné spony meštanov; oprava pontőnové
ho mosta; hlásenie o prípravách mesta na kráľov príchod; vyúčtovanie výdav
kov na vojsko; účty za predané drevo; svedectvá o právach úkonoch mešťanov
ppad maatakým magistrátom; sprievodný list pre pustovníka Juraja Hayera na

12531

* 1734

Conc.

514

Vyhláška o príchode regimentu do Bratislavy; vyhláška o opatreniach a povin
nostiach obyvateľstva po vypovedaní vojny; svedectvá o právnych úkonoch mešťa
nov pred mestským magistrátom; nariadenia a opatrenia Karola VI. počas vojny
s.Enancúzskom; pozostalostné spory mešťanov; vymáhanie dlhov od a pre mešťa
nov; oznam o rokovaniach vo Varaždíne pod predsedníctvom.chorvátskeho bána
gråfa Jozefa Esterházyho; hlásenie o potrebe dubového dreva na opravu mostov
na Batislavskom hrade; rodné a sprievodné listy; zamietnutie žiadosti mäsia
rov o zvýšenie ceny mäsa; vyhláška o opatreniach na zamedzenie požiarov zaprí
činených hlavne fajčením; zákaz výstavby domov v blízkosti opevnení; vyhláš
ka o úprave miezd poľnohospodárskych robotníkov; nariadenie o prepúšťaní tu
lákov a žobrákov, ošstrovaných v mestskom špitáli (sv. Ladislava), do rodiska;
vyhláška o prijímaní cudzích peňazí; úprava o platení daní za domy; včlene
nie cechu trenčianskych murárov do hlavného bratislavského cechu (capitalis ce
heł; hlásenie o predaji mlyna.na Vydrickom potoku, ktorého vlastníkom bol mest
Eľý åPĺtÉ1: Jánovi Linkovi ešte v roku 1731; vyhláška o zákaze atrielať na
Silvestra pre nebezpečenstvo vzniku požiarov.
'
Koncepty, odpisy, papier, nemecká a latinská.

12582

1735

Cone.

515

Sprievodné listy; svedectvá o právnych úkonoch mešťanov pred magistrátom; vy
máhanie dlhov od a pre meštanov; úprava poplatkov za prechod cez most; včle
nenie rábekeho cechu garbiarov do bratislavského cechu; hlásenie magistrátu

Uhorskej kráľovskej miestodržiteľakej rade o množstve vykonaných tlačiarenských

220
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atkoch'na vojsko; hláse
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Ppzostalostné spory mešťanov;
zoznam vojen*

akých hudnuatáruv Pálffyho rosimenﬂﬂ V BľHtí51E*°5 P°“°3t“1°5t“é spärĺrzﬁĺãĺ'
nov,

vyúčtueanía poplatkov na vojsko;

vyhláška o zákaze prekračzva

mbíč_

kráľovstva bez cestovného pasu; Zmeny artíkúl cechu Btflhačov pl šnřě so mB_
károv, aitárov, kúpeľníkov, chirurgov, mlynárov, cukrovinkárov, le ti oãmĺznŕ
501, bra§názue,_oãtepárov, rýbárov, tesárov a mieškarov; vyhláška oípo
t
kach poľovania v mestských lesoch a vinohradooh;
nutých vojsku v Bratislave.
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svedectvá o právnych úkonoch mešťanov pre d ma
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vyh1áăka a prijímaní cudzích peňazí;
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Kﬂncaptył Dﬂpiay, papier, nemecká a latinská.
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Conc.
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Petra Balbyho na tabakovú továren, udelená na šesť rokoľa
H kamﬂňa 5 Bavorsko na opravu kostola sv. Martina.

516

Seedecteá a právnych úkonoch mešťanov pred mestským magistrátom; pozostalost
né spory mešťanov; vyhláška o povinnosti udávať vojenských dezertérov; vyšet
rovanie krádeží s inýoh zločinov; hlásenie ° mn°ŽStV° tlačlarenskqch prác pre
Ûhorskú kráľovskú miestodržiteľskú radu; oprava lietajúceho (pontonového) mos
ta; vyhláška O poskytavauí povozov a koní pre vojsko; výťah z artikúl cechu

ch
í

v

nemeckých klobučníkov v Bratislave; vymáhanie dlhov od a pre mešťanov; vyúč
tovanie výdavkov a poplatkov na vojsko; objednávka materiálu z Rakúska na op
ravu mosta; žiadosť o povolenie odpredať opustené vinice na úhradu mestských
dlhov a na zriadenie studne Pred Michalskou bránou PPE VBľEÖﬂé'ÚČE1ľ H Pre Pri“
Pag pažíaru; hlásenie o voľbách magistrátu; opatrenia proti zvyšovaniu cien
masla.

Eúpíg Ühčanpe prijatých do zväzku mesta v období od 28

Epľĺlﬁ 1733 do

12. júna 1T37;' rodná listy; vyhláăha ú prijímaní bsvúrßkýúh H Pﬂľßkýfh Pﬂňﬂ
zí; vyhláška o trhoch v Trnave a Modre; odvolanie sa magistrátu proti vyso
kým úaníam; vyhláška o zamedzení žobrania a túlania.

Ar

Koncepty, odpisy, papier, nemcká, letinská a madarská.

vyúčtovanie dávok z piva a vína od Juraja Frid

vyhláška o opatreniach proti šíreniu infekcií;

rodné lis

ty; vyhláška o opatreniach na zamedzenie rozšíreného žobrania pri kostoloch
a domoch; sprievodné listy; ubytovanie vojska; ustanovenie farára podľa pat
ronátneho práva; hlásenie o ubytovaní portugalského kapitána; hlásenie o za
tvorení lekárne vdovy Schwarzovej; úprava o zatváraní mestských brán vo večer
ných hodinách na zamedzenie príchodu tulákov a iných cudzincov bez sprievod
ných 1istov;. vyhláška o povinnosti udávať vojenských dezertérov; správa o
tlači kalendárov bratislavským typografom Františkom.Speiserom; svedectvá o
právnych úkonoch mešťanov pred magistrátom; vymáhanie dlhov; stavba studne
pred Michalskou bránou; oslobodenie od platenia mýta za prepravu obilia pre
vojsko do bratislavských mlynov; vyhláška o výkupe obilia pre verejné zásobo
vanie mesta; sťažnosť na účasť slovenských obuvníkov
hlavne z Pezinka a Mod
ry
na bratislavských trhoch; slovenské artikulľ slovenských majstrov cechu
garbiarov ĺv poslednom artikule vylučujú členstvo nemeckých garbiarov pre roz
diely práce, jazyka, obyčajov a práva); vyhláška o termíne výročných trhov
v Trnave a Modre; výkaz o počte žiakov bratislavskej evanjelickej školy.

Koncepty, odpisy, papier, nemecká, latinská a slovenská.

T2586

1739

Cone.

513

vymáhanie dlhov; svedectvá o právnych úkonoch mešťanov pred magistrátom; vy
hláška o udávaní vojenských dezertérov; vyšetrovanie krádeží s iných zločinov;
vyúčtovanie výdavkov na vojsko; nariadenie o povinnosti platiť dane a iné po
platky poddanými, ktorí pred vypuknutím.vojny a Turkami sa nikde trvalo_neusa
dili; vyhláška o opatreniach na zamedzenie požiarov; sprievodné a rodné lis
ty; kvitancie na prevzatie peňazí; zmeny cechových artikúl; opatrenia na za

ta

.
.
,
äť
' kvitancie o prevza
sprievodné listy; obligácie na.zBP1Btﬂﬂ1B Ûlhfv me an°v'
_
1
tí Peňazí I' hlásenie o odpredaji mlyna na Vydrickom potoku Petrovi Ba bymﬂa
o účas
ktorého vlastníkom bol predtým mootoký Špltål BV _ La ú'1? 1 Eva' vyhláška
_
bu 1
ti židovských obchodníkov na výroůﬂýﬁh tľhůůhi Uůelenle küncesle na výrü
P
va Jurajovi Saalfrandovi w krčmárovi U červeného býka na Michalskej ulici; po
volanie dovozu dreva na opravu dunajského mootﬂi Vyhláška Ú P°5kÜt°7anĺ VŠE'
strannej Domaci ii Dotravín) Pre vojsko; Vľhláﬂﬂﬂĺe kůntraktu meata 3 Ťamﬂná'
rüm Antﬂnüm Waigapm a vybudovaní studne pred Michalskou bránou; konooolﬂ PTB

richa Maylendera;

Br

:ňň ňãgňňkňĺãthň Žňňňäżvüĺghláška o zmene termínu trhu v Modre;

517

medzenie morovej nákazy;

výkaz o poskytnutých koňoch pre vojsko;

žiadosť o

vyslaníe kráľovských zástupcov na voľby magistrátu; vyhláška o platnosti pa
sov (sprievodných listov), ktoré boli vyhotovené len v predpísanej forme; sťaž
nosť obyvateľov Kittsee a Petržalky proti ich vyhosteniu z ostrova Griechenau
pri obrábaní záhonov s záhrad rakúskymi strážami; opatrenia na urýchlenie vý
stavby opevnení v predmestí; opatrenia na zamedzenie šírenia moru z Nitry do
Bratislavy; hlásenie o výročnom trhu v deň sv. Michala v Bratislave.
Koncepty, odpisy, papier, nemecká, latinská a madarská.
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519

Potvrdenia a svedectvá o právnych úkonoch mešťanov pred mestským magistrátom;
sprievodné a rodné listy; vyhláška o sledovaní osob prichádzajúcich cez Dunaj
do mesta a o zákaze prijímť ich na ubytovanie do súkromných domov; zákaz oby
vateľom Trnavy prichádzať počas moru do Bratislavy; zrušenie predchádzajúceho
zákazu; revízia vyúčtovanie mestských príjmov a výdavkov; vymáhanie dlhov od
B pre mešťanov; hlásenie o mestských privilégiách; vyhláška o prijímaní a vý
mene dukátov; hlásenie o voľbách magistrátu v deň sv. Juraja; odchod vojska
z mesta; pozostalostné spory mešťanov; vyhláška o opatreniach na zamedzenie
požiarov zapríčinených najmä fajčením; poverenie Dávida Hochschornera z Prie

'
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'
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Kﬂnceptyl Ûdplay,
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l

I

22Š

udávať*úradom vojenských
dezertérov; žiadosť magistrátu o urovnanie sporov
_
v cechu obuvníkov; vyšetrovanie krádeží a iných zločinov; výkaz osob prija
tých do zväzku mesta' protest
'st át
,
magi r u proti vymáhania 32 zlatých od mesta
ako pop 1 atok za prievoz cez rieku (proventus nauli);
'
hlásenie o zatknutí fal
šovateľa peňazí; intervencia Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady, aby
mesto povolilo Jánovi Jurajovi Mühlbergerovi zriadiť kúpeľ' žiado ť
,
s o poskyt
nutie sudov na uskladnenie sanitry; informácie o výsledku previerky v bratis
lavských lekárnach; intervencia za schválenie nových artikúl pre majstrov ce
chu mlynárov; úprava miezd pre murárskych a tesárskych majstrov; vyhláška o
úprave poľovania v mestských viniciach a na mestských pozemkoch.
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Koncepty, odpisy, papier, nemecká, latinská a madarská.
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Svedectvá o štúdiu obyvateľov na gymnáziu; sprievodné a rodné listy; svedec
tvá o právnych úkonoch mešťanov pred msgistrátom; hlásenie o ri' t h
p ja ýc obča
noch do zväzku mesta; hlásenie o výsledku revízie v bratislavských lekárňach
účasť viedenských krajčírov na bratislavských výročných trhoch; súhlas na vy I
tlačenie kal en dára , ktorý pripravil
'
' do tlače v Rábe Jakub Finsterbusch'
a VY
hláška o úprave dennej mzdy pre muárskych majstrov; vyhláška o termíne
zasa
d anie
' súdu v Š amoríne, vyhláška
J
'
o opatreniach
na zamedzenie požiarov
č
,po
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žatvy; úprava o vydávaní výučných listov majstrom.cechu hrebenárov
prijíma
I'
nie do bratislavského cechu pernikárov; nákup 280 kusov dobytka pre mesto v
Pešti', sprievodné e rodné listy,
'
' vyšetrovanie
' krádeží a iných zločinov*
'
jatie do cechu majstrov kaderníkov', ú prava o uskladnení pušného prachu; I hlá
senie o voľbe magistrátu v deň sv. Juraja; vymáhanie dlhov od a pre mešťsnov;
nariadenie o zhotovení vojenskej výstroje a výzbroje; poskytnutie povozov na
odvezenie vojska a diel do Trenčína; poverenie pre Žida Jakuba, aby nakupoval
k
._
.
one v Pešti, vyúčtovanie výdavkov na vojsko.

ta
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ťanov pred magistrátom; HBX 0 _zku meata, hlgsguia mestského fyzika o vy

Koncepty, odpisy, papier, nemecká, latinská a madarská.
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Ar
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ete' medzi cisárom
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Majetkové spory mešťanov; vyúčtovanie prác, ktoré vyhotovil bratisl
avský úko
ty
pograf pre Uhorsku kráľovskú miestodržiteľskú radu; svedectvá o právnych
noch mešťanov pred magistrátom; vymáhanie dlhov od a pre mešťanov; splnomoc
nenie na zastupovanie mesta a jednotlivých mešťanov v rôznych právnych zál ž'
i
tostiach; sprievodné a rodné listy; výkaz o prijatých občanoch do zväzku e mea
ta , poplatky mesta na vojsko
'
podľa port
výkaz; vyšetrovanie krádeží a iných
zločinov; výkaz o mestských knihách, uložených u Szalayovej, s poznámkou na
poslednej strane o vlastníkovi Tomášovi Gyňrfym; hlásenie o voľbách magistrá
tu; úprava o cenách liekov; odvolanie sa magistrátu proti príliš veľkým ťar
ohám, ktoré štát kladie na mesto vydržiavaním.vojska; pozostalostné spory meš
ťanov; povinnosti mesta v súvislosti s prepravou cez Dunaj a cez most; hláse
nie o vykonaní kráľovho nariadenia o povinnosti opravovať oratdriá pre nekato
líkov; odporúčanie Matejovi Gotfridovi Bélovi, synovi evanjelického kazateľa
Mateja Béla, študovať v Lipsku (Lipsia); vyhláška o udržovaní čist t
na uli
ciach; intervencia za schválenie artikúl mjstrov cechu kominárov; o y
vyhláška

_ 225 _
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Koncepty, odpisy, papier, nemec
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sov hradnými vojskami; hlásenie o dokončovani tlače geografického diela (Opus
Geographicumi; vyšetrovanie odpadlikov (apostatov); vymáhanie domovej dane;
hlásenie magistrátu o súhlase jezuitov na vydanie diela Introductio in Orbis
hodierni Geographiam.
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Svedectvá o právnych úkonoch mešťanov pred magistrátom; výkaz osôb prijatých
do zväzku mesta; pozostalostné spory meăťanov; spory o zbieranie palivového
dreva pre strážne uhorské a nemecké vojsko na Bratislavskom hrade; poverenie
mesta vyberanim poplatkov za prievoz a mýto v Petržalke (Engerau); hlásenie
o spravovaní mestského špitála sv. Ladislava Madarmi a Slovákmi; spor o mlyn
na potoku vydrica medzi Jánom Jãgerom a Františkom Elsicsom a odborný posudok
Samuela Hikovinyiho; vypočúvanie svedkov v procese s evanjelikmi, ktorí paăo
vali knihy do Olomouca; povolenie pre Karola Turbiliusa uvádzať veselohry;
spor o vyberanie poplatkov za prievoz cez Dunaj a za mýto; žiadosť magistrá
tu o ochranu v spore o mestský ãpitál sv. Ladislava, spravovaný mníškami Notre
Dame; vyšetrovanie krádeží a iných zl o či nov; urgencia poplatkov na snem; vy
máhanie dlhu prs pezinský cech gombičkárov od člena bratislavského cechu.Micha
la Kasayho (slovenská reč); žiadosť o udelenie koncesia pre Františka Elsicsa
na dovoz tebaku a iného tovaru z Talianska; vyhradenie pozemku pre kláštor

Notre Dame;

ta
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zadanie kanalizačných prác Samuelovi Mikovinyimu.

Koncepty, odpisy, papier, nemecká, latinská a slovenská.
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Pozostalostne spory meăťanov; vymáhanie dlhov; svedectvá o právnych úkonoch
meštanov pred magistrátom; výkaz o prijatých občanoch do zväzku mesta; po
platky od port pre vojsko; výučné listy; spor bratislavských a šopronských
majstrov cechu rukavičkárov, strihačov plátna, aitárov, mydlárov a cukrovinká
rov o dve libry vosku; vypočúvanie svedkov v procesoch proti falšovateľovi p
nazí; vymáhanie rôznych poplatkov (na snemy, vojsko atd.); rodné a sprievod
:
n é listy; zásobovanie Bratislavského hradu drevom z mestských
lesov
vyúčto
I'
vanie mestského hospodárenia; hlásenie o voľbách magistrátu; vyúčtovanie
po
platkov na vojsko; porovnanie starých a nových bratislavských mier; spor me
ta s bratislavskou kapitulou o vyberanie desiatkov z mýta a z prievozu cez DuS
naj; žiadosť magistrátu o opravu potrevinového skladu a iných kráľovských bu
dov v meste z bezpečnostných dôvodov; vyhláška o zákaze strielat na Vianoce
z măiarov.

ae lu

Koncepty, odpisy, papier, nemecká a latinská.
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Pﬂﬂﬂﬂľﬂlůätﬂå SP0?? meštanov; výkaz o prijatých občanoch do zväzku mesta' sprá
I
va o výsledku revízie v lekárňach, spravovaných jezuitmi a kláštorom milosrd
nýc h bratov; sťažnosti na nečistotu ulíc; príkaz pochovávať na novozriadenýdi
cintorinoch sv. Jozefa a sv. Ondreja; príkaz odnášet sneh z dvorov priamo do

227
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h°Vi

Dunaja pre nebezpečenstvo povodne; ubytovanie palatínovho vojska (jazdu) po
č as sn emu za hradbami pri Hichalskej bráne vedľa kláštora milosrdných bratov;
prípravy na snem.v Bratislave; vyslanie zástupcov mesta na zasadnutia taver
vyšetrovanie krádeží a
nícke h o s údu v Bratislave*, opatrenia proti požiarom;
,
in'ch
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z
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3
a ulíc; vyhláška o opatreniach v meste počas snemu; výkaz port (44) pre vy
rúbenie poplatkov na vojsko;
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“B5 9 H O ﬂlí, výkaz daní od bratislav

Koncepty, odpisy, papier, nemecká a latinská.

12603

HIÉBBHÍB O typúgrafigkjuh
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'
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cechu rukavičkárov; sprievodné a r;dn:p:ĺet;Ťt1:;::ský:Ě a rábskľch majstrov.
tu Baita; 'ýkns O príčinách smrti za
u
z o anov prijatých do zvão
akých nbchndniknv; 'ýkaz O bezplatne HPIYHHIĚ rúk a revízia artihúl bratislava
Půãľľtůvâných liekoch ch d b
taĺůãtﬂé BPGĽI lašťanov : vymáhani e d1h ov:. Vľůčtovanie poplatkov
u O na
nynívojsko;
p°5°5'
hlåﬂﬂﬂĺe 0 Prekračovaní stanov
ch bran
na trhoch; vymáhanie daní B pzgĺatknvł ĺĺaãĺeż atĺuišovaní kvality potravin
a
e nu e iadosti Jána Specha o po
'
“°1°ﬂĺE P°°hﬂ'Hť jeho mŕtvolu na :ina orine sv. Hart'
koní pre kráľov sprievod dq zn°jm_
inﬂa zoznam.Povozníkov a

Kﬂncﬁptľł Ûůpiﬂľa PHPíBr, nemecká a 1a±±u;g4_

svedectvá o právnych konaniach občanov

výkaz o prijatých občanoch do zväzku mesta;

.

gistrátol; vyhláška magistråtu O po
0 ãšávnfůh konaniach občanov pred ma
nie prírúdnﬂã půhul a hnånú úradu vinnej b asti na bohoslužbách za odvráte

_

Conc.
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1 hratia1ã'5k1th tlačiarňazzfřaavaãíztggorskú královakú moestodrăiteľskú radu

v

ch
í

Ar

Vyšetrovanie krádeží a inýc h z l o činov ;

5

530

Koncepty, odpisy, papier, nemecká , latinská a maåarská.
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_

Híkﬂfê
zoznam ăhod apůaubazyäh
1
J

na,

o zákaze pracovať vo sviatočné dni (okrem nediel ešte 45 sviatkov, uvedených
v priloženom zozname); vyúčtovanie poplatkov na snemy; spor mesta s bratis
lavskou kapitulou o platenie desiatkov z mýta a prievozu cez Dunaj; nadstavb
pivovaru; vyúčtovanie mestského hospodárenia; opatrenia magistrátu na zame
dzenie požiarov; prijatie Ondreja Bonu do bratislavského cechu kožušníkov z
podhradského cechu; vyšetrovanie krádeží a iných zločinov; výkaz o cenách
potravín; nariadenie magistrátu o prísnej kontrole váhy pri predaji potravín;
výkaz poplatkov za výčap piva; výstavba mestských kanálov; výkaz o prijatých
občanoch do zväzku mesta; výkaz o predaných mestských pozemkoch a viniciach;

12601

:á ah

kov: PÛvodom.z låczdåňie bĺzãislavskeň tlačiarne; hláąenla ° usĺdlenĺ BH Gré
_
' p
Í“ P°tr1H°ĺ°h Pﬂd ottomanskú portu; spor ostri
homskeho arcibiskup s mestami Batislavou Modrou Pezink
J
.
tialavﬂ ú platenia deaíatkn
_
1
_ l
om a urom Pri Bra

Výučné listy; pozostalostné spory mešťanov; svedectvá o právnych úkonoch ob
čanov pred magistrátom; vymáhanie dlhov; sprievodné a rodné listy; vyhláška

hraničný spor medzi mestom a Rakúskom.

532

Svedectvá o prá vnych konaniach
'
.
ma
mešťanov pred magistrátom;
vymáhanie dlhov;
jetkové spory meštanov; hlásenie magistrátu Pre Uhorsku kráľov kú . t

Koncepty, odpisy, papier, nemecká, latinská a madarská.

Cone.

_

Kﬂﬂﬂﬂvﬁra ﬂﬂpiﬂx. Papier. uauaahá a laziuaxá.

cena.
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'

kopy; p°z°Bta1°3tné 'P°ľY Ü°ãťHH0V; ůprﬂva O poľovačkách na mestských
koch a vin
.
pozem'
_ o hradoc h;I povolenie otváracích hodín cez sviatky
Pre obchodníkov
e potravinami; majetkové spory meštanov; dohoda grőfa Pavle Balassu
.
fom ántonom.Grassalkovičom o kúpe domu v Bratisla 79í` nariadenie
'
8 srn
magistrátu
o vykonávaní obhliadok mŕtvol; hlásenie o výsledku moru dobytka

Vymáhanie dlhov; svedectvá o právnych úkonoch mešťanov, uzavretých pred ma
gistrátom; spor mesta s bratislavskou kapitulou.o desiatky z mýt; úprava to
ku Dunaja*'I sprievodné a rodné listy; pozostalostné spory mešťanov; odvádza
nie poplatkov na vojsko; ustanovenie za farára podľa patronátneho práva; po
verovanie osôb v zastupovaní mesta alebo občanov; výstavba kanálu od Vydric
kej brány k bráne sv. Vavrinca; vyšetrovanie krádeží a iných zločinov; hlá
senie o prácach typografa pre Uhorskú kráľovská miestodržiteľskú radu; uzatvo
renie Rybárskej brány (Porta Piscatoria); výťah z artikúl bratislavských mly
nárov; urgencia poplatkov na vojsko; vyšetrovanie v procese s falšovateľom
peňazí Filipom Weinbergerom z Bvorske; súhlas na vydanie kalendára tlačou;
žiadosť Michala Kerna o podporu štúdia na saských akadémiách v Göttingene a
Hannoveri; dražba pozemkov aciomov; štvorročné výkazy poplatkov z mýta.

T260ü

J hu

chala ` Lande
' .ú
'
'
`
H námestí': rzňzňam ãĺzĺĺsĺlezd
pre
vlnﬂhradnickych
r°b°tnĺk°Vi
avských lekárov; úprava na
vykonanie Výstavba
súpisu a ulíc
opi
su domov v Bratislave; zadanie prác geometrovi Heilbergovi na eyraqnanie príe_

žiadosť Ondreja Petroczyho, syna bratislavského

1752

Flo 1

”°h°'i5 °b1ĺ3å“ĺ' “H ﬂﬂplﬂtﬂﬂie ãlhﬂv; Bůhlﬂﬂ na všoãňĺe ňalzňňirĺiňňêiibu

Koncepty, odpisy, papier, nemecká, latinská a madarská.

_

zadanie opravy eu chylsv.

Baner Wahrﬂagůľ 5 Sﬂﬂﬂﬂlåßíou cudzích kniežat u bratislavského typografu ui

evanjelického kantora pre Madarov a Slovákov, o podporu na dokončenie štúdia
na akadémii v Jene; oprava domov na dunajských brehoch v okolí soľného domu
a potravinového skladu.

12599

ůłﬂﬂĺľ Půtruvin;
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Cone.
_ dlhov:_
vymáhanie
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o troch zriadenych farskych úradoch sv. Vavrinca, sv. Michala a sv. Martina;
vymáhanie poplatkov oi mlynarov; sprievodné listy; opatrenia'na ddržb b
_
dov, dvorov, námestí a ulíc; vyúčtovanie výdavkov a poplatkov
na vojskou upre
vzatie správy útulku pre chudobných od rehole sv. Antona mestom; prídel I pali
vového dreva pre nemeckého učiteľa v škole Na Vŕšku (in Monticulo) Jánovi Ju
rajovi Gmeinerovi_

tné SP0??
PÛ2°5ta1°5
'
* revízia
ăťa ov prga magistrátom:

_
*
' kľáůež i B lﬂýﬁh
51°č1n°T'
Vyăetrovﬂnlv
_
h k ° naniach me
B
,
E mýta;
meăťanov`
svedectvá
o
Pľåkﬂľc
_
_
ár 7»
Spury O plﬂtﬂﬂĺ_
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. _

_
preprava obi_ lie
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±'a1ave 8 spor 0 2HP1ﬂ*e“1°
' p°p lat
_
hú hrá
informácie mﬂglstr átu pre Uhors
'

kráľovskej aýpkv V HPHů1ă*1 “EZ Jur pr1_BTa 1
kUVi

Vymáhanie poplatkov od ry

háruv~

Ih

ľovskú miestodržiteľskú radu o sterýß P
.
_
'

rivilégíách mesta H O P0P1atk°°h za

ta farára v Lamači' POG ľa patronát
ăľaahhiahê domy v Brﬂﬂlßlﬂveŕ °bS“d°Ť1° “les
.
~
R li
takej
priekopy
V
0
0
mk
na
mieste
býVH1EJ
mes
_
neho práva; parcelácia P029 ÜV
_
_
_
_
h z protokolu PPUCESÛV ° krádeăiach a zločinocha C95 tov
vydrickej bránľa Výfﬂ

~ *
Vazna

_

~
_ SP“ ry
arè C za ' výdavky na ”°Jßk°›

ný účet za sPľ1EV°d
dﬂ
_
tabakom_
'
Stankovičom: 0bÛh°Önĺk°m 3
ta; proces s MateJÛm
_
_
kg I latinské a francúzãkﬂl
K_Ün_cEpt_y_ Ûdplgăľ, pﬂpler, nemeﬂ
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1755
_

'

t

*ČP

T2603

o platenie EÚ'

_ l| _ u,_ |

_

535

íckeho súdu v Bratia

lavg a vyslanie zástupcov
Určan1a termínu zasadnutia avern
_
'
'
h častí voJEHSkBJ Výßtrﬂůe' pr oces s MateÓÛm~St3n'
mesta; cenník jednotl1VýÛ
_ dlhov,_ P0Z°5ta1°5tn é apury mesta
_ vy máhanie
kovičom, obchodníkom
s
tabekom,
.
_
_
ob prijatých
do_zvazku mes ta ,
_.
' kråﬂﬁ ží a zločinov, Výkﬂﬂ 05
_
_
nov'1 vyšetrovanie
_
nam kníh tlačených v bratislavskej
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_

Cone.
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Svedectvé o pobyte v Bratislave; vymáhanie dlhov; pozostalostné spory meăťa
nov; svedectvá o právnych konaniach mešťenov pred magistrátom; majetkové spo
ry mešťsnov; poplatky mesta na vojsko; kvitancie o zámene peňazí grőfovi Tar
novszkému z V ar ă evy, opatrenia
' na udržovanie
` čistoty
'
v meste; vyšetrovanie
krádeží e iných zločinov; formula prísehy pri prijímaní do cechu kožušníkov
prijímanie do zväzku mesta; zoznamy brancov; voľba magistrátu' doh d
,
a bra
tislavských mãsiarov s dvoma viedenskými garbiarmi o dodávkach koži
z odobytka;
zriadenie manufaktúry majstrami stolármi (arcularii
výrobcovia skriniek na
ă parky), spor mesta Bratislavy
'
s mestom Vácom o platenie mýta cla a '
h
,
inýc
po
platkov, ktoré vymahajú od Bratislavčanov zúčastňujdoich sa na trhoch vo Váci'
_.
vybudovanie mostov na rieke Morave pri Devíne; úprava o zatýkaní tulákov;
po dmi enky pre chirurgov, ktorí ešpirujú na titul magistra a b opatreniach
zamedzenie moru dobytka; oprava ulíc, ciest a mostov v meste i mimo mesta'na
žiadosť mesta o odklad termínu splátky poplatkov do kráľovskej pokladnice vo
I
vyăk e 40 000 zlatých.
I

ta

výkazy o Pﬂplﬂtknc h mesta na vojßkůl 5°“
' Z reg istra); ZÛZHBE pﬂľských
_
iăevateľmi_ PEHHHÍ ĺVÝP15
tlačiarní'l PTÛÜEE 5 fa
'
I"D1C1.1 17573 úprava Ů
_
n elickom cintoríﬂﬂ

Koncepty, odpisy, papier, nemecká a latinská.
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KoncEPtF: ÛÛP15Y' papier' nemec
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'

m
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H saakých vojakov, pochovaných na eva J
'
územia; sve
.
' 1 úu krajín mimo cisárskehů
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alebo penaz
_
'
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dectvá D Pfestupüch na rímsżﬂkazĺäĺzeăťznov ' ubľtUV5ﬂíE chürých vojakov; apü
'
I
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_ haderníkmi
_
_ ov _ EP
roz h o dnutie mHEí5tľát“ ° _
fk medzi bratislavskými E Vleůenﬂkýml
'
'
trova v Mlľﬂßkeü~ d°11nE
H v Pečni (Pötschen)i Ûpãtľﬂﬂlﬂ
Premiestení mlľﬂﬂ 5 ÛE
proti šíreniu moru dobytka
.
ka a latinská

536

né spory mešťanov_

_26oT

_?6Û

ch
í

_
KÛncepty_ Ûdp13y,
papier, nemec kú_

v

_
_ Vľmåhﬂnle dlhov; svedectvá O PľÉVHY°h
_
1 a iných zločinov,
vyšetrovanie krádež
_
' tretom; VÝ5tHVbH mßstských studní pod vedením
konaniach meăťanov pred magie
.
._
ís
_
_
nákup vina prg pütľêby EES ta I
sprievodné H rﬂůﬂé 1
modranãkýůh WB35tr°v'
_ PU ukra dnutých a v Bratislava Pre daných obrazoch; P02°3ta1°5t'
ty; pátranie

Conc.

_

kú 'azdu z prostriedkov meste:

536
_
lekárske
hláse

Zabezpečenie výstroae PŤE uhůrĺi rgdičkv; zákaz Púßkľﬂﬂvﬂť P°m°° Pľl P°'°d°°h
ozostalostné spor? mešťanůvĺ

Ar

nie E vyšetrovanle prřčlny ãmr

prijímania dn

osobám`bez dostatočnﬂﬂ praxełá P h konaniach meăťanov PPEÛ mﬂßĺätrátﬂmi vy'
zväzku mesta; svedectvá o Pr Zﬂľc
DZ
pôrodných HS_S_Entíek_ hlásenie
_
'
lo inov; 2 Ham
ăetrovanie krádeží E Iných 2

Koncepty, odpisy, papier, letinská, nemecká, maderská e talianska.
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Cone.

538
Vyšetrovanie krádeží a inych zločinov; výťahy z protokolu procesov; majetko
vé spory meštanov; intervencia za vystavenie povolenia pre lekara z Paríža
aby mohol v Bratislava vykonávať prax; žiadosť O podporu na štúdiá na Altorfe
I
s k ej univerzite (Academia Altorfina); vyúčtovanie dodávky '
masa pre občanov
vojsko;
príkaz prijímať do bratislavského mestského ăpitála len chudobných
návrh na uvoľnenie zo služieb a z funkcie mestského senátora a pracovníka_Ar
I
chi vu mesta Bratislavy Juraja
' Bencsika
'
zo zdravotných dôvodov
ă t
; vy e rovanie
mãsiarov pre nedodržiavanie cien mäsa; sprievodné listy; vymáhanie
dlhov*
výučné listy; predpisy pre bratislavských mlynarov o zachovávaní čistoty sI
p or'adku
i
; opatrenia na ochranu lesov; intervencia za udelenie titulu majstra
mladistvemu synovi lodníka Juraja Tremmole; žiadosti o prijatie ze členov bra
ti slavskych cechov,* zoznam členov cechu mãsiarov; prehľady počtu členov jed
notlivych cec h ov podľa náboženstva,' siroteké
'
spory a vymáhanie dedičstiev
výkaz o mestských dlhoch z poplatkov na vojsko podľa port; hlásenie o zvere'
I
není vyhláãky o vysťahovení cudzích osôb z mesta.
J
Koncepty, odpisy, papier, latinské a nemecká.

._

230
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CDEB:

pozostalostné spory meăťanov; výťah z knihy procesov prajednávaných pred bra
tislavským magistrátomi výkaz o žobrákoch; prijimanie do zväzku mesta; vý

at
is
la
vy
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5P°'Y _ “°ăť““°'5
“'°d°°t'á °
Prijiman 1 e os ob_ d o zväzku maa±a~r Poßﬂﬂﬂﬂlﬂﬂﬁﬂé
.
tlačených knihách
Pľﬁfﬂľůh kůnanlach meăťanüv pred maglatrátomł hlżäãgäĺeodĺĺov' Vyšetrovanie
v bratislavskej tlačiarni; Bvriﬂvﬂůﬂć líﬂtľl 'F

UČHÉ lřﬂtľi svedectvá o právnych konaniach meštanov pred magistrátom; správa
o tlačiarenských prácach bratislavskej tlačiarne; oprava ciest ulíc a uúmaa
tři úprava o nových ertikuloch cechu medotepcov; sprievodné listy; vymáha

_ ;__ký_h _habån_

krádeži a iných zločinov; výstavba kasárne; zoznam anabaPt 3 1
.
_
h funkciou správcu pontő
sľychł žien v Bratislave, poverenie Adama Prospenný o
'
éh
za
výkaz zamestnancov rozličných
pro fesii (lekárnici, ohíľUľ80Vĺﬂl
_

H19 ÛEHÍ H PÛP1atkov pre vrchnosť od mesta;

I
rod é 1'
n
istý u učebná Gang
a is avských škol.
*ľ bľﬂtlßlﬂvskeg evanjelickej školy, hlásenie o činnosti br t' 1
KÛHﬂBPtľ: Důpísy, papier, latinské a nemecká.

näĺárĺ mäĺovenski obuvníci: Bﬂrbiari B PDČ 1 Půůľﬂ Håbﬂžﬂﬂﬂtvﬂí Výľﬂﬂ niekto
r5; c h hlrnouhorskýoh
o
mívßiu ich P°rt 5 tú
určenie
výšky
_ (slovenskýﬁh)
_
ui
zemku poplatkov;
na výstavbu
dohoda mesta Bratislavy s Bratislavskou župou o odo PB ÍPÛ e kláštor alžbe
Župného domu; obligácia magistrátu ne Půäľľtﬂﬂtlﬁ Subvänc 9 pr
_
tinisk na opatrovanie chorých; výťah zo zápisníka mestského lekára Karola RB?
gera z ruku 1670 o prilete veľkého množstva zvláštneho druhu hmyzu, ktorý prav
.

.

_

ůep°d°bnE rozãlruae múr'

'

ﬁí
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kﬂnänlﬂch mB5fHHﬂV Pľﬂﬁ mﬁßĺätľåtﬂmi

5 Anglicana Londinensis)

papíﬁrl

latínská

E

Br

Ûůpíﬂľj

žiadosť mesta o zníženia daní a poplat

kov; žiadosti o prijatie do zväzku mesta; žiadosti o prijatie do bratialayc
Ekýoh
cechov; majetkové spory mešťanov'u súpis kon í v meste a poddanských ab
_

na) a Kráľovskej londýnskej spoločnosti (Societas
51
(vo výpisu
je pozoruhodný ÛPÍB
mﬂﬂtßkých brán'
ulíc a nåm£sti);
úprava
prečle
_
u
*
h aľ
ie
nových
bratislavských rybárov a masiarov o predaji tovarov, sc v ovan
nur, prijatých do bratislavských cechov.
`
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SPPÍEVOŮHÉ lĺãtľi Vyšetrovanie krádeži a iných zločinov' rod é 1'
_
:
n
isty; vymá
hanie dlhov; výkaz o väzňoch v bratislavskej väznici; svedectvá o právnych

a mestského leká

záznam ąoktnăŕčfllĺiofêżcieżzs ĺšgžratoris Florenti

ra Jána Tůrkuaa' člena Rlorentskea 5po.° nos

výrúbenie poplatkov pre mlynárgv.

l
O
_
_
'
návrh na poistenie
mestského majetku
proti požiaru'
,_
_
_
_ _
_
_
_

Ûľﬂﬁhř

SP0? bPHtĺS1HVBĽýoh kožušnikov o miesto na trhu'

vaní _ chudobných v mestskom špitáli a 1 azarete;
`
Ûuﬂﬂdﬂkýßh mlýnoch pre ľadochod.

nEmckáÜ

'

hlásenie o umiagfﬂ

Illl

hlásenie o zastavení práca r

Kososotľ: odpisy: Pasiar, latínská a nemecká.
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Svedectvá o právnych úkonoch meăťanov pred Hﬂßĺãtľåtůmi
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kr' ' 41
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schvaľovanie Pľĺﬁﬂtýﬂh ÖIEHÜV 5°
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vrh na nové artíkﬂlľ ﬁﬂﬁhu mﬂĺãtľů' ry
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'hách
b tislavskej tla
nenie požiarov v divadle, hlásenie O Vľtlﬁäﬂﬂýﬂh knl
V ra
afa
čisrni
osamostatnenie
cechu. uhorských krajčirov; ~ EPU? ľÉb5k9h°
tY?°3r
_
_
_
Lang
o tlač
Jána Juraja Streibiga s bratislavským týpo3rafom.H1chalom
ererom.1atkov za
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Sťažnosť mesta, adresovaná moăonskému županovi, na vyberanie mýta a prs çymá_
h .
.
.
anie poplatkov od bratislavského kočiăa Michala Sperlingera' obligácie na
1
ZH
platenie dlhov meăťanov': povolenie výč epu piva,
'
'
vymáhania dlhov, žiadosť
o
povolenie na prístavbu domu smerom k ulici; majetkovoprávne spor mešť
y
anov;
dražby majetkov meăťanov; splnomocnenie na výplatu peňazí; svedectvá o vdov
skom stave; tabuľka o väzňoch uväznenych v bratislavskej väznici za I. polrok
Il'
i
uz u
u
, kontrola masiarov,
prijímanie
do zvazku
mesta a do bratislavských
ce
chov; žiadosti o úľava z obvyklej taxy pre škody spôsobené povodňou Dunaja'
dadičské spory meăťanov; vymáhanie nedopletkov; oprava a zväčšovanie vino ll'
hradníokaho domu; oprave podzemnej väznice a zvýšenie mzdy strážcom väznice;
odovzdanie deputátneho dreva bratislavskému kanonikovi; opisy osůb, ktoré ušli
_ z väzenia; hlásenie o likvidácii nákazy dobytka; výkaz o vyrúbanom d
reve od
poddanych stupavského panstva v Záhorskej Eystrioi; vymáhanie testsmentárnych
dlhov; súdne exekúcia; testamenty; vyšetrovania zločinov a podvodov; zatý
kenie pre po d vody, vysvedčenia o službe; trestanie bičom za vyplácanie fsl ã
nymi peniazmi; prevencia proti moru; väznanis tulákov; hlásenie o vzrastajú
caj drahote naturálií a potravín; oprava ciest; vyžiadanie ú re
d
p vy o Uhor
skej kráľovskej miestodržiteľskej rady, či má mesto poskytnúť sngliokému krá
ľovskému sekretárovi informáciu o existencii bratislavského stolára Krištofa
Verha nna,' odpove d anglickému
'
'
sekretárovi;
pátranie po väzäoch ktorí ušli
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vazníc; svedectvá o meătianstve; potvrdenka o kúpe ovsa; kontrola lekárov
a l ekárnikov; povolenie pre Wolfganga Kempelena že si može zr' d'
'
a
is iť továren
na výrobu vlnených látok; úprava o riešení cigánskej otázky
aírctahê 5 ur
P Fi
revízia komornych účtov; povolenie zbierok pre vyhorelcov. 1

Br

1

vymáhanie dlhov;

P0

12515

1759

Conc.

545

Tabuľka o väzňoch za II. polrok 1768; výkaz o príjmoch mesta; výkaz o spa
ľůﬁh Pľﬁãﬂůﬂåľﬂﬂýﬂh PDĽH 1768; oprava ciest; vyšetrovanie sťažností meăťa
nov; vymariavanie lesov; cenzúra tlačených kníh a konfiăkácia zakázaných knih
zaplatenie mzdy učiteľovi v škole na Uhorskej ulici (Obchodná ulicaJ; priji
Í
manie do zväzku mesta a do bratislavských cechov; majatkovoprávne spory maăťa_
H0?? Eåﬂﬂﬂmľ 0 Pﬂpravách; dedičské spory meăťanov; hlásenie mestského fyzi
ka o likvidácii akútnych a epidemických chorôb; výsadba vŕb a ovocných stro
mov; kontrola mäsiarov, mlynárov a lekárnikov; vymáhanie dlhov. výkaz O súd
,
_
“feb rﬂzhůdnutĺach za PÛÍ 17535 BPor medzi obchodníkmi a namackými klobučník
mi; súpis bratislavských lekárov; povolenie zriadiť mlyn na Dunaji' úprava
o vyvoze dreva z lamačskych lesov a o transportovaní dreve k brehom D'I
'
_
unaja*
dražby majetkov meãťanov; zriadenie slovenskej školy; reápektuvauía prEd;i_

235 _
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at
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opis zločinca, ktorý ušiel z väzenia. ozna.
hbd 1
strov inkorporovaných z iných miest;' hlásení: :esteze åﬁãgzvklażšizrakľcä fag;
'
5
z o vazno
v mest s kej vazn
“ 1 ci, majetkoprávne záležitosti mešťanov; úprave c dutých mia
rach; žiadosť Paczka O povolenie zriadiť novú tlačiareň' sťažnosti na vyhura

cov o zákaze prijímať tulákov do cechov; hlásende ouškodách, ktoré utrpeli
plavčíci na lodiach pri plavba s tovarom dole Dunajom; sirotské spory; re
verzy; svedectvo o prepustení poddanáho a o jeho prijatí do bratislavského ce
chu remenárov; poskytnutie dreva mestekému komorníkovi na stavbu domu.
Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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Sdpis obyvateľov za rok 1769; svedectvo pre študenta Jána Prunho o čestnom
pôvode; nájomné zmluvy na mestské zariadenia; prijímnie do zväzku mosta a
do bratislavských cechov; úprava brehu Dunaja drevenou hrádzou; tlačenie ne
meckého kalendára u bratislavského typografa lichala Landerera; oprava ciest;
pozostalostné spory mešťanov; majetkové spory mešťanov; výkaz o dokončených
sporoch v roku 1169; sprievodný prípis murára Hateja Walecha o odoslaní ná
kresov novopostavenáho blumentálskeho kostola s projektami Uhorskej kráľovskej
kancelárii; sirotské spory; nariadenie vyhýbať sa zakázaným.hrám a trestaným
osobám; výťah o príjmoch mesta k žiadosti o zvýšenie mzdy; prevádzkový spor
klobučníkov s obchodníkmi; výkaz o ročných príjmoch a výdavkoch mesta; ine
formácia mesta pre Ûstrihom o zavedení a platení kráľovského cenzu; majetkové
spory Erdådyovcov s Keglevičovcami; kontrola mãsiarov; _hláaenie, še v moste
sa nenachádzajú veriaci gréckeho obradu nezjednotených, ani ich biskup; kone
trola lekární; svedectvá chudoby; výstavba blumentálskeho kostola; taka od
novopostaveného pontonového mosta; propagácia výsadhy morušovníka.
Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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Prijiiﬂníﬁ cudiíeh 'j3tr°' 5° bľatĺﬂĺﬂfﬁľýůh Gechov' svedectvo o potopení 1
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Duna i' d
'
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'
Ú t Éhﬂůﬂ ° Vľﬂfiíﬂfﬂﬂi sréﬂkﬂhﬂ (srěehuxazaliehahu) hlèru
príslušníkmi rovnomennej cirkvi; zákaz prijímať cudzincov a tulák
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ovú:: hit a
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Íaﬂých
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týždenných trhoch na utorky B aﬂbﬂtyi výstavba a údržba mostov v P Í Žvsľích
(Engerau); sprievodné listy; výkaz o počte bratislavských 1odníko: rlaåĺe
ich nosnosti; urč 1
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H
Uhorskú kráľovskú Ľĺeﬁtzãíêiišgškãa ralãdnú
prãpravu
tovaru;
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.
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?ýkaz o potrebe chleba, mky a iných potravín' návrh
5 `
SÍým.úradníkom.ĺcancelistae et acceasistee cance1ariae?Ť zlzľãgla piatu; mest
»
Eagle r tu;
gĺáãﬁnĺg °b;Í:1°Ük“ Íﬂﬂľľﬂlľ Pekárov a o zásobách obilia e múky; zamietnutie
a os
o
teľov Blumentálu o povolenie 1 bod é
'
o bratislavskom občianstvo; zråľovo povoleãiz pr: :O Predãüa vína; svedectvá
hodne čapovať víno; hlásenie a eýakyte 'ru dohytk B.byvzĺedov Blumentálu slu
ponovať peniazmi z nájomného z Kempelenovho pontånového mższať Ovgzvﬁlenie dia
urazil hoﬁtinﬂkéhﬂ K ěiernﬂmnkĺeãﬁvĺaznĺšãåz ízloża Prãêi Žadporučíkovi, ktorý
js rov
at slevskéhu each
so
eﬂý
povodnou
Dunaja;
oprava
podhradskýohuulíc
HÍEÛYF Výkaz o škodách spo b
ch '
”
Obuv'

Zrušenie taky za lietajúoi most a nová taka za novopostavený pontönový most;

.I

'Q

shall cprinúšúzgýaúiia Íĺżĺĺuĺĺšżãáclåz
ž1°d°'ť °vaznov
f'Ž°°°“i°
”1°"““*°5
ro n ›., Ja'
vyšetrovanie
a zločincov;

ta

Zvýšenie obvyklých dávok od roku 1765 na dva denáre; rozhodnutie o prenájme
pivovaru na zlikvidovanie dlhov; vymáhanie dlhov na taverníckom súde; protest
proti požiadavke továrne na vlnu a bavlnu z Čiech zložiť tovar v Bratislave;
majetkovoprávne spory mešťanov; prijímnie do zväzku mesta a do bratislavských
cechov; dedičské spory meăťanov; nájomná zmluva mesta Bratislavy s Pešťou a
Budínom na pontonový most; vyšetrovanie sťažností mešťanov; pozostalostné
spory mešťanov; propagácia výsadby murušovníka; hlásenie, že v Bratislava
sa nenachádzajú kňazi, biskup, ani kláštor gréckeho obradu nezjednotených; ta
buľke o vãzňoch za I. polrok 1769; ziadosti o zvýšenie miezd; kvitancie na
prevzaté peniaze a dlhy; kontrola mãsiarov; zníženie stavu advokátov; vý
stavba novej budovy pre vojakov namiesto zdravotne nevyhovujúceho domu Zlaté
ho kríza pod hradom; kriminálne procesy; výstavba blumantálskeho kostola;
intervencia za zmenu trestu pre odsúdených na smrť obesením na nútená opevno
vecie práce; vyšetrovanie zločinov; kontrola lekární; sťažnosti na dovoz
cudzích vín; popravy previnilcov; kontrola pekárov; svedectvá o meštianskom

Br

1769

I'

nia mýtﬂi 'B5°tk°VÉ SP0?? meåťanov; sťažnosť krajinských povozníkov na ryba
ranie mýta V Ruﬂﬂvﬂĺﬂůhi Bůůﬂﬂ ﬂlikůﬂĺﬂi Prijímanie do zväzku mesta a do bra
tislavských °'°h°V5 P°ÜĺﬂﬂBVÍB HH 57156515 Platu mestskému tyzikovi; oznam
0 Výlľľtﬁ ﬂBPPﬂ7ýßh PIĎBBI; určenie cien strukovín; sirotské spury. posviac
ka domu
ta
éh
.
'
_
' PUB 'an ° ku kaP1nk° 3" Kﬂtﬂľĺﬂľu kontrola pekárov; súpis huu±aľ_
ﬂéhﬂ mﬂﬁﬁtkﬂ kňaza gréckeho obradu nezjednotených Ambråza Pampsra; taxa za
dlážﬂﬂﬂĺﬂ ulici Prenájom.pont6nového meta; kontrola lekárnikov; Bpráva mest
ského úradnéh° 1 0 kár B ĺPhyeicus) c_imunlte
'
*
.
Ambroza
Pempere, knaza
grěahahg ab
radu nezjedn t
ah
ú
Duna _
.
.

i

„L

rąu _ uf

l

_'

H

hl

236

.
' ká a nem ecká.
KÛncEpty_ Dúp15y,
papier, latina

H. 248 369/cuuu.

Ú PP eva o zabezpečení zásob chleba
. pre zimné o

bd b'

°

554
_

súpis Obyvatêľüv podla

O IE:h na prepravu kráľovho SPP ie

5ůP15 lůdnĺkův schopný?

zhabanĺ vytlačeného ka

“ÛÜUÍ aágübüvaníe meSta.Db1łĺm a ch}ebÛm,ov:š:::2iedĽažby nehnuteľného maåeĺ'
lendáro v slovenskej reči: informácie olP ovolenie pre Ferdinanda Sígla na _
ku len v prípade vÍPlaty dlhov veriteloma .P .ensís)
žiadostí O prijatie za
štúdium na univerzite v Lipsku (Academiĺ Žêpsihlásenåe O výsledküch revízie u

členov SPGIÜČHÛSĽ1 °b°h°d“ĺk°v V Era t 15 H

'

.

_
. úprava na zamedzenie prívhﬂﬁu ÛUdzích t
bratislavských lekárnikova
_ _
'
1 t' ská a nemecká.
Ür151ná1y, koncepty, odpisy, Papier: a in

ulák v.
O

555
anie zástupcu

u

d

h obcí'

rodné lis

5PľĺÛ'°Ûné listy;

návzh HE HÛÍBpĺ:t;n2±yd1hov_

Übllg C19 na 5

.

dohoda mesta so §19

.

*

u evňovaccj brá

`

m
es

leba. prﬂtaat proti zriadeniu
P
fanom Ormosßůľm U důﬁávkach ch
'
_
r O platenie mýta* svedectvo O
HF Ľcetaractesł na ostrove Bruck åﬂßl' spo ?._
'
,š lá h a kvali
h
l térii
informácie o ko c
JungbB§e;ad11ÜOPÍ±:;Ě:e
:názvy divadla s Františkom.Krimerom; in"
' výhre
fírásiiAntona
učiteľov;
0 0 H °
_
h
vincií do Bratislavy H O Btﬂľﬂßt'
formácia o úteku hladujúcich zo susednýc. Pro
H
.
”.
zhod
1ĺ1i"0S'ľ.1

1 h I udelenia koncesia
Pre Mlﬂhalﬂ
Stﬂszrﬂ HB_ ﬁ1ﬂč1“'°“'
r°taní
H
_
ú rava G svã

D H C

nutie o očistení sochľ sv. TroJ1BB Pľﬂů V3dr1°k°“ bránnu'
sviatkov.
' .
KDncepty_ Dąp15y_
papier, latinská a nemec ká.

1773

v

N. 182 278/Cone.

P

556

ch
í

.
dávani aúdnych rozhodnutí mestským NBS istrá
Informácia o formách a írakãrzĺštäšch opatreniach; úprava O Ošetrovani eho
ION; ú P rava o hľßĺﬂﬂłﬁ °'z
nie dlhov'l
_
t 15 v a murárov
vymáha

SP0? mﬂJ5*f°” °“°h“
B ° r°
'
_
.
L . vého mosta' zásobovanie PB károv obilím a
informácie o stave a úĺrãbã ãšnhﬁżã platenia Lúplatkov; nariadenie o zborení
sú P is domov os o o E 0
múkou;
ul
.
výkaz 0
*
'
P
dhr
dím
a
Podhrsdskou
icon:
doméekov v mestskeã PP1Ek°Pe medzi O
E
.
.
re urážky na cti.
bratislavských autentických mierach: PYÛÜESY P

Ar

:ýah uhudubných;

'

Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemec

kál

N. 1 145/Cone.

558

výkaz prác v bratislavskej tlačiarni; svedectvá o právnych konaniach meăťenov
pred mgistrátom; hlásenie o výsledkoch kontroly u pekárov; vymáhanie dlhov;
výťahy z protokolu sporov a procesov prejednávaných pred magistrátom; žiados
ti o povolenie žobrať; výkaz o väzňoch uväznených v bratislavskej väznici;
výkaz o prijatých občanoch do zväzku mesta; hlásenie o príchode Jozefa Hohen
rainera, vykázsného z Uhorska pre zmenu náboženského vyznania; výkaz o príj
moch a výdavkoch za zriadenie nového chudobinca; prijímanie do bratislavských
cechov; pozostalostná spory mešťanov; vypočúvanie svedkov v sporoch a proce
soch; hlásenie o prácach geometrov Ondreja Kreidinåere a Jána Nestera v súvis
losti so stavbou nemocnice; výkaz o opravách ulíc roku 1772; dražby meštian
skych domov; predaj Fischerovho domu a kaplnky sv. Kataríny na verejnej draž
be; sprievodné listy; vyšetrovanie krádeží a iných zločinov; zásobovanie
mesta mäsom a múkou; spor medzi mlynármi o polohu mlynov; dohoda mesta s bra
tislavskou kapitulou o platení desiatkov z dunajského mýta; hlásenie o čisto
te ulíc a námestí; hlásenie o smrtných prípadoch pri pdrodoch; žiadosť vie
denskéh typografa Tomáša Trattnera o rozšírenie tlačiarenskej koncesia aj na
Uhorsko.
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Proces s garbiarom Martinom Hellem pre falšovanie peňazí; žiadosť obyvateľov
Blumsntálu o povolenie slobodného výöapu vína; informácie o výsledku revízie
pekárov; hlásenie o rozširovaní chorôb (morbus Petechia1isJ; úprava Podhrad
skej cesty (via Subarcensis); informácie o gréckych obchodníkoch v tureckom
poddanstve, ktorí obchodujú nie s Turkami, ale s inými cudzincami; dispozície
na manipuláciu s arzánom a inými jedmi; rekurz mesta edresovaný Uhorskej krá
ľovskej miestodržiteľskej rade o údržbe a oprave ulíc v Podhradí; udržovanie
ostrova Petržalky (Engerau); zásobovanie mesta chlebom.a múkou; výstavba pi
vovaru a podhradských ciest; hlásenie O výsledku kontroly mäsového trhu; sprá
va mestského mgistrátu, že v Bratislava nie je žiadna konfederácia Poliakov;
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Súhlasy na uzatvársnie manželstiev; úprava o preložení trhov v pípade, že tr
hové dni padnú na nedele alebo sviatky; voľby mestského magistrátu; povole
nie predávať mäso v nedeľu a vo sviatky a zabíjať dobytok pre chudobných; po
stavenie maštalí v okolí Blumentálu a na ostrove medzi mestami (insula Inter
pontalis) na prehliadky dobytka; pátranie po falšovateľoch peňazí; vyslanie
dvoch majstrov cechu murárov do Viedne na revíziu majstrovských prác murárskydi
toverišov vo Viedni; kontrola váhy chleba; zhabanie liekov (Pulver Antspasmo
dici), predávaných istou Viedenčankou; výkaz o väzňoch uväznených v bratislav
skej väznici; odsúdenie vojenského dezertára na desať rokov nútených prác;
výstavba podzemného kanála od poštového domu a jeho napojenie na verejnú prie
kopu; povolenie na predaj skla e zriadenie skladu pre českého sklára Jána
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rinca; hlásenie o vyhotovovsní falšovaných listín.

K once? t3. odpisy, papier, latinská a uamBcká_

Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

12522

H. 1 153/Conc.

1774

m
es

Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
1774

N. 154 281/Conc.

562

ch
í

v

Žisdosť Karola Emanue l a Fischera o prijatie medzi bratislavských pražiarov ká
vy (caffee cootores); výkaz bratislavských lekárov, chirurgov, lekárnikov a
pôrodných asistentiek; opravy poštových a mýtnych ciest; prenájomná zmluva
s Hichalom Spechom na meštiansky pivovar; voľby členov mestského mgistrátu;
výkaz väzňov v bratislavskom väzení za I. polrok 1774; súpis príjmov kostolov
'
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Pátranie po dvoch Turkoch, ktorí ušli pri preprava z lode do mesta; svedectvá
o prestupoch Turkov na kresťanská vieru; rodné listy; svedectvá lekárov o
kontrolách v lekárňach; výstavba tržnice na mäso v priestore mestskej prieko
'
py; hlásenie, že bratislavskí
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lajetkové spory mešťsnov pre d mag istrátom', výkaz o osobách prijatých do zväz
ku mesta; vymáhanie dlhov; hlásenia o kontrolách s súpise zásob múky u.peká
rov; vyšetrovanie krádeží a iných zločinov; výučná list; pozostalostné spo
ry mešťanov; kúpnopredajná zmluvy; opravy ciest; informácie o optreniach
na zamedzenie moru dobytka; vyradenie anglického vaternáho mlyna v Blumentáli
z prevádzky; úpravy o zverej'ňovaní cenníkov potravin; pridelenie Pichlovho
domu kláštoru uršuli nl'ek', hlásenie, že batislavský typograf Iichal Landarer
vydal tlačou knihu Da iure civili criminali áustriaco bellico bez predbežného
'
' ká rameno (Pät
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a rozšírenia modlitebne íoratoriuml pre obyvateľov evanjelického vierovyzna
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Koncepty. °ůP15Yl Pﬂpĺﬂr' latina
1776
Žiadosť mesta Ů O pus
d

roch a Procesoch PreJednávsH3ch Pred mestským maglstrátomi žiadosti o pr1JB
tie do zväzku mesta a za členov bratislavských cechov; súpis príjmov učite

ľov; vymáhanie dlhov; pozostalostné spory meătanov; vyúčtovanie výdavkov na
opravy ulíc v roku 1776; žiadosti o oslobodenie od platenie mýta a iných po

platkov' sprievodné
li s t y,' odhad starých mincí,
'
'
Í
objavenych
na Ormossdyho
po
zemku; u výkaz o vysledku
kontroly pekárov a ich zásobách;
žiadosť
o povolenie

Predávať pred Vydrickou bránou uhynute ryřľi informácie o priebehu Priprav vý
stavby nového kostola pri mestskom ăpitali sv. Ladislava; oprava sochy panny
Márie na námestí pred kostolom sv. Spasitele (jezuiti); informácie o pohybe
berona Einského v Bratislave.
.
'
'
Koncepty, odpisy, papier, latinská s nemecká.
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nie koncesia na obchodovanie Püšﬂým PľE°h°m5 lnfĺrĺ ízkéão typografa Jána ui_
kupca Ernesta Klopfstocka o vytlačení kníh u hra; ãhĺadía Smarüm k Dunaju;
chala Landerera; vystavba Podzemného kanála od o Ů bčanmí* sprievodné 1ía_
5?EdEct„á Ú zlužauí prísahy vernosti cudzími štátnymi 0
' _
.
kéhg magistrátu O PÜSĽUPE PÍ1' 9°C hovávaní mrtvľﬂh*

úpravu dunajských brehov; úprave poplatkov za prijímanie do zväzku mesta a do
bratislavských cechov; vyšetrovanie krádeží a_inych zločinov; výkaz o spo
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Povolenie pre Šimona Resinetza na maľovanie; subvencia na výstavbu hrádze a
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H . 1 1 39/ C onc
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TH h pred '
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väznici v V druhom
pO1_
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Peãlﬂ

177?
H. 166 311/Cone.
' 571
.
Hlásenie o dražbách viníc a vína; zekúpenie pozemku pre nový cintorín; hlá
senie o voľbách magistrátu; súpis poplatkov na farárov a organistov, resp.
učiteľov', žiadosť o p ovole n i e zr i adiť
' sklad na cudzozemské vína; ustanove
nie Jána Jesenského za vajnorského farára p odľ a pa t ronátneho práva; oznam o
vyslaní dvoch zástupcov magistrátu na kontrolu účtov vajnorského kostola; prí
prava na spojenie predmestí s vnútorným mestom; zamedzovenie tuláctva a žob
rania; úpravy na udržiavanie čistoty mesta; opravy ulíc; príprava budov pre
pre podporu vyhoreného mesta Kis
umíaatenĺe nár°dný°h škôl', povolenie zbierky
'

marian (Eiaeuatadt›.
_

Koncepty' Ddplsyi papier' latinská H nemﬂcká_
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P1VÛVErí
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dr Eva; vyúčtovanie mestského hospodárenia za roky
venie
PTE Stráže“
_ 1771
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N. 312 449/caha.

572

lnformácia ăopronského magistrátu o príjmoch z poplatkov na týždenných trhoch;
majetkové spory meăťanov; výkaz o vysadenyoh ovocných stromoch v meste; hlá
senie mestských ﬂyzikov o výsledku kontrol lekární; potvrdenie o geometrickom
an Í Ú omov a pozemkov na prípravu spojenia vnútorného mesta s predmestiami;
vystavba domu pre mestského stráž n ika na polostrova Griechenau; výkaz o príj
moch fary v Bratislava a v Blumentáli, Lamači a pri mlynskom moste (pons mola
zamﬂr

r_±
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Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemeciä.
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*ĺ°d°“ť t7p°'

grafu Kriaziáne Speisera o povolenie tlačiť kalendárﬁi Búpĺﬂ mBŮít°ľ°' d°m°"
ktorí prejavujú záujem o zavedenie podzemného kanála; Pﬂﬂiľtﬂﬂtĺa BBHB ?r°_
vujaho; výstavba domu pre merný úrad za Uhorskou bránou; výstavba ăkolskeü
budovy; hlásenie o voľbách magistrátu; SP0?? 0 ﬂýtﬂi hláﬂaﬂĺa ° knĺřnící
Dávida Krisára; všeobecná amnestie pre vojenských dezertérov; hlásenie 0 cb
jsvení pokladu na pozemku mestského lszaretﬂi Ûůvãdzﬂﬂĺß Bůﬂﬂ H ÛVSB Pľů V05“
sko; hlásenie o pestovaní hodvábnika (series culturai; ÚPÍEVB 0 PÛÜĎÛVÚVHUÍ
zo zdravotných dôvodov do 24 hůdĺﬂi P°P1Htk3 na V°j5k°5 'ĺŤčt°'aníe 8ub'en_

cie na stavbu pivovaru;

zastavenie práce v mlynoch na Dunﬂal PPE Hßůﬂﬂľﬂtﬂk

v

vody.

Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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Hláaauia o výsledku kontrola Pﬂkårﬂv B U Bﬁﬂfﬂ iﬂh “5B°“ “kľi
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` 3 Pre ú 33' '°ľný° h P ozem
Výmáhanie dlhov; Povolenie predávať viﬂﬁu. Ûhůdﬂﬂtﬁŕle
.
_ uaaty s vo vonkajších predmestiach," vy á e tr ovani e krádeží
ku? půzdiz Račlanazaa
ké
a iných zločinov, spor? U P0P1ﬂtĽU 25 Pľﬂchůd C95 Dunaa' d°v°z cudznzemß _
hu eine pre vnútromestskú potrebu s pre hostinec Červená hviezda, vyelenie
dvoch zástupcov mesta do Viedne na riešenie závažných mestských problémov, vý
.
.
5 t _
kazy o sporoch a procesoch prejednávaných Pľﬂů mHE%5tľÉt°m1kýúãr:;:h:v°n: ::h_
ňovsni drevených domov z dunﬂüﬁľéhﬂ hranu? zvýšenia dunajs C
_ ,
b
ranu proti povodniam; súpis bratislavských obyvateľov; VÝÍHB ° Vaﬁnﬂch V Ťa
tislavskej väznici; mienka mestského ﬁyzika na otvorenie cintorína sv. Jána:
*
'
ąaúičakê spory meáťanov; žiadosti o prijatie
do zvazku
mesta a do bsti s l av
ských cechov, resp. o povolenie obchodovať.

1779

Žiadosti o prijatie do zväzku mesta s do bratislavských cechov, resp. spolku
obchodníkov; informácie o prípustných rozdieloch pri zameriavaní mesta; do
hody o prenájme mýta; hlásenie o výsledku kontroly pekárov a ich zásoby obi
lia a múky; majetkové spory mešťanov; vymáhanie dlhov; dodávky sena pre voj
sko; konfiăkácia latinských kalendárov tlačených u bratislavského typografa
Hichala Landerera, ktoré pripravil František Till; informácie o predaji zaká
zaných kalendárov v Liptovskej župe; dodávky ovsa, resp. jačmeňa pre vojsko;
výkaz o vãzňoch v bratislavskej mestskej väznici; vyšetrovanie krádeží s iných
zločinov; rodné listy; súdenie vojenských dezertérov; návrh na povolenie '
tlačiť kalendáre v Bratislava a Košiciach vzhľadom na Speiserovo privilégium;
hlásenie o Jánovi Stecklovi z Pardubíc, odsúdeného na banícke práce v Uhorsku,
pre odpadlíctvo; hlásenie o pekároch, ktorí opustili službu u kráľa a ponákli
službu pre mesto; kontrola platenia tridsistkov bratislavskými obchodníkmi;
pátranie po vojenských dezertéroch; dohoda o prenájme nového mosta na ldynskom
ostrove (Ľühlau); dodávky sena pre vojsko; výkaz bratislavských obchodníkov;
úprava o zriadovaní krýpt a cintorínov a o zmenách ceremňnií pri pohrebooh;
zriadovanie mlynov na dunajskom ramene; zadržanie dvoch Poliakov putujúcich
do Ríma, podozrivých z tuláctva.
'

Kﬂncaptyl udpiay, papier, latinská a nemecká.
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predaj pozemku pri Vydrickej bráne.
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ného lskťa sukna na vojenské šaty;
ris); informácie o cintoríne sv. Jána, uzavretého od čias P00h0VåVﬂnĺH 3°mr"
lých na infekčné choroby; vyúčtovanie za demoláciu domov v okolí Éľůľíůľﬂů
brány
hlásenie o tlači kalendárov bratislavským ĽUP°5ľBf°m Krĺ5t1Ûn°m*SP°1'
'
rnard L'
rﬂ
aaram; výkaz o cenách a množstve zásob potravín, žíﬂãůßť BB
5 “W5
U pgealauia zriadiť si továreň na výrobu vecí z hodvábu; diĺgpzißíã 0 Pľĺlzš
žení obilného trhu z pradmestia Blumentálu k Uhorskeü' bľůﬁﬂ
°r t 5 “n33 r c .
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H. 123 249ĺCunc.

577

Zbierka pre požiarom postihnuté osady Košickej, Pápskej a Yeszprémskej župy;
ohodnocovanie domov; informácie o Eliáåovi Torbajovi, palestínskom.kniežati

de konte Libano, ktorý sa zdržuje v Batislave;

informcia, že v meste nebolo

ubytovaná petrovaradínske vojsko; cenník múky a chleba; sprievodný list pre
študenta Samuela Porubského na univerzite v Göttingene; spony o platenie mý
ta; výkaz o väzñoch uvãznených v prvom polroku v bratislavskej väznici; vý
žiadanie mienky magistrátu, na žiadosť typografa Františka áuguetina Paczku,
o povolenie zverejňovať správy uhorským tlačiarenským spôsobom; ustálenie pev
ných mier, používaných v Batislave; rozšírenie mestského nočného osvetlenia;
výstavba mosta za lamačom smerom k Stupave; trestanie osôb, ktorá sa mrzače
ním chcú vyhnúť vojenskej službe.
Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

575

Odročenie termínu zasadanie súdu; skladanie prísahy vernosti osôb z tureckého
puúdauatva; hlásenie o bratisvalských suchých a tekutých mierach {mansurae
sridae et liquidae); informácie magistrátov miest Budin, Paăť, Székesfehérvár
Ráb, Košice, Debrecín a ŠOPTÛH 0 Vľbﬁľﬂnĺ P°P13tk°7 Pri týždanných E Sviat°č'
ných zrhuzh; revízia mestských hraníc; hlásenie mestských fyzikov o kontrole
lekární; meranie pozemkov (zememeračské práce); SP0? iľpůßľﬂfä Hľĺﬂtĺåﬂﬂ SPEÜ'
sera so spolkom typografov o tlač a predaj kalendárov; informácie o cene jed
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N. 250 361/case.

518

Vyúčtovanie vojenských poplatkov z port; hlásenie o odchode popa gréckeho ob
radu nezjednotených do Viedne; žiadosť bratislavského typograta Kristiána
Speisera o odvolanie privilégia, udeleného na desať rokov Michalovi Landerero
vi tlačiť kalendáre v štyroch rečiach; predaj bratislavskej bavlny do Viedne;
informácia o poštových poplatkoch.
Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

I.

244 _

N. 1 113/ceno.

Informácia o ubytovaní petrovaradínskeho vojska v Bratislave; hlásenie o vý
s l e dku kontroly pekárov a o ich zásobách
_
múky a chleba; výkaz o osobách pri
jatých do zväzku mesta a do bratislavských cechov; povolenie zbierky PPE GUY"
va t e ľ o v sliezskej obce Jägerdorf, postihnutých prírodnou katastrőfou; vymáha
nie dlhov; pozostalostné spory meăťanov; založenie fundácie Benedikta Szen
dreya na výchovu sirdt po bratislavských obyvateľoch; výkaz o vaznoch uvazne
ných v mestskej väznici; vyšetrovanie krádeží a iných zločinov; sprievodné
listy; výkaz o Cigánoch, ktorí sa zdržujú v meste; hlásenie, že v Bratisla
ve sa nepoužívaju peniaze zv. Karta, Vonyas ani Magyar forint; používanie me
dených mincí v meste; výkaz o more dobytka; súpis ťažných koní; výkaz o spo
roch s procesoch prejednávaných pred mestským magistrátom.
Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
1780

N. 119 261/Cone.

mestského cestného inspektora Michala Schornsteinera o stave ciest.
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Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

N. 262 369/caha.

tý az? O sporﬂch 3 Průcesﬂch PTBJBÜHÉVHHÜCĎ Pred magistrátom' s ri
d
ty; výkazy ° pekár°°h5 ĺnfﬂľmáﬁĺﬂ Pﬂštianskeho magistrátu d uvžd ev: :É lís
tov a divade lný ch h'ier:' d odávky kamena
” na opravu vajnorských
.
za“ informá
oncar'
ciest;
cia o žiadosti rimskokatolíckych obchodníkov o zníženie stavu obchodníkov na
60 jednotlivcov a o zachovaní rovnakého množstva katolíckych
"' '
členov; informácie o civilizovaní mladých Cigánov E
1 h
a evanJel1ckých
,
o c
.
vyžiadanie informácie o diferenciéch medzi uhorakýmí a víedzĺzﬁšĺř ľřmeoláma
1 mierami.
Kﬂnceptĺl Üﬁpĺßľl Pﬂpíﬂr, latinská a namooká,
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nich je povinný pbakytﬂvať Ízgky ZŠ:ocn
Seĺsela
Stegmillera, ktorý z
ciam* a Gottfrída
5
roch; povolenie na žobrsnie pre obyvateľov desíeêíznãů Po voaenských dezerté_
žiarom; informácie budínskeho magistrátu.o druhoch miľbovéhou zničaného pu
potrebných na ich zhotovenie; zriadenie nového mlyna :Z B :ah E o materiáloch
v
Bkům PÍVÛYHPH;

hlásenie o voľbe magistrátu;

rodné list? O aký poťah V maat
'Ú

Kuncaptľł ÛŮPÍBFI PHPĺﬂľ: latinská a nemecká,

581

Podpora pre požiarom postihnuté mesto Bezno; hlásenie o mlynoch na Pálffyho
ostrove Horné pálenisko (Ûberbrenner), patriacich pod právomoc župy a nie mes
ta; informácia o zložení prísahy Magdalény Bähmovej, že sa zrieka Kalvinových
bludov; dražba nájmu mestského pivovaru; sprievodný list pre profesora kres
lenie (ars nelineatoria] na národných školách; hlásenie o zlapaní tureckého
Pﬂůdaného na lietajúcom moste, ktorý vraj hodlá prestúpiť na kresťanskú vieru;
žiadosť výrobcu ťažných strojov Jána Ondreja Berlina o prijatie do zväzku mes
ta; snonymné udania na mestský magistrát, že strážnici viníc podplatili nie
ktorých členov magistrátu jsrabicami a zajacmi; spory o mýto.
Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

Zriadenie potravinových skladíăť v obvode Gräsalingu; subvencis na výstavbu
vodovodných zariadení; zavedenie fiakrov v Bratislave; žiadosť Jána Gottfri
da Vriknera o povolenie previesť do Varšavy rodičovské dedičstvo; hlásenie

Ar
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vyžiadanie
mienky
1
nie aby ich
mană mﬂatﬂkéhﬂ
1
hli Nﬂßístrátu na žiadosť župných hajdúohov o povo_e
'
6 Í? E0
predávať na trhu hydinu a ovocie; vykazovanie tu
lákov a podozri
h
db
.
.
Výc °5
5 mﬂßtﬂl Správa o zriadení a činnosti sirotského úra
du; žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do bratislavských cechov. zml
_s nájomníkmi krčiem v Blumentáli a Lamači o výčape vina. pozostalogtnã uva
meáťanov;
vyăetrov anie
' krád eží a iných
`
.
_ majetkové
. '
Sp°r3
k
zločinov,
spory mešťsnov;

ta

Reštaurovanie jazdeckých kasární; informácie o obvyklých náboženských pútiach;
ubytovanie uhorských vojsk, premiestených z Čiech a Moravy; gratulácia mestu
Pécsu pri príležitosti jeho prijatia do počtu slobodných kráľovských miest;
prenájom predaja mestského vína na námestisch; opatrenia na zabezpečenie ve
re j n ého poriadku a bezpečnosti (zákaz uvádzať hru Dru Madame a dalšie zakáza
né divadelné hry); vykázanie tulákov, žobrákov a pochybných žien z mesta; vý
kazy o sporoch a procesoch prejednávaných pred magistrátom, sprievodný list
pre evanjelického študenta teologie Jána Hichala Hlaváča na univerzita v Got
tingene; hlásenie o prepustení mestských hájnikov a o ich spore proti lesmsj
strovi Baldauffovi; úprava o kúpe a predaji pušného prachu; dražba prenájmu
mestského pivovaru; oprava kasární; hlásenie o práci sirotského úradu.

at
is
la
vy

1?so

Br

12527

~ 245

1781

H. 234 382/caha.
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ÛPr57ﬂ ÜUÖDVY mestského lszaretu; povolenie predávať rakú k
1
v Bratislavskej župe' informácie bratislsv
B B V no V meste E
'
ského
'
gistrát, že v Bratislava je zákaz predávať manufaĺżãłãzľíšr §2: PrešovsEý'ma_
0
remeselníkov
E Predmestí mimo týždenných trhov.
l
Výßtﬂvbﬂ
Padzaměha
kanála
zasadaní E SĚUP
I
deného riečneho kúpeľa lekárom Jazafom
Fe
V
.
bu vodovodu; správa o výsledku kontroly šĺzĺřãv iedgsa subvencis na výstav
senie o uväznení Antona Vettera a Štefana Achstiaa z ãob múky a chleba; hlá
1'
penazi;
informácie o stave Zeleného domu
. PO Oßľĺvýﬁh 3 falăova n 1 a
(d
' 1
.
proti výrobcovi sediel Antonovi Martinovi
Éĺgĺaăżãiżﬂåf Ěãﬁr správcu pošty
tcrĺna v Blumentáli pr e evanjelikov,
'
. dražba
'
las (Grunstübl).
katolĺckehü cín'
Zeleného domu

E°“°°P*?l Uůviﬂr. Papier, latiuahá a uama„ká_
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Hlásenie o prerábaní maătsli na bFtyu.

H 363 483/caua.
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. obyvateľov predmestí za povole
hnutie
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hodovať; informácie o prút
nie slobodne zria H ovať BEHufaktúry a slobodne áobcní v mestskom lazarete a jﬂhﬂ
ra
nych a opus tenýoh pozemkoch; BPľÉ7ﬂ ° hﬂspůd
t
h nabazpočných
osobách, vykázaný gh
osobnom stave; výkaz o tulákoch a osta E30
BlunBntå1i_ Búpía úrody
*
h bud v V
'
0
z mesto; stavba nového kostola a prilahlýo
Kﬂﬂﬁﬂptľl

Üdpiãyl

l

Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
iu

'

Paplari

latina

Ľå

nemecká
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. dosť podhradských mechan ihev 6 Povůleﬂíe 3* E ° “
_
.
prodej tvarohu a masla: žia
šťanDv_ žiaąoati o uvoľnenie úrokov z
si manufaktúry; pozostslostné sãorĺím: priãałía do zväzku masta a do bratia
'čstiev na výßhůvu Üatĺĺ žla na
'
nie o ostrovoch
deúl

`

krádeži e ínýﬂh 21°Ö1“°"

h1áB°

1BV5kÝ°h cachůvi vyăetroťanle B1 že'a Berleßha o PUV°1°n1° kúpy '°Inéh° po
'hůůných na püľovačky'
žiadosť
H ' Jyľmáh B nie dlhov'I žiadosť lekárnika Frid
.
zomhu po Kempelenovi na stavbu domu;
1 káraň_ vykázanie tulákov H iných n,
..
iadíť nﬂvů .B
i
richa Rudigera o Povolenie zr
úč ť na týždenných trhDch_
bezpečnýoh osôb z mesta; Výkaz Ú ?°p1atk°°h za
as
koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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. . d
fazhu mesta a o povole nie
Šimona
Petra Webera číaťuvanĺ
o Drídﬂtlﬁveraäných
Ú 3
U
Etuåni;
UQETH Sﬂhãﬂľ

Eľĺﬂůĺť si tlačíarﬁn; hlásřnía O zna
i
ového kostola a noveå far? V Pľﬂů'
dorfskej ulice (Obchodná ulica);' zriad:nd:E:rtérDch_ správa o výsadbe moru,

1782

Výkaz o spo

m
es

mastĺ
Elumﬂntál;
prevzaté sdﬂľ Peňazí;
šovníka;
sprievo dĺĺtĺĺzĺš
i pnkziíňňĺžícna
_
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d mestským msgistrátam.
roch a procesoch PPBJHÛHÉVEHYÛ Pr“
_
ho
emecká.
Koncepty, odpisy, papier, latina
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H . 230 385/casu.
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výkaz o mestskom hospodárení:
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úprava na civilizovanie ci

nového kostola a far? V Bumßntålii
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í

v

gánskej mládeže; návrh Ž: Iístaliznriaúnﬂ odmﬂňnoauie učiteľov národných škôl
va o ?ýůBVľ°°h nßata na
O '
k ať v kostole zruše
vani
informácie o P°tľ°b° °n
za zvláštne úsilie Pri Yyučo
a kú
Diaztovho ąouu pre bluentálsku faru;
uoj rehole klarisiek.bohêstzžťĺ;n°víP;írínger°ví' g±0rý ušiel do Sedmohradska;
.
s
pátranie Po emidľantzvš pĺí Dbaadzovani banoficia sv. Ondreja; spor výrobcu
„por o patronátne Pr v
kåh
íwvaru żiúom Koplom landlom;
.
GIF
ozve
Jakuba Endresa s nájomníkom bratislave
hlásenie o osvetlení okolia kasární
.
ho
emecká.
gouoopty, odvlﬂľl Pﬁpier, latins
a n

R. 386 463/case.

H. 1 143/Conc.

591

Rodné listy; vyšetrovanie krádeží a iných zločinov; svedectvá o právnych úko
noch mešťanov pred mgistrátom; vymáhanie dlhov; povolenie prepravy tabaku
z Batislavy do Dessau (Rakúsko); pozostalostné spory mešťanov; mzda pre lis
tonoša za nosenie pošty na mestský dom; vyznačenie miesta pre evanjelický cin
torín; sirotské záležitosti; informácie o stavbe kostola a fary v Bumentá
li; informácie o krádeži kníh z kláštora zrušeného jezuitského rádu; žiados
ti o zvýšenie miezd pre mestských zamestnancov; výkaz o sporoch a procesoch
prejednávaných pred msgistrátom; oprava verejnej cesty vedúcej za židovským
cintorínom k mlynom a viniciam; informácie o zrušení vápanky ĺcalcarii) na oa
trove Stadtgrund pri poli zv. Saxeum na dunajskom brehu pri Rusovciach; žie
dosti o prepustenie z vojenských služieb; správa o zásobovaní obyvateľstva po
travinami a domácimi potrebami; poplatky na vojsko; žiadosti o prijatie do
zväzku lets a o povolenie vykonávať remeslá; rozšírenie cintorína milosrdných
bratov; výkaz o dodávkach múky spoločnosťou mlynárov; výkaz o mzdách za prá

ce robotníkov pre mesto.

ta

Žlﬂﬂůﬂf tľpůgr afa

u_ 91 229/case.

1783

Br
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5 joj domácej SPUÍÍÛHY

o odvoze Brikenovho majetku do Haliče; kľúčtovanie poplatkov z port za roky
ITBO 1731; hlásenie o fundáciách nachádzajúcich sa v Bratislava a o ich sprá
ve.

koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

'

1733

.

H. 144 331/Cone.

592

vyžiadanie odpisu erbovej listiny (armales) rodine Heszárosovej v Gemerskej žu
pe; informácia o dezolátnom stave evanjelických škôl v Bratislave; správa o
odtrsnsportovaní väzňov; úpisve na odstránenie pňov zo stromov spred domov;
vyúčtovanie o hospodárení v mestskej nemocnici; hlásenie o zemetrasení dňa 23.
apríla 1783; žiadosť Židov o povolenie zriadiť si továreň na výrobu pestrých
látok (brokát peplum); návrh na zriadenie židovských škôl; oprava poštovej
cesty na linke Batislava
Bernolákovo (Csekliszium); hlásenie o vojenských
invalidoch; hlásenie o výstavbe kostola, fsry a školy v Blumentáli; čistenie
dunajského ramena zvaného Iartling; negatívne hlásenie o existencii továrne
na výrobu vankúšov v Bratislave; výkaz o tulákoch a iných podozrivých osobách,
vykázaných z mesta; návrh zakúpiť pre lekárnika Karola Sessela štyri knihy
herbáre v prípade, že sa nenachádzajú v knižnici lekárne zrušeného jezuitské
ho rádu; výkaz o more dobytka; udelenie benefícia sv. Ondreja biskupovi Oko
licsányimu; negatívna správa o existencii továrne na výrobu kuchynského nára
dia v Batislave.
Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
U

59°

Žiadosť chirurga Frant iškB Pi P sna o Povolenie pracovať v mestskom
Devíne' špitáli,
hlásenie la
. ,
i tku oberačiek hrozna V
I
zarete a vaznici: h1É5““ĺ° ° :ae H

1733

H 332 408/case.

593

Hlásenie o nutnosti stáleho zamemerača pre mesto; správa ňňvýsledku kontroly
lekární; úmrtné listy; informácie o prevzatí vojenských zajatcov do mestské
ho väzenie; spor kláštora uršuliniek proti Jánovi Jurajovi Schreiberovi; vy

F

.

_
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._í__

ą_l

249 _

_ 248 _
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účtovanie za opravu ciest na Mlynskom ostrove (Insula Holaris); informácia o
výsledkoch kráľovského nariadenia pre Židov; zásobovanie mesta zápalkami (in
'
cendiaria
instrunenta); výkaz o výsadbe morušovnika a pestovan I h o d v ábnika*,
výkaz o vykonaných zememeračských prácach; správa c požiari v predmestí Blu
mentálu; žiadosť mesta o vysťahovanie vojska zo súkromných domov v predmes

596

Žiadosti o prijatie do zväzku mesta a o povolenie vyh ná ť ú 1.
tue H pﬂzamkﬂv Y katastr.
t _
_
o va s P s ciest, mna

ll
Eu" návrh 0 na5úPĺ5B
zredukovanie
židovského
obcho
fran±iãkÉﬂ°V Í' kﬂpucinov ; Eżĺrĺłﬂzĺrladenie
Základin
v kláštoroch
ﬂüi
informácie
o
výsadbe
mo
uă
Ika
mýta'
ł
r ovn
a pestovaní hodvábnlka; dražby nájmu?

tiach.

Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

Khncﬂptyl ÜÚPÍBFI PBPÍBP, latinská a nemecká,
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H. 1 210/Cone.

12632
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H. 211 465/Conc.

v

1754

m
es

Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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ch
í

_vyžiadanie troch exemplárov zo všetkých knih tlačených v mesiaci apríli v bra
tislavských tlačiarňach; dražba nájmu výčapu vina na Kamziku (Gansenberg);
informácie bratislavského magistrátu pre magistráty miest Brna, Vratislavi a
Erfurtu o výrobe farbiv z rastliny Glastum; správa O bratislavskej školskej
mládeži; negatívna správa o existencii špecialistov na čistenie šiat v Bra
tislave; žiadosť chirurga Jána Clapeura o povolenie zriadiť studený kúpeľ;
revízia mestského hospodárenia.

Ar

Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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Súdne exekúcie nehnuteľného ma'Jßtku' nariaden`
'
'
'
pátranie po nich; nájomné zmluvy;
:regulačná ;:á:ePresnom.cP1se
zločincov Pre
nálnych procesoch za rok 1784;
buľka Ů prejadnávaných zl čí

h

sirotské spory

:

d d?: Ž:ﬂBJíi
e 1 s

hľtku v druhom polroku 17ã4~n°;Bj::kĺr:hý po1roka1784;
Í

V

S

ll

Výkaz o krimi

spor? meăťanov;

ta

výkaz 0 vyliečanom do

tulákoch, zistených v druhom polroku 1784?0rĺý:: ťanĺlăhávåkaz o žobrákoch a
tislavských tlačiarňach V decembri 1
f
E O
c Vľtlačcﬂých v bra
'
'
754i hlásenie o konverziách z katolic kej'
na E7anj°1ĺ°kÚ Vĺﬂľﬂí rozšírenie trhov ; svedectvá o meătianstve; smrtné lis
ty; Pľﬂﬂåůﬂm mýta; povolenie vydať hale ndár kt.
.

szkľí

výkaz o úroda obilia za rok 1734.

vymåhanĺzýdzšãtšväl :zber a Korab1n_

sanie D prírastku Ohy?ateľEtva'
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v c n op atkovi hlú
Prů
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_
' in ab
cie na mn'a±z3 m ãť _
nov; výťah o dvojručných ﬁaňo
h
ĺ_
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J
e a

ta

Hradenie výdavkov pécsskemn poătmajstrovi Michalovi Sieghovi; vymáhanie dl
hov; vyúčtovanie opráv ciest v roku 1783; zákaz zriadovať smetiská na neur
čených miestach; výkaz o sporoch a procesoch prejednávaných pred magistrátcm;
zákaz hazardných hier a vyžiadanie informácie o povolení hrať tzv. Lotto v hos
tincoch; kontrola úpravy dunajských brehov na ostrove Stadtgrund a na lúkach
v Pálenisku [Brenner); negatívne hlásenie o výskyte tureckých poddaných v Bra
tislave; správa o dozore policie nad čistotou.mesta a nad bezpečnosťou obyva
teľstva; hlásenie o knihách vytlačených bratislavskými typografmi v roku 1783;
zriadenie evanjelického cintorína za Kozou bránou (porta Caprina); hlásenie
o stave dobročinných základín; sobáăne, rodné a úmrtné listy; vyšetrovanie
krádeží a iných zločinov; pozostalostné spory mešťanov; žiadosť magistrátu
o zákaz výčapu vine u trinitárov; odvolanie sa magistrátu proti umiesťovaniu
vojska v súkromných domoch; žiadosť manželky barőna Karola Kinského, Anny Má
rie Roskoványiovej, o vydanie sprievodného listu na cestu do Švajčiarska za
manželom; nariadenie o súpise knih tlačených v Bratislava za posledných desat
rokov; odvoz snehu a ľadu z mestských ulíc a domov do Dunaja; žiadosť Anny
Márie Roskoványiovej o vydanie sprievodného listu pre ňu a pre jej služobnú na
cestu do Belgicka za manželom barånom Karolom Kinským; preloženie cintorína
milosrdných bratov na trovy mesta; hlásenie o ăkodách spôsobených povodñou
Dunaja na cestach a hlavne na dunajských brehoch; pátranie po zločincoch, kto
ri sa vlámali do budovy tridsiatkového úradu; odvedenie kanála z Bratislavské
ho hradu smerom k mestskej priekope; vyhotovenie katalogu všetkých prejednáva
ných predmetov pred mestským magistrátom od roku 1756.
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čených knihách v bratislavskýošýĺlagĺaíäzzã mesšzkej Pokladnice;
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1785

Ccnc '
598
o
rozp
čt
'
_
_
,
vymáhania d1h°Vi Vľžíadanie mastskéh
ských dani; povolenie tlače knih; nové úpíavs Íatĺzvĺãiu, vymáhanie vojan.
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73 B5223; nájomné zmlu
vy; růzpﬂčat k náĺůmﬂeﬁ zmluve na divad 1°; EBJBÍĽÛVÍ
'
SP0? o vlastni ctvo os
trova Pálenisko (insula Erenner) Ě majetkové
`
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'
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mu ľýčﬂpu pri dome
sv ' Martina. rozhodnutie
.
'
.
ných bratov: rozšírenie továrne Jozefa Kﬂrragapšzmlãztåĺi cintorína milosrﬁ_
aké spor? meăťanov a hlásenie o výs l e dk u kontroly lekárni,
m B n_ natrestanle
Pbdhradi;
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_ zločin
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kårni; íntabulácia dlhåv.
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'
_ hľﬁdnê hlá sen í e o kontrole riek
(tabuľka),.

Pozostalostné spory meáťanov; svedectvá chudoby; vymáhanie dlhov pre bratis
lavských meãťanov od nebratislavských dlzníkov; svedectvá o meštianatve; vy
šetrovanie krádeží a iných zločinov; sirotaké záležitosti; pátranie po vojen
ských dezertéroch; svedectvo o vojenskej invalidite; intervencia v dedičskýdl
a majetkových sporoch mesťanov; sprievodný list pre výrobcu ãkrobu Jozefa Ea
pellera, ktorý expeduje ăkrob do Schnechatu (Rakúsko); protest proti zaklada
niu vetier vojakmi v blízkosti domov; sprievodné listy na tovar prepravovaný
cez Bratislavu; súdne ezekúcie; svedectvá zachovalosti pre remeselníckych to
varišov a učňov; zákaz prijímať tulákov do cechov.

KÜﬂ°BPtľl ÜÜPÍBY: PHPĺBľ: latinská a nemecká.
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Pozostalostné spory meăťanov;
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svedectvá chudoh.

Koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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Zoznam povinností mestskej stráže; zhabanie majetku pre vraždu; hlásenie o
náboženskej znáăanlivosti; výkaz deti v mestskom lazarete; prijímanie do zväz
ku mesta a do bratislavských cechov; určovanie termínov súdnych pojednávaní;
výkaz o prejednávaných sporoch e procesoch pred magistrátom; výkaz o úrode a
spotrebe obilia; kontrola lekárnikov; výkaz o vytlačených knihách v bratis
lavských tlačiarňach; hlásenie o počte katolíckych kňazov v Bratislava a Blu
mentáli; hlásenie o stave základín nekatolíkov; udeľovanie študijných štipen
dií zo Széchényi Koloničovej základiny; majetkové spory mešťanov; informácie
o stave bratislavských továrni; úprava toku Dunaja; informácie o stave mest
skej pokladnice; žiadosti o podporu pre chudobných.zo Széchényi Koloničovej
základiny; sirotské spory; úprava o vybudovaní vodovodného systému; zákaz
plavčíkom, ktorí se plavia po Dunaji, požívať alkoholické nápoje; úpravy o vý
sadbe morušovníka a hodvábnikových kultúr; hlásenie o rozmeroch Dunaja; in
formácia o tulákoch a žobrákoch zistených v meste; vyšetrovanie vraždy; pre

dlżobná vyrovnanie
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.
gencia mestského rozpočtu.na revíziu; pu
5kľt°VHﬂĺE §t1Pendií zo Széchányi Koloničovej základiny; lekárske svedectvá.

Výfﬂh U ﬁﬂñﬂfýﬁh POP1&tk0ch;

svedectvo zachovalosti pre uuăhgziura 7 ﬂlužbaš

hlásenie o tlači kníh v bratislavských tlačiar' ah.
hlásenie o tlači madarsko nemecko slovenských ňňvín

k
maaet Ové spory meãťhnnv;

Kßnßﬂvtv. ﬂﬂeíﬂľz Papier, latinská á uauaa1zA_

ta

majetkové spory msäťanov; žiadosti o zvýšenie miezd; správa o tlačených kni
hách a tlačivách v bratislavských tlačiarňach; sirotské záležitosti; úpravy
o treataní zlodejov a zločincov; výkaz o zistených tulákoch; vyšetrovanie
zločinov a trestných činov; dvojročný výkaz o mestských príjmoch a výdavkoch;
správa o náboženskej znášanlivosti; hlásenie o tlači kníh u bratislavských ty
pografov Paczku, Webera a Löveho; úprava kalendára podľa novoupravených tr:
hov;
kontrola mestskej pokladnice; zoznam kníh tlačených u Lenderera; žia
dosť predstavenstva kláštora Notre Dame o presun dreva pre vojenská účely z
bezpečnostných ddvodov z blízkosti kláãtora; nariadenie zistiť výskyt sliez
skeho vína na bratislavských trhoch; hlásenie o výsledku kontroly pekárov;
súpis koní; vymáhanie dlhov; sťažnosti proti vyheraniu mýta od hratislavských
mäsiarov na moste v Sládkovičova; rozpočet na opravu budov; oprava ciest;
vyšetrovanie obvinených z bigamie; hlásenie, že v Bratislava sa nenachádzajú
kňazi gréckeho obradu nezjednotených; obnova hraníc medzi Bratislavou a Vaj
norami; správa o stave sirotskej pokladnice; rozpočet na opravu školskej bu

502
pátraní,

svedectvá zachovalosti pre remeselníckych učňov;

Br

Conc.
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nájomé zmluvy;
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Koncepty, odpisy, papier, latinská e nemecká.
1785

'
.
výkaz
o príjmoch
z vojenskej dane.

at
is
la
vy

1755

25Í

Vymáhanie daňových nedopletkov;
nia o odovzdávaní
' zhu 5

hú ramuňuluuu
_
apﬂľľa

ti;

svedectvá zachovalosti pre dievčenee'
,
_ '

hls
"

zummuμ tlzčaňyvlrtamatniihcwa' mmm“ m°'; pr"“5°°'! "'"“"°B“'

'
_
c
V hr5tĺ51ﬂV3ĽŇ=h tlačiarňach; dedičské
úprava 0 Fredaji potravín n trhoch; :únia O ngbﬂganaki znáãanlí

maã°tk°'é BPÛEF HHÜÜHBÜV;

aká a vauvalzá požiada

~

vyšetrovanie krádeží e iných zločinov

„ni

F'

ivua

' '°'°"

základínľi

1i::;: ãzĺzzňĺe
E chudobných za Széehånrí Knluničuvuã
avudactvå O úmrtné
vojenskej
ínåalidíta'
Ě :tave
Pvkladnice lečtiaskej nllcnicei
l

P H hy za súdne pojednávania;

povolenie

pra výrobcu ãkr°bu L°°p°1d5 unľﬁľﬂ HH Pľﬁﬂavu čkrobu do Schiechat
HF
nie vojska v leete; svedectvá zachovalosti
u; u t°'a'
.
pre remselníckych učňov; správa
o stave letekej pchlaąnicq. sveáactvá O 1 taní
.
tăch' uliastených 7 sirotínêi
2 B
laastrovstvﬂu Výkaz o siro
Koncapty I

Üdpiaĺ I Papi 31'; Ilﬂlﬂükåa

1786
Cone.
Hlásenie o výtlačkoch nelsckých, latinských a slovenských týždenníkov;
ﬂůľ Elrtl za vraždu Žida; svedectvá o meåtianstve'
i t ká
ži

ăazruvauia
búdaăi a iuyah 51° 51?0Vu_
uá

o

' B "° 5

cia O knihách vytlačaných
_

V

P“ °<1°"'žiaúgati
1=2Yi vľ

Pezostaloetne spory mešťanov;

elenie štipendia zo Száchányl Koloničovej základiny*

liečenol a uhynutom.douy±hu;

604
rozsu

hlásenie O náboãanßte. znåă Ľĺĺaz O chorola Vy

hra 1

'J

t alavských tlačĺﬂľﬂﬂßhi

a

vcsti;

interná,

dedičská spory ugãfu_

D07' pnvnlaníe pr' LBÜPÜIÛH Üﬂľﬂľﬂ Vľváãať čkrob do Schrechatu° ma'etk é
Bpurľ maăťänﬂví Bvadactvã ° Üﬁãtĺﬂﬂﬂkůﬂ Původe remeselníckych ułč'nüviJ Bfﬂdﬂß“
av
tfﬁ u platných manžalatvá h
t
1
i
c remeselníckych tovaričov; hlásenie o výsledku kone
rely ekárni. zoznam domov, od ktorých es neplatí daň; vymáhanie dlhov;

'

_ 252 _

_ 253 _

ě Vă Zen ia a určenia ua ťahauia ludi:

stave os db v me s tskom lazarete'l
sko.

Kﬂﬂﬁfﬂlﬂ mﬂﬂtskeﬂ P°k1a°“1°°'

u

'

VÝEHZ Ú Škůdåﬂhl ktůré V le3°°h Spôsubllo VOJ

Künceptyi gdpíay, papier, nemecká.

1

60 5

Cůnﬁu

Kauaapiy. cůeißľ: Pﬂviﬂru lﬂﬂíﬂﬂků*
I

606

CORE au

.

'

m
es

1

1'

ť'

bli ácia na

żiaúaať o povolenie slobodne vykonávať parochniarsku ivnoã . U
B
Ž
d
ť
0
Oskytnutia
pudpory
z
nemocničnej
základiny
pre_ chu
vrátenie dlhov;
13 US
P

dlh
vymáhania dlhov; vľžíﬂﬂﬂﬂiﬂ ﬂßﬂlßkéhﬂ r°“p°čt“ na 5°h'ál°“le5
Ů Hú adavu 1'
.
,

'

ž' do ti O prijatie

majetkové spory mešťanov, pozostalostné spory mešťanov,
lo S
d Ů C echu kožušníkov'f vymáhanie daňových nedopletkov; úprava o zavedení nové
.
_
' d á
ch pred magistrá
ho súdneho poriadku: ľýľﬂß Ú Spůrüch 5 pr°°eB°ch preae n vany
.
'
' d
'
šetrovanie vražůľ' Vyšetrovanie príčiny zrane
tümł bratia
S1rÛĚ5kék::ž1ahE::ĺ;ľavňoddanými
zo Záhorskej Bystrice (Subditi Biszter
nia
avs
o o F

v

' E n aaa) i hlásenie o stave väzňov; výkaz o deficite sirotskej pokladnice;
nlcz
žiadosť O oslobodenie od jýkonu vcjensgaj 51užuy; výstavba novej mãsiarskej

ch
í

jatky pri bráne sv. Vavrinca; vyšetrovanie sťažností meăťenov;
ahyza prostitúcia; žiadosti o zľýåﬁﬂĺﬂ miezd'

hlásenie 0 Vý

Koncepty, odPĺÉF: PﬂPĺErl latinská'

12634

1737

Cünů.

607

.
.l
I
I
Výkaz 0 apuruch prejednévanych
podla
starého a nového práva,' P0203 tl H 1 05
spory me ãfanůy i tabuľka o príslušníkoch nekatolíckeho vierovyznania; dovole

' vy konávať Prostitúcíﬂ'I Dľﬁhľﬂﬂ 0 VÝSHÖÜB 2'1áãtn3°h Strůmﬂvi tabuľka Ů .
nie
á Ž
tý h künvertitoch. úprava 0 poľovníckom.práve; hlásenie o ničení vi
c
nibü
n c a Eňaesov chudabuými abývataľmi Pálffvhe Pﬁnßłvﬁ HH Pﬂdhľﬂﬁĺi 'Yš°t'°'““ĺ°

Ar
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ľymeriavanie pozemkov; určenie odmeny inžinierovi za návrh na čistenie kaná
lov; pátranie po zlodejoch a zločincoch; hlásenie o vyliečení chorého dobyt
ka; potvrdenia o prepustení remeselníckych učňov od majstrov; spor medzi typo
grafbm Gottliebom Lippertom a typografom Michalom Landererom o tlač evanjelic
kého spevníka Tranoscia; rozsudok na trest smti pre vraždu; dražby nájmov
poľovačiek; prenájomné zmluvy; hlásenie o náboženskej znáăanlivosti; vyžia
danie krstného listu pre Jozefa Wiesera, oparného speváka Erdňdyho divadla,
pre uzavretie manželstva s oparnou speváčkou Jozefínou Abeckovou; majetkové

spory mešťanov; svedectvá zachovalosti pre dievčence, ktoré hodlajú uzavrieť
manželstva si o ich zručnosti v ručných prácach; hlásenie o tlači nemeckých,
madarských a slovanských novín; sirotské pohľadávky; evidencia povaľačov e
tulákov; dedičské spory msšťanov; vyšetrovanie krádeží dreva; svedectvá chu
”
doby; vymáhanie danových nedopletkov z Esterházyho domu; kvitancie na zapla
tanie dlhov; hlásenie o dovolenkách vojakov; vymáhanie dlhov; žiadosti škôl
o podporu; zoznam konvertitov z evanjelickej na katolícku vieru; úprava o
gréckych obchodníkoch; hláseňie o výstavbe ciest; protest proti ubytovania
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list Bardejova o vvhotovení všeobecnej míary Z mﬂůí; súpis obyvateľstva; zjed*
notenie Poplatkovu ktoré vyberá mestská pokladnica; výkaz o bratielevekych fäv
rách; oslobodenia od Plﬂtﬂﬂíﬂ mýtů

at
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krádeží a iných zločinov; výkaz o prejednávaných sporoch a procesoch pred ma
gistrátom od roku 1784; úprava o treataní pre falšovanie peňazí; stanovenie
poplatkov za súdne pojednávania; záznam o kanalizácií budovanej na Dunajskej
ulici; žiadosti o prijatie do zväzku mesta e do bratislavských cechov; výkaz
o sporoch prejednávaných podľa starého práva; majetkové spory meăťanov; súd
ne exekúcie; úprava o vãznenífzločincov; sirotské pohľadávky; vymáhanie dl
hov; rozsudky na tresty smrti; procesy so zločincami; výkazy o vňzňoch uväz
nených v bratislavskej väznici; pátranie po zločincoch.
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_ . výkaz 0

vojska v meste; výkaz o vysadených druhoch stromov; výstavba vojenských ob
jektov; hlásenie o tlači kníh v bratislavských tlačiarňach; pozostalostné
spory mešťanov.
Koncepty, odpisy, papier, nemecká.
_
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C°n°'
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Svedectvá zachovalosti pre dievčence pred uzavretím manželstiev s vojenskými
hodnostármi; sirotské pohľadávky; žiadosť o uvoľnenie z vojenských služieb;
ůedičeké spory meăťanov; potvrdenia o výkone vojenskej prezenčnej služby;
osvedčenia o meštianskom.pôvode; výkaz o svetských nemcniciach a zaopatrova
cích ústavoch; vyšetrovanie krádeží a iných zločinov; sťažnosť proti nespráv
nemu rozdelenia dane; vymáhanie dlhov; žiadosť obuvníckeho tovariša o povo
lenie odchodu; hlásenie o tlači nemeckých, madarských a slovenských novín;
žiadosti o udelenie štipendií zo Széchényi Koloničovej základiny; výkaz o tla
či kníh u typografa Paczku; hlásenie o počtoch tulákov a žobrákov; svedectvá
chudoby; úprava o vymerievaní pozemkov; vymáhanie daňových nedopletkov; ur
čenie cien obilia; výkaz o tlači kníh u typografov Löveho a Webera; majetko
ľě Spůﬂľ Eﬂšťﬂﬂůvi intabulácie na mjetky; odsúdenia dezertéra vojenským sú
dom na nútené práce; žiadosti o dovolenky pre vojakov; súpis šľachtických

255 _

domov pre daňová účely.
_
Koncepty
I' odpisy I papier, nemecká.
Cünc.
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Vymáhanie dlhov; sirotské pohľadávky; osvedčenie pre lekárnika Juraja Kruppu
o dobrom vedení lekárne a plnení si občianskych povinnosti; dedičská spory
meăťanov: vyžiadanie informácie od viedenského magistrátu na tuláka, ktorého
v Bratislava prijali do cechu čalúnnikov; tabuľka o personálnom stave a mzdách
zdravotníckych pracovníkov; vyžiadanie informácie od predstavenstva Hainburgu
o cenách hovädzieho mäsa, loja a sviečok; svedectvá chudoby; hlásenie o sta
ve mestskej pokladnice; zoznam kníh vytlačených v bratislavských tlačiarňach;
stíhanie krádeží; svedectvo o dobrej kvalite modrého farbiva, ktoré vyrobil
Dittchen v Bedihoãti na Morave a uplatnil bratislavský farbiar Phundheller;
žiadosť o uvoľnenie z vojenských služieb; vymáhanie daňových nedopletkov; tie
dosť o uvoľnenie tovsriăa obuvnickeho remeslo od zemepána na sobáš s bratislav
skou meătiankou; prenájomne zmluvy; pozostalostná spory meătanov; hlásenie
o tlači nemeckých, madarských a slovenskych novín; súdne exekúcie; majetko
ve spory meăťanov; úmrtné listy; rozsudky na trestanie palicou.
_
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Hlásenie o stave a počtoch chudobných, umiestenych v mestskom.lazarete a nemec
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. úprava toku Dunaja,
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nlci,
spory meäťanov,. spory o mestská pastvi _
ny; hlásenie o tlači knih u typografov Loveho e Webera; pátranie po zločinŕ
coch; hlásenie o náboženskej znáăanlivosti; výkaz o príjmoch z prenájmu.tr
hov; žiadosti o prijatie do zväzku mesta a do bratislavských cechov; odporu
čanie používať modré farbivo moravskáho výrobcu Dittchena; informácie o cenádl
loja a sviečok; zhabanie tovaru obchodníkom; majetková spory meăťanov; vy
máhanie daňových nedopletkov; svedectvá o maãtianstve; vyžiadanie mestského
rozpočtu na schválenie; vymáhanie dlhov; hlásenie o pokladničnol.stave mest
ského lazaretu; svedectvá chudoby; dedičské a sirotské spory; tlač nenecą
kých a madarskych novin; zadržanie podozrivých osôb; pozostalostná spory meš
ťanov; spor viedenskych obchodníkov s bratislavskými obchodnikmi; úprava o
podporovani vdov po vojenských invalidoch; výkaz o počtoch lodnikov a plavči

úprava
Pečeňskáho ramena Dunaja;
.

hlásenie o zvyšovaní dunsj

v

kov na Dunaji;
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ských brehov; prenájomná zmluvy; výučné listy; vrchnostensky súhlas k sobá
su; súdne exekúcie; stíhanie zlodejov a zločincov; úprava o cenách železiar
skeho tovaru; vymáhanie vojenských kontribúcii; hlásenie o ăkodách spôsobe
u
.
_
ných povodnou Dunaja; dražby nehnuteľného a hnuteľného mjetku leãtanov;
úprava o pestovaní stromu pre výrobu mdrého farbiva (iaidbaum); žiadosti o
uvoľnenie z vojenských služieb; odsúdenia politického zlcěinca n nútená prá
ce; zvýšenie vojenských dávok z nehnuteľnosti; žiadosti o podpory zo Száchá
U31 Koloničovej základiny.
p sy
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nov; hlásenie o väznení zločincov; určenie taky za výčap piva; UPÍS ÛBÖÜ H
pátranie po zlodejoch a zločincoch; súdne vyšetrovanie vyskytu cudzoložstva;
hlásenie o nákaze dobytka; hlásenie o výsledku kontroly v mlynoch; zavedenie
nových kráľovských poplatkov; hlásenie o stave vojenských nováčkov; výstav
ba kasárne; nové daňové poplatky; vymáhanie daňových nBů0P1HtkÛV

at
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mäsa; dražby hnuteľného a nehnuteľného majetku meăťanov; žiadosť mesta Ráhu
o výpomoc bratislavských kominárov; vyšetrovanie zločinov a zlodejov; mjet
kové spory mešťanov; sprievodný list pre šopronského notára Jozefa Bernaczké
ho; prepúăťací list pre poddaného na uzavretie sobááa; súdne vymáhanie dlhov;
predĺženie prenájomnej zmluvy na desiatky vo Vajnoroch a Lamači s ostrihomským
arcibiskupom; oznam o termíne zasadanie taverníckeho súdu; hlásenie o požia
roch v Bratislave.

Originály, odpisy, papier, latinská a nemecká.

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká a madarská.
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Miss.

613

Vyšetrovanie krádeží e iných zločinov; vymáhanie dlhov; základiny pre dobro
činné ciele; určenie cien teľacieho mäsa; stanovenie termínu zasadanie snemu
(generálna kongregácia); dakovné listy za gratulácie; vymáhanie dávok na osob
nú stráž; nariadenie o odovzdaní hovädzieho mäsa pre vojsko; mandát o odvode
brancov; oznam o uplynutí lehoty prenájmu šopronského pivovaru; sirotské po
žiadavkyf vymáhanie pozostalostí pre viedenskú nemocnicu; palatínova urgenŕ
cia sułdobného daru pre arcikniaža Jozefa; oznam o zmenách trhov v Modre; ma
jetkové spory mešťanov; úprava mzdy pre účtovníka mestskej komory; hlásenie
o väznení zlodejov a zločincov;

ľovskú stráž;
kongregácie.

dedičské pohľadávky;

stanovenie súdnych poplatkov;

vymáhanie dávky na krá

oznam o termíne zasadanie župnej

12641

1761

12643

ta

Üpigínály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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1

Miss.

614

1763

Miss.

'

6†6

Súdne exekúcie; vyšetrovanie krádeží a iných zločinov; stanovenie cien mäsa
na župnej kongregácii; prevádzkový spor medzi peătianskymi a budínskymi klin
čiarskymi majstrami; žiadosť trenčianskych majstrov cechu medotepcov o infor
máciu, ako prijímajú v Bratislava mjstrov do cechu; oznam o odročení termí
nu trhu v Szegede pre epidémiu; určenie termínu zasadanie snemu (generálna
kongregáciai; výkaz prác na výstavbe bratislavskej mestskej kasárne; žiadosť
mestskej rady v Rábe o informáciu na výsek mäsa v Bratislave; oznam o falšo
vaní zlatých mincí; dedičské pohľadávky; sirotské pohľadávky; vymáhanie dl
hov; stanovenie termínu zasadanie župného súdu; rodný a výučný list pre si
társkeho tovariăa z Břeclavi; spor medzi sitárskymi cechmajstrami zo Székes
fehérváru a z Bratislavy; prenájom rybolovu; žiadosť ostrihomského arcibis
kupstva o poskytnutí azylu zločincovi; oprava ciest z prostriedkov príjmov
z mýta; hlásenie o zmenách termínov konania trhov.

Br

12540

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

nie po zlodejoch a zločincoch;

Vyšetrovanie krádeží a iných zločinov; vymáhanie dlhov; stanovenie termínu
ZHBEÖHHÍH ŽHPHEJ kongregácie; rozpory pri prijímaní evanjelických cechmajstrov
do oblastného cechu medovnikárov; súdne exekúcie; pozvánka na zasadnutie žup
ﬂeå ľﬂﬂåľﬂgácie; majetkové spory meáťanov; dedičské pohľadávky; oznam o ter
míne zasadania snemu (generálnej kongregácie); určenie cien mäsa na župnej
kﬂﬂßľﬂãåﬁiíi opisy osôb a pátranie po zlodejoch a zločincoch; vyšetrovanie
sporu medzi bratislavskými a viedenskými obchodníkmi s maslom; majetkové spo
?? meăťanov; prevádzkový spor trnavských a bratislavských povrazníkov; inter
venbie rábskeho magistrátu za určenie minimálneho poplatku pri prechode cez Du
naj pre rábskych obyvateľov; vyšetrovanie krajčírskeho tovariăs a jeho družky
obvinených z prostitúcia.

m
es

Vyšetrovanie zlatníckeho tovarisa obvineného z falšovania sprievodného listu;
dražby nehnuteľného a hnuteľného majetku mešťanov; pozvánka na slávnostné uve
denie uhorského prímasa a ostrihomského arcibiskupa Františka Barkocziho do
funkcie: vyšetrovanie väzňov; podakovanie za gratulácie; opisy osôb a pátra
žiadosť trnavskej mestskej rady o poslanie hu

súdne exekúcie.

ch
í

Iplatkov;

v

dobníkov
hoboistov, fagotistov a tympanistov; spor o cenu liekov medzi le
kárnikom z Banskej Štiavnice Antonom Révom a bratislavským občanom Limberge
rom; informácie mestečka Rechnitz (Rakúsko) o skupine zlodejov, ktorých chy
tili na trhu pri krádeži hodín; určenie cien mäsa; oznam taverníka o termí
ne riesenía procesov; majetkové spory mešťanov; dedičské spory meăťanov; hlá
senie o priebehu regulačných prác na Dunaji, vedených inžinierom Brequiom; po
zvánka na zasadnutie župnej kongregácie; súdne vyšetrovanie krádeží a iných `
zločinov; splnomocnenie na zastupovanie mesta alebo meăťanov v majetkovopráv
nych otázkach; hlásenie o stave náboženských základín; určenie súdnych po

1762

Miss.

615

Ceny mäsa stanovené na zasadnutí župnej kongregácie v Liptovskej Hare; dedič
ské pohľadávky; vymáhanie dlhov; vyšetrovanie krádeží a iných zločinov; pro
ces s falăovateľom sprievodného listu; pozvánka na zasadnutie župnej kongregá
cie; súdne exekúcie; určenie termínu zasadnutia župnej kongregácie; inter
vencia; informácie mesta Rábu o rešpektovaní novostanovených cien pre výsek

Ar
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kiss.
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Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská, nemecká a madarská.

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

12642

12644

72545

1765

.Hiss.

.

613

Dedičské pohľadávky; informácie mesta Trnavy o remenárskom cechu; interven
ﬂĺﬁ Peátianskeho magistrátu za zaplatenie dlhu tesárskemu tovariãovi; sirotĺ
fkě EHJBĽEDVÉ Půhľﬂůåľľľi Pczostalostné spory meăťanov; vymáhanie dlhov; ma
Jﬂťkcvé lpory meătanov; určenie termínu zasadnutia župnej kongregácie; súdne
exekúcie; určenie cien mäsa na zasadnutí župnej kongregácie; intervencia

l ll I

_ 259 _

_ 253 _

dedičské pohľadávky pro obyva

at
is
la
vy

hra n í c m ed zi devínskym a etupavským panstvom,.

mestskej rady v Trnave za prijatie ich tovariša do cechu medotepcov; vyšetro
vanie krádeží a iných zločinov; oznam mestskej rady v Komárne o krádeži dvoch
koní; hlásenie opátstva kláštora sv. Iartina na Pannonhalme, že si hodlá vy
zdvihnúť kapitál 10 000 zlatých, ktoré má uložené v Bratislave; oznam.o smrti

teľa 'Bata Hannﬂvarui v7ă'r°V5nĺ5 krådﬂžﬂ Üporkov barona Jozefa von Ro d en
majetkový spor,sochára Františka Helchartha z Pezinka.
I

Ûľíﬂiﬂůlľl 1=°ﬂ=ﬂP† 3'. úﬂpiﬂzľz Papier, latinská a uamaabă.

palatína Ľudovíta Batthyányiho.

Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká a latinská.

12649

l

1769

3133

622

Sťažnosť na bratislavského me
12646

1766

Miss.

fu z

619

Spory o mestské majetky; určenie termínu zasadnutia generálnej župnej kongre
gácie; vymáhanie dlhov; vyšetrovanie krádeží a iných zločinov; intervencia
mestskej rady v Trnave za odročenie splatnosti dlhu trnavského lekárnika Jaku
ba Keppela bratislavským lekárnikom; žiadosť mestskej rady v Rábe o poskytnu
tie informácie o cenách potravín a múky; sťažnosť poddaných v Prievoze (F3
Rev) na veľké dane; majetkové spory mešťanov; súdne exekúcie; informácie O
sľube kapitána Jána Fillipovicsa z Uhorska, prepusteného z ruských vojenských
služieb, presťahovať z Uhorska 1000 rodín; príkaz Uhorskej kráľovskej miesto
držiteľskej rady, aby mestský magistrát vychádzal vo všetkom v ústrety ruská
mu ddstojníkovi Antonovi Stratinovičovi, ale súčasne ah ho dala sledovať;
hlásenie o väznených zločincoch; žiadosť košického magistrátu, aby mu bratis
lavský magistrát poskytol kresliča (pravdepodobne kartografa); oznam o zmene
termínu konania trhu v Modre; brstislavskí chirurgovia sa informujú o počte
viedenských chirurgov; určenie cien mäsa župnou kongregáciou; návrh rábskej
mestskej rady na odvolanie sa slobodných kráľovských miest k taverníckemu súdu
proti obmedzovaniu mestských príjmov.
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Miss.
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O

vymáhanie daňových nňdozĺăĺkogvé spor? mešťanov,

Orißínály, koncepty, odpisy, papier, latinská

in I I Hu

vyšetrovanie krádeží a iných zločinov; vymáhanie dlhov; majetkové spory meč
ťanov; oznam.o termíne zasadanie župnej kongregácie; súdne vymáhanie dlhov;
sťažnosť bratislavského povozníka na vyberanie mýta cez rieku Leitha v dedine
Gate ĺhadarskol; určenie cien msa župnou kongregáciou; žiadosti o zasiela
nie rodných listov pre remeselníckych učňov; záznam o prejednávaní opráv ciest
a mostov na župnej kongregácii; kúpa vinice; vyšetrovanie väznov; obnovenie
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1770
vyšetrovanie krádeží a iných zločinov;

12651
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Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

1768

”°

tárnv H garbíarov;

vyšetrovanie krádeží a iných zločinov; hlásenie o väznení previnilcov; pozos
talostné spory mešťanov; súdne vymáhanie dlhov; vymáhanie daňových nedoplet
kov; pozvánky na zasadnutie_župnej kongregácie; sirotské pohľadávky; svedec
tvá chudoby; súdne ekekúcie; dedičské spory mešťanov; určenie termínu zasa
danie župnej kongregácie; dražby hnuteľného a nehnuteľného majetku mešťanov;
hlásenie o falšovaní dokladov; oznam o krádeži strieborných vreckových hodín;
opisy osob a pátranie po zlodejoch a zločincoch; intervencia za udelenie štu
dijnej podpory; prenájom pivovaru; žiadosť mestskej rady v Rábe O poskytnu
tie informácie o vybersní mýta na moste cez rieku Ráb.
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posudkoch; hlásenie o poškodení studní blumentálskych majiteľov domov; urče
nie termínu zasadanie župnej kongregácie; vymáhanie testamentárnych dedič
stiev; predaj nehnuteľného majetku; uzatváranie kúpnopredajnych zmlúv; in
_
_
_
formácia ăopronskáho magistrátu o majetkovom spore Františka Hoklischa; sprá
va mestského fyzika o výskyte moru; zoznam.vojakov pešisckeho pluku, narode
nych v Batislsvskej župe; informácie o premiestení vojska; intabulácie na
__
_
majetky
meăťanov; oznam, že Bartolomejovi Maderlovi zomrel syn; uplatňovanie
*_
dedičakých_ pohľadávok cestou magistrátu; vyšetrovanie krádeží a inych zloči
nov; súpis cenností odcudzených Katarína Fejervárovej; oznam o dražbe mlyna;
_
_
sirots ká pohľadávky , konfiškácie majetkov meăťsnov', vyšetrovanie sporných
' k ovych vecí mešťanov.
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_
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Originály koncepty odpisy papier nemecká a latinská.
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'
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12652
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Pozostalostná spory meăťanov; vymáhanie dlžob; lekárska správa mestskáho fy
zika o zranení Jozefa Teicknera; vymáhanie dedičských pohľadávok; lekárske
správ? mestského fyzika dr. Jána Torkosa o súdnych a občianskych zdravotných
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zameriavan í nemoon ič Hého pozemku l ktoré urobil Imrich Mikovinľĺi Btĺhﬂnĺe PÛÜ'
vodníkov.
~
1
a ier latinská nemecká a slovenská.
Ürlßlnálľ' k°n°°pt3' Ûdp By' p P
'
'

12655

525

1776

Miaa.

_

628

Vymáhanie dedičstiev; intabulácie na nehnuteľný majetok meăťanov; ohliadka
studne na majeri grőfa Jána Pálffyho; oznam o termíne exekúcie Winter Grillen

bergarovho majetku; oznam ăopronského súdu o våznení Františky Froknovej ob
_
_
_
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_
súdneho pojenávania pri‹ majetkových sporoch meăťanov,_ oznamy o dražbách majet
kov meăťanov, ktorí nesplatili dlhy; sťažnosti na neoprávnene vyberanie myta;

_
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knnania výrůčnéhu trhu; hypotéka na Lansízzaravu továreň; žiadosť trnavskej
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Pooh; vymáhanie danových nedopletkov; stanovenie termínu zasadnutia župnej
Eoﬂgrogácie; oznam viedenského súdu o vyăke trestov, na ktoré odsúdil niekto

meﬂtakaj rady o poskytnutie informácie o cechových poplatkoch V rámci úpťavy
ciEn_ Oznam O termine dražby prenájmu majazkav v Komárne; stíhanie Teliena

rých bratislavských občanov; publikovanie dražbyﬂzadĺžených majetkov; sumár
H? YŘĽBZ pozostalosti Tomáša Stanzla; oznam o uvaznení Pavla Hulezigera v tr

pﬂtra zamaaaa z Bsnátok pre krádež.

nevskej väznici pre trestný čin krádeže; oznam z Kittsee, že obyvatelia obce
našli na ceste z Eittsee do Bratislavy telo mŕtveho dieťaťa'I P ríkaz kráľÚV'
ského radou s krajinskáho sudcu z Viedne, aby pre neho vymáhal bratislavský
magistrát nájomné za dom barona Pfefferhofera, v ktorom boli ubytovaná aj mníă
ky kláštora Notre Dame; výsluch väzňov.
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kr dúl pak os Juraja
ZO Šošronu B uă_a__ dedíčský spor rüdíny Rí_
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o vino Schillerﬂ
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_
`
č
ckerovej z Grazu; hlásenia mesta Augsburgu o Zﬂtkﬂutĺ EIÜÛEÛBI kt°rý PÜ as_
oľﬂﬁbľ ÍPBÖÛ1 U 3r6f°V åpP°n3í°v°°v ăatstvn; pozostalnstné spory mﬂăťanov'
oznam o termíne župnoj ĽDHSTEEÉÜÍEF 59°? mesta B mlynárom Kallbrunnerom O za
platenie dlhu; dražby hnuteľného a nehnuteľného majetku moåfﬂﬂﬂvi SÚÜHB 919'
kúcie; žiadosť mesta Banskej Štiavnice o Pﬂßﬁľtﬂutĺe ĺnfﬂrmŕcĺe ° cenách 9°'
zravíu; majetkové spory mešťenov; _pozoste1ostný spor o dedičstvo po bratia:
lavskom kníhviszečovi Thiellovi; žiadosť peštianskeho magistrátu O poskytnu
tie informácie o mestských príjmoch; pátranie po krádeži koní na bratislav _
skom.?ýročnom
oznam
pezinskejnamestskej
rady o sv_
termíne
licitáoie
mu
výseku mäsa_trhu;
žiadosť
Ú poãpüru
údržbu kostola
Gﬂttharda
a sv_prenáj
0nﬁra_

tá.

vyšetrovanie krádeží; testamentárne rozdelenie dedičstva*' určenie cien P re
_
povozn ik ov,_ stanovenie termínu zasadanie župne _ ko
e ácie'
určenie
t ch
poplatkov za prechod cez lietajúci most.
J
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Ûľigínåly, koncepty, UÖPÍSY: P&PíBr, latinská a namaakú
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Určenie termínu.zasa
'
_
.
prepravu vina; vymáãzﬁżŠBPŽZŽZÍĚIŽZÍÍTZĚĚZŽZacešĺzﬁhanie mýtneho Püpłatku za
gﬂgĺítrátu o splatení mýtneho poplatku obchodníkmi FrantĺĺĺšzúãaãoZEÍÍÍÍŽÍFZ
er nandom Hagvm; prepustenie Hichale Leicharda zo služby. D5
báoh me'
.
'
nam? ° drﬂž'
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m
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ffľho, zdržujúceho sa t.č. v Malackách, na daňové nedsšĺatkšfžaĺĺčkzĺols Pál
nu dražieh majetkov v Trnave; maåetkové spory meãganüv. vyåáhaniz ded?:rmi_
Podielovi oznam regensburského mestského účtovníka o depozite Jána JE I skýřh

ta

Sirotské pohľadávky; hlásenia o správe sirotských majetkov; dražby majetkov
mešťanov; hlásenia o våznení vojenských previnilcov; vymáhanie dlždb; roz
delenie pozostalostí; oznam o termíne dražby majetkov maăťanov, ktorí nespla
tili svoje dlhy; rozdelenie dedičstiev podľa zanechaných testamentov; hlása
nie viedenského krajinského súdu o vyšetrovaní a våznení bratislavských obča
nov, obvinených zo spáchania trestných činov; rozne výsluchy; hlásenie vie
denského mestského a krajinského sudcu o odtranspotovaní 28 mužov do Dom prá
ce; určenie termínu zasadnutia župnej kongregácie v Bratislave; hlásenie o
krádeži zlatých hodiniek a iných cenností; hlásenie o ťažkom ublížení na te
le; konkurzné spory pre veriteľov; dedičské vyrovnávania;_ hlásenie mestské
ho a_krajinského súdu o odtransportovaní pohehlíc do Senca; dedičské pohľa
dávky sirůt voči sirotskej pokladnici; určenie termínu dražhy majetkov; vy
máhanie dlhov súdnou cestou.
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sirotské pohľadávky; oznam.o spdsobovaných åkodzcã : :nich trestných činoch;
pátranie po zlodejoch a zločincoch; pozostalostné a siĺztzĺá pzãšzăágĺíbaa
ry; informácie o zameriavaní mestských pozemkov; nariadenie o vyhotovení 3:2:
ﬁﬂktu jednotlivých mestských stavieb; hlásenie o prechode v ' ka Fn '
_
ho pluku a jeho ubytovaní.
ÛJB
rdinandov

'
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nia: *

Súpis majetku Františka Hoffbauera; stanovenie termínu zasadnutia župnej tu
Žľĺžãßizå vymáhanie dlhov; trestanie pre krádeže; vyšetrovanie krádeží; zo
e ova ?iã;:n:::::t;:aĚBí:ã:ozaĺĺzjĺĺgĺåhotgãäamentżrne
e
hlásenia
rozdelenie dedičstievi

vyšetrovanie krádeže, opisy osob a pátranie po zlodejoch a zločincoch; urče
nie termínu konania konkurzného sporu veriteľov mlynára Kallbrunnera; prípi
sy viedenského krajinského súdu o roznych trestných činoch mžov a žien; vý
sluchy väzňov; vymáhanie dlžobných a dedičských pohľadávok; hlásenie o vojen
ských dezerciách; požiadavky na zvýšenie miezd; rozdelenie testamentárneho
dedičstva; vymáhanie daňových nedopletkov; určenie termínu zasadanie župnej
kongregácie; výkaz o dennej spotrebe potravín pre vojakov, ubytovaných v Tr
nave; zverejnenie dražieb majetkov mešťanov, ktorí neplatili nájomé; výsluch
Jozefíny Hadlovej, obvinenej z niekoľkonásobných krádeží; rozdeľovanie majet
kov medzi dedičmi; konkurzné majetkové spory mošťanov; vyšetrovanie zlodejov
a hlásenia o výške ich trestov na krajinský súd; určenie termínu konania vý
ročných trhov.
Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká a latinská.
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12656
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lv;

stíhanie tulákov;

vypočúvanie svedkov v sporoch a procesoch.

PZÍZĚZ Éêãd

.
tianskeho magistrátu
o cechových ertikuloch stolárov; vyžiadanie , súhlasu k u _
deleniu
dovolenky pre v oJa
' ha 1 gnáca Limmera,_ hlásenie
. o uvaznení
_
zlüčincúvi
zlodejov a

Ûriginály, konoﬂPßľ: Důľĺãľu Pﬂpíor, nemecká a latinská,

Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká a latinská.
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Vľmáhanie dlhov': intervenc'ia vi e ą enského mestského a krajinského
_.
sudcu za vy
Ûﬂﬂĺﬂ Pozostalosti Prß Jána Pantzera,. extrakt z nariadení
.
Hárie Terézie
vedenie trestného pokračovania
i BH
ti
Pro
niektorým ženám a mužom s puahybn°u_p°,EB_
fůﬂí súdne exekúcie ma'jetk
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.
kou stolicou; hlásenie o vå:n::í Íĺżčin dlžobnĺ spřry praaadnávané tavernic
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Miss.
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vymáhanie dedičských podielov; oznam trnavského magistrátu o dražbe majetku
hostinského K ruži, hlásenia o krádežiach, majetkové spory meãťanov, pátra
nie po vojenských dezertéroch, súdne exekúcie, vymáhanie danových nedoplet
kov; oznam ostrihomského magistrátu o zriadovaní ľudových ăkdl, hlásenie o
stave vojenskej pokladnice a deponovaní čiastky 6000 zlatých; vymáhanie dedič
ských pohľadávok; vymáhanie daňových nedopletkov okolitých miest od hratíslav
ských mešťanov; sirotské pohľadávky; oznam o dražbe mlyna; žiadosti O úľavu
daní; oznam.mestského a krajinského súdu o výške trestov a vãznení zlodejov a
zločincov; sťažnosti na ťažké ublíženie na tele; sumárny výkaz o tarifoch mý
ta pre okolité mestá; oznam ăopronskej mestskej rady o termíne dražby majet
kov niektorých obyvateľov Šppronu.
Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.
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Vľmáhanie dlhov súdnou g e s t ou,

zverejnenie dražby majetku
.
v Šoproni;
_
dedič
Eké HPUPÉ':_ hlásení e o 1:44
lania
i ežiach hodiniek; majetková spory meăťanov; odvo
prﬁtl ﬁĺﬁkúﬁĺåm mﬂagttn

rov;

nia

výsluchy pad

1

°5r 77°

h

a

ŤBÖB:

0 Ľrádežiach ăatstva a i

č

_

" . “r °“i° tﬂfﬂiﬂﬂ Prﬂaednăvauia
kauhurzuyah apa
_
určenie zasadanie župnej kongregáeia;

ných °5nn°5tĺi

h1á5a_

oznam.o rozsudku v kr iminálnom
'
prg

_

u _

u

_ 255 _

264

opisľ osôb B Pátranie PU Zĺůůßjůﬂha Zlﬂčíncůch E V°jąn5ký°h dezertéroch;

'

'

vy

ľ

určenie termínu prejednávania konkurzných sporov Pľﬂ Vßľlte °V
Ûrígínálył kﬂncaptył odpisy, papier, latinská a nemecká.
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termíne dražby majetku v Trnave; u konkurzné spory pre veriteľov;
ﬂßﬂﬂm 0 Pri'
'
.ati pümncníka do Služíab u kníhviazača Landerera; trestanie
krádeží,I vymá
J

.

hanie eyăăaj mzdy pre služobné;

súdne vymáhanie dlhov;

oznam o ubytovaní vod*

origíuály, xauuapty. Dopisy. Papier: lﬂﬁíﬂßkﬁ H HEHEEEÉ
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mBĺEtk°Vé 59°?? mEăťan°v;' V7

teãtﬂmeﬂtá rne rozdelenie dedičstiev;

máhanie daňových nedoplatkůľi
a pátranie po zlodejoch a zločincoch;
Ûrígínályi

T2662

koncepty,

gﬂpígy, pﬁpĺêľ,
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Finančné nezrovnalosti medzi kamenármi Martinom Aumpelmeyerom a Jakubom Fbrste
_
oznam.o
intabulácii
na
majetok
vinohradníka
Ondreja
Hachera;
hláovnlﬂ
0
rom*
krádežiach peňazí a šatstva; oznamy o exekúciách majetkov mešťanov pre nepla
tenie dlhov'I stíhanie osôb pre falšovanie mena; hlásenia o väznení zločincov
a zlodejov; zverejnenie testamentu Jána Michala Kleina; konkurzné spory pre
veriteľov.

1735

VII XII/kiss.

640

Určenie termínu dražby mlyna a hostinca pre neplatenie nájomného; žiadosti o
vľnﬂtie majetkov z intabulácie; výsluchy svedkov a zúčastnených strán v apo
roch a procesoch prejadnávaných pred mestským magiahrázum; určanie tgrminu

ta

ska v meste; hlásenie o veľkej krádeži zlatých a strieborných hodiniek;
vantár aktívneho a pasívneho majetku Tomáša Michala Brandla.

539

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská s nemecká.

Br
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I VI/ Kiss.

Oznam magistrátu o preprave 10 tureckých vojakov cez Komárno; dedičské spory
meáťanov; opisy osôb a pátranie po zlodejoch, zlcčincoch, tulákoch a pochyb
ných ženách; vymáhanie dlžôb súdnou cestou; sťažnosti na spôsobovanía šhůﬂ
na majetkoch maăťanov; určenie termínu prejednávania konkurzných a majetko
vých sporov mešťanov; stanovenie termínu zasadanie župnej kongregácie; si
rotské pohľadávky; žiadosti o určenie alebo zvýšenie penzia pre mestských rad
cov; hlásenia o odhadoch majetkov; hlásenie obyvateľov z Vajnor o krádežiach
dreva vo vajnorských lesoch; dlžobné úpisy; kvitancie na prevzaté peniaze od
dlžníkov; inventáre testamentárne zanechaných majetkov meăťanov; žiadosti o
zvýšenie miezd; sumárny výkaz o platbách rodičov za deti, ktoré navštevujú _
skolu; žiadosti o poskytnutie úľavy z platenia mýtnyah puplatkuv; hlásenia
o ohliadkach komínov a požiarnych múrov z bezpečnostných dôvodov; opravy ciest
z mýtnych príjmov; vãznenie zločincov.

_
áh i e miezd' hlásenie viedenského obchodníka Jána Webera: ŽE Ďehů
ÛÜÜÜÛÜ . VY'
Íraãzi 19 rgčåý ján Gruasmann; určenie termínu zasadnutia župnej Ľůﬂåľﬁßåůlﬁi
.
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.
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dl
dzi rodi
cese so Šalamúnom Lekim; výsluchy svedkov a vaznov, spory o
hy me K žmarku'
a
nou Ko llerovou a Wolfovou*1 ohodnotenie majetku Barbory Drexlerovej z E

Pľﬂůﬂůﬂåľﬂﬂia konkurzných sporov; nariadenie Uhorskej kráľovskej miestodrži
ĚEÍBÍEŤ ľﬂﬂľ 0 Orčení termínu daňových splátok; majetkový spor rodiny Hnmh5E±_
EľÛVEJ:

Pľﬂůﬂlsy pre pristávanie lodi na dunajskom brehu a o lcdnej preprava

°5°:= tůľﬂľu H TÖEHEHÛ HBJEĽĽH; žiadosť o navrátenie občianskych práv; určo
7an E taríf mýtﬂľﬂh PﬂP1BĽĽﬂV; majstkovoprávne a dedičské pohľadávky; spor
mﬂﬂtﬂ Ť ßrﬂfom Pálffym o rybolov; intabulácie a exekúcie majetkov meáťanov;
UTEEHÛIH výplaty za vykonané stolársks práce pri vyhotovení nábytku; oznam
mﬂﬂiekvd nemocnice o smrti Michala Ľanteho; exekúcia a inventár majetku Karo
la Limbergera.

Ûríßĺﬂálľa EÜHBBPĽF: UČPÍSX: Pﬂpier, latinská a nemecká.
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H. I 100/sisa.
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Vymáhanie dedičstiev; hlásenie O stave hospodárenia v mestskom sirotinci
. .
.
'
zememeračskej. komisie
O vymeriavaní
pôdy v okolí Bratislavy; sirot
ské Pohledávky; Vľmähﬂﬂĺﬂ dlžůb; oznam o termíne prejednávania konkurzných
Eporov; žiadosti o udelenie mimoriadnej dovolenky pre vojakov' súdne ezekú
Í
I'
'
"
' ,,
Ebﬁiĺzištãov
meăťanov,ll kvitancie
na zaplatené dlhy; vypačúvanla
Syaąkgv B _
jetkﬂv chi; sporoch s procesoch prejednávených pred magistrátom; dražby ma
hlá sanie
*

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

zločíné
oV ;
B_

rzóóa

1r°t5kéh° ÚPHÖH PBBHŽHÚ Čiﬂßtkﬂ DPH Pľíbﬂzných; stanovenie termínu konania
výr
č
h tľhůVu. oznam trnavského magistrátu
.
„
Ži Ûinýc
o vaznení
a treataní pochybných
BH. súdne vymáhanie dlhov.
.
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M135

53°

Vymáhanie dedičetiev podľa zanechaných testamentov; určenie termínu dražby ma
jetkov meăťanov pre nEP1HﬁEﬂíE ůľhﬂví Půľﬁlﬂﬂíe hľpůtﬁčnﬂj Půžĺčkľ HH ÍÛPU d°“
mu; hlásenie viedenského magistrátu o zatknutí Márie Fornovej, obvinenej z
krádeže.
Qrígiuály, koncepty; odpisy, papier, latinská a nemecká.
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Ãﬂnia ° “bľt°VHHĺ VÛJBÍB V mﬂätﬂi hlásenie o vãznení zlodejov a
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lásenie
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magistrátu, že Juraj Wassermann zložil
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12667

I

vyžiadanie výﬂčnýßh 11510' Pre '“BJ5*'1`°"'5

ž1ad°5ť Jána Filipa Hemr

cah a z ,riadne o odvolanie exekúcie jßhﬂnmﬂﬁﬂľľﬂi hlåßﬂnĺe ° vaznení z1°d°j°v
a z l o čincov ; hlásenie o krádežiach; inštrukcie DPH ľﬂmĺﬂĺu učujúcu t°p°5ra'
.
'
ed 1 tk v' oznam o
fické miesta vojßﬂﬂiýﬂh UÜJBÍÍÛV' Vymáhanie danﬂvých n 0? E O '
napr 1 s tojnostiach vojenských skupín v Dolnom Rakúsku; žiadosť o zvýšenie mzdy
pre mestského zamestnanca; informácie o ubytovaní vojska v mestß; Vľhlåškﬂ
.
'
'
fa M'kuláša Es
o vyučovaní na katolíckych školách; h1å3ﬂn1° ° ?r°P13* d°mu grü
1 _
.
t erház ho v Batislave'r záanﬂm 0 Pľĺjmﬂch d° hlavnej mestskej pbkladnlce;
áhaňie dedičských pohľadávok; vymenovanie chirurga pre mestskú_nemocnicu;
Iíĺne vymáhanie dlžôb; hlásenia o uzatváraní prenájomných zmlúv; určenia
termínu zasadnutia župnej kůﬂãľůßåßĺﬂ'
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_
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vymáhanie dlžôb;

majetkové SPD?? mBšťﬂnÜVi
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Pozostalostné spory mešťanov; dedičské vyrovnanie; odpis nariadenia o vybo
.
1 í
ravách
rani mýta; súpis vojenských osôb a vojenských ĺHYB1ĺﬂDV: PT P B3 0 UP
_
ciest a chodníkov; hlásenia o nedodržiavaní uzavretých dohôd; V3§BtT°VBﬂ1E
I
""
I*
tu
Ú
'
krádeže šperkov; vymáhanie danových nedopletkov, hlásenie o zdĺavze aiB:;E3t_
cii v meste; hlásenia policajného riaditeľstva; žiadoať ﬂ POVD Ba
P
nie mlyn; hlásenia o vymeriavaní mestských pozemkov a záhrad; tﬂﬁtﬂmﬂntárnﬂ
rozdelenie dedičstiev; určenie výšľľ kﬂlkﬂvýﬂh P°P15tk°v B Predplatnéha na
poštové zásielky; vyžiadanie výučného listu pre kníhviazača Jakuba Strassmanr
na; uzavretie prenájomnej zmluvy; sťažnosti mašťanov na škody BPÖSÛĎOWHÉ
na mﬂjgtkgch; výkazy o zásobovaní vojska; hlásenia o krádežiach; exekučné
určenie cien masa;

uzatváraní obchodných dohôd.
Originály' kgncapzy, udpiay, papier, nemecká a latinská.
1737

lies.

hlásenie O

`

v

ch
í

mešťanov; povolenie na výstavbu hostinca; zoznam osôb, ktoré dostali podpo
ru zo Széchényi Koloničovej základiny; uzatváranie obchodných dohôd; hláse
nia o kontrole pokladní v obchodoch; žiadosť učiteľa Antona Sohartels o pod
poru.

Ar

646

Hlásenie o`reimii účtov, dlžôb, príjmov a výdavkov slatníka Františka Tri
achitza; lymihanie dlžôb; polostalostné spory mešťamev; záznam.o rozdelení
dadižatIl.iílipa Eridrichkeita; oznam a termíne exekúcie majetkov meštanov;
odvolame aaibarňna Pav1a.Jeszenáka proti rozhodnutiu.súdu v spore s Andrejom
Hoohmeistram; hlásenie o krádeži telaru v obchode s galantériou; odvolania
meštammvjμoti vyrúbeným domovým damímm; hlásenie o krádeži strieborného ka
licha e monštrancie; žiadosti c povolenie vykonávať živnosti v Batislave;

vymáhanie dlžoby od Juaja Beera z Viedne; hlásenie o zatknutí zlodeja, pi
ﬁhltenáho pri krádeži ãatstva; žiadosť o povolenie výstavby domu:na mestskom
pozemku; vymáhanie dedičstiev sirotským úradom; oznam.o termíne konkurzných
majetkových sporov; kvitancie n zaplatenie dlhov; žiadosti o vystavenie sve
dectiev chudoby; hlásenia o vojenských dezertéroch; vymáhanie dlhu za sta
vehá drevo; správa o treataní politických väzňov; hlásenie o prenájme zdra
`votného kúpeľa; oznam o stanovení cien niektorých nápojov; obligaoia na za
platenie dlhov; majetkové spory meštanov.
Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká a latinská.

544

Určenie termínu dražby domu Jána Hesterháza; majetkové spory mešťanov; ČBŮÍČ'
ské spory mešťanov; vyžiadanie povolenia na vandrovku; vymáhanie danových nc
doplatkov' žiadosti vojakov o udelenie dovolenky; testamentárne rozdelenie
dedičstiev; kvitancie na EaP1HtEﬂÉ ůlhľí Ölžﬂbﬂé ÚPÍBY; Yľmﬁhﬂﬂiﬂ dlžôbi
opisy osôb a pátranie po zlodejoch a zločincoch; oznam temešvárskeho magistrá
tu o pozostalosti siroty Anny Stanzlovej; hlásenie o krádeži dreva; odhﬂﬂľ
majatkov. gdvglania proti splácania dlžôb z dedičstiev; inventáre majetkov

Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká a latinská.

Iiss.

Br

HÍBB.
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Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

grigiuúly, koncepty, odpisy, papier, nemecká a latinská.
1 737

Miss.

Hlásenie o krádežiach a vaznení zlodejov; správa o rozdelení dedičstva po Hi
chalovi Lisztovi; testamentárne rozdelenie dedičstiev; súdne vymáhanie dlžôb;
určenie termínu pre prejednávania konkurzných sporov; inštrukcie pre cenový
úrad a pre mstský colný úrad; sirotské pohľadávky; vypočúvanie svedkov a
zúčastnených strán pri sporoch a procesoch prejednávaných pred magistrátom;
oznam o termíne dražby majetkov mešťanov; kvitancie na zaplatené dlhy; in
ventár mjetku Michala Gambsa, bratislavského starožitníka; odvolania proti
súdnym rozhodnutiam; účty za remeselnícke práce pre mesto; hlásenie sirot
ského úradu o stave majetku siroty po Michalovi Landhoschovi; majetkové spo
ry mešťenov; súpis občanov, ktorí získali roku 1788 meštianstvo; exekúcie
majetkov mešťanov. '

St a ž nos t'i mešťanov na BPůB°ÜÛVHnĺ5 ãkůd na ich majetkoch cudzĺmi Osbbami;
_
'
heh štábu o Bidermanno
oznam.o termíne dražieb, prípis strakonického vojens
0
o Predaji nehnuteľného ma
_
.
'
stanov'
oznamy
vej dovolenke
mﬁdﬂtľﬂľé EPU?? mg
'_
_
.
_

`e1;l:u'

1788

at
is
la
vy

12666

_

1735
B 1 573/liss.Conc.
64.7
Dedičské pohľadávky obyvateľov z iných miest; informácie pre viedenský magis
trát o hľadanom žohrákovi a povaľačovi; svedectvá o zadĺžení mešťanov pre ch O
robo; žiadosti o prepustenie z vojenských služieb; súhlasy na uzatvúrauia
manželstiev; hlásenia o cenzúre novín; hlásenia o poskytnutej lekárskej po
moci ohorým.občanom e o lekárskych zákrokoch pri pôrodoch;. svedectvá o čias
točnej invalidite; pozostalostné spory a vyrovnanie; hlásenia u zúaghgeaní
Yůåﬂka potravinami; informácie o súpise trhových cien obilovín; hlásenie o

nedodržiavaní stanoveaýﬂh Ciﬁﬂ Pri výseku mäsa;

upozornenie trhového richtá

PH na falošné doklady vojenských dezertérov; žiadosti o podporu v chudobe;
žiadosti o vydanie svedectiev o pobyte; sťažnosť bratislavských záhraduikur
na násilnosti vojakov proti ich ženám a detom; žiadosť bratislavských lodní

263

.

kov, aby mestský magistrát odoprel vydať meštianstvo cudziemu lodnému tovariăo
vi pre zanedbávanie povinností; súpis obyvateľov a dobytka; žiadosti o oslo
bodenie od platenia daňových poplatkov; sirotská pohľadávky; výkazy o prá
cach poddanských obcí Vejnor a Rače; pozostalostné a majetkové vyrovnanie;
správa o uložených a zruäených sirotských majetkoch; žiadosti o prijatie do
zväzku mesta a o povolanie vykonávať remeslá; sťažnosť mesta na povinné uby
tovanie vojska; hlásenia o odoslaní výkazu prijatých mešťanov; hlásenie o
vykonaných opravách poštových ciest; výstavba farského kostola a školy v Blu
mantáli; povolenie pre pekárskeho majstra nakúpiť 2000 meríc obilia v Halža
niciach; sťažnosti vajnorských poddaných na prenájomcu barőna Bonfantiho pre
požadovanie vysokého mýta.

at
is
la
vy

brehu; kúpa domu rehole pavlínov; kontrola mestskej a sirotskej pokladnice.
'
I
hlásenie o odoslaní výkazu o politických våzňoch; výkaz o úprave daňovej výme
ry zs pozemky; prieskum mestských pozemkov pri bráne sv. Vavrincał správa u
poplatkoch za vyrábané drevo.
.
'
'

Originály. łßnﬂeptľ. odpisy, papier, uauaaxá a latinská.
1758 ĺx'x'
'
N 1958 2385/Miss.Conc.
650
Hlásenie o stave prejednávaných dedičských sporov; _informácie o sporoch kup
Cův H obchodníkov; žiadosti 0 Pľíjatie do zväzku mesta a do bratislavských
cechov alebo spoločností; vymáhania dlžôb; oznam o smti švajčíarakahu chi
rurga Alojza Laucha; rozdelenie dedičstiev podľa zanechaných testamentov;
žiadosti o prijatie detí do sirotinca;_ žiadosti o podporu pre vojakov;' hlá
senie o dražbách majetkov mešťanov; žiadosti o povolenie vykonávať živnosti*
žiadosť brnenského magistrátu O poskytnutie informácie o cenách obilia; hlá:

Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká a latinská.

Na

536 1280/MiaS.C0nc.

648

Ťeﬂlﬂ 0 Výﬂlﬂﬁkﬂ Eﬂﬂtľůlľ EESĽSEBÖ Pﬂkladnice; informácie o odvolaniach v ma
Jetkových sporoch meáťanov mimo Bratislavy; žiadosti o podpory pre vojakov

PrE?u5tenÍﬂh 3 lůåﬂﬂßkﬁå Službľí Vymáhanie daňových nadoplatkov;. inventár
zariadenia mestských hasičov; správa o prehliadka kanála v kláštore uršuli

Éłżĺgniĺzíĺšﬂzäkĺĺãłĺﬁkﬂ ĚÍZZZZŽŽ åekĺrĺí;

m
es

Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká a latinská.

1753 VI VIII

H

1283 1957/Miss.Conc.
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Ar
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Hlásenie o zásďbách vína; správy o cenzúre nemeckých a madarských novín; da
ňové úľavy pre obchodníkov; svedectvo pre lodníkov Jozefa Jägera a Mateja Hu
bera o nutnosti kúpy lode v Rakúsku pre potreby štátu; hlásenia o ohliadkach
mrtvol; hlásenia mestského fyzikátu o lekárskych operačných zákrokoch pri pß
rodoch; hlásenia o priebehu sporov; hlásenia o depozitoch prechodna v meste
ubytovaných obyvateľov; dedičské spory mešťanov; žiadosti o podporu v chudo
be zo Széchényi Koloničovej základiny; prenájomné'zmluvy; zmluva bratislav
ského magistrátu s temeãvárskym magistrátom o nájme divadla; povolenia na
uzavretie manželstiev; žiadosti o oslobodenie od výkonu vojenskej služby; po
volenie na prepravu obilia pre vojsko; hlásenie o pestovaní hodvábnika; sve
dectvá chudoby; žiadosť riaditeľa normálnej školy o limitovanie počtu návštev
níkov kresliarskej školy; hlásenie o vykonanom prieskume objektov na dunajskum

žiadosti o Ppdpoľy zo Széchénľi

Skum Ûpevñävacĺch prácfprí mlynuch ãå 5.93 Polícia o ohlladkach mesta; Prie
_
pravom brehu Dunaja; hlásenie o nájme
mestského pivovaru; hlásenie o lekárskych prahliaąkach mešťanüvř vymáhanie

ta

Dedičské spory meăťanov; svedectvá zachovalosti; žiadosti o podporu v chudo
be; dodatky k mestským politickým (správnym) predpisom; správa o cenzúre no
vín Pressburger Zeitung; žiadosti o prijatie do zväzku mesta a o povolenie vy
konávať živnosti a remeslá; žiadosť trnavského magistrátu o poskytnutie infor
mácie o poplatkoch za výsek mäsa; hlásenie o tlači kníh v Landererovej tla
čiarni; správy o predaji majetkov meăťanov na dražbách; žiadosti o vydania
svedectva chudoby; žiadosť obuvníckych tovariăov, aby im mesto poskytlo ochra
nu pred majstrami; žiadosti o podporu pre čiastočnú práceneschopnosť; správa
mestského fyzikětu o liečení chorôb a smrtných prípadoch; hlásenie o úprave
Pečeňského ramena Dunaja; hlásenie mestského lekára o priebehu pdrodov; žia
dosť o pridelenie divadelného pokladníka; žiadosti o prijatie do služieb mes
ta a k mestskej polícii; opisy osdb a pátranie po zlodejoch, zločincoch a vo
jenských dezertéroch; oznam o prenájme hostincov; žiadosť bratislavských meã
ťanov o oslobodenie od ubytovania vojska; intimát o zriadení továrne na výro
bu vlnených látok; správa o ăkodách spôsobených požiarom; žiadosti o podpory
zo Széchény Koloničovej základiny; hlásenia o zásobách múky a obilia bratis
lavských pekárov.
É

Br

1788 III V

269

EÝÍHFÜŤ HEůÛP1Btł0v;

správa o prieskume mestských domov, kanálov a komínov

v rámci protlpožlarnej prevencie;

potvrdenky o vykonaní remeselníckych práu,

Ürígínálył k°n°9Pt3l ÛÜPÍBF: Dﬂpier, nemecká a latinská.

1733 XI'xĺÍ

N. 2386 2812/Miss.Conc

Íłííznåżàçrĺzĺlzĺãšżåstzzplatšžeżĺevåísktáĺ jeho ubytovanie;
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'žiadosti o Povo

senie D transportovaní vä;ňDv ku kom BÍU t H dreva pre Policadné obvody; hlá
kazľ Ů ubytovaní vojska' hlásenia OP vntĺým súdom, súP1s3 Pozostalostĺ; VÝ
Û platení mýta' d d_č L
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ŠÍŠEÃPEĚÉBŤE bez zloženie skúšok na univerzite; žiadosti o prijatie do mest
hüůnutĺeužleb; hlásenie 0 Správa majetku mestského ăpitála a lazaretu; raz
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Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká a latinská.
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Informácie o priebehu dedičských sporov mešťanov; hlásenia o výkupe úrody I'
opisy osůb a pátranie po zlodejoch a zločincoch; informácie o odvolaniach v
majet
' k ových sporoch meăťanov; poplatky na vojsko; súhlasy na uzatváranie mene
želstiev; rodné listy a svedectvá o zamestnaní; obsadzovanie miesta vajnor
s kého farára; sťažnosť mestských
_ policajtov a mesta na neprístojnosti , kt or é
robia študenti po meste; opisy osdb a pátranie po zlodejoch a zločincoch'
I'
hlásenia o zdravotnom stave obyvateľstva; správy o rozvodnenom.Dunaji pri
Fle n t ze nd orfe a Wolfstale,' prestavba budovy radnica; nájom.pontånového mos
te; žiadosti o prijatia do zväzku mesta a o povolanie vykonávať remeslá; žia
d
.
.
osti o prijatie do mestských a vojenských služieb; informácie o s P or UE h kuP'
cov a obchodníkov; určenie mzdy pre mestského hájnika; žiadosť vojenskej ne
mocnice o poskytnutie civilných väzňov na čistenia nemocnice; žiadosť magis
trátu o p remi este ni a manželiek vojenských
'
'
dôstojníkov,
ubytovaných v Blumentá
li, na Schlossgrund; hlásenie o stave správy základín av. Ondreja a sv. Anny;
hlásenie mestského lekára o chorobách, ktoré sa vyskytli v meste', H eussnerove
návrhy na prístroje na vytrbávanie kmeňov stromov, rozbíjanie skál a odstraňo
vanie brvien z riek; hlásenie bratislavských obchodníkov o druhu a počte to
vární a manufaktúr v Bratislave; vymáhanie poplatkov na vojsko'
a Prí PľﬂVY HH
voľby mestského magistrátu; obsadenie miesta blumentálskeho farára; prepúš
ťanie robotníkov z továrne; pátranie po vojenských dezertéroch', povo 1 enie
'
pre remeselníkov, aby mohli predávať n týždenných trhoch.svoje výŕbbky; me
novanie Jána Svobodu za učiteľa na dievčenskej škole pri kostole sv. Martina;
lekár s ke ohliadky
'
'
~ úprava cien hovadzieho
' '
mtvol,
dobytka; intervencia u ria
`
diteľa školy Strauesa, aby poukázal učitaľovi Lesákovi požadovanú sum
pre
I
nájom mýta; súpis továrnikov a manufakturistov; prenájom.tehelne; dražba
ná'mu
' pokútneho predaja' zbraní
j
p e z i na ké ho pivovaru,' vyšetrovanie
vysvedče
I
nia o zamestnaní v mestských službách; zoznam kníh vytlačených v Bratislava

ta

zriadeníRoľn
ležáĺšeh
E Ínsĺßauernzeituﬂßľ V Gľﬂßĺi hláaﬂnía ° nástupe chirutsa
dávaní
c c HDV
.
.
áea e oprave budovy tridsiatkováho úra
v nemocnici u milosrdných bratov, SPT
_
_
d
ní
Ûsterialdovho
katechizmu
tlﬂöﬁﬂu
BPľå7H
P°tr°b°
úu,' hlásenie
o
vy
E
.
_ °hláﬂ
E O“pra
I
kni:
.
'
i l
ch továrnach
HH1
vy mestského pivovaru: _informáciehĺázĺżtﬂskšgżkĺšzamknv_ Eúgia majatiov iå.

at
is
la
vy

akých pakárﬂv;

Ûndreja; vyúčtovanie kontribúcií pre Uhorsku kráľovskú komoru; povolenie zbie
rok v kostoloch pre prírodnými katastrofami postihnuté obce na území Slovenska Í
Čiech a Hadarska; žiadosti o povolenie vykonávať remeslá; hlásenia o priebe
hu pdrodov; oznam o premiestení továrne na vlnu zo Šaštíne do Bratisla 75':' V3'
účtovanie výdavkov spojených s podporovaním manželiek vojenských dôstojníkov
ĺubytovanie); hlásenia o stave sirotských majetkov; informácie o predaji,
resp. dražbe mestského opevnenia (Dujardinovi a Šebastiánovi Cailovi)'I žia
dosti o prijatie za mešťanov; hlásenie o zdravotnom stave obyvateľstva; roz
hodnutie o odmeňovaní kočiăov; oznam.o dražbe sirotinca v Trnave'I ú P rava o
uskledňovaní tovaru v trhových mestách mimo obdobia trhov; intervencia za pri
jatie Jána Wagnara za správcu mestského okresu a za mestského inžiniera; žia
dosť o vyplatenie mody za súpis obyvateľstva; žiadosti o podporu pre vojakov
prepustených z vojenských služieb; hlásenie o cenzúre novín Pressburger Zei
tung; povolenie na prepravu lodí; oznam o výstavba mestskej váhy' svedect á
o lekárskych ohliadkach mŕtvol; povolenie pre kapelníka Jakuba Praga slobodne
sa pohybovať v meste; žiadosti o prijatie detí do sirotinca; žiadosti o pri
. t. k
.
ja ie
vojsku a za mestského policajta; výkaz o vyberaných desiatkach a de
viatkoch.

Br

.
*
ud lení benefícia oltára sv. Petre
o stave správy sirotského maüetkua íoznaĺňoíaaszásüb obilia a múky bratíalav.
a Pavla trnavskej kapitule;_ hlásenie oakápalužnbnictvü má ríchtår a IB5ťan„5_

273

272

at
is
la
vy

pia mestských vinohradníckych hájnikov; úprava o základinách pre chorých, chu
dobných a siroty; intervencia P. Günthera v prospech dlhu maliara bratislav
ského divadla Hoffmanna; správa o zásobovaní obyvateľstva mäsom; súpis mate
riálu potrebného na opravu.mestskej radnice a mestskej váhy; spor mesta s Pál
ffyovcami o územie v Petržalke; výstavba siete mestského vodovodu; potvrden
ka na prevzatie meracích prístrojov (kompasy); rozpočet na opravu strechy ákdb
skej budovy; žiadosť farára Jána Hichala Pfingstla z Vyăehradu o.udelenie fa
ry v Blumentáli; žiadosť O udelenie mzdy za výrobu hodvábu; úprava o vyhoto
vovsní výkazov o ubytovaní vojenských dôstojníkov.

v a ríli '

zmeny policajných hliadok Při mÜt5Ûhi Žiadůstí G prijatie' resp'
P tanie
z mestských
služiebi
UÜYĽÜVBHÍE
V meste;výdavkov
žiadosť
O vypla
Prepus
ü
Základíny
mestského
špitála; Vojska
vyúčtuvŕnie
mestského
t

ie po POP? Z0

_

„

l::aretu'I správa o zásobovaní bratislavských kláštorov a konventov masom;
na
l
*
'uf má ia o závislosti
gatívna správa o pobyte tureckých poddanych v meste, 1 or c
Ů
_
úradu naradnice
mestskom
mﬂßĺãtľåteł
magistrátu
Ú povolenle
9 olicajného
budovy mestskej
B mestskej
váhy; Žĺ3d°5ť
uvoľnenie
priestorov
väznice Ûpra
pre
vyiestenie
vojenských odvedencov v troch kasárňach; hlásenie kominárov o pre
um
.
ă '
ž
t' na rozší
hliadke komínov; poverenie pre mestských radcozłásby na lišmobnzãnĺ obyvateľ
' d' E
k ' školy pri dome sv. Martina;
ser e o z so O
'

Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká a latinská.

renle
"lev Ensvzãectvá
chudoby'l správa o revízii mestských účtov; zavedenie
stva masom;
E
_
.
.
'
vína cez mes
protipožiarnych opatrení na pošte, žiadosť o povolenie prepravy

1789 XŘXII

to bez zaplatenia mýta.

1789 VII IX

svadootvá o bydlisko;

N. 1366 1996/Miss.Conc.

výkazy o poplatkoch na vojßkﬂê

654

Sprievodné lists; Po*

tvrdenia o narodení a o zamestnaní v Bratislave; opíãy 0555 B Påtľﬂﬂlů P0_E1°'
dejoch a zločincoch; súpis kráľovskýﬁh mBÖEľk0V V Trßnöina, ktoré sa dávajú
ňu prenájmu;

hlásenie o stave správy sirotských majetkov;

potvrdenia o povo

žolny Anglíčaua, v Bratislava;

výłﬂßľ 0 ﬁhﬂľůbáﬂhl Et°ľé 5“ Vľﬂkytll V meste;

Fetra a Pavla; výkaz o knihách vytlačených bratislavskými typogľãfmli lﬂtßľ'
vencia u viedenského senátu za vydanie zhabaného tovaru bratislavským Küpůůmi

oznam o dražbe nájmu mestského Pí7°Vaľui Zůßﬂﬂm EĚSÍHTUV: kt°ľĺ_m9Jú p°V°1°'
nie na výsek mäsa v piatky a soboty; povolenie pre Michala Schailyho zabezpe

čovať si žívobyzia hudbou; osobné zmeny V SPPÉVB mßßtﬂi
Potrieb pre mestskú súdnu kanceláriu a sirotský úrad;

SÚPÍS kB“°°1ár5kYŤh

správa O rozšírení diev

čenskej školy Pri dome sv. Hartinßi EPTÉVB ° atava S5é°hényi'K°1°níč°veJ zåf
kladinľi vyžiadanie informácie o reBU1ÛVHHĺ Öﬂﬂĺi SP0? Pr2emU31°V5kéh° magls'

v

trátu s Annou Strasserovou, bratislavskou zlievačkou rôznych typov písma; SPPÉ'
va mestského pokladníka o mestských účtoch; hlásenie policajného riaditeľstva
o poplatkoch, ktoré majú platiť kaviarnici a hostinskí za predĺženie závereč

ch
í

naj hodiny a za hudbu v podnikoch; oznam o zmene termínu výročného trhu v Rá
be; rozhodnutie o prídele deputátu mestským zamestnancom; informácie O stavex
hospodárenie v mestskom chudobincí; GPEŽĎH Ľůﬂĺš SP0? 5 huůůbnĺkům F°ket°m
o dlh; hlásenie o ošetrovaní sirôt v mestskom lazaretai SP0? 0 PÛPIHĽĽU HB
Račíanahgu mýta; obmedzenie predaja mäsa; povolenia pre uzatváranie manžel
stiae; spor o privilégium Bratislavy, podľa ktorého sú jej obyvatelia oslobo
dení od platenia mýta; dražba pozemkov; hlásenie, že v mestskej vaznici sa
nenachádzajú Politickí vãzníi Pﬂvůĺeníe na Výčap vina B piva; vyăetr°vaníe
sťažností nájomcov miest na trhoch a námestiach na zvýšenie nájomných poplat
kov; správa Ů rúzuaiaveni policajných stráži pred štátnymi budovami; súpis
zemgmapačakýoh prístrojov, potrebných pre mestského geometra (zememerača); sú

Ar

*

m
es

informácie o priebehu majetkových sporov meăťanov a sP°TÛCh 0 ůlhľi SPPÉVH 0
činnosti Policajného riaditeľstva a zmenách Pﬂĺĺﬂﬂﬁﬂůå Stľåžﬂi _h1å5°nĺE ° zá'
sobovaní a ubytovaní vojska v meste; informácie o stave základiny oltára BV

655

Relácie o priebehu majetkových sporov mešťanov a sporov o dsdičstvá; hlásenia
o zásobovaní vojska a o poplatkoch mesta na vojsko; informácie o stave sporov
o platenie mýta; evidencia vojakov na dovolenkách v Bratislave; opisy osob a
pátranie po zlodejoch, zločincoch a vojenských dezertéroch; informácie o sprá
ve sirotekého majetku; povolenia na uzatváranie manžslstiev; správe o hospo
dárení v mestskom chudobinci; pozvánka na obhliadku nového hostinca v Breiten
brunne; hlásenie o odchode hudobníka Feketeho z Bratislavy; výučné listy;
ubytovanie vojska v meste; svedectvá chudoby; hlásenia o stave mstskeho hos
podáenie; potvrdenky o povolení vandrovisk; informácie o rozpočte na opravu
budovy mestskej radnice; hlásenie o stave bratislavských lekární; Požiarne
hlásenia; úpravy pre zásobovanie mesta msom; žiadosti o prijatie do zväzku
mesta a o povolenie vykonávať remeslá; hlásenie o opatrovaní sirdt mrzáčkov;
potvrdenia o službe pri polícii a v službách mesta; úprava o starostlivosti
o chudobných; informácie o liečení vo vojenskej nemocnici; výkaz o vãzňooh
v szegedskej polepăovni; výkaz o majiteľoch záhonov a ich kupcoch; súpisy po
zostalostí; hlásenia o sporoch o lodnú prepravu na Dunaji; kvitancie mesta
na dlh 2000 zlatých ostrihomskámu arcibiskupovi; dohoda mesta s grőfom.PálITym
o predaji obilia; žiadosť kartografa (chartifoliorum pictor) Juraja Wagnera
o oslobodenie jeho syna od nástupu vojenskej služby; výkaz o stravníkoch v
mestskom lazarete; prehlásenie o návšteve hudobnej školy; povolenie pre Hen
richa Kelin, učiteľa hudby na národnej škole, oženiť sa s Reginou Braunmülle
rovou a usadiť se v Bratislave; svedectvá O pobyte; svedectvá o preradovaní
niektorých vojakov k mestskej polícii; ohlásenie termínu dražby troch jatiek
a tehelní; žiadosť o povolenie zvýšiť ceny sviečok a mydla; hlásenie o výsky
te veľkého možstve kvalitnej bielej skalice v okolí Nagy Bánye; spor tabako
vej továrne s továrnikom.kartellom; súpis kráľovských benefícií, ktoré vlast
ní mesto (mýto, trhy a pod.) a ktorých nájom sa dáva na dražba; prijímanie do
sirotskáho ústavu; súpis kancelárskych potrieb pre mestský úrad a súd, poli
cajné riaditeľstvo a pre archív; vyžiadanie vyúčtovanie za výstavbu mestského
vodovodu; hlásenie o používaní jednotných dutých mier v meste; správa o sta
ve záklediny oltára sv. Petra a Pavle v Trnave; správa o ohliadke Rybného ná
mestia v spore O ruăenie držby; správa o stave mestských príjmov a výdavkov;
správa nájomca lestského mýta Bonfantiho; hlásenie o priebehu vojenských od
vodov.

ta

lení vandroviek; návrh na zriadenie chudobinca; odvolania v dedičskýfh SP0'
roch meăťanov; svedectvo o pobyte umelkyne Hyamovej (bližšie neurčenej), manŕ

H. 1997 2530/Hiss.Con0.
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Ürígínály, koncepty, odpisy, papier, nemecká a latinská
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Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká a latinská.
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3/

Vymáhanie poplatkov; vyšetrovanie svedkov v majetkových a dedičských sporoch
mešťanov; opisy osob a pátranie po zlodejoch, zločincoch a vojenských dezer
téroch; vyšetrovanie svedkov a zúčastnených strán v sporoch s procesoch; vy
máhanie dlhov; základina na seminár sv. Imricha; hlásenie o stave sirotského
majetku;' vyšetrovanie otcovstva; vyžiadanie informácie o židovských rozvo
doch; spor bratislavského obchodníka a obchodníka z Popradu o dlh; vymáhanie
súdnych poplatkov; splnomocnenie právnym zastupovaním v sporoch; odvolania
proti rozhodnutism bratislavského richtára; informácie o priebehu sporov; in
formácie o väznených osobách v bratislavskej väznici; podakovanie meštanostu
z Busselu za informáciu pri spore o vymáhanie dedičstva; smernice o využíva
ní menšieho sirotského majetku; vyžiadanie informácie o bratislavských súd
nych zvyklostisch a postupe pri procesoch; žiadosti o manželskú rozluku; stav
majetku mestského farára pri dčme sv. Martina.

I.

12670

'I

12671

1788

D h 3

Podací denník administratívny.

1789

D b 4

Podací denník administratívny.

Br
12673

T664

J

D b |

Inde: k.podsciemu denníku.administretívnemu.
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Hlásenie mestského magistrátu na kráľovskú súdnu tabuľu o rozhodnutiach v dl
žobných, sirotských a dedičských sporoch; intervencia v sporoch o dlhy; spo
ry bratislavských a viedenských obchodníkov; rozvody; hlásenia o krádsžiach;
hlásenie a zmene pobytu a o súpisoch viníc; vyžiadanie informácií v sporoch;
pátranie po zlodejoch a tulákoch, ktorí ušli z väzenia; vyšetrovanie svedkov
a zúčastnených strán v sporoch a procesoch; vyžiadanie informácie o priebehu
sporu za vyplatenie mzdy za služby; spor gråfa Pálffyho s bratislavským mãsie
rom o dlh v sume IOOO zlatých; rodné listy; súpisy dedičstiev; spor Michala
Gottlieba Heeslera, bratislavského obchodníka, s moravskou továrﬁou na súkno
o dlh 4140 zlatých; potvrdenka za poštový poplatok; spor mesta o výčap v
Széchényi Koloničovom dome; vyžiadanie informácií o bratislavských typogra
foch Psczkovi, Löleovi s Weberovi; súpis hnuteľného majetku bratislavského
obchodníka Antona Klepprotha.

D b 2
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12672

657
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12669

1609 1Ta9

5/1

12674

Spisy

(Organizačné)

1613 1657

659

H°'°r5

.
° PrfV5ﬂtĺ ÜBŤHÍCĎ Pľﬂůﬂﬂtůva. inventárny záznam o majetkoch
meštanov;
BÚŮŤB PľﬂĚP1B3i súpis obyvateľov z predmostia; zoznam bratislavských maăfa.
BUY: súpis obyvateľov Bratislavy roku 1657.

Ûľĺßĺnĺlľl k°ﬂ°BPtFa ÛGPÍBF: PBPÍBP, latinská a nemecká.

12675
658

Ar

Všeobecné nariadenie uhorského paletína; nariadenie o platnosti mincí v Uhor
sku; kráľovské nariadenie o kúpe majetkov, nariadenie o mýto, úpravy Iárie
Terézie o predávaní drog; kráľovský patent o bankovkách; úprava o opatere BI"""
chiválií; dodatok,k tridsiatkovému nariadeniu proti čiernym obchodom; vyhláš
ka o váhach a mierach; direktívy o pošte a preprave cestujúcich poštovými voz
mi.

2.
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Originály, koncepty, odpisy, papier, nemecká a latinská.

Pomocné knihy

Podací denník administratívny (Protocollum Registraturae).

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

1789 vII xII

(Administratívne)
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1789 I VI

riginály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

1660 1727

:isiel :„:::::§.:~::`;í;, :f::"°ß::.:":`v"ß”°”
súpis °bWvBt°?°'5

660

*H oo»

z°znam mBăť5n°7 P°V°1åYﬂHých k voľbám mestského magistrátu;

ského magistrátu o cintorínoch :yškolá ZŤE' ús?ráva novozvolených čłanüv mast
rn? viníc; opatrenia proti rozširovanä a S Pls remeselníkov;_ súpis majite
U m°ľ°VEJ ﬂåľﬂßľi štatistický výkaz a
Počtoch mešťanov a remeselníkov v Bratislave; súpis zamestnaných a nezamest
ﬂﬂﬂýﬁh obyvateľov.

Üľißíﬂãlľ. kﬂﬂeﬂstľ. Ddsísra Pﬂvíer. latinská a nemecká.

I "
_ 277 _

_27ﬁ_

172s_1Ts9
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Pľﬂhlĺﬂůkﬂ EEBĽE DPH lůﬁﬂé mlyny kvôli premiesteniu lodí z bezpečnostných důvo
ÛÛV PTEŮ Pﬂvůůňﬂmí E ľadmi; výstavba pontőnového mosta; výkazy u oýnuaa 71
na; záznam.o zisťovaní škôd spôsobených rozvodnením.Dunaja; súpis mestských

Lekárske vysvedčenia; potvrdenky o vy kon ávaní p ráce', žiadosti meăťanov o da
ňové úľavy; koncept listu penovníkovi o ničení bratislavských mestských a meš
tianskych lesov vojskom; súpis nariadení vydaných pri príležitosti pobytu voj
ska v meste; sťažnosti na krivdy a zlé zaobchádzanie; odpis privilégia bra
tislavského typografa Michala Landerera; svedectvá chudoby; direktívy pre
chovateľov hovädzieho dobytka; prijímanie do zväzku mesta; úpravy o poplat
koch za spory prejednávané pred mestským magistrátom; súpis kancelárskych po
trieb pre mestský úrad; správa o stave krýpt a cintorínov; žiadosti o podpo
ru v chudobe; výkaz o novoprijatých meăťanoch; súpis obyvateľov v Blumentá
li;

hr H d*15 b:

_
. dunajského
.
"Ý d Bvkľ na úPrﬂVu dUHEJ5kBJ hrádze a na čistenie
koryta;
správa o založení prvej manufaktúry
súkenky Wolfgangom.Kempe1enom v Braziala
ve; výkaz o cenách chleba a múky za rok 1773; výkaz o ăkodách spôsobených zá
Plﬂvﬁmí; adaptácia domov pre faru a školu v Blumentáli'I tabuľka o zmenăovaní
záhrad v dôsledku rozširovania sa toku Dunaja.
Ürígĺnálľf k°H°BPtF: ÛÖPÍSY, Papier, latinská a namaahá,

sťažnosti na krivdy a zlé zaobchádzanie.

12680

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

1785 1789

665

Zoznam manufaktúr v Bratislave; triedenie domov a viníc podľa kvality; q3ú5_
tovanie výdavkov za čistenie ulíc; návrh na úpravu mestskej radni CE; výha z
základí n,' pren á'jom mestského pivovaru,
'
. ceny obilovín; predaj. dobytka a oší
paných.
_

(Hospodárske)

Br
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12676

Üľíßiﬂälvu kúnúeptľ. údníﬂya Papier, latinská a uèuaahá.

12677

1577 172M

662

12651

XVIII. storočie

665

Roz PG č E t na výs t avbu obytného domu,.
ním vinohradu.

. výdavkov spojených
_
vyúčtovanie
s obrába
.

m
es

ta

Súpis domov bratislavských občanov; doklady ku komorným účtom; register bra
tislavských viníc; súpis dovezeného vína; súpis port; súpis občanov pre deľ
bu dreva; záznam o zmenách a opravách na mestských múroch a vežiach; vínny
register mesta Bratislavy z roku 1666; register vína mesta Bratislavy, napí
saný Antonom Cognianom po odovzdaní hodnosti a úradu mestského komorníka nové
mu komorníkovi Wolfgangovi Reckhenzainovi; výkaz o cenách mäsa; vyúčtovanie
stavebných výdavkov; záznam o výdaji soli pre vojsko; kontrola obilovín; ce
ny domov.

Üľĺﬂĺnálľl kÜﬂ=EPﬁľ: ﬂdeíeľa Papier, latinská a μamaahá_

B/3.

(Daňové)

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

12678

1721 1753

663

ch
í

v

Potvrdenky o vážení obilia; register nemocničného vína, napísaný pri prehliad
ke roku 1726; výkaz mestských a meštianskych pozemkov; nájomná zmluva, uza
vretá medzi mestom a Imrichom Gyurcsányim, sekretárom Uhorskej kráľovskej mies
todržiteľskej rady, o prenajímaní bytu vo Weitenhoffe; súpis vína; súpis oby
vateľov a mlynárov na ľydrici; dobrovoľné príspevky na vojsko; správy o ro
kovaniach e rozhodnutiach hospodárskej správy; súpis dobytka u nemeătianskych
usadlíkov; súpis pasívnych dlhov sirotských a základínových peňazí, ktoré sú
deponované v mestskej pokladnici, v rokoch 1696 1748; súpis pozemkov a domov;
súpis port; zápis o vyãetrovaní katastrofy zavinenej hájnikom v petržalských
lesoch; prenájom mestského pivovaru.
Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

Í

1754 1784

~

Ar

12679

12682

Správy o rokovaniach hospodárskej správy; schválenie návrhu výstavby kasárne;
vystavba novej nemocničnej budovy; potvrdenie o vymeraní obilia; správy o

666

Zoznamy daň
h
1 tník
nezaplatenýzšýãanĺzghﬂ
BŮEI;. pvľbeããniekżane za víno; výkaz o zaplatených a
5
Or
ors ho kráľovstva od roku 1647 do r ku
1714; výka z o pr 1*jmoc h z daní,. dane bratislavských
_
meăťanov podľa uliu, ° z
ky daní dedičov Marka Benediktiho z domov, ktoré mal v meste i mimo me t'
vyă
`
8 H, za
roky 1687 1689; kvitancie o zaplatení daní z domu Viliama Hanera
súpí
hnuteľnéh o maje
' hru bratislavských
'
~
S na'
mešťanov,, danový
výkaz z Lamača' za roky
1698 1701; súpis obyvateľov mesta a ich dáv
ßk; výkaz a daňových uaduplazhnch.'I
daňové nedoplatky kláštora uršuliniek. vojnové dávky
Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská
.
a nemecká,

12633

664

1581 1714

'

171

5 1 78 9

_

667

výkaz o daňových nedoplatkoch; súpisy nehnuteľného majetku bratislavský h
5
c me
ťanovlpre daňové účely; daňové výkazy pre rok 1722; potvrdenky pre Wildmnuna
o zap atení d

í'

ť h

nedoplatkľ 8rÉ;a'SzZĺh:

“

'

.

_

Ťhdanoveâ knihy Ů platení voaenských ÜÉVÛEI ůﬂnﬂvé
nyl O za r°ky 1703'1723i VÝEHZ ÛDYVateľov oslobodaných

_
273

279 _

Eĺﬂtľĺt Yľnﬂložil maximálne úsilie Pre znižovanie
'
smrtných prípadov ' iu:ormá
“ia Uh°”“k°Ú kľãľﬂkßłﬂã miestodržit Bľ 5 ĽHJ' PHG? mestskámu magistrátu ' o rozhod
nutí kráľa 1 P odľa ktorého doktori chirurgie,
.
.
absolventi viedenskej chirur ic

at
is
la
vy

od platenia daní;

rdzne daňové výkazy.

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

E95 akadémie, můžu vykonávať svo'

g/4.

(Vojenské)

1658 1785

1

668

3ĺ5.

12685

1712

(Zdravotná)

m
es

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská a nemecká.

ta

Vojenské poriadkové predpisy (regulamenta); vyúčtovanie výdavkov mesta na voj
sko; vyúčtovanie výdavkov mesta na vojsko v natuáliách; výkaz výdavkov spo
jených s odvozom zbraní pre vojsko; výťah o vojenských daniach; výkaz o vý
davkoch mesta na vojsko od roku 1689; záznamy o vojenskom žolde, ktorý má
zaplatiť Matej Wildmann;
súpis kominárskych prác, vykonávaných v dôstojníc
kych bytoch; informácia.bratislavského magistrátu pre ostrihomského arcibis
kupa Koloniča o zimných vojenských táboroch a o výžive vojska; príkaz grňfa
Ľudovíta Erdčdyho mestskámu magistrátu o zabezpečení bytov pre vojenských dôs
tojníkov; výkaz o lodiach a plavebných rekvizitách, ktoré dalo mesto k dispo
zícii vojsku; protest slobodných kráľovských miest proti uvaľovaniu povinnos
ti poskytovať vojsku záprahy; vyúčtovanie výdavkov mesta na bavorské vojsko,
ktoré vyhotovili zástupcovia Bratislavskej župy a mesta Bratislavy.

669

výkazy občanov postihnutých morom podľa jednotlivých mesiacov; výkaz o poč
toch zomrelých počas moru; nariadenie o hygiene mesta a opatreniach proti ší
reniu moru.

1713 1789

v

Originály, koncepty, odpisy, papier, latinská e nemeckál

12686

670

ch
í

Vyhlášky o izolácii obvodu mesta pre šírenie nákazlivej choroby; správa mest
ského lekára o zdravotnom stave obyvateľstva počas moru v Batislave, podaná
Uhorskej kráľovskej komore; nariadenie o eúpise obyvateľov, ktorí zomreli po
čas moru a o súpise ich pozostalých; správa mestského magistrátu Uhorskoj krá
ľovskej miestodržiteľskej rade o mestskom lekárovi Jánovi Torkosovi; pokyny
Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady pre bratislavský magistrát o sepa
rovaní chorých a ohliadkach mŕtvol; žiadosť bratislavského mestského lekára
Jána Torkosa, adresovaná iárii Terézii, aby mu poukázala príslušný honorár e
zvýšila mu plat; štatúty bratislavského mestského magistrátu; úpravy Márie
Terézie o zdravotníctve; tabuľka zomrelých bratislavských obyvateľov za rok
1T82; príkaz Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady, aby bratislavský ma

PE lekárov

skeå raã? Pre mestský ngistrát 6 Zpzzžzãiauãorskeg kráľovskej miestüdržíteľi
.
c v pr pade výskytu moru dobytka
Originály
.
_
_ _
a konce? t3, odpisy, papzar,
latinská
a nemecká.

Br

12684

8

.
Ju prax bez akýchkoľvek prekážok I Výfﬂh EO zá
_
pls“ ° Prĺﬂﬂhe Praktickáho lekára Jána N
'
kráľ
. .
_
BPOEHIE Komorského; smernica Uhorskej
975393 mlestodržíteľskej ra03 Pr! mestský magistrát o zdra
'
votníckych dia
Pﬂzĺclåﬁh DPH lekárnikov; udpia ú pravy BHtĺB1BVSĽEj župy O postu

Pri Yŕﬂľvﬁﬂ Bvidémii* nariadaui

Ar
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J

Í'

at
is
la
vy
REGISTER

Ar

ch
í

v

m
es

ta

Br

sobný,

miestny

a

vecn

at
is
la
vy
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Skratky použitá v registri:

'

1

ul

ll

Il

Bb.

arcibiskup

av.

arcivojvodu

ba.

barőn, barőnka

Br.

Bratislava

br.

bratislavský

ev.

evanjelický, evanjelik

gr.
.hlł

gróf, grårlza

Br
ta
m
es
v
ch
í
Ar

'

názov publikácie

'

hlavný

ka.

kanonik

kpt.

kapitán

kr.

kráľovský

kr.ra

kráľovský radca

m. n.

miestny názov (názvy pripojených bratislavských obcí,
mestských štvrtí, záhonov a pod.)
mestský

ms.ra

mestský radca

ĺo.)

okres

ob.

obchodník

p.

pozri (odkaz na heslo)

P H5

pozri aj (odkaz na porovnanie s príbuzným heslom)

pa.

palatín

re.

radca

ri.

richtár

sl.

slovenský

sr.

senátor

uh.

uhorský

voj

vojenský

zv.

ZYHILÝ

ă.

židovský

2

żid

`

‹

at
is
la
vy

A

Altorf (Nemecko)

ábecková Jozefína, operná speváčka

12634/508

Amade Štefan

12548/488

sdam.Ján, tlačový cenzor
Adler Ondrej

12439/190

ádonyi Juraj

12364

12539/453

12541/462, 12546/489. 12565,
12666, 12568, 12569, 12571,

Br

125991

126ĺ5ĺ546I

12616/549, 12641, 12668/656

áchatius Štefan

12628/535

ta

Albánsko

m
es
v
ch
í
Ar

12545/478

12627/581
Anorássy, gr.

12425/121, 12498/229,

12544ĺ473

12496/217

Andrássyová, gr.

Anglicko

12499/231

Albert, kráľ

12475/159, 1 2503/253,

Anderka, lekárnik

12518/337

12499ĺ23O

12502/250

12513/306, 12610, 12622/566,

12535/423

Albert, av.

12507/276

12616/549,"12625/574

anabaptisti

IESOB/280, 12508/281

akadémia vied

12416/83

12427/133. 12440, 12446: 12449:
12482/168, 12490/193, 12495/212,
12496/221, 12497/224: 12514/312,
12519/345, 12524/379. 12530/401,
12536/433, 12533/445: 12539/450,
12543/467, 12546/482, 12573:

Amün Jãn

áichinger Hatej, kaviarnik

Ajaccio (Korzika)

12447

amnestie 12401/47, 12405/56,
12407/61, 12407/62. 12413/T4:

advokáti a právní zástupcovia,
p. aj mesto
advokáti

125891

Američania

12609

12462

Alžbeta Kristína, kráľovná

Abrahám.Šimon

12572!

áltstetter

univerzita

12426/1 29

12439, 12497f222, 12515/319,

12536/436, 12547/436: 12615/547:
12668/654

12385/13

álbrecht Ignác, kr.ra. 12467
Angram Tomáš

Juraj, ms.ra.
Pavol

12528/394

12501/245

Samuel, lekárnik
12523/371
álexander, av.
alchimisti
alkoholizmus

12501/242

Alliah Hauriuh Kriăzar, huihăr
124977225

Apaldator,
p. továrne

na výrobu tabaku

12498/229

Apponyi, gr.
12482/169

12379,

12395/35, 12667/651

„Anleitung zur allgameinen Land und
Haus Wirtschaft" 12538/447

apostázie

12474

Almuter Ondrej' 12414/76

Altenburg (Rakúsko)

12539/452,

12539/453, 12541/460

Apácza Szakálos (Opatovský Sokolec)
12534/420, 12534/421

12632/601

áloiseti František, ob.

12390/22

Anchelly Ján, továrnik
12515/317,

12547/486, 12549/493

állius Jakub, ob.

Angram

12420/104

_

12416/86, 12417/90,
12425/120, 12615/546, 12653:

12667/651

Autun, gr.

12425/123

Arad (Rumunsko)

12543/469

286

azyl,
p. právo azylu

12416/85, 12459. 12486/129,
12467/ls1, 12487/183, 12567
Archív mesta Bratislavy,
p. mesto
archív
archív

v Ostrihoms

v Skalici
erchiválie

12499/231

Báb ĺo. Nitra)

12541/461
12522/366, 12567

Baderová Anna Sabína

p. aj mesto

archivári

Bagnianova légie

12528/394
12509/288, 12513/307,

12525/381,
12525/384,
12529/398,
12534/422,
12535!425,

12525/382.
12527/391.
12529/399.
12535/423,
12535/426,

12525/383.
12528/393.
12534/421.
12535/424.
12537/443:

12545/4?6
armálesy
hľadanie 12524/379.
12525ĺ381, 12525/382, 12525/383,

12529f399.
12534/421.
12535/424.
12537/443.

aaksbásya 12510/292

ssissaa, gr. 12417/90, 12537/441

12530/402

actrcuccia 12529/399

Auer Jakub, mešťanosta
Auerov mlyn
Auerová Hária

12392/30

12537/442,
12397/37

12496/218

12565, 12653

Ar

Augsburg (Nemecko)

Aumpelmeyer Hartin, kemenár

12662

Hatih

12453

12398/40

.

12399/43

12420/101
12539/452
12504/263
12536/436

12405/56

ecuázhr (mcliauahc) 12531/40s,
12532/412. 12535/423. 12540/456,
12653

12425/122

Bciuyáuyi Ludcviz, pa.
Teodor, gr.

12645

12530/404

12496/219
12543/470

12546/490

12500/233

12682

Benický Samuel, kr. advokát 12615/546
Benko

12506/270

Beránek Václav

12534/420

Berg (Rakúsku) 12383/8
Berger šios 12414/79
Berl Abrahám 12490/193, 12515/319,
12516/320 _
Berlegh Blažej

12629/537

bavlnovník,
p. morušovník

Berlin Ján Andrej, konštruktér

Bavorsko

Bernaczký Jozef, notár '12642

12513/307, 12627/581

12483/170, 12490/193,

12501/243. 12514/313, 12522/365,

12512/303. 12540/458, 12542/463,

12626/576

12599

Bánfty Krištof, hl. taverník
12322

scllaviiz

12511/297, 12535/425

Benedikti Ľarek

Baumerth Jozef

12542/466

Belgičania

Benedicte Michal

12534/422

Baluch Šimon

banícke akadémia

Belgicko 12512/300, 12536/431,
' 12631/594

Bartschová, gr.

Baumeister František

12392/29, 12409, 12499/233,

12524/378,

12526/387

acrtsch 12533/415

saicgh Štarau 12443. 12502/249

bane

sclchrad (Juhoslávia)

'

Bender, ba.

12547/484

Bauerová Eva

12545/477

12395/35

Bartalová Alžbeta

eailcvá Tarózia 12535/429, 12536/431

Bander František.

Belayov dom.

Bencsik Juraj, ms.ra. a archivár
12609

Báthory Mikuláš

saupcr Auhőz 12503/256

12466, 12592

scrkócci Franciscu, cb. 12641

Baldauff Ondrej, nadlesliý

12486/173

12667/646

Belyová Alžbeta

12520/353

Bases Ibrahim, turecký legát

12424/118,

Bel Matej

12549/495

Belnay Juraj, profesor

12499/43

Pavci, gr. 12601
'
Žigmund, gr. 12402, 12416/86
Beihy Petar, uiynár 12583

ch
í

Aszt Dominik, zámočník
12538/445

12512/301

Juraj

Bolling Fridrich

12504/263

Bardejov 12302, 12316, 12392/27,
12427/134. 12519/347. 12633/605

12501/241

e arzénom

Bﬂfﬂﬂľﬂľ

Beer Ernest, pekár

Belliczay, advokát

12546/480

scrhicr 12635

'

12535/430

Frantisek, gr.

baptisti

Baranyovská stolica

štefan 12510/292

v

arzén,
p. aj obchod

12504/257

Baldnino Peter, pápežeký legát

12465

12531/406. 12542/466. 12641,

Bär Ján

12507/275. 12516/320, 12627/580

vyhotovovanie odpisov
12630/592
Arménsko (ZSSR)

12482/168,

m
es

12529/397,
12534/417,
12535/423,
12535/426,

BBHEIÉ ŠtĺBTﬂ1dE (0. Žiar nad Hronom)

12653

12542/466

Bakay, šľachtíc

12513/307. 12516/322

12449

Bach Pavol, perochniar
Bajllat, gr..

Banská Bystrica 12320, 12385/13,
12388, 12413/74..12413/75,

12471/155

Bahyl latej, ev. kazateľ
12594

12525/384, 12526f386, 12526!3B7.
12528/394,
12530ŕ402,
12534/422,
12535/425.
12545/476

12529/400. 12537/443. 12543/467.
12655/629, 12660/637

sedan (Baracka) 12475/160, 12540/458

archivári,

archívy

cenné papiere s zmenky

sáčaks stolica 12526/386, 12530/401

12669

12414/T9._12421/108, 12422/112,

12425/125. 12427/135, 12427/136,
12539/454, 12541/462

B

Baader František

12426/128

bﬂnkv

Br

architekti a stavitelia,
p. aj geometri

287

12524/380

at
is
la
vy

Axmannová Dorota, ba.

12497/223

ta

Argent Adam

vojvodca

Becker latej

12483/134

12387/16, 12458, 12510/293,
12516/322,.1263o/592
Beschorner František, herec 12623/569

12502/249'

Bedihošt ĺo. Prostějov)

12433/170

Bernolákovo (o. Batislava vidiek)

12407/61

Bayerová Alžbeta

Barnát, Ob.

12634/610

Bestãndig Anton

12486/178

_ 239 _
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12392/29. 12397/38, 12401/46:

Bfﬂ“ﬂ1““Y°' 1 2 48 9/191

12401/47, 12402, 12403: 12413/7*'

Branﬁtner Kristián

/ B
12413ĺT5a 12499/231

Bratislava'

12502 24

I»

'

kazateľ
'

12439,

12449,

12452I

602

12632/598, 12632/600. 12533/
Biharská stolica

12413/75'

12414ĺ79I

12532ĺ411

12392/251 12392ĺ30' 124Û1ĺ46

söhmuvá Katarina 12465, 12465

sana ondrej, kažuănik 12485/176.
12600

aúuarú, Frﬂﬂﬂú 2 12541/462
Bonfanti. mýtﬂĺk 12668/655
_ Buuhonius Ján

12533ĺ414 a

12667/647

'

Burnemisza Ján

12567

Bošáca (o. Trenčin)

123?ã;5;23?Ž2Ěãa

9

'

É _

l

12639

è K ngres G 1.9
ŤŽÉÍÛ ÍZ641

I

12528/395

d ia Hapial z ab. 12494/208.
s:au2Ě57
1
12660ĺ637

12533/414, 12535/424,
1

12537/442,

12

12
12
12
562.
575.
615/546,
616/549
12619ĺ555, ĺ2625ĺ575: 12628/534,
12543' 12549
akadémia a univerzita
125ĺ5ĺ3)B
I

Braun Jhzaf učuy laka: 12538/444
*
12623/568

.

12

/ 18
534 4

di 'B dlﬂ

12532/410

12533/414 I

kapitula

Bueldrs, åľachtic

Breitsnbrunn (Rakúsko)

Büchler

sranhulz František 12537/441
Brequin

inžinier

'U

12641

Bukovina (Juhoslávia)

12538ĺ446

süläavá Alžbaza, ba. 12503/252

Bratislavská všeobecná Spﬂríteľnﬂ

Besno (o. Banska Bystrica)

burzy

124277133. 12627/581

12537/443

12507/274

Burgstaller, ma.ra.

,

12495/212

12549/493

Butsenzoff (Gorčskov)

12535/42?

Bratislavská živnostenské banka

„Brief Wachsel Eieen Böhman'

12427/136
Brazíalavsko trnavská železničná

1251Ûĺ291
Brigenthy, ob. 12521/359
Bri
:nar 12629/590

Cagioní Michal

Brna 12499/234. 12548/487,

cail Šabaaňiáu 12668/652

12419ĺ1ÛÛ
_

2

2/29

/22 12392/28
1

'

Brﬁya (RnkúSk°|?)

12406/59, 12407/634 12403/64'

Buck an der Leitha (Rakúsko)

12420/104.
12421/107*
12424/117'
12446' 12447,
12477, 12480,
12499/232, 12501/244, 12502/247.

C
12464

Canazsi istej, kamanár

äzãäs/33: 12402, 12406/57'

12395/35

12383/9

_

12543ĺ49Û

12410/67

Braunmüllerová Regina 12668/655
Břeclav 12339/20' 12565' 12643
12668/655

1251Bĺ336
I

12519/341. 12529/399. 12534/417 '

*

srauar martin 12505/268

12421/aaa, 12546/480

I

12 5 38/ 447. 12 54 O/ 455 , 12 542 /4 6 5 ,

~
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12535/424, 12535/425. 12614/544»

12621/562. 12623/569' 12629/589'
12652' 12668/656

' pĺaomnnstí

/ 9

12409' 12414 7 '

'

TĚÍÉŠ

áš,12Í8Û
b. a kardinál

l

_ Šzafau 12328
žiguuud, bavaruih 12470
Cssladská stolica

Š

f

rs 6 ístrátor komorľ

12454
12668/655

B†íHtľF ' “'ã*““i° 12454'
12466, 12479: 12519/342 1

:zazazaaa. lzóúú. 12601:
12519/555, 12620/559

_ Hyuga;

12417/90

_ §gﬂ13,
p. mssto

školy cirkevné

štátne zasahovanis

_
kni ž
Csatorinßký åůﬂﬂl Půľaké
E H

12526!3B7
Gssllmsnov dvor

12533/413

cuap (Haůsrsko)

12404/52

Cssrnosorp 12501/242
'
csíba Imrich, ms. zástupca a sr.
12355, 12360, 12466

Csongor Ján Juraj 12427,,35

12533ĺ6Û5

Csurla Ján

°í'k““ 12500/236
6
E154* ' úmrtí“ '23°" 12408/65
wars; 12406/59

12515/316

ik 12677

Ar

61°

Colonoll, hsjdúoh

Taafil 12478: 12505/267
oudzoložstvo l2405/5 6 l 12419/96.
12660/637

ch
í

12631/595

Clemsns Karol, ms. ﬁyzikus

alu; Púnlútkv

12502/246

12627/530: ĺ2539l 12549'

aiaáraks v0ãnﬂVå PHG“

glapgur Jún, ohírurg

12658/532

p. Bernolákovo
12538/446

Česi 12436/178, 12541/461, 12541/462,
12542/465. 12566, 12620/559
Čierne mora

12549/495

12525/384, 12537/441,

činu 12516/320, 12539/451
Čongrádsks stolica

12523/372

12496/217

b
Garharú aurévﬂﬂ 1239'/25
Ú“ 0°" ra“
'

oukrovary

D

gyrian Štefan, profesor

12513/303,

dans,
12549/495

cyzhara sauczuruu' 12502/246
H h samual 12519/342
°”“°
czannaj iľachtic

Dalmácia (Juhoslávia)

12535/423

12544/472

12537/443

5
12470
°”Ef“°'B”kY G“ “ar

12479. 12480, 12483/171,
12484/173, 12465/175. 12490/194,
12491/198, 12496/220, 12498/226,
12500/237, 12500/239, 12561/241,
12501/242, 12501/243, 12501/245,
12502/246, 12502/246, 12562/249,
12502/251, 12503/253. 12503/255,
12504/261, 12504/262, 12505/264,
12505/267: 12506/2T1, 12506/272,
12507/277, 12511/297, 12514/311,
12515/317. 12516/320, 12516/324,
12516/326, 12517/328, 12517/331.
12517/332, 12518/336, 12519/343,
12519/347, 12519/350, 12519/351,
12521/361, 12521/363, 12522/369.
12523/371, 12523/372, 12524/377.
12524/378, 12524/380, 12525/381,
12525/384, 12527/392: 12528/394,
12526/395. 12538/401, 12536/402,
12530/403, 12530/404, 12531/465,
12531/406, 12531/407, 12532/409,
12532/410. 12532/411, 12533/415.
12534/417, 12534/418, 12534/419,
12534/420, 12534/422, 125351423,
12535/424, 12536/436, 12537/437.
12537/439, 12536/447. 12539X449,
12539/450, 12541/460, 12541/462,
12544/472. 12546/461, 12547/485,
12548/487, 12546/490, 12549/492,
12549/493, 12549/494. 12549/495,
12550/498, 12550/499, 12551/582,
12551/504, 12586, 12603, 12608,
12613/541, 12613/542, 12614/544,
12617/550,

12496/217, 12527/391, 12615/546.

Císårska Tojnová rada,
P . vojaka

12542/463,
12578, «

Čornovíos ĺďuhoslávísfľ)

v

Yíßĺtĺcĺﬂ

12539/450: 12541/460,
12549/494, 12551/§03:

čuhlla.

12519ŕ341, 12519/342. 12519/343' C51, P„,„1 1z53u/404
12519/344, 12632/597

12520/357.

12616!549. 12627/588,

2 57

ﬂßﬂhi PW“ ' 4

12512/303,

12524/379, 12526/387, 12530/402,
12530/404, 12533/413, 12533X416,

ta

seminár sv. Imricha

†239B/39

' 12512/301,

12486/177

m
es

'2499

_

12529ĺ393

Br

12519/343,

12476/161, 12476/162, 12477,

at
is
la
vy

5

12405/ 51
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P

BŠ Poplatky

štátna 12408/64, 12411/71,
12412/72' 12423/"3'
12424/116,
12424/119, 12423/"5
12452,
12463, 12465, 12466, 12467,

12468 12469 12470 12411/154
'
'
1
12472. 12475/159. 12475/160.

12632/597, 12633/682,

12633/603, 12633/605, 12633/606,
12634/609, 12634/610, 12634/611,
12639, 12640, 12646, 12649,
12650, 12652: 12655/629,
12656/630, 12657, 12658/634,
12660/637. 12661, 12664/640,
12666/642, 12666/643. 12666/644,

12667/649, 12667/650, 12668/654,
12682, 12683
akaiz 12392/29, 12392/38,
12406/60, 12410/6?
oslobodenie

12420/104, 12433,

12497/222, 12523/372, 12523/375
12535/428, 1266?/647. 12683

If:___;______

_

H JHE_I_______ _

_

"______

_2%_
_

12541/462, 12548/690:
I

_

P' vůasko

úmrtnosť

12527/532, 12655ĺ62B, 12656/630,

porty

POZEEĽÛTÉ

12549/495 1

ústav pre nájdené deti

12656/631, 12658/633, 12660/637:

12391ĺ251

12420/104

12666/642'

12666/ÔÄB,

12522/365

vraždy deti

12666/6441

12515/316

12483/171

súpis daňových poP1BtHĺk°V

12667/615, 12667/646, 12667/547:

12516/320, 12517/329, 12519/349l

12667/650

Devín,
p. mesto

p. siroty

Devínske Nová Ves,
p. mesto
Devínska Nová Ves

12523/374: 12652: 12553
12345,

12392/27, 12422/111, 12497f222'
1257u, 12571, 12584, 12615/547:

12651, 12661/649, 12675. 12676

dedičstvá

Dientlerová Katarína

12529/399» 12535ĺ423

Dietrioh Dominik, harfista

_ aúpísy a inventáre

12391/25:

'

_ ,,,aazau1a 12346, 12392/30.
12639

b 111 “Ť
__°

"

úaJ1ny Vegnor

126 /56
as
21

1
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12333, 12392/27,

Delecsius, ob.

12393/39

„De 1'eutorité du Clerge et du
'
i
t P lit' e..."
P°“V°1r du mag stra
O
lqu

12615/546

12521/359

12501ĺ242

Dsttenriederová Barbora

12505/265

Dabraaiu (saăar6R6} 12380/7.
12531f4o6, 12536!434. 12625/575:

12653

12425/125:

12546/480

_

Denant, továrnik

12529/400

p. Jánoăiková

12305

„De re oeconomica“

dedičské
Prákůa
p. právo dedičské

Derner

12509/235

12425/123

Descen 12425/120
desiatky'

H Spůľľ,

p, gpury dedičské

p. poplatky

dedičstvå

desiatky

Desidor Jozef, správca ms. lazaretu
dedičstva

prevzatie e rozdeĺovanie
12397/37, 12397/38, 12404/50:

,2,25,,23, 12,25/12,,

12425/121:

12426ĺ12Ö,

12426/129: 12426/131,
12509/285. 12522ĺ367,
12528/394. 12533ĺ4ĺ4l
12536/435. 12537ĺ44Ûl
12538/445. 1253Bĺ443:

Ar

12426/127.
12506/272,
12523/375,
12536/431,
12538/444.

12539/449: 12539ĺ452:

12528/393, 12621/561, 12639,

12541ĺ459l

. dedičstva

deti

P

uaužalahy pavad 12399/42
ﬂåjdﬂﬂé

12545/478

starostlivosť

12406/60,

12422/112, 12423/115, 12549/493,
12632/601

68018: 12426/131

12676

12543/470, 12668/562

obchod,
p. obchod s dohytkom

„Dissertatio Statistics de Industria
Hetioneli Hungsrorum“ 12526/386

Peßﬂnie 12417/88, 12426/128,
12481, 12502/246, 12528/395.

Disst

12540/455, 12540/457: 12563,

12629/589

12592, 12634/611

12634/610,

aúpiay 12523/374, 12534f421,

12634/611

divadlo,
p. aj mesto

12534X422, 12667/647, 12678
ťﬂžný 12513/305, 12521/358
výkup 12508/282, 12511/296

divadlo;

Jednotlivá mestá
tiaňohrs 12550/498

Dobelman, chirurg

výﬂﬂk 12496, 12508/279,
12512/299. 12519/345, 12528/393,

12544/473

12538/447, 12545/478, 12548/489,

dobytok
dovoz

12620/559. 12621/563, 12633/606,
12640, 12643, 12653
vývaz 12511/297, 12524/379,
12525/381. 12528/396. 12531/405

12574, 12622/564

habenie

12398/40, 12520/353,

12535ĺ437

* ﬂhůľﬂhľ

12453: 12469, 12470,

12479. 124871182, 12487/183,
12488ŕ186, 12489/190, 12489/191:
12490/192, 12490/194, 12492/203,

12493/205, 12494/210,

dadíčazvá,

12405/55' 12405/56' 12406/57'
124Û6ĺ5B, 12421/107,

12630/591

0611

ch
í

12404ŕ51, 12404/52. 12405/54.

Desseu (Rakúsko)

v

p. siroty

12518/336, 12518/338,

hrádaža 12526/386, 12536/436,

Dittohen, výrobca farbív

Demeter Konštantín

Dénﬂﬂﬁ'

Debrecsényi Juraj

12501/244

„Dissertetio Publico Politics de Re
giee potestatis in Hungaria limi
tibus“ 12526/386

ta

12539/454

m
es

Dánsko

12639, 12667/651, 12686

_ '
chov

12513/307

12500/233

H D8 iure oivili criminali Außtríﬂﬁﬂ

poplﬂtľľ

.
Danica Bertołomeg

12621/561, 12627/579, 12630/592,

„Diesertatio de Pestilentia Pecorum..."
Degranad Jozef

_ zvyšovanie

dikesterium

12519/352.
12521/363,
12525/384,
12533/413,
12540/456,

12632/597, 12633/604, 12634/608,

12503/255

12426/129

12519/349.
12521/362,
12525/383,
12527/392,
12535/424,

12541/459. 12601, 12605, 12608,
12615/547. 12618/553, 12619/555.

Devin

amaruiaa 12522/366, 12522/368,

12526/388. 12551/502
vojenské,
p. vojsko

_'

Br

úľavy,.zniženie

12519/345:
12520/357:
12523/370,
12527/391,
12535/423:

at
is
la
vy

_ Z party

zw

12495/215:

12498/228, 12498/229,
12
Í 12500/238,
12500/240,
499/23°'
12502/251, 12503/252, 12504/261,
125D5/264,
12505/267: 12506/269,
ĺ25Û5ĺ2T3, 12507/274, 12507/275.
12510/292. 12513/307: 12516/320,
12516/322. 12516/324, 125177327,
125177325' 125177330, 12519/344:
12495ĺ221

Dôcay Štefan, gr.

12413/75

D611, zypugrμf 12512/299, 12512/302
Ján

12500/238

Domanický Ján

12336

ãﬂnăcív 12529/397, 12529/398,
12535/425, 12545/477
doprava,
p. aj cesty; pošta

12483/170, 12483/171, 12615/546
Dörfl 12410/67
dovoz

12380/7: 12385/14, 12398/41,

F'

'

'_í___"`
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208
na pálauia 12426/127, 12437,

12439, 12499/230, 12499/231:

12439, 12460, 12470, 12497/222,

puhŕaváu 12354. 12300. 12362:

12500/238, 12505/265. 12505/267›

12515/318. 12524/380, 12535/429,

125Ü5/2BÜ,

12512ĺ3Û0,

12517ĺ332I

12460, 12499/234, 12503/255»

12522/357,

12523/372,

12525ĺ3B3l

12512/301, 12514/309: 12519/344» '
12524/380

12525/357, 12526/388, 12544/474:

12546f4B9
cínu
_ cukru

12505/267
12504ĺ259: 12519/344'

12537/437

_ čaju 12506/269: 12505/25°
_ ň„za1ády 12506/269, 12508/230

'

12538/446, 12540/458, 12543/470,

12594, 12596, 12597, 12607,
12677

_ ryb 12524/376. 12524/378,
12524/319. 12537/442» ÄZ559*
12564

Prﬂprﬂva 12399/42, 12408/65,

_ aanitry

12402, 12420/102, 12423/113,

solí

12462, 12469
ﬂtavebné

12536/433

slívovíoo

12466, 12467, 12469, 12474,

12392/29, 12546/4801

12494/210, 12496/217, 12496/221,

_ dŕaua 12536f435. 12542/465»
12575, 12593. 12566
oxotíokého tovaru 12503/252,
125D6!2T1, 12508/280, 12517/331,
12544{472, 12547/433

sum'

12521ĺ36Ü

12522/367

xaxaa 12506/269: 12503/25°'
12537/437
_ łoranin

_ koža

12595/250, 12518/340

12608

kožuăin

_ tgztilných VÝPOBĽOV

12439/1881

12504/263, 12513/306, 12519/341,
12519/345, 12522/365, 12524/379:

12530/402, 12560

vina,

p, vino
_ vlny

dovoz

12536/436

zbraní 12497/224
_ zdravotnej voůy
železa

12513ĺ337

12509/285: 12575

Draăkovíč Ján, hl. tavernik

12504/259

1240Bĺ55

liahuvých návﬂåův 12522/355*

Dravce (o. Spišská Nová Vas) 12391/25

12522ĺ369› 12537ĺ44Û

Dåăůany (Homooko)

12565

liekov 12537/437: 12544/472,
12545/475

Drassalová Alžbeta

125ľBĺ335

12380, 12535/430

uåatrojov

12518/340

obilia 12503f256, 12514/313.
1252Tĺ392,

1252Bĺ395;

12549ĺ492

Ar

papiera

12507f274

12544/474, 12616/548

Dwaxlaruvă Barbara 12660/636

12502/248,

12511/294:

I

12511/295'

12524/378'

12524/38°' 12525/381' 12532/409,

12615/547. 12667/65'

dovoz,
pl'

dovoz

dreva

_

čistenia a úpravy

12385/14, 12470, 12471/155,

12483/171, 12434/173,

12405/174. 12489/189.

12490/195,
12494/210,
12498/227,
12500/235,
12500/238,

12501/242,

12502/249,
12504/261,
12509/286,
12512/300,
12516/321,
12516/325,

12518/337,

12519/347,
12521/359,
12536/431,

12491/199,
12496/221,
12499/234,
12500/236,
12501/241,
12502/248,

12504/250,
12505/265.
12511/294,

12516/320,
12616/323,
12517/330,
12518/339,
12519/350,
12529/399,
12536/435,
1253?/442,

12536/435,
12541/459, 12598, 12614/543
12614/544, 12615f564,

126177550, 12619/555.
12622/564, 12624/570,
12625/573: 12631/594,
12633/604, 12634/611,
pa Dunaj

Dubanocz, hrad (ďuhoslávíav)

12392/26
Ľuba Ján'~ lekárnik 12414/

3

123B5f13

12639

' °PE'5ﬂ'Hﬂí9›
opovnonia

hrad 12385/14, 12400/45,
1 2 414/77, 12417/90, 12420/102

78

12424/117. 12497/223, 12513/30

Důbľﬁľkã,

12557

p. :nato

Dúhràvka

čistenie

12385/13, 12335/14,

”“5“”dĺ” 12555/552

12406/56: 12406/59, 12476/161

Dukny, gr.

12508/281, 12508/283, 12510/292
12 26
,
'

12541/462

12514/312, 12519/351 12618/552.

ĺ241

12536/433, 12540/456, 12607,

125Ü3ĺ256

vývoz 12463, 12474, 12439/188,
12495/215, 12496f219, 12536/435,

1' dßputåt

_ gggľnvých vlåkĺﬁﬂ

_ olova

_

124911224, 12499/232, 12500/236,

_ uuala 12536/434. 12538/445
_ bohu 12531/406

1266?/645

Dﬂnnå 12395/33, 12412/73, 12424/117

12514/310, 12514/313:

12535ĺ43Û

ťažba 12389/20, 12389/21,
12390/22, 12390/23, 12392/30,
12395/33, 1240?/63, 12494/209,
12496/221, 12559, 12615/547,

12509/287, 12510/292, 12634/608,
12664/639. 12666/644

ch
í

_ medi

drevo,
p. aj obchod 8 ůrvvßm

v

_ måaa 12380

12511/294, 12534/417, 12569,
12575, 12581, 12583, 12595,
12614/544, 12614/545,_12616/548,
1266?/646

12545/477: 12596

_ uhlia 12439/188, 12529/397,
12532/410

12517/332

_ hudvábu 12502/246, 12503f255~

_

_ tabku

m
es

galantéria

12533ĺ6Û2

Br

gyrﬂ

12498/227, 12500/236, 12501/244,

ta

dovúﬂ

12392/29, 12392/30,

12444, 12447, 12460, 12461,

12426/129

12546/468
p. dúbytuh

'

at
is
la
vy

_ plátna 12506/269

12501/244, 12514/309, 12514/310,

12623/567

z

12632)601'

' ÜZČH Fľů ľľbľ

ĺ2416ĺ36

5 /386 12526/387' 12527/389'

'263°/592' '2679
' hľåﬂßﬂ 12414/79: 12617/550,

'2524/57°* '2579

rúpaľ 12414/77, 12414/79
_

bľﬂhr 1249?/225, 12519/342,
_ 12545ĺ475, 12576, 12616/548,

ľBﬁOVå ceßtﬂ

12335/13

mlyny na Dunaji

12385/13,

12390/22' 12393/40, 12402'

12621/563' 12630/591' 1263'/594'

12408/64' 12425/1251 12453:

12664/640, 126677649

12475, 12435/174, 12435/176'

'
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12495/215:

124B9ĺ19Û: 12491ĺĺ9B:
12496ĺ219: 12#99ĺ232›
12602/246, 12505/267,

12501/242,
12507/277, 125Û7/ŽTBI
12512/303, 12513/306,
12516/323, 12§1Ďĺ325l
125ĺgĺ35ÛI 12525/382,
1253Ûĺ4Û2l
1253Bĺ44TI

p. Dunaj

12539/449:

12605:

mosty v Bratislave:
líetajúoí

_ mlyuaký

_ Bazantĺ

12414/76, 12420/102:

Engﬁľﬂu

12624/572

1251Ûĺ334l

_ upravy 8 údržba

12621ĺ5Ď1I

12622/565:

12625/574,

12626ĺ5T6I

12627ĺ38ĺI

12500/236.

12667/65Ül

12667ĺ6511

12679

12573, 12574, 12575: 12579:

12525/3821

12619/557

12559!

12586, 12624/572, 12638

Hiraaňaigl 12636

12414/76, 12420/102,_12471/154:

oaový

Hírachenaue

124907194, 12496/229, 12510/292»

pontonový,
p. Dunaj
mosty v Batíslave,
líetajúoí

Karulav 12309f14. 12414/79
líaňajúuí

12385/12, 12385/13,

123s5x14, 12398!40, 12400/441

12406/60, 12400/65. 12420/102»
12424,‹'117, 12443, 12455:
12456, 12470, 12484/172, _
1249Dĺ192, 12490/194: 12490/195:
12495/213, 12496/217, 12496/218,
12497/223, 12497/225, 12502/248,

12503/252, 12503/253: 12503/254,
12504/257, 12504/259, 12564/260,
12504/261, 12504/262:

125Û5ĺ273l

12508/279, 12508f280: 12508/284:

poplatky,
P,

Hítterhaufen

pgplatky

12548ĺ48T, 12548/433:

12551ĺ5Û3l

12557, 12562, 12566, 12567,

12569, 12570, 12573, 12574,
12575, 12579, 12580, 12584:

Ar

12586, 12610, 12614/549,

12517/550, 12617/551, 12618/552:

12513/553, 12619/556, 12620/559:

mtﬂ mﬂãtﬂé

pramiasťovaníe

12407/61

_ výatavba 12385/13, 12385/14,
12386, 12406/60, 12420/102:

12500/236, 12508/280, 12524/377»
2 1/501,
12564 '
IZĚŽ6
1256712557
,zšôg12562
,2;7o,
I

3

9

12533, 12617/550, 12679
_ zborenie
mosty

12385/13, 12398/40

pri komárno

12385/13

_ V Ostríhome 12385/13

12 1 /87
TŽÉT7/;Ě41Ť£Ž;š/1,: 7,24ě5/,22
I

'

12425/123,

12425/124,

12596, 12620/558, 12621/5636

obchod na Dunaji
12521/359

' opevnenia

12505/265:

12392/27: 12392ĺ3Û:

12667/650

_ ostrovy

123B7ĺ17, 12339ĺ21:

12407/63, 12414/79, 12420/103,

' povodna

12352, 12392/27,

12390/41, 12497/225, 12508/279,
12508/280, 12511/294, 12512/300,
12513/306, 12513/308, 12514/312,
12516/321, 125177330, 12519/343,
12532/412, 12538/446, 12542/463,
12631/594 12634/611,

12638, 126682653, 12679
Preohoů

12385/13, 12420/102,

12421/107, 12423/114, 12424/117,,

T2485/176, 12491ĺ197, 12498/229,
12572/30°* 12514/310, 12525/381,

12425/123: 12472: 12494/206,

'252°ĺ55°

12514/310, 12515/319, 12523/375,
12546/481, 12587, 12611,
12621/563, 12622/564, 12625/573,

12626/576,

12630/593

'lñhluarz 12462
_
Nlklaaau,
svaný Poosneísodlaigl
Dberbrenner
Ohrasteín

Pľﬂprava

12627/581
12390/22

Pačauahý 12500/240, 12507/278,

12496/217, 12511/295, 12513/395

12644, 12668/652

12638

_

12382, 12383/8,

12383/9, 12383/10, 12385/13,
12385/14, 12395/33, 12398/39,
12399/42, 12400/44, 12402,

12518/339, 12519/350, 12532/411

12406/59, 12407/62, 12407/63,

Pottareí

12408/64, 12409, 12414/T6,

12416/B4

P' D““ﬂ5 ' °B*”°'ľ
Stadtau

12512/303, 12513/306

Stadtgrund
plavba

12414/77, 12414/79, 12418/91,

12462, 12488/186, 12490/194,

' Sandhaufeni

Lettenhauren

12390/22. 12392/27,
12425/121
_

12399/42

12625/573

12420/102, 12425/121, 12426/126,

12625/573

nábrežie
12408/64:

Pltﬁ

12414/77,

12542/465, 12559,12598,

12462,

'

12§Û2/249)

plavooká škola
12426/128

12615/547, 12618/553, 12622/564,

12512/301

Mlynská (Mühlau)

12443, 12455, 12473, 12454/172:

ch
í

12512/300, 12522/377: 12525/384,
12523/395, 12529/399: 12529/400,
1253Ûĺ4Û4l 12532ĺ4Û9l 12533/416,
12534/419, 12534/422: 12535/428:
12538/447, 12539/451» 12539/452:
12540/456, 12540/457: 12541/459,
12541/461, 12542/464, 12543/469:
12544/473, 12545/477l 12547/486,

Br

12620f560, 12626/576

12620/559

Lettenhaufen, zvaný Sandhaufan
12420/105, 124277134

ta

12592, 12611, 12613/552,

12389/21

Interpontalís

m
es

12510ŕ292, 12514/310: 12523/3751

12420/102

v

124ÛÛĺ45l

12503/254, 12504/258, 12596,
12593: 12618/552: 12644

12619/555

12550, 12583, 12584, 12588

mosty v Bratislava

12464/173, 1?49lĺ19B,

Gríegeŕhau,
p. Dunaj
ostrovy
Grieohenau
Grieohenau 12390/22, 12425/124,

12352l

12621/563:

12425/121, 12476/161,

12355/13

Bruck Augl

12385/13, 12385/14: 12414/76»
12420/102, 12424/117, 12490/192:

12616/548:

12414/76, 12420/102, 12421/10%

Alt ku 12529/399

12517/33Ûl

12546/481!

poplatky,
p, poplatky pristevné

12611, 12629/587

12668/6531 12679
lodný,

12536ĺ431›

6' 3°' '

12425/122, 12425/124, 12486/179,
12515/314, 12515/319, 12605,

12659, 12655/628, 12659:

Í2513ĺ3Ü7l

12531ĺ4Û6l

12548/488, 12549ĺ492l
12613/542, 12615/546:

12623/569, 12627/581,

12622/564,

12512ĺ3Û1,

12525ĺ3B4l

'

at
is
la
vy

12488/166,

_

12630/591, 12631/594

12385/13, 12414/76,

12462, 12488/186, 12499/234,
12515/318, 12516/320, 12517/330,
12518/337, 12531/406, 12533/414,
12534/421, 12537/441, 12537/442,
12539z451, 12616/546, 12634/611,
12666f655

12502/247, 12504/258, 12505/265,
12517/331,
12525/383,
12528/395:

12538/447:

12522/364,
12525/384,
12529/398.
12545/476,

12522/366,
12526/385,
12529/400,
12549/495,

12564, 12589, 12592, 12616/552,
12664/640, 12668/652
prievoz

12378, 12385/13,

12385/14, 12392/28, 12395/33,
12395/35, 12398/39, 12398/40,

12400/44, 12512/301, 12528/395,
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at
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prístav

Eľﬁåﬂľ:
sr ' 12417/90 l 12617/ 550 l
12634/608
..
~
' ﬂﬂtﬂﬁ 12668/652

Dvoraká komora 12398/39, 12526/387,
12549/493: 12549/495

12590, 12593: 12596, 12597:
12600
12385/13, 12408/64,

12406/65, 12414/76. 12414/76.
12453, 12510/290, 12514/312,
12517/442, 12664/640
ramená 123e5ŕ13, 12390/22,

Dvorakš politićká
_ kancelária
12530/404
Dvoraká vojenská rada

Imrich, hl. tavemik

12414/76, 12426/102, 12425/124,
12611, 12626/576

12527/392

_

12515/313, 12514/343, 12514/545

12499/232

Karol, br. župan

12621f561, 12634/611,

12667/648
12424ĺ11B

Wartling

12513/307, 12630/592

Egyhšzaapaka

12516/339, 12599, 12614/543,

12617/551, 12632/597. 126321596:

Enrenfele Gašpar Pavol, ka.
12508/281, 12510/292

Erfurt (Nemecko)

'

12468

12529/391

`

Eieenreieh Juraj, ri.

12404/53

P Kiemarton
Eaampz D., ba. 12433

12499/23o,
12506/279,
12516/320,
12614/543,
12631/594,

Elferin Jozef, maiar

12385/13, 12424/117,

12526f3e6, 12527/390, 12530/401

zamŕzauia 12380/T, 12385/13,

12425/124, 12500/236, 12525/384,
12622/56:, 12668/652, 12679

Dunajská paroplavebnå spoločnosť
12414ĺ76, 12414/TB

Dunajská Streda

Dvoraká kancelária

12546/431

12439, 12455,

12465, 12526/365, 12536/446

I

12545/477, 12551/503, 12569,

.è,§:,;

1,23:* :žž:?;,;?5”:;,`”%*

árni

2

'

12417/90, 12493/205,

lãêåãíãgz' :Ě2§4ĺĚ11: 12495/215,

'
palatín

I

12506/269

12406/60. 12407/63 : 12: 79,

12336, 12405/59;

_

12594
_ sledovanie
_

12427ĺ133

12427/132'

12406/60, 12406/51,

Í2490/192

12523/374' '2538/447

"5PEvnĺk alovenﬂký

František 12425/120, 12479
12536/431, 12539/450

12519/

' Imrich: Drimaa 12416/85
Imi eh Gabriel,
'
notár 12427/133

Faber Ján

12515/335_

Karol, ha. a farár 12415/B5

12581

12629/589

_ Kazimír

12534/412

Engelherd Jún, výrobca piva 12475/160

_ Mikuláš

12497/224, 12666/642

Faching Mikuláš

„Engliaoher Wahraager'

12601

Eppe Karol

1

12500/238

12453ĺ17Û

Ľum134,

12365

,2366

Euggbíua' profesor

12549/494

_ k oatoly

_ _
evang.,

Í' :É tabﬂk
faačenlä'
av

na _ na tabak_

t°Vár“e na Výrobu fajok

125o3ĺ255

evanjelioi,
P aj mﬂstü _ cíntürĺ
12531/406

12490/193

.

auamﬂvý
z Ešer nevzu 1 Adam.Frant1šek,
palatin T2427/133'
12446

12426/131

Erdélyiová Anna, gr.

Pa

350

F

J°“°f 12527/359: 12536/431,

Endres Jakub, výrobce piva

z

prenasledovanie 12395'

4 “B

Anton, poľný mršál

23ĺ56B,

12632/597 12634/606 12644
:
,

Fabíanovič J
`
12417/89 , uT:í5912387/16'
_

E523 Híchﬂl

Ar

Duaohek Franmišek, išpektor

12482/168, 12596

Enefelder Jozef, lečotepec

12488

12532/409

emigråcia,
p. vyaťahovalectvo

Enna (Rakúsko)

12422/111

Dunoz Konštantín, ob.

Emanuel Gabriel

ch
í

12613/542. 12614/543: 12614/544:

12454: 12649

Ellinger Ján, kníhtlačiar
Elaica František

12531/407, 12532/409
12535/423, 125377437, 12537/436
12545/441, 12536/444, 12538/446
12539/451. 12541/461, 12542/463,

Brna, Jozef 12509/28?
t

12529/399, 12530/403

12502/248

v

vodné dielo

Eller, mečotepeo

Iãššgﬁãs.4:

12384;12

Eﬂtﬂľhﬁﬂľ: er.

Eleonora Magdaléna Terézia, kráľovná

12500/240,
12513/366, '
12538/446,
12622/564:
12679

Eruaaz, av.

43'

12631/595

Eaoh Bartolomej

Eiaenataůt,

32553

'

:aaa/3:: '

12632/601, 12634f611, 12641
ăzuoy 12385ŕ14, 12425/124,
12560/237:
12513/306,
12516/339,
12616/553,
12634/611,

12490/193, 12490/196
12494/209, 12501/243
12491/198, 12503/255, 12504/258
12503/252'
12504/260, 12504/262, 12513/305
12513/308, 12514/313, 12515/316
12517/332, 12519/347
12515/3,7
12520/356,
12522/366
12519/348,
12524/379, 12525/381, 12525/362
I

Efﬂﬂitﬂ Filip fľaăiar 12519/3

12389/19

m
es

12499/23,' 125o3f256, 12516/322

'2477*
12473» 12461: 12485/174:
12488/184

12650

Iikuláš 12436/177
Erdådyová, gr. 12495/212

12533/415

„Ein Wort über die Emigrierten...'

u raguláuía 12385/13, 12391f25,
1239eŕ41, 12411f7o. 12465/176,

'

Egereperg Jozef, lekárnik

Eildenal, ba.

Rusüvské

12525/381

ta

Pačauakê

'2455l 12459: 12470, 12472, 12473

_' Jůrﬂå 12453

Eberadorf (Rakúsko)

I

12449: 12456, 12457, 12458, 12462

Br

Novozámocká 12385/13,
'E500/237, 12500/237, 12500/239,

:

12504/263, 12565/254 6

Effendi Ebn Beria Ratib

12386

12317 3

' Ján: viceprezident kanoalúrie

Bürgarau 12385/13
Gerin

. 7 12397/
12410/68': 12 413/74,
38' 12416/92,
12406ĺ59'

12406/60

E

12462, 12406/59, 12412/73:

:ãŠãÍ}312337. 12392/27, 12396,

12534/413: 12535/426, 12565
_

ny evanjalíché;
3
_
školy
evanąelické

12568. 12575: 12576, 12561,
12587 _

Farzaa alruláă

12387/16
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12551ĺ5Û1
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?E1cht Karol pe r

12 37/442
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Feaérkovy
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12523 370

I

B mann
Fellner Martin

I

Pardiuaud, av ,

/

12668/654

'

12668/655

12512/301

12520/355

Frischertz

Forgáčova légía 12475/159

Fritsch, geometer

12327

fotoateliér

12411/7°

Ferch Augustín

12404152
2
12539/45

Parra Jazaf, lara: 12628/565
Fiesl Albert, výrobca piva
Fillipovics Ján, kpt.

12622/566

12646

Finsterbusch Jakub, typograf a sochár
12591, 12601

Eronher Martin

Fiachemant (Rakúsko)

12487/181

12533/415

Fíﬂﬂhﬂf 54“ 'E399/42' '2495/226*
12533/416
Ján Taofíl

12447, 12557

Karol Emanuel, ob.

za 1'

12621/562

12421/107

Ar

P an

Viliam, ob.

12494/208

Flacková Terézia

12492/202

Tﬁü`7B

12414/78

Pührer Teofil

Fax, rybár

Francúzsko'
p * aj vojsko

Gabalor, ob.

francúzske;

`
fr ú R
'°J”y
an“ Z5 ° 12458.
12406/60, 12426/127,

12477, 12488/185. 12497/222,

12527/392, 12529/397:
12529/400, 12530/402,
12531/405. 12534/421:
12536/436, 12538/443:
12542/464, 12542/465:

Frank Ján: 12420/104, 12497/222
Frankfurt

Nemecko)

Frankl Izrael

František I.

12529/400

12408/65

František II. 12537/441
_
František
Jozef I. 1241 1/70,
124,

1241

12466

1

2498/228

_ 12516f325, 12595, 12553/655

geomatri,
P aj architekti

12487/183, 12488/185, 12499/230,
12499/234, 12500/236, 12500/236,
12500/239, 12501/241, 12501/242,
12513/307, 12515/318, 12516/323,
12517/327, 12518/338, 12519/343,
12519/344, 12519/351, 12521/359,
12521/362, 12524/377, 12525/383,
12532/410, 12534/418, 12544/420,
12534/421, 12536/433, 12538/447,
12539/454, 12540/457, 12540/456,
12541/460, 12541/461, 12543/466,
12543/469, 12596, 12601,
12620/558, 12624/572, 12625/575,
12626/576, 12630/593. 12633/605,

Geůľßĺﬁ Albrecht, ms.ra.

„Das Geretteten Deutschlands Gesin
nungen...“ 12529/397

Katarina

12532/410

Gaillard Jozef, továrnik

12534/379

12543/470

HGEEEÍSE der Hittel.,."

12542/454

Gĺůĺﬂß Henrich, farbiar

12533/415

Gíeffĺnß Jakub: Fýľebca piva 12477
Gievoddel Jakub, kňaz 12527/392
Giltz Michal, pekar

Gﬂíﬂß: mich 12542/464
Gﬂjer Jozef, tricezimator

12504/263

call Šabaaziáa, ráuhajič 12519/345
Gamhs Michal, starinár

12667/645

do Gansz Juraj Anton, ba.

12580

Glik Hater

Geĺneľ Ján Juraj: nemecký učiteľ
12607
Gﬂllitacheck Ján, lekárnik

12511/296: 12512/300, 12512/301
Gorčakov, generál

*Gate

Gorita (Juhoslávia)

12648

12405/55

12537/443

12515/315

Gašpar Jﬁﬂl Hh Bﬂvﬂrnér 12427/132
Gattenmair Matej

12543/499

Gﬂfﬂeraaaavá Alžbeta 12543/470

12472

oaaaraha atalłaa 12630/592

12525/383

12481, 12516/323,

12651. 12665. 12668/654

12467

Gear Jozef Halimilián, lekár
12549/494

12502/248

Prauzíăah, ha.

12655/626

Faaha Ján 12539/449

G

12509/285.
12529/398,
12530/404,
12536/431,
12541/461,
12549/491

12487/133

Fľühwiľth Aﬂﬁrej 12467/180

Prauah Ján Míahai, kňaz 12475/160

ch
í

Juraj účtovník

12392/30, 12492/202

Froknová Františka

Parabar 1241ef93, 12527/390
Jakub, Raaauár 12662
F„,,,,,„,å, 1

12419/97 I

12620/558

12467/18 1 , 12 5 16 /3 22,

'
1266
Fornﬂvá Hárla
3
Forov (Mačarsko) 12639

12483/170

Pridaufaid Šabaaziáa 12480

Frits

Ferencfy Michal

F1B`ﬂIl1ﬂI'O1i"É,

Fontano Karol, ob.

Fridenau Peter, továrnik
Friedenrichkeit Filip
12667/646

12582

p. Jãgerová Eva R.

Fßfůíﬂﬂﬂů V

'

12462

12536/435

12545/476, 12547/486

12115691

P.

Šimon, Ž.

12

Forgáč, primas 12427/132
_ Imrich 12404/53

12364/11, 12386, 12392/26,
1239Û/41 1210'/451 1240'/47
Faroiaaao III. 12399/42, 12401/47:

'

Fölpech (Rakúsko)

12501/244,

12502/248

Pahlíaah 12520/353

12378, 12353/10,

Fﬁľdínanů IV'

' Jãﬂ: VÝPOBGH P176

610

12409

Ferdinand II.

12503/253:

Florentinska spoločnosť

1253Bŕ44B, 12545/476. 12656/633
Ferůinanﬂ I.

1

12610, 12616/549

12654

3 ar n

Gůttfríﬂ

'

12502/245

Free Ferﬁínand, vaj. Kaaiaar 12413/75

Flumendosa (rieka na Sicilii)

á K t

“raj
d
ik
Fekate' hu Obn

12439

12416/85

Florencia (Taliansko

1 399/43

BJ rv ÚV

Freistadt (Rakúsko)

Fleischer, farár

12539/454

1

Flattová Maria Cecil í a

12512/301

Br

Fázy ab.

12502/251

Freisinger Michal

m
es

Fazekas Ján

12408/65

ta

Faasang Ůndrej

.
geografia

at
is
la
vy

12395/32

v

Tomáš

Františ
É
e k Kar o l, av . ` 12540/457

Flantzendorf,
p. mesto
Flantzendorf

12535/427
12534/222

Gothar, saský vojvodca

12510/291

Göttíngen (Nemecko) 12425/122,
12524/379, 12599, 12615/546,
12626/577, 12627/SBÖ

eﬂﬂﬂﬂlćaiú 12419/lou, 12661

Grabath František

Gﬂﬂﬂfﬂl Hﬂﬁﬁá 12519x347

Graz ĺﬂﬂkůakﬂĺ

12594

12499/234, 12565,

12653, 12667/651

306 *
habáni,

12495/212

„Grammatica Slavíco Bohemica“
Grassalkovics Anton, gr

12594

12504/263:

Hager Leopold

p. anabaptisti
Habenaburg (Rakúsko)
Habler

12529/397, 12601, 12639

at
is
la
vy

Graff, výrobca piva

OT
12537/443

Heilberg, architekt

12389/20

Hoffamann, maliar

12486/179,

12437/181, 12437/183, 12488/185,

12524/376

12601

grahuláaia 12639, 12640. 12641

Hahuñllar 12410/67 '

Hailigenkreuz (Rakúsko)

Grécko

Hackenbach, potok

Heim.Jozef, ob.

12537/440

Heinrich Samuel

12428

12434/173, 12487/182, 12511/295:

1251gf337, 12602, 12619/557.
12634/608
n

Gpign Gašpar, výrabea piva

12534/419

12418/93:

12535/429
Grilsmannová Barbora

124B4ĺ172

Grease Wahrheitan und BEIEÍSE Eíﬂﬁm
kleinen Auszuge etc.“ 12525/333
Grossmann Jan

12660/636

12653/534

Hagen Wolfgang

12435: 12495ĺ212

12580, 12634/610
Halič (Poľsko) 12515/317
12513/335, 12518/339: 12518/340,

12519/358. 12525/384:

12526/335:

12527/392. 12534/419:

12534ĺ422I

12535/425, 12535/427: 12535/428:
12505/263: 12619/557

Halle Martin

12512/303

Hammerl Juraj

1266Bf654

Güthy Országh da Gúth

12537/440

i cyárfáa Karol, púštmﬂãßtßr 12525/353
Gyáry uihuláă 12540/458
Györ,
p. Ráb

12520/356

Handelbergerov katechizmns
Haner Viliam

.Hartovå Eva

12546/482

12682

12673

12599, 12643

12460, 12473

12488/184

Heuer Pavol

Hauerovå Eva

12495/215

Hauthová Eva

12493/206
12506/272

Heckel Jozef, maliar

Ar

Haas Jüraj Adam

Haaaz Ján

12449

Haahlar uarziu 12530/403

H

Hedl

12498/227

12499/233

12493/227

Hochschorner Dávid, tevárnik
12419/97, 12523/375, 12587

Holandsko

125,0/29,

13

12654

12439: 12473, 12501/243,

12503/253, 12505/267, 12507/274

Hﬁltﬂﬁhﬂ Äﬂgllßtĺn

Í

H°ľH5 kﬂmﬂľﬂ *25'9/344
12523/374

12543/468

Horvát, kupec

12500/235

12523ĺ3T2

12546/481

Horvath Hikuláă

12459

húãpﬂﬁåľãkﬂ EÍĽUÉCÍB UHDPBĽB

Hsss likuláã, francúzsky voj. úradnik
12419
'
_

Heuslerová Alžbeta Maria

Haesler Michal Gottlieb, ob. 12668/657

12595

Hillabrandt, ms.ra. 12507/278
Hiller Jozef, voj. veliteľ

12545/475. 12546/479
Hirsdh uichal

12

6
33 ' 1255°ĺ50°
Hosszú Hezo ĺﬂaãarskoi

12522/367

Hirauhl, ă.ab.

Hlaváč Já: liahal, ăzuauz 12627/seo

Hﬁbick Jozef

Hradišba to. ? )

12604

Hrušovský Imrich, zememerač

12473. 12490/193
12398/39

Hobernsrer Jin, lekånik

ąraå br5tĺ51HV5ĽÝ:
p. Bratislavský Hrad

hľﬂﬂľ 12393/41» 12532/409

12502/250

Hlohovec lo. Trnava)

12494/211

Hsuser Štefan

Gyurcaányi Imrich, sekretár

1266?/651

Heuck Benedikt, ob. 12541/4591
12542/464, 12543/470, 12547/463

ch
í

12539/454, 12541ŕ462, 12539/454.
12543/470, 12544/471: 12544/473»

Haraanic

12667/646

Hokliach František

Petar, továrni: 12521/362

Herlitz Jún

12524/380

12537/442

v

Qyulay Ignåo, vãj. veliteľ

12544/474

12516/323

Herbat Hant, ich

12620/558

12396

12502/250

12517/329

Herbersteínł g,_

Hohenrainer Jozef

Hammerachmidt Jozef, chirnrß

Harachov ragiment

Gyäry František, oblastný kﬂmíãåľ
12482/169

12546/432

12537/442

Hannover (Nemecko)

oyärry Tamáă 12592

herbåre

12424/210

Höchselberger Maximilián, kazateľ

„Harvejnßirhalmai és Elmelkedesai“

12513/307

Hamburg (Nemecko)

Hvﬂríßh Jﬁãﬂf

Högerová Eva

T2549/494

Hochmeistar Andrej

Helmstreit Ondrej, krajčír

12397/38, 12425/124, 12525/384:

Jozef, učiteľ

Hochholtzer Kríatín

12499/234

Helmar Karol, gombičkár

Haíqburg (Rahúaha) 12385/13. 12366.

Heller Albert

ouloúl 12418/93
Günther P.

Heller, profesor

1254B/4BB, 12551/504: 12629/590

cuua Kriaziáu, puätúvv rﬂvißﬂr
12534/419
cujoh Ján, oh.

12536/435

Heg Ferdinand

12405/54

12440

gr111 Juraj, krajčir

Hadik, gr.

12540/453

m
es

Graguaová Anna

Hackenberger Matej, kňﬂß

ta

Gredus Matej, lekárnik

12389/20

Br

12385/14, 12465, 12484/172:

12388

12668/654

12543/469

12476/161

hodvåbník,
p. noruãovnit

Horor Rataj 1255?
Hofarovå Anna 12491/199
_
Hoffabauer František, výrobca piva
12537/437: 12539/451. 12539/453:

12534/420

hr? ' HH bílíﬂrﬂ 12532/371:

125396452' '254°/455
hazarcnă 12503/256, 12504/251,

12508/280, 12509/288, 12512/301,
125137305,

12513/306, 12513/307,

12513/308, 12514/309, 12517/327,
12517/329,

12535/430, 12541/450,

12541/462, 12542/464, 12617/55a,
12631/594, 12649, 12651
Hubatka' k“p°°

12546/481

Huber Leopold, murár

12487/183

_ Tżäĺã/4;Ť53Ť;;°g} 1Ě53$;447'

309

_3QB

12527/390, 12529/399: 12547ĺ4B4'

12494/211

Hubert 'I geometer
12500/235'

12549/492, 12549/493. 12559:

12561/241, 12501/242
hudba,
p. mesto *.hUůbB

dazaľ 12425/125
'

Ľudovít

michal, ab.
Hungaria, noviﬂľ.
p. tlač
HÛVÍH

_ variola

12529/393

František, farár

_

12499/231: 12522/3651

`diak)

Hyamová, herečka

1251Ûĺ29ĺ

Chovan Ján

Jschmann Ján

12504/257

12668ĺ654

hydratauhuíxa 12515f31B. 12515/3371
12516f33a

I
12442

Ilava (o. Považská Bľätľĺﬁﬂ)
12513/305
12404/53

12488/187

m
es

_ Jozef

Šzafau 12389/20, 12389/21

Ch

Illýria (Grécko)
choroby

12505/267: 125156334'

12535/446, 12549ĺ493, 12559:

12632/597. 12667/647 'E665/654

intervencia

„Introductio in moderní Orbis
Geographiam“

Geographiam„ 12595

kiahne

12547/484

v

Ivanič Žigmund

12535/423

12536/431

_ mar 12393. 12398/39. 12406/5B›
12466/59. 12405/651 12427/132'
12436, 12440. 12442: 124431

J

12444, 12445. 12446, 12447.

Jaoomel I' komisár

Ar

12446, 12459. 12470: 1247'/154»

12471j155, 12472, 12473:
12475/159, 12475/160, 12486/173

12495/216, 12496/226, 12497/22

12591

Jadranské more
Jager 12457

12473

Jánošíkova (o. Šamorín)

12380/7

Jarlin Teofil, zlatník

12496/220

Jaršovaký Ján

12490/193

12491/197

Jasionov (Halič)

12419/96, 12463

Jelačič, voj. veliteľ

12530/404

univerzite

Jenič Krištof, kaviarnik

12515/314

12419/96, 12496/221

Ján, farár 12624/571
Jeszenák, gr.

12416/86

Jan 12466. 12469/169, 12509/285,

12542/463

Kacher Juraj, keviarnik

12516/323

12538/447

lzalaudára 12463, 124711154, 12477,
12465/174, 12485/175, 12485/176,
12486/177, 12487/186, 12487/182,
12500/235. 12503/252, 12564/261,
12504/262, 12507/277, 12512/299,
12512/360, 12512/301
slovenské

12511/298, 12512/301

12667/646

Kalinka František, obuvník 12475/160

Jeszov (Poľsko)

12511/295

Kﬂllbrunner. mlyna: 12653, 12656/636

12548/490

. Jázus Kristus oskolája“

12517/323

Kafková Rozina

12538/445

Pavol, ba.

Jettin Jozef

12488/186

Kačkovičová Anna

Kail Jozef

12534/422, 12593; 12598

Jesenãkýu be.

12534/469

12519/352

Jaaei Pavol, kr.ra.

Jena (Nemecko)

Juetingerová Zuzana.

K.

12518/337

Istria (Juhoslávia)

ch
í

12543, 12686

12431

„Introductio in Orbis hodierni

12557, 12560, 12555. T2593:

12616/546, 12619/557. 12624/572»

125391 125421 12646'

12667/646

12534/417, 12534/413. 12534/419.

12542/464, 1254?/464. 12547/486.

12546/481

India 12508/286, 12516/320

_ iufakčuě 12414/664 12415/B1.
12492/202, 12494/216, 12505ĺ265:

12517/328,

Janeček Václav, organista

Illéaházy, 5:.

12619/555

vídiak) 12348, 1237s,_123B3/8,
12383/9, 12363/16, 12387/16,
12387/17, 12389/19, 12396/22,
12392/30, 12395/33, 12462,
12407/62, 12468/64, 12413/?4,
12425/126, 12425/121, 12425/124,
12426/129, 12427/133, 12428,
12467, 12469, 12514/316,
12529/399. 12533f414, 12534/419,
12534/426, 12572, 12662, 12664,
12652

12536/432, 1253?/439

Jakobbová Karolína
T2517/329

12543/469

Ioelhok Mikuláš

Jungel Daniel

12627/579

Jãgerová Eva Rozina Forsterová
1252Bĺ394. 12530/402, 12539/454

ta

Huszty Zaohariáš, lekár

12416/B5

Jazaf 12519/351, 12667/649

Jakub, Ž.

12529/397

12525/384

Jungbauer Anton

Chorvátsky Grob (o. Bratia sve V1
12398/39

12496/217

Huachka Lorenz Loůüůlů

12636

Jãgerdorf (Sliezsko)

1

Hunľﬂůľ Ján 12492
_ Laoíalav

12519/341

Jur pri Bratislava (o. Bratislava

12414/77, 12589

Christophon Juraj

Jazaf II. 12365, 12366, 12379,
12423/115, 12426/126, 12474,

Jung Juraj

Ferdinand

Chorváti

Jazar I. 12339, 12427/133

12426/127,

12529/393

12531

12513/366. 12514/310

anton, lesnik
12491/197

_ alepota

Chorvátsko

12535/425

12482/168, 12569

12589, 12610, 12615/547. 12654:
12675, 12685

'|25ÛÛ/239!

Hummal Jahano Nepúmﬂk. hﬂůﬂbﬂý ﬂklﬂ'

Adam 12462, 12468, 12574,
'

12562, 12577, 12566: 125371

12499/230: 12499ĺ234

'|25Q(}/233,

Jãzar 12426/129. 12496/193. 12515/319

at
is
la
vy

_ Eva

12498/226, 12501/243. 12502/2461

12493/206

Br

Hüberová Barbora

Joo Ján

Kallenberg Karol, gr.

12543/467

12408/65

Jordán Anton, ob.
12537/442
Josephstadt (Rakúsko) 12526/386

Jozef, av.
12640

12497/223, 12528ĺ395,

Kaločská kapitula

12536/435

12472

Kalovin Pavol, továrnik

12426/123

kﬂlvini 12439, 12514/313, 12524/379,
12525/383, 12526/367, 1262?/561
Kamaoher

12494/203

311

_ 310 _

12537/439

Kauu samual 12414/78
Kánya Ján Baμtista, ob.

Kauzhamer Matej

12547/484

12513/306

Kapeller Jozef, továrnik
12419ĺ1ÛÛ

Karlova Ves

„Karoliana“

légie

12467

Karkar Pavol

Klobuăický

12474

Kern Jozef, obuvník

Jåﬂ

12550/496

12599

Kežmarok (o. Poprad)

12499/232

12522/365:

12541/462, 12618/552. 12650/636

12524f377

p. remaaalnici

12523/370,

T2596

12501ĺ244: 125Û4ĺ257

12537/438
12517/332:

12621!563, 12622/566, 12627/581.
12634/608
káva,

12388

Kellerová Zuzana

1253Tĺ442

12534/418
generál

'
typografi

12536/431

* Leopold, kardinál

12336,

12385/13, 12409, 12417/90,

12684
knihviazači

Sigfríd

12338

u

Kolonthay, knaz
I

12527/392

U

obchod e knihami

12476/161,

12481, 12487/1a0, 12488/184,
12500/233, 12502/246, 12503/255,

Kamárnanaká stolica

12401/47,

12404/52: 12515/318, 12521/358,

12529/398, 12530/401
Kﬂmárnﬂ

12383/B, 12383/T0, 12385/13

12457, 12476/161, 12478, 12480,
12490/193, 12501/242, 12538/447,
'?542/463: 12542/464, 12543/463,

12526/386

12526/386

Kiezeg (ﬂaůarako)

12330. ĺ2333ĺ10l

12392/30. 12418/91. 12510/291:
.

v

12526/335

12416/83

12516/323, 12519/342, 12521/361,
1253?/440, 12538/447, 12539/451,

12336: 12339ĺ2Ûu

12655/629

Ar

Kelemen Imrich, profesor

Kaloman, kráľ

12624/571

12410/68, 12539/449. 12586/513.

12425/129

12545/473

12355/14. 12401/47, 12402, 12409,

Kitzinger, voj. komisár

12483/171

kláštory,

Keglevičová, gr

12660/636

12513/305, 12515/318, 12516/320,

12395/35, 12407/62. 12407/63.

12536/431

Koller

12406/58, 12418/91, 12623/568.

ch
í

12617/550

12536/436, 12538/446

12504/257. 12509/205, 12511/295,

Kitteea (Rakúsko)

12495ĺ217

12535/425,

12380, 12392/30, 12404/531

12650

12317

_ Karol, kr.ra.

12547/435

_ Jozef

Kaveoa Hiknláă' 12502/243

Keglevič, gr.

Kiahegyee (Haůareko)

Kina Gabriel

kaviarne;

dovoz
kávy 12414/79u'12418/95:
12515/315, 12525/382, 12621/562

Eegel Štefan

12530/404

Kiemarton (Eieenatadt)

konverzie

p. aj mesto

Kia Her (Haåerakn T)

`

Kßlúﬂiöa gr. 12395/34. 12529/397,

ľﬂíhľu

12545/476

Kolbanyi Pavol, lekár

kuihviazači,

p. remeselníci

12544/472

12504/263

Kallerová Anna

12524/377

a knihami

knihtlaöieri,

12546

12539/450

Kirohmayer Ján.

Kaaay Michal, gombičkár

Kaeatner anton

Kirein Augustín

12 531/407

kníhkupoi,

ta

12632ĺ59B

12476/161

12543/469

p. obchod

12463

12504/258

12517/330, 12518/335

12530/401

Kneidinger Ondrej, geometer
Khaﬂ Ján

Koch Adam

_

Kochmeíster Krištof, lekárnik

12462, 12491/197

ﬂuž (Rumunsko)

12524/570, 12631/594

Karrer Jozef, továrnik

12668/657

.Klopfatock Ernest, knihkupec 12623/567

B mﬂßĺßtﬂľ a3ﬂz°n°V

Kinoký Karol, gr.

12426/121

Jozef, ma. komorník

giaumayer, voj. veliteľ

12495f212

Ján

Klepproth Anton, ob.

Kienla

Karner Egidiua, pannonhalmaký DPŠĽ

Kegl Pavol

zappal Jakub, lekárnik 12646

Keviczký Alexander, me.ra.

12546/482

katolici

Knopflerová Katarina

12433

Karol VI. 12343. 12350/7, 12384/11,
12392/30, 12420/103: 12531

kaštiele

Klenovič Anton

12339, 12420/104

Karol, av.

kartografi

xaupff Alazaudar 12507/274

Kery Ján, gr

Karlova ves:
p. meeto

12515/319, 12526/386, 12527/392,

12538/444, 12625/574

Knoll Peter, pekár

12515/553, 12629/587: 12679

Michal

Kapuceyová Hagdalênﬂa Sľ'

12506/273, 12511/295,

Klempa Martin, advokát 12504/455,
12548/489. 12550/499, 12551/503

m
es

Kapornaky

12632/599

kníšnive

at
is
la
vy

Kamüller Juraj, ob.

Jan Hichal, tľpograt 12602, 12662

Br

kameň
stavebný mﬂtﬂľíålr
p. etavebné hmoty
EEEEH

Kamlyaí aauadikt 12404/53
Kempalau wulfgﬂne: mﬂ rH '25°°/235'
12501/245. 12505/268: 12616/547›

Klein Haurioh, učiteľ hudby 12668/655

p. cirkev
mesto

kláštory;
kláštory

Kledorffer Fridrich

12551/504

12542/464: 12545/475, 12621/561,

12630/591, 12630/592

12543/470, 12546/481, 12645,
12653, 12664/639

aúpiay 12526/387, 12536/453,
12622/564, 12531/594

Komorský Ján Nepomuk, lekár

zakázaná 12517/328, 12519/341,

Ľﬂnﬂa

'2519/342. 12519/346. 12524/380,

12686

P' “Ú '°åBľ° ” ľ°H6

12525/381, 12525/332, 12525/333,

CĎÛV

12525ĺ3B5,

ĺ2§26ĺ383,

12527/390,

12510/292,

12499ĺ231,

12514/309,

12500/236
12514/313

|2529ĺ397,

12529/400,

12531/406'

12515/314'

12515/317.

12519/341:

1253'/406. 12533/416, 12538/445,

12528/393, 12614/543. 12632/597

12594. 12596. 12614/545,
12616/546, 12626/576

poštové

Kaižka o Hakaženi (Pádu) Dohytka pre

Huapudářu sad1áku..." 12519/344

'
ul hrčmár
":,_E...*la if' 'ezer
12537/437

12521/363, 12523/375

Predaj, kúpe, dražby 12512/302

12546/488. 12591, 12668/654
' straty 12522/357' '254°/457*

.I

I

313

_ 312
12545j4B1, 12549/492,

Kovall František

12566,

12570.

12572.
12577.

'12549/493. 12645: 12553

Kuvallová Kaŕaliua 12551/502

12560,

oúpiay 12613/542, 12627/579.

Kövêr Ján 12490/193

12575.

12632/600
vývoz

12470

aluminium

12473

cín

12502/246

P Ûarĺhľad

12440, 12498/229. 12499/232.

p. Kitzaeo

12521/361, 12533/415. 12534/422

K 1 saodl Abrahám Z
ÛP12629/509
I

12535/4231 12535/424' 12535/43°
12542/451* 12618/552

12517ĺ3331 12632/5971

' Oceľ

61666 12503/255. 12524/376»

KDP bios Jozef 12507ŕ274

12534/42'* 1254'/45°' '254'/461

12406/53

' 5tríebr°

Karner Mate;

12526/386. 12532/410

13425ĺ125

zlato

12538ĺ44B

koruna kráľovská

124261120. 12505. 12594
12395/35. 12420/102.

12523f371, 125231372
korunovačné slávnosti

12327, 12330,

12406/65, 12474. 12497/223.

12523/374 12524/379 12525/302.
1

I

,2525/334' 12541/451, 12559

K uzáuoho (Rakúsko)
Or 12540/455

12509/235. 125751

12534/611
Kozakovský, gr. a marăál

12343, 12392/27, 12392/30,

12534/422.

kostoly bratislavské,

p. mesto

železo

kostol?

k Žiari
Ů

1

p. remeselníci

12505/253

kožiari

kráľovski úradníci 12512/302,
12524/373. 12524ĺ379

125731 125791
12559;

12590,

125941

†2596l_

12500,

12601,

advdkáti

archivári

12655/628, 12655/629, 12656/630,

12659. 12660/636,
12661, 12663, 12664/639.
12666/642, 12666/643.
12667/645. 12667/646,
12666/657
1

Kraizer Vavrinec'

tu

KPHŠČÛVÍČ ŠÍBÍHH. Čĺžﬂåľ

12479

direktori vodných prác
fiškáli

12532/409

12538/445

12499/233

guvernári uhorakí

hlavní lekári

12427/132

12539/449

hlavní tavernici

12303, 12304,

12305, 12306, 12307, 12308,

12309, 12310, 12311, 12312,

_

12322, 12377, 12406/56.
12406/60, 12406/65, 12470,
12479, 12515/319, 12637
inšpektori pre pestovanie hod
vábnika

'

12542/463

kancelári kráľovski

12451.

12498/226
komíaári

12420/104,

12433,

12442, 12444. 12445, 12446,
12448:

12506/271 '

12528/394

direktori krajinského komisariá

12656/631, 12657. 12658/633.

12656/634.
12660f637,
12664/639,
12666/644,
12667/651,

12615

124521

12449,
12454.

12450,

12451,

124551 12456.
12457. 124581 12459: 12460,
12461, 12463. 124641 12465.
12466, 12468, 12469. 12470,

hužuăuáui,

Erﬂkﬂv (P°ľSľ°)' 12353/1°» 12519/34Bl

Krádeže a dafraudáoia 12309.
12406/60, 12416/85, 12416/93.

Krﬂll Jﬁﬂﬂfl °híľ“ľE 12515/3261
12517/327

12471/154. 12473. 12474,

12419/97, 12425/120. 12427/132:

Kráľová (a.*P› 12528/395

12466/177, 12487/161, 12494/208

12451, 12457, 12460, 12477.

Kral É Ka

p. remeselníci' _ kožušnici

12450, 12485/174, 12488/184,

v

korunevácie

12440, 12479. 12504/2591

12543ĺ467

12668/654. 12668/655

12640, 12641, 12643. 12644, 12645,
12646, 12647, 12648, 12649, 12650,
12651, 12652, 12653. 12654,

,25OB/280' ,2526/336, 12532/410,

12392ĺ25. 12413/75.

125741

12633/604. 12634/608, 12634/609,
12634/610, 12634/611, 12639.

ta

p. aj písomný styk
_

12440' 12479'

12504/259, 12506/280, 12521/359.

korešpondencia,

12559.

125731

Br

12632/590

12536/434

m
es

Korabirszký

12517/327.

krãľvvﬂkć mejvtkľ 12533/415.

12604.
12608,

maš 12300, 12385/13. 12409.

Kﬂňčany,

12568,

12605; 12506, 12607.
12609, 12610, 12611,
12613/541, 12613/542, 12614/544:
12615/546, 12618/552. 12619/555.
12620/558, 12621/561, 12622/564,
12623/567. 12524ĺ57Ûl 12625/573,
12626/576, 12627/579. 12628/563.
12629/587. 12630/591. 12631/594,
12632/599. 12633/602, 12633/603.

12505/267. 12506/2731

12524/378

Konstantin0P01ĺB1

Kordíer

12586.
12591, 12592.
12598, 12599.
12583:

kovy

Kănigszegov Pľåpůľ

12535/428

°'

Í

tar “B

vihzůria

,2

12475/159. 12480, 12482/169

12495/212. 12495/214. 12506/280,
12538/446, 12557. 12571, 12572

54'/459

12576, 12586

12392/27, 12406/59, 12427/134,

12502/249. 12503/255:

12512/299, 12512/300, 12524/377.

12515/319:

12526/386, 12527/390, 12528/396.

12515/315.
12518/340,

12496/221,
12502/246.
12508/284.
12518/335.

12519ĺ352I

12520/355.

Kráľovská londýnske spoločnosť

12532/409, 12535/430, 12625/575.

12§2Ûĺ3551

12524ĺ37B1

12526/386,

Kráľovská mieatodržiteľaká rade,
p. Uhorská miastodržitsľská rada

komorni registrátori

Kráľovská súdne tabuľa,
p. súdnictvo
Kráľovská súdne
tabuľa

komornici banských miest_
12397/38

Kåszeghy Štefan, gr.

12433

12494/209.
12498/228,

ch
í

Koăioo 12302, 12307, 12316, 12380/7.

12495ĺ2151
12499/231:

12626/576, 12616, 12650

12533/415.

12534/419.

12535/428,

_ akadémia právnická

12535ĺ43Û1

12536/4331

12537/443.

12537/437

Ar

'

12549/495. 12550/499. 12557.

12551/502

at
is
la
vy

,2546,479

Košická stolica

12626/5??

Kott Jozef, stolár

12519/352

12538/444. 12533/4451 12539/449.

12541/461.
12547/485.

12546/479.
12549/492. 12549/494.
12545ĺ476:

12548/439

Kráľovská komorská komisia
Kráľovská kúria

12423/113

12524/377
12610

komorní fiăkusi

12524/379

komorní geometri

12499/230

komorni radcovia

12445. 12455

komorni úradníci

12454

12518/334

_m5_

_
radeovia

12526/386,

12529/399, 12536/435

magistri agasonov
menovanie

12339, 12409

'

12524/378, 12528/394, 12532/410,

Krvvv Juraj, lekárnik 12634/610

12536ĺ433I

12538/448:

Krusič Jan

vieetaverniei

_

vojenskí komisári

Kremer Karol, ab.

12534f422, 12535/423, 12535/424,

Krapitz (Sliessko)

12535/425, 12535/426, 12535/42T,

Krasovská stolioa (Rumunsko)

ta

12380, 1239üĺ22,

12488/184

Kreidinger Andrej, geometer 12620/558
12479

' L°°P°1ﬂ: tľpvsrar 12622/564

12541/452

12405/56

12506/273,
12504/262, 12504/263,

ľůPBIné miesta,
P zdravotníctvo

kúpg15

Kremstetter Ján, lesný inãpektor

12667/645, 12557/545, 12668/655

personali

12418/91

poštoví revisori

'

12534/419

predseﬁovia íprefekti) komory

Ar

12408/65, 12443. 12453

prezidenti Uhorskej kráľovskej
kancelárie

4

12505/264, 12535/424

' 12

' pr°k“r t°r1

437

/182

ha 1'

12652. 12664/639, 12665, 12666/644,

12513/307,

Krimer František, 12619/555
Krisan

12425/120

v

Kriaár Dávid 12511/295. 12625/574
Križan

T2426/128

križovníei,
p. aj mesto

Krojer

12391/25

12426/184

laboratåria

Oﬂch Michal

12622/564

12667ĺ645

12547/435

12414/78, 12502/247

Lanserovú Zuzana

12545/432

Lﬂbﬂthvvã Barbara 12517/327

Lﬂﬂﬁﬂn: Pvľný larăál 12523/370

Lﬂůåﬂľ Jared. kaviarni: 12497/222

Lauah 4163:, ahirurg 12557/550

Ladislav, kráľ

Lederer

12511/294

12385/13

Lﬁfranooni B.

potvrdenia

12422/111

12422/111

' 'mn Baba Btﬂ T2422/111
_ R omeo 12422/111

krstné listy;

Kzumphulz 12411/71

Lﬂﬂdßrerovú Katarina

Landh

Lﬂﬂsvvá Alžbeta

Eneas

d t á
dnó listy
Sve 9° V ' ro

12611: 12614/543, 12617x55u I
12621/561, 12621/563, 12622/564,
12623/569, 126261576,
12623/567,
12626/ 3 12632/600, 12633/603,
57 '
12634/608, 12600/637, 12667!648,

12547/436
Lansítzer, továrnik 12653

L

tné listy,

krs p. mesto

12543/470, 12601,

Lﬂng František, krajčír

Ladislav ?.
kláštory

12539/453 , 12543/467,

12539/450,
12543/ 469.

› '2523ĺ395

12500/238, 12615/546

ch
í

palaziui 12317, 12324, 12336,
12376, 12385/14, 12388, 12392/28,
12392/29, 12395/34, 12396.
12400/45, 12405!56, 12407/62.
12407ŕ63, 12418/94, 12427/133.
12427/135, 12428, 12446, 12447,
12455. 12470, 12474, 12491/197,
12640, 12645, 12669

m
es

12616/549, 12629/588, 12634/608 1

Krieger Samuel, geometer
12633/605

12533/415, 12533/416,
12533/414,
12536/431, 1253?/442,
'25 '54ĺ419:

'

Krempler Bernard, pôrodnik
12502/249: 12506/270

ar“

12519/247, 12519/350,

12526/337' 12527/409, 12527/411,

12465, 12470, 12498/229,

kv_

12518/334,

Iåšågíãêĺ' 12523/377, 12524ĺ379,

Kü5t““ľ°'ﬁ AEHB 12541/462
EHIHBBI. ab. 12385/13
Kuttyevo (ilaã

12507/278, 12508/283,

' 12512/299,

12541/460

12499/230

12500/235, 12502/246,

12 5 0 7/ 2 74

h

Ľﬂpei
P Bú obchodníci

12485/176,
12487/180,

12503/253, 12503/256, 12504/261,

Kremnica (o. Žiar nad Hronom)
1 2397/37: 12465: 12473: ĺ2510/291

notári Uhorskej kráľovskej kanŕ
oelárie 12494/208

12487/132'

12391/24

12392/28, 12398/39, 12417!87,
12427/133, 12427/135, 12425,

12499/230, 12510/291, 12528/395
mzdy 12392/26, 12392/28, 12480

áu , typograf
12486/177, 12486/179,

' Michal J

12485/174, 12533/415

Hanza, hr. senátor

12488/184

1 2517/330

Kremer Erhard

12529/317: 12529/399, 12529/ąuu,

12538/444, 12538/447, 12539/452
12540/455, 12544/474
'

12537/437

Krammer František, Ž.

slávnosti

Kuna Kriăt I

12413/75

12530/401, 12530/403, 12530/404,
12531ŕ405, 12532/410, 12534/417:
12534/418, 12534/420, 12534/421,

miestodržitelia

Kumánoí

12301, 12302,

12303, 12313, 12314, 12327

12528/395: 12528/396, 12529/397,

1254üĺ45B, 12543/468, 12549/492:
12549£494

kultúra

12528/396,

12530/402, 12531/4u5

Ißúlma nn T o biáã , vo;', komisár

vieepresidenti Uhorskej kráľov
skej kancelárie 12504/263

12527!392, 12528/393, 12528/394:

Josef, lekárnik

12389/19

Kučera Peter, lodnik

Lamač

Lﬂﬂﬁßrﬂra účtovník 12500/240

12492/203

12313. 12314

12519/349, 12534/420

12526/388, 12527f389, 12527/390,

12393/41

Eﬂbínyi Krištof, vieetavernik

12365, 12366

_ tlačovi agenti, eensorí

12526/385, 12526/386, 12526/387,

12535/428, 12536/431, 12536/433,

Kruseher Šimon

12459

snemoví komieári

12525f3B2, 12525/383, 12525/384:

12529/398, 12529/399, 12529/400,

Kľüpína (o. Zvolen)

sekretári

12453, 12465, 12474, 12479:

Lamač,
P mesto

12467, 12468, 12497/222,

12540/458, 12655/629

12366, 12377, 12406/58, 12406/60:
12499/229, 12504, 12505/264,
12512/302, 12515/319, 12525/381,

12447, 12460, 12463,

12536/43†l

12327, 12339, 12365,

12408/65, 12413/75, 12443, 12447,

Kf“P Jﬂfﬂãa mlľnãr 12500/240

at
is
la
vy

knižní revisori

1
34

Br

_

12418/93

Lehotský Juraj
Lachner

12424/1,8

12502/243

Laiehart.lioha1

12658/634

Laítha, rieka v Rakúsku 12643
Leitnerovú Anna 12549/491

Laích J

_

Hraj' mtnik '2453

LÛJBPEP Lﬁúpúld 12498/227

'Lalkí Kĺntß' 12519/341

Lambauar Ján 12496/221

'

316

Langauerová Žofia
Leningrad (ZSSR)

Lippitsch Jozef. fľﬂĺk

12533/445

Lipsko (Nemecko)

12426/1291

12615/546,

12537/442. 12535/445
Lenningarová Anna

_

12406f60, 12407/61, 12407/63.
12427/135

12496/219, 12503/255. 12504/258.

12504f262, 12505/265, 12511/295,
12515/319, 12516/320, 12522/366,

12543/469

12642

125231371. 12523/372›

12524/378. 12525/232

12390/22

Liszt Ján, gr.
Michal

12406/59'

12 03/255
1E““ĺ“tv° 12422/11°' 5
'

125°4ĺ259
lesy.

12488/185.

12511/298. 12626/576
listiny

12519/345. 12531/405
Laaáh, učizar 12668/653

12470. 12482/169, 12489/190,

12491/199. 12493/206. 12495/215.

T251Bĺ554

Liptovská stolica

12399/43, 12402, 12406/59.

Lﬂüpůlůäůůrf (Rakúskü)

72538/445

Liptovská Mara ĺo. LÍPLÛVSEÝ mikuláš)

Leopold I. 12373. 123351 12392/26'
12392/29, 12393, 12395/33:

Laapald II.

12420/102, 12424/116, 12457,

12565. 125921

Lípakýł ggugraf

12399/42

12407/63, 12408/65, 12409,

12634/608

12546/450

12410/68

Long Ján Adam

12392/27. )2392ĺ29ł 12403/65'

T2413/75. 12535f430

12538/447:

m
es

12528/395,

12546/481, 12562. 12564.

„Lexicon Geographioo ToPUEľHPhĺ°“m~
Bagni Hungariae' 12529/399
Lidíae (o. Kladno)

12510/292, 12516/320. 12517/331,
12522/366'

Lazi Šalaaúa 12660/636

ta

Levoča

12482/169, 12487/180. 12433/1351
12490/193. 12502/247, 12504/262,

12512/299

„

12618/552. 12521ĺ5531 12667/649'
'12668/652, 12679
habenie

12373

'

12427/133

de Lopresti, ba.

Loranth

12650

12519/344

Laadýa (4ag1iaha› 12610

12400/44. 12400/45» 12405/59*
12408/64. 12408/65. 12414/76l

Levice

i

12427/132

štátna a mestská

12497/224. 12514/312, 12523/373,
12528/393, 12530/401. 12535/423.
12535/426, 12535/427, 12539/450,
12619/555

Lotrinský, miestodržiteľ

12465

_ konský pohon

liehové nápojßa

_ ruaaúy puťah 12633/604

Löva Autun, Ruihňlačíar 12516/322,
12517/330, 12632/597. 12632/600,
12634/609, 12634/611, 12668/657

_ uajuyăăi laduy úrad 12515/314

Lovissek Ján, gombičkár

p. aj víno: PÍVU

12500/240, 12521/362, 12522/366
12541/459

Lichtwalter Jakub, Pßdﬂßóå

Límbarger Karol

v

Liedhtenstein Ján. Er

_ potopenie

12524/377

12641, 12664/640

12658/534

Link Jan, mlyaﬁr 12457» 'E531
Lipcsay Ján

12531 /407

Ar

Linaae (Rakúsko)

123B5ĺ13

Lippay oaăpar 12421/107

12385/13. 12499/2321

12511/298, 12535/426. 12613/552

vojenské,
p. vojsko

Limer Ignác

12505/265: 12510/299'

12516/320, 12529/400, 12544/471

12426/129

ch
í

slivovica

obchodné

lodenice

12514/312

12385/13. 12423

lodnici a plavčici,

P, aj aauhy

Lãrenburg, gr.

12475/159

12531/406, 12532/409
12569

Lozorno (o. Bratislava vidiek)
12339/21

lodníoi

,2332, 12385/13_ 12395/33,

.Ludovica“

Ľudovít, av.

Mack Matej, farár

12416/85

Hadalinszky, generál

12527/392

A.

Nadarász

12538/444

Hadarász Ignác

12519/348

12654
12516/322

Magyari Juraj, ăľachtic

12537X441

mahlaa Piiip, haihalačiar 12516/325
Maholányi, ba.

12425/120, 12425/124

Maholányiová, gr.

12463

Macháček Michal

12414/76

Macher a spol.

firma

12425/125

Macher Ondrej, vinohradnik

voj. akadémia

12520/356
Makay Michal

12545/478

Malacky (0. Bratislava vidiek)
12658/634
Malženice (o. Trnava)

Manaaaa, Ž.
12551/502

12539/449

Ľudaviu xľv., frauaúzahy haar
12615/546

12662

Hachovszký Ján, trhový inăpektor

12667/64?

Hanagett Ján Juraj, kr.ra.

Ľubovňa,
p. Stará Lubovna

lůůß

vykladanie tovaru

Löie, knihkupac

Maaadóuia 12602

Magdeburg, plukovnik

Liabl Daaial 12491!197: 12504/25'

12335/13

12383/8

Maderle Bartolomej

12399/43

lotária

12395/35

Madaaxavíaa' 12499/233

12520/355

Loslavská ůynaatia

12624/572

12539/450

Luttringer Ondrej

R.

Lombardia (Taliansko)

_ §a1auu, 1626: 12542/465
iada a člny 12385/13, 12398/41:

Lunczer Jakub

12589, 12609, 12616/548,
12618/552, 12618/554, 12621/561,
12632/601, 12634/611, 12667/647,

12519/344

Lab Anton' knĺhkupeć 12503/255

Lümmer Bernard, továrnik

Lužice

laaay úrad 12408/64, 12510/290, 7

12395/35

T2529/400

„Ludwic Capet oder die Ermordung des
FrankenŕKönigs“, divadelná hra
12526/388

12527ĺ389, 12529/398, 12533/414.
12535/426, 12535/428, 12537/441,
12539/454, 12541/462, 12569,

12667/649

12667/645

Lisztov dom

Ludovszký Ladislav

at
is
la
vy

Lanajová Alžbeta

12400/44. 12400/45, 12407/61,

Lippert Gottlieb, knihviazač

12540/455

Br

Lamhargar, Db.

317

12455

12470

Mandl Kopl,
p_. Kopl llandl
Mandl Wolf Hirschl

12519/351

nauč Juraj 12528/395
Manta Hichal

12664/640

I Ill

_ 3,8 _

Hiohal, aktuár
12534/419

rozvody

12535/429: 12535/431*

lzñôaŕósßz 12666/557
12529/398, 12529/399,

12529/4ÛÛl

l253uŕ4o1, 12530/402.

1253Ûĺ4Û3l

12530/404, 12531/405,

12531ĺ4Û61
12531/407, 12532/409: 12532/410

12533/413, 12534/419.
12535/43o, 12536/432,
12537/441, 12538/446,

12535ĺ429I
12537ĺ437I

12533/447:

12539/449. 12539/153 12541/I59.
12511/462, 12542/464,

12542ĺ465I

12543/466, 12544/471,
12544/474, 12545/475 ,

12544ĺ4T2l

12545f4T7. 12545f4?Bl

12545/4791

125461486, 12547/483,

12547ĺ4B4I

125417485: 12543/459 ,

12549ĺ492

12545ĺ476I

12395ĺ35I

12402!

12536/433

12392/29: 12522/357:

Havany Adam, atotnik
Martell, továrnik
_ Anton

Heerfeld, generál

12628/585

Martiugar Kríăzuf 12504/257
Harbiui Jakub 12543/469
måaíari,

latej, ev.

12345: 12346, 12350, 12354,

12364, 12377, 12378, 12380,
12383/9, 12392/27, 12392/29,

Meiﬂinger, knihkupeo

12544/474

Meidingerovå Terézia

12547/484

Haaaeraohnit, eoohár

Mathé Anton

mestá

m
es

Matej II. 12383/10, 12355/13»
12392/30, 12398/39. 12420/104

12426ĺ12B,

12426/129:

1242Ďĺ13Ûl

12426/131:

12434/172:

12457/183!

12453/183:

1249Ûĺ195I

12492/200: 12494ĺ2Û9l
12500/238: 12501/245,
12507/278: 12508/279.

12495/214:

12511/294:

12515/316:

12516ĺ323l

12516/337:
12525/381,

12519/342!

12519/344,

aaul Ján Jakub 12510/289, 12623/568

12526ĺ3B6I

12531/405,

Mauraoh o; á

12532ĺ41Ül

12532/4111

12534/42Ûl

12534/421:

1254Ûĺ455l

12540/457:

12543ĺ459l

12544ĺ474l

12545/475,

12550/493, 12550/499,

1255ĺĺ5Û1l

12492ĺ20Û

Hattheiaa Konrád, vyberač dani

125Ü3ĺ256l
125ÛBĺ2BÛ,

Hatzer Vavrinec

12521/363

ká Ř

v

S ze 1 eczs

_
ozina

12410 67

Hanzel Ján

vizitáoio

12420/104

apiăaké,
p. apišeké mestá

12522/365

aúpia

123931/41

Master Jozef, teaár
12499/234

Haﬂterház Ján

12455/174

12566/644

mesto Batielava

Hanzel würth 12410/67

12415/55, 12422/111, 12425/123:

12547/485

12648

mene,
p. peniaze

12411ŕT1, 12414/76, 12416/B3:
12425/124,

12400/45, 12408/65, 12420/101,

12534/418

Habaj Kurvin 12385/13

12500/239

12337, 12340, 12343, 12344,

12469

Mengmann, profesor

12400/44

12317, 12318, 12319,

12320, 12321, 12322, 12325,

12549/493

Helzer Michal, ferbier

12529/393

ty)

12519/343

Melohart František, eoohár

12526ĺ335
mãäíﬂľí

sťažnosti a odvolanﬂa (protoz

12486/177

Hednvanszká, ba.

12519/352

p. remeaelnioí

12392/27, 12392/29, 12418/91,

12418/95

maăuý úrad 12534/420

12668/655

12384ŕ11

spory so šľaohtou a ãupamí
12343: 12345: 12346, 12363,

12495/212

Meoaery Ľudovít, ma.re.

12488/185

ﬂartiniová Alžbeta

Mazarello, kpt.

Mazuoatto Augustín

12536/434

Martin Adam

12622/566

Mayr Jan, mečotepeo

Markovič Anton, profeaor
Harmaroă

spory a cirkvou

Haylender Juraj Fridrich, krčmár
12535

12560

uaaainger Andrej

EHP?

12529/399:

12534/420, 12537ĺ439

Samuel

útek jedného z manžE1ŮV

mapy a plány 'li
p, aj vojsko

Šimon

larini František

12646

12515/316,

Br

mahríěuá úeﬂnﬁﬂ

12577

ta

p. aj maahu

spoločné akçia 12392/27,
12413/75: 12421ĺ1O9, 12556,

12633/603

12417/B3, 12425/122, 12535ĺ423l

manželstva,

123B9ĺ21,

Leopolﬁ, výrobca ăkrobu

Marianka (o. Bratislava víůíßľĺ

12387/16, 123ä9/20, 12390/22,
12390/23, 12395/35: 124'5ĺ55'

manufaktúry,
p. továrna

_í__

319

at
is
la
vy

Hﬂntzíugar outtfrid, ahtuár 12515/316

l

administratíva, vyhotovovanie

12542/465

odpisov

12529/398

advúkáti 12548/489. 12550/499.
12551/503

I

banake 12340, 12341, 12343,
12350, 12354, 12363, 12364,
12392/27, 12392/30, 12397/38,

12524/378, 12525/384

12427ĺ134, 12427/135,

12428

.

akadémia právnická

1253?/437,

12549/495

alobodné kráľovské 12317 12319
1232Û, 12392/23' 12392/30: 12396:

Brěnﬂ

12455, 12475/160

archiv

12395/35, 12409

12408/64, 12427/134, 12513/306

12420/104, 12421/109, 12426/128,

i
12518/334. 12525/384. 12526/386,

12427/135 12499/230, 12500/239.
,2507/27,'

Max ouňtfrid, Krajčir 12542/455

12527/392, 12534/419, 12610,

12595, 12617/550, 12662/566.

ua,,m±1±au, av.

12627/58

,2538/4,83I 12609. 12668/665
'

la Hare, kpt.

12528/393

uaxăuiliáu II.

Marohegg (Rakúsko)

12335

ch
í

Ar

12ó24ŕ512. 12626/516, 12667/651

Mária Kristina, av.

Haurer Ka ro 1

12409, 12499ĺ231

Háría Terézia, oiaerovná

12474:

12524/371. 12659: 12669 12634

1240,/47

12546/482

12398/39, 12398/41.
12380, 12362,

12393, 12395/33:

12408/65

12398ĺ39l

'

Mayer Juraj' pustovnĺk 12579

h oapo dár enie
_

12 5 1 9 /344

` p°'í““°5tí '2335' '2346'
' '
'
práva a prlvllégiá

12319, 12392/27

12317

12392/29 '

'
'
124oBJ65, 12418/91,
12420/104,

12427/134, 12514/312, 12650

12508/279, 12534/419,

regiatrovanie
písomnosti
,2
/

538 448
`
arohlvári 12390/22,
arze nál

12534/422,

12390/22 ' 12392/ 3 0 '

12395/33, 12401/46

1

É'

_ 320

321
12385/14:

12392/23, 12424/117, 12525/332:

12499f231, 12500/236. 12510/291:

12580

12536/433

cesty

údržbe, výstavba

12392/29:

123931

12393/40, 12401/46, 12406/58:

12414/78, 12417/89. 12466. 12460:
12497/223, 12498/228, 12509/286.
12510/290. 12534/417. 12574:
12585, 12610, 12619/555
_ Kamenná

12408/64

12496/213,

1249?/223,

12499ĺ232f

12501/242. 12501/244:

12424/117, 12471/155. 12454/173:
12433/157, 12498/228, 12498/229.
12499/230, 12499/231, 12502/247.
12508/281, 12511/296, 12579.
12583, 12534, 12535: 12595:,
12615/546, 12621!563, 12622/565.
12653

126ĺ7ĺ55ÛI

12619/557. 12621/561.

12Ö2Ûĺ5B3l

12630/591, 12630/593,

12631/594:

12632ĺ6ÛÛ

ointoriny, krĺptyl
p. aj mesto Bratislava

aľ

kláštor?

12480. 12502/246, 12508/282.

12508/284, 12512/299, 12512/302.

_ Rybárska (Tareziánska)

12395/34, 12423/113, 12509/287.

12527/390, 12624/571. 12626/576.

12509/288, 12525/382. 12599

12628/585, 12632/597. 12675.

sahäudarfaha 12548/487

12676

12385/13.

12426/126, 12499/232, 12506/273.
12518/340, 12599, 12633/606.
12667/649

12417/90:

l2530ŕ402, 12542/463, 1254.2/464,

12514/309. 12514/312

avaajalíahy 12513/307.
12514/309. 12514/311.
12514/314, 12605, 12628/585.

12630/591, 12631/594

12428, 12511/295. 12624/571
_ av. Jána 12428, 12516/293.

gguﬂvý ůrﬂﬂ,

p, aj mesto Bratislava

'

_ úrad pre overovanie oien 12667/645

12511/294. 12513/307.
12514/309, 12514/311,

12624/572. 12625/573
_ sv. Jozefa

12484/173,

12517/329, 12598

12510/290,

12511/298, 12513/306,
12519/347, 12519/550,

12511/294,

12514/309,

12523/374,

12535ŕ428,
12538/446, 12541/461,
12523/375,

12536/432,

12668x653

12544/471, 12544/473. 12634/608,

12597. 12608, 12615/546,
12630/591, 12631/594, 12679

mﬂãﬂtkv 12502/250 : 12504/257

dane pre mesto,

povolenie vstupu

domy

12382, 12442,

12486/177 1 12492f2u 0,

1

2

12418/91

Priﬂahy varuaazi 12622/565,

12623/567, 12625/575

125327410: 1254'/461: 12541/462.
12587, 12615/546, 12620/558,
12621/563, 12646

* ﬂﬂůržﬂﬂíﬂ 12477. 12493/207.
12505/265, 12521/36

vykázanie z mesta

5

12418f92, 12 420/104,

12529/393,
12537/439

12531/405, 12532/412,

12537/443. 12560,
12570, 12602, 12611, 12615/546
12616/549, 12632/597, 12633/665
I'

12634/609, 12647, 12682

'

úľavy 12614/545, 12615/546

12

3:
533/414,,
12549/494. 12550/496,
12626/576

,2634/6,,

dane

12456/179. 12487/180, 12488/186,
12488/187. 12498/228, 12499/230,
2
1 499/233' 12500/239, 12502/249,
12509/287,
'25°3/252' 12504/257,
12509/288,
12512/301, 12516/326,
12522/366, 12524/380, 12526/387,

12507/276, 12602, 12667/651,
12668/655

72470: 12492/202: 12493/206,
12502/246, 12516/325, 12527/392,

12513/307:

_ ohudobinaký (lazaretaký)

12625/575

12508/282,

12406/57, 12472,

blumentålaky

12511/294. 12525/382. 12576:

12519/555, 12624/570, 12624/572:

tuláoi

aladavaaia 12458, 12469,

12505/266, 12505/268, 12510/292.

12577. 12594, 12599. 12694.

12420/104, 12510/290,

12485/176, 12502/247, 12506/270,
12511/295, 12516/325. 12519/343,

`

12631/595

'
'
'
'
12474, 12481, 12482, 12483/171,
12484/172, 12484/173, 12485/175,
12488/184, 12489/190, 12490/194.
12492/200. 12492/202, 12496/219,
12501/243, 12504/261, 12505/266,
12506/272 12506/273, 12507/277,
,25O8/280'

12513/307, 12524/379

ch
í

vydriaha 12390/22, 12425/120.
12425/121. 12480. 12499/232.

alžbetinsky

v

_ Uharaká 12511/294, 12624/572.
12625/574

'
12620/ 60
avrlnca
5

evidencia

12390/22, 12406/57. 12427/132.

12497/223

. v

p. aj mesto Bratislava

12608, 12613/541, 12614/545.
12615/547: 12616/543:

čistota a čistenie 12414/77,
12414/78 12445 12460 12461

aalay úrad aaahahý 12667/645
.
oudzlnoi,
.

125931

12615/546,

12653

12516/321, 12630/591

12505/268. 12596/269,
12509/288. 12516/321, 12525/382,
12542ĺ455:

12411/71

12 571"12578' 12585' 12609'
12628/583
12630/592' 12629'=87,
"

číatiarna

židovský

12499ĺ23ÛI

12559l.125Û0,

12513/307,

T2484/173, T2515/318' 125;8,

Bv

12504/261:

_ av. Miahala 12395/35, 12407/61.
12411/To, 12416/86, 12420/104.

sv. Vavrinoa

svätého Ondreja

12502/247, 125Û4ĺ259I 125Û4ĺ26ÛI

12395/35

4 Kazia 12614/543. 12631/594

_ Hýtna

12439ĺ1B8,

12484/173. 12487/181:
12492/200, 12492/202,

124B3ĺ171l

12518V337. 12529/396.
12535/424. 12540/457.
12541/561 ' 12559 ' 12564 '

Br

_ Dunajská

12396, 12406/57. 12408/54.
`
12421/107, 12424/117; 12424/116.
12425/120, 12446, 12447. 12465.
12472, 12473, 12474. 12460.

ta

12392/23',

m
es

brﬁrgy

Ar

_

av. Martina 12417/90, 12449,
12494. 12603

12517/328 12518/333, 12518/335
12630/591,' 12631/594, 12632/598 '

12392/28, 12392/30, 12395/33.

Nové Mesto

12505/266, 12511/296,

:milosrdných bratov

12385/14, 12389/21. 12390/22.
p. mesto

klﬂľiﬂkŕ 12514/309. 12514/312

at
is
la
vy

' oestné mosty

_ hítunky (jatky) 12420/104:
12428, 12497/223. 1249Tĺ224:

'

12466, 12463,

12471/155. 12475/159, 12475/160,
12477, 12484/172, 12487/181,
12490/193, 12490/193, 12490/196,
12496f217, 12496/218, 12502/251,

daňový úrad

12667/651

depozitný úrad
12426/128

12421/109,

depúzíty 12481, 12667/649
Devin _m.n. 12385/13, 12385/14,
12333. 12389/20, 12396, 12398/40,

12414/78, 12424/117, 12425/124

_ 322

' 323 '
12484/1721 12436ĺĺ78l

12502/251.

12507/273:

12560, 12560: 12503: 12629/590,

12519/3431

ĺ2§25ĺ3Û4I

12648

12526ĺ3B6I

12526/338:

12528/393:
12528/3961 12529/399.
12532ĺ411l 12534/418,
12621/5631 12622ŕ564:
12623/569, 12628/583

12527ĺ3B9l

m.n.

12389/201

12424/118, 12425/124: 12499/23*

divadla 12414/T6, 12414/T7.

12414/79, 12422/112, 12424/117,

12426/130, 12428, 12507/275,

_ výstavba

12507/277, 12507/278, 12508/282:

12668/654
_ balet

12425/124, 13507/275:

12546/4T9
_ Bratislavská divadelná SP01ÛČ'
nosť

herci

1

12426/130,

12633/602, 12634/600. 12666/654
_ hry 12509f288, 12511/294,
1g525/338

2525/393, 12532/411:

12392/30, 12406/57, 12516/320,
12526/386, 12546/480,

12494/206. 12499/230, 12526/388,

12615/547, 12622/565,

12537/442, 12543/468, 12581,
12595, 12604, 12619/556,
12633/604, 12634/608, 12634/609,
12667/646, 12682

12628/586, 12679

åražby

_

12622/565

_ a1hy 12397/37, 12415/80,

12551/502, 12551/504, 12599,

,2560, 1256,, 12553, 12554,

12620/558, 12628/585, 12632/597,

12567, 12569, 12570, 12521,
12572, 12584, 12609. 12510:

12566/644
_

1ã2lŠ/Sĺšěóàšżgê/549,
12623/569'
1

_ dum; 12389/20, 12391/24:

zžzzgžăž* 121112: 1222:

drevené

12501/243,
'

' SP0?? 0 Ûůmľ

12491/197

12540/455

12395/34,

12395/35, 12397/33, 12416/B3,
12418J92, 12419/96, 12419/99,
12427/132, 12462, 12467,
12489/191

12539/451, 12544/472, 12550/497,

12415/81, 12567/275, 12534/417,

pretoríánaky

Primaciálny palác

12395/35

12488/184,

12383/10, 12391/25,

12501/244

'
12492/200, 12493/204, 12496/220,
12510/291, 12514/312, 12514/313,

12533/413

12534/417: 12522ĺ554=

12424/116: 12424/117: 12424/118.
12459: 12462, 12480, 12487/182,

dedenie

12527/392. 12534/420,

12509/233, 12510/292, 12528/396,

12544/474, 12611, 12667/648,

12425/129

predtavhy

Br

Devínska Nová Vec

12413/74. 12415/95, 12423/113,

at
is
la
vy

125091285, 12516/335. 12536/4341
12537/437, 12537/440, 12541/462,

' B*P°1°°“ 1251'/296
Bůpíßy 12350, 12360, 12392/30,

12396, 12401/47, 12414/78,
12417/90, 12424/119, 12449,
12461, 12474, 12493/206,

12632/597

uľinczíene“

12507/276

„Grünetüb1'

12485/176,

12502/246: 12539/450, 12601,

12494/209, 12506/273. 125141311,

12614/543, 12619/556,
1266?/651, 12677, 12678
ăľadhtidhě 12345, 12346,u
12353, 12392f26, 12392/27,

12420/104, 12425/120: 12427/1341

12536/431, 12536/436, 12537/442.

12423, 12437/133, 12492/202,

12392/30, 12395/32, 12406/60,

12499/233,

12512/392,

124Û3/65,

12416ĺB6,

12512/304' 12514/312, 12523/370'

1241Bĺ92,

12413/93, 12426ĺ123,

12535, 12667/651, 12680

'249?f223. 12499/230, 12499/233,

12416/92, 12421/106, 12433,

2 / 73
12624/572, 126 5 5

4
5 4 313: 12524/376,
12535/423, 12559, 12580, 12601,

12495/215, 12496/217,

benefícíátne

12620/558, 12621/561, 12663,

12541/459'

12541/462,

ĺ2542ĺ465l

12546/462, 12547/404. 12546/49°:
12596, 12621f563, 12627/55°

Križiacke

_ letné

_ aaauáaia 12540/457, 12619/556:

12528/396

12534/420' 12535/424,

12535/426

12364, 12395/35,

12408/64, 12420/101, 12426/128

12425ĺ124' 12426/123,

12426f129, 12426/130:

125Û3/231,

12500/282, 12509/285:
12533/416, 12534/417,

12533/415:
12534ĺ418I

12534/420 , 12534/422 : 12535/426,

12538/444, 12538/447:
12539/452, 12539/453:

12539/452:

12540/457. 12549/491

12549/493:

12551/504, 12619/555

12623/567:

_

12677

cirkevné I
p. aj mest0'Bratí8lava

Rláătdry

'253'/4051 12540£465,
12542/4651 12588, 12667/649

pre d etevenle
`

dana 12396 ' 12412/72:

Ar
12482/169 1

12413/74, 12417/87, 12418/91,

12440, 12449. 12468,

12496/221, 12497/224,

12529/397. 12568, 12601,
12604. 12615/546, 12634/608,
12634/609, 12655/629,
12666/642, 12668/657

12666/642, 12667/649
' 1UﬁﬂĺÍ0V

12511/295
meătianeke

ĺ2395ĺ33, 12403/64,

12421/108, 12488/187

12501/244, 12502/250, 12507/274,
'25B7' '26'4/545' 12525/5741
12554' '2557/55' '
nájdu 12414/76, 12414/76,

upary 12534/419, 12539/453.
1z54df458, 12634/608

12392/30. 12404/53. 12407/63.

12501/245,
,25,4,3,, 12506/272
12 1 / ' 12507/274 '

12414/76, 12416/86, 12417/68.
12417/89, 12417/90, 12418/92.

12539/453, 12633f602

Nemecká divadelná BP01°Čﬂ°5ť

ĺ24ĺ7ĺEB,

125Û9ĺ235: 12530/404: 12568,

12424/118, 12425/122,
12426/128, 12427/1321 12462,
12497/223: 125Û1ĺ241l
12511/295, 125ĺ4ĺ312l
12530/403, 12530/404:

12623/569, 12632/595 12667/649

` kúpa* P”“Û“5* hYP°tékﬂ'

12397/33, 12403/65, 12412/72,

ch
í

12539ĺ454l

ceny

v

_ nájom

m
es

12538/448, 12539/453. 12540/455:

12500/239'

ta

12534f421, 12535/423, 12535/430:

12414/79, 12413/91, 12546/481,

'
I

ăzázua 12392/30, 12402,
12407/63, 12414/76, 12445,
12456. 12459, 12460, 12463,
12468, 12497/224, 12498/229,
12501/242, 12509/285 I'

1252 5/382, 12529/397,
12535/428, 12536/434, 12597,
12620/559, 12622/565,

125507496, 12622/566, 12655/629
ﬂhliﬁdkv 12413/75. 12502/251,

12625/514,

12667/65,

údržba a upravy 12499/234,

12602, 12626/577 12667/656
'

'

12668/654

12667/651,

12512/304, 12523/371,
peletínekl

12577

12524/38°' '253°/405'

ą.

í

_ 325 _

_ 324

12514 /544,

12559, 12577, 12607:

12632 /600 , 12652

12623ĺ5551

12611,

12678

1

12668/653. 12665/554 '

hájovne

1
I 12633/606
E2615/546

12414/79. 12416/53' '24'3/92'

hasičské poriadky

,250a/280,

12509/233,

T2514ĺ313|

hasičské zariadenia

12515/315,

12515/317,

1251Bĺ337I

12395/35, 12406/53»

124Û7ĺ63I

12414/76,

12414ĺ79l

12416/36, 12418/92, 12419/96,

12,21/167, 124244117. :ĚÉĚĚ/120.
'

12498/229. 12499ĺ234I
12501/241: 12501/242, 12501/243:
12501/244:
12508/ÉBÛ1
12512ĺ3ü41
12529/399:

12505/268,

125Û7ĺ278l

12509/285: 12512/302:
12524/380:

12525ĺ3B1I

12521, 12610,

12616/543. 12617/551, 12621f563,
12625/574, 12629/527, 12632f597›

12658/633. 12667/646, 12667ŕ651.
'2577, 12651

_ zábavná 12395/35. 12426/130
H

t_bl

P mesto Bratislava
GFUHB H
_ zlatý kríž 12616/549
židovské
Župný

12497/2241

12536/434*

,25z9/393, 12530/404. 1253'/405»

hospodárenie

12607
12621/562
I 12622/564,
,2624}572,
12629/588,
,2629/589,

donácie

12407/61: 12425/121

Doneuleiten

m.n.

12408/64

124B7ĺ153

m.n.

1238?/16:

12389/21: 12425/124

fdrári 12389/21, 12396»
12425/121, 12507/274, 12510/2921

125141310, 12514/313* 12542/466'
12624/571,

12632/601,

1265Bĺ555

Ar

_ petronátne právoÄ
p. aj mesto Bratislava
právo petronátne 1239 6,

12406/58. 124Û7f6 1,

12416ĺB3I

12414/76

12504/258,
12505/264,
12501/252'
12506/271 12506/272,
12507/277:
12508/280,
12504/257:

_ fídhra 12513/308. 12627/552
fiăxuaí 12ÍŽgá;7Žěo12497/224'
12498/220,
m.n.

12534/42Û,

12331: 13395:
12668/653

fonﬂľ
_ almμﬁnigky

125ÛŤĺ2Ť6:

12537/441

_ gzuúijuý 8 literárny inštitút
12515/315

_ fontány

12395/35, 12488/137

_ fyzikus,
P, aj zdravotnictvo

lekári

12472, 12474, 12481, 12502/246:
125Û2ĺ247I

12506/273, 12507/274:

1252Ûĺ357I

12521/363, 12522/3641

12527ĺ39ÛI

12534/419, 12541/459:

12550/499: 12589, 12610,
126167548. 12617/551, 12624/572:

12625/5731 12625/575. 12554»
12667/643

ch
í

Dúbravke

obsluha

12667/649, 12666/652»

12629/589, 12631/595, 12632/600,
12632/601, 12633/605, 12634/610,
12653, 12666/642, 12667/651,

12668/652, 12668/653, 12668/654,
12668/655, 12677
hospodárska komisie

12476/161,

12510/289, 12521/361, 12547/485,
12678, 12679
12345,

12346, 12388, 12392/27, 12398/41,
12401/46, 12423/113, 12447, 12449,

12454, 12459, 12464, 12466, 12469,

' gerãe 12535/424
' Gröealing

12470, 12472, 12476/162,
12485/176, 12506/271, 12544/471,

12490/195, 12514/310, 12542/4661
12627ĺ532

12562, 12569, 12570, 12668/652
_ h

1 2 39 8/ 4 1 1

12504/260,

12505/267,
12507/276:
12515/317,
12518/338, 12518/340, 12519/348:
12520/354 I' 12520/355: 12520/357:
12521/359, 12522/367, 12522/366,
12523X3T3, 12524/376, 12524/38Ů,
12527/391, 12529/397, 12529/399:
12531/406, 12531/407, 12533/413,
12534/417, 12534/418, 12536/434:
12538/445, 12540/458, 12541/459,
T2541/460, 12542/466, 12549/494:
12587, 12589, 12597, 12600,
12615/547, 12617/550, 12623/569,

hospodárske situácie

12668/653: 12655

hejdúai

.

124232115,
12488/187, 12469/188, 12490/192,
12492/202, 12497/224, 12503/252,

12679

12416/B4,

12485/175,

12423/113,
12467/181, 12487/183,'

12507/276, 12515/316, 12517/327.

1261U

drábi

hodiny

v

_

12392/3Ûl 12393

12506/273

12509/285, 12516/326, 12667/650

12529/353, 12523/374, 12523/375:

Flentzendorf

'2614X544, 12614/545: 12615/545*

„Zelený dom":

12425/121, 12485/175. 12507/2741

12636/591, 12630/592: 12533/605'

12493/228:

12620/560,
12664/640,
12668/652,

Br

12426/127, 12425/125'

12488/185/Š

124967217, 12519/345. 12521 5

12425/122, 12428,
12430, 12488/186, 12508/279,
12511/294, 12514/312, 12521/360,
12414/77,

12530/402, 12535/428, 12585,

12414/79, 12416/86,

12422/112, 12428, 12667/650

12395' 12406/57' 12414/77'

ta

12414ĺ7?f

hasiči

m
es

12395/32, 12395/33:

12392/27,
12395/34.

12395

12428

fﬂľľ

12385/13,

povinnosti

1266Bĺ653, 12668/654:

,
verejné ĺnevestlnﬂß
rostitúcía IEĎÛ7/2751
výstavba

li

hájnioi

12585: 125551
126°4'
` 12462, 12522/554
12624/571:

at
is
la
vy

12540445 8 , 12541/460 1 12549/491, '

B

úßpúdárske úľavy 12375,

12339/21,

_

12407761

hdahzuua 12391/24, 12414/76,

12628/583, 12631/594,
12666/644, 12667/643,
12668/654

Ad Aquilem

12593

U bieleho vlka

12537/43?

červená hvíazda 12594,
12625/573

U červeného býke

12583

U čierneho orle

12418/93

K.čiernemu levoví

12618/553

U čiernych medvečov

12649

K divaahuvi 12427/132
Kružl 12657 1
K zeleným etromom
K zletému.e1nku

12535/428
12593

hľBﬂhy,ą.

p. mesto Bretieleve
hudbe

opevnenia

12422/112, 12426f129,

12499/233, 12541/461, 12628/583,
12668/654

hudobníci,
p. aj cigáni

hudobníci

12414/76, 12422/112, 12425/125,

12426/129, 12641, 12668/652,
12668/654, 12668/655
speváci'potuln1
12557

12515/317,

ahudaba 12428, 12491/198,
12491/199. 12500/239, 12501/244.
12502/246, 12505/264, 12519/347.
12521/360, 12522/364, 12523/372,

12535/429, 12540/455,
12549/492, 12578. 12614/545,
12619/555, 12619/556, 12668/654
12524/378:

' Půﬁpﬂľľ

12500/239, 12518/338,

12519ĺ349,

12521/353,

12522/366,Í

12522/369,

12521/363 12522/364,

12524/360: 12525/383,

12525/384: 12526/385. 12526/336.
ĺ2526ĺ3B71 12527/390. 12529/3971
12529/393: 12529/399. 1253Ûĺ4Û1l
1253Ûĺ4Û2l 12530/403. 1253Ûĺ4Û4|
12531/4Û5a 12531/406: ĺ253ĺĺ4Û7;

' 327 '
kanalizácia

12416/83: 12415/351

at
is
la
vy

326
kasína 12414/79' 12422/112'
12426/128

12421/1D7_ `24B7/181: 12437/1331
12453;155; 12497/223, 12497/224.
12499/232, 12502/250, 12509/285:

kaviarne

12506/261. 12515K314. 12516/323,

12406/57. 12417/B9, 12417/90,
12418/92, 12433, 12514/312,
12560, 12588, 12629/589

12484/172, 12494/211,

12495/219, 12497/222, 12508/280,

križovníci 8 červenou hviezdou

12532ĺ4111

12532ĺ412l

12511/298, 12513/393, 12514/309:
12514/310, 12514/312, 12520/354.

12535/424.
12535/4281 12536/433.
12537/440: 12538/446:
12539/4521 12539/454:
12543/467: 12543/469:

12535/425:

12528/396, 12529/397. 12529/396»

12525/383, 12531/408, 12535/430,

12466: 12480. 12508/279

12536/434»

12535/426, 12596: 12599: 125001

milosrdných bratov

12539ĺ451i

12620/559: 12623/567» 12625/574*

12540/458, 12668/652, 12668/654

T2542/4531
12545/475:

12634/608, 12667/650

12550/499:

1255Û/SÛÛI

12551/501. 12595. 12602, 12603.
12620/559: 12632/601, 12633/602,
12633ĺ6Û3l 12633/605: 12633/606.
12634ĺ611l 12666/644:

12667/647:

12667/649: 12667/650,
12657/651: 12668/652, 1266Bĺ653±
12668/655: 12676

12657/6451

ohudobinao,
p. aj.mo8to Eatialava

lazaret

12515f31B. 12524/379, 12526/355:
1252B!394: 12538/483. 125311406:
12532/410: 12534/417, 12534/419.
1254Bf4BT: 12507, 12620/553:
12668/654, 12663/655
ohudobinaký ústav

12522!385,
12523/370,

12531/4o?,
12536/431,

12521/363,

12522/367. 12522/369,
12523/373: 12530/402.
12533/415. 12535/424:
12537/440: 12537/441:

12538/446, 12539/454:

12541ĺ459l

_ zapitáni

_ uapláui 12396, 12421/107, 12559
_ kaplnky
12595

12523/374, 12526/385,

12396 12480
_ av. Jána Almužnika

12426/126, 12426/128

av. Kataríny 12388,

12485/60, 12410/66, 12416/B6,
12420/101, 12617/551.

12391/24, 12403

v

av. Hikuláăa

12384/11,

12390/22:

12414/76

'

ch
í

av. oudraja 12653

12634/608, 12641. 12665/652

av. Razálía 12577

jatky,
p. aj maato Bratislava

sv. Řozálie V Lamači
12414/T7, 12421/103

Ar

jazda 12392/27

kameňolom 12404/53: 12423
_ nájÛm_ 12519/349, 12533;603
Kamzik m.n.

12430: 12537/595

_ Karlova Ves m.n.

12414/76,

'

' Hlžbﬂtiﬂkľ 12417/B9, 12417/90,
12425/128, 12425/122, 12471/155,
1250?/276: 12526/387, 12526/388,

12537/442: 12538/444, 12557,

Notre Hama

T2391/25, 12417/90,

12480, 12482/168, 12482/169,
12484/172, 12489/191, 12498/229,

12535/429, 12596, 12631/596,
12632/600, 12655/629

1241?/88, 12426/129, 12615/546

pavliuí 12395/35. 12415/86,

12417/B7, 12533

frantiăháui 12391/25 1239

2

'
5/3 '
12395/33, 12396, 12397/38,
12398/41, 12416/83, 12416/86,
12417/87, 12418/92, 12420/104,
12425/121, 12426/128, 12426/129,
12427/135, 12572, 12631/596
áﬂzﬂiti 12337, 12383/10 I
12391/24. 12404/58, 12416/76,
12416/83. 12416/85, 12416/86
12413/92. 12425/121, 12426/129,

12417/136. 12418/89, 12425/122,
12426/128, 12577, 12867/649
ñrinitári 12416/85, 12416/86,
12418/92, 12429/104, 12455,

12517/327. 12519/345, 12631/594
urăuliuxy 12406/60, 12407/61,
'E414/76: 12414/?9, 1241?/89,
12417/90, 12418/92, 12426/128,
12505/268, 12506/273,

12491/197, 12491/198, 12491/199,
1249?/223, 12506/273, 12587/277,

12507/274,
12510/298,
12516/325,
12529/398,
12621/561,

12507/278, 12508/280, 12509/286,

12667/650, 12682

12481, 12488/184, 12488/185,

12509/287. 12510/291, 12511/294,

12511/296. 12515/319, 12530/403.

12538/404, 12531/408, 12595,
12593. 12623/569, 12630/591,

12630/592

Ľﬂpuaíni 12416/86, 12417/87 ,
12413'92

12462

12476/162

12509/288,1 12577I 12505

kaárno l
p. vojsko

12631/595
klariaky 12391/25, 12395,

1

1

.l'

12569, 12597. 12598, 12667/651

banadihtiui 12416/86, 12417/87,

oiataroiáti

I'

12509/287, 12510/290, 12514/312,
12514/313. 12528/394. 12535/425,

12607

12414/T9. 12422/111, 12425/124
kaaárne

1241?/88, 12418/92, 12425/124,
12427/135. 12452, 12507/276,
12507/277, 12510/290, 12510/291

12525/384, 12528/394, 12530/402

Hnaliúké Panny 12417/89

_ av. Jána Hapomuokého

12407/61,

12537/436, 12629/589, 12668/653

12610

12416/35:

12426ĺ123

_ pracovný dom Cårbaitahaua)

12668/655

12396, 12518/339,

12527/390, 12528/394, 12530/402,

av. Gottharůa v Sohöndorfe

av. Ladialava

bitúnkľ

kláštory

av. Antona

__av, Anny 12426/128
_
Božieho tela 12420/101:
12535/426

inštitúcia

p. aj geúmetrí

'

12404/53, 12447. 12470

12628/558

inžinieri,

2

hauaaláría 12421/109. 12522/367
12529/400, 12630/591. 12668/652:
12668/655

12542/463

12419/?6

Grünatübl 12494/209

12623/585, 12631/594. 12634/607.

Br

1254Bĺ4B7l

12383/10, 12416/86, 1241?/89,

12517/329. 12523/371. 12525/382,

ta

12533/4141

m
es

]2532ĺ4Ü9I

'

zrušenie

12509/287,
12514/311,
12520/353,
12560, 12580,
12630/593,
12507/277,

12507/278, 12508/280,
12509/286, 12509/287,
12510/291, 12515/315,
12515/316, 12531/403,

12630/591. 12630/592

knihy maat S ké 12500/2 39'
12508/280 12509/286 12
511/296,
12513/339 I 12519/345 1 122
5 3/373,
12526/385,1 125277389,I 12530/403
12592

Í

_______

1

|

I

lí

_

329

328
12653
,

12613ĺ541, 12614/5431 12615/546'

jesuitský (sv. Sãlvãtůľů)

12518/552, 12620/558

12425/120, 12478. 12624/57°

huižulua 12544/472

12414/79, 12416/84, 12417/90,
12418/94. 12421/188, 12423/115,
12425/120, 12425/124, 12428, ,

hlariahý 12629/589

T2426/128, 12471/155: 12476/161,

sv. Ladislava

12482/168, 12486/179: 12503/253»

sv. Michala

12514/312, 12665, 12666/642:

12396: 12597

_ milosrdných bratov

komornioi,
p. mesto Bratislava

12433
_ Notre Dame

pokladnioi

_

12624/570

12667/651

12407/63:

12417/90

Nové Mesto,
p. mesto Bratislava

huahulľ 12392/27. 12463/17°›

k°5*°1Y ' “1“m°“tá15ky

lasaret

_ argauiati 12407/61, 12416/83.
12416/85, 12418/91: 12421/707»

12511/294. 12541/460. 12624/57'
_ Qpgﬂny

_ 5v_ Alžbety

_ ppgpúštﬁký

12417/90
12430, 124ľ6ĺB5:

12616/549,

av. Trujiaa '12425/123. 12450

19617/550!

m
es

uräulínsky

12630/591, 12630/592, 12667/647

12408/64. 12411/71. 12414/77.
12414/79, 12415/B0: 12416/B3»

kultúra,
p. aj mesto Bratislava

_

12199/233, 12511/295. 12514/313
12537/437: 12550/496: 125591
12576, 12583, 12593, 126071

12632/598, 12633/605. 12663/653›

12668/654. 12666/655

ch
í

p. laboratóriá

12396:

12413/92, 12524/121, 12426/129:

12478, 12479. 12491/195»

12507/275, 12509/287: ĺ251Üĺ29Û1

Ar

12513/308, 12515/316, 12535/432.
12537f437. 12621/561: 12523/569
12406/60

12515/315
xupai 12382
_ húpaľ 12414/79, 12426/126.
12533/416, 12590
laboratőriá,

12416/B5

františkánsky

12395/321

umenlß

v

12522/368, 12531/406, 12536/436.

_ gvanjelické ĺoratůríái

123951 12597

zvuuárí 12416/85, 12511/294
Kramáre m.u. 12414/77

12415/35, 12425/124, 12426/129.

_ apevokol

12509/237

sv. Vavrinoa

1233Ü1 123951

12445, 12470, 12484ĺ1T3:

12416/83

12510f290, 12536/434

12628ŕ596. 12629/565: 12629/539'
_ dom sv. Martina

ĺ2416/B5

av. salvatura 12421/108.

12514/313. 12515ŕ317. 12515/3191
12516f321'

12414ĺ76,

ta

12535, 12592, 12621f562

_ ľaúuvňa 12414/77, 12414/78
Lamač m.n. (Blumenau)

12538/445, 12544/474, 12556/498,

12570; 12602, 12604,
12616/548, 12624/572,

12559, 12560, 12579: 12582,

12594. 12595, 12597, 12609,
12611, 12615/546, 12616/548,
12633/604. 12634/607, 12658/633,

12628/583, 12642,

12664/639, 12676, 12678

12391/24, 12391/25,

12426/131,

12519/343, 12519X347. 12519/3431

12529/398. 12530/404, 12531/405:

12536/433: 12536/435,
12538/445, 12540/456,

12420/103, 12425/121,

_ u1táre privilegovené 12519/342

12523/375, 12525/355, 12529/397:

12535/423, 12535/427,

12392/28, 12407/61, 12410/68,

12510/291, 12511/295. 12515/316›
12519/349, 12522ĺ366, 12523ĺ374:

12518/333. 12529/399,

12682

'

koncerty 12414ĺ76, 12425ĺ129'
12526/336, 12528/393

u blumentálsky

12511/294,
12534/420,
12536/432,
12537/439:
12545/476,
12615/546,
12626/577.

_ hauhuŕi 12416/B3, 12416/55

humiaia 12407/62. 12407/63»

12425/120, 12425/121, 12425/123,
12428, 12490/195. 12491/197,
12492/202, 12494/209, 12496/221,
12500/235, 12500/239, 12501/245.
12503/256, 12504/258, 12512/301,
12518/333. 12529/400, 12534/421,

at
is
la
vy

_ sv. Gottharda

12593' 12504' 12609,

12380:

12387/16, 12388, 12389/20.
12389/21, 12390/22, 12390/23:
12392/30, 12398/39. T2398/41:

12466/59, 12408/64, 12408/65.
12414/76, 12414/77, 12414/78,

12492/201,
12502ŕ246,
12509/285.
12514/311,
12519/342,
12520/356,
12522/365,

Čierny les (Fekete erdö)

12425/123.

123B7ĺ16, 12390/22

12428, 12447.

ľuduvá Kuahyňa 12422/112

12507/276, 12508/283,
12511/295, 12513/308,

lůkľ 12414/76, 12428, 12487/183,
12488/185

12514/312, 12515/318,
12519!348, 12519/350,

wﬂjere 12395/34, 12414/79,

12494/215. 12495/216,

Br

_ výpisy

12521/360, 12522/364,
12522/369, 12525/381,
12526/386, 12527/392, 12529/397.
12529/399. 12531/406, 12532/409,
12537/440, 12538/445, 12538/447.

12540f45T: 12541/459. 12549/492,
12549/4941 12550/497. 12551/501,

12595, T2613/542, 12614/545,:

12523/568: 12625/574, 12628/585,
12628/586, 12632/601, 12633/604,
12634/611, 12667/651, 12668/653,
12668/655

správoovia

12519/348, T2629/590

1ekári,'
p. zdravotnictvo
fyzikus

lekari;

lesnioi,

p. aj mesto Bratislava
zamest
nanci
lesní spravcovia a
inăpektori 12424/116,
12424/118, 12426/127, 12515/318

laay 12378, 12387/16, 12387/17,
12388, 12389/19, 12389/20,
12389/21, 12390/22, 12390/23,
12392/30. 12395/33, 12402,
12408/64, 12408/65, 12411/71,
12414/76, 12414/79, 12417/88,

12420/103. 12424/116, 12424/117,

12425/121, 12425/124, 12428,
12488/184, 12488/187. 12536X431,
12655

majetky 12340, 12407/61,
12408/64, 12428, 12490/192,

12495/214, 12646
dražby 12494/210, 12497/223,
'

12525/383

kúpa a predaj

12414/79

Héjﬂm ĺﬂå ůľﬂãyl

12414f7T,

12414/78, 12502/250, 12519/346
12525/383. 12526/386,
12529/399, 12531/405,
12531/407, 12532/409,

12534/418:
12534/420,
12535/423,
12535/427,
12535/429,
12536/433.
12537/439,
12539/450,
12539/453.
12540/455:
12540/457:
12541/461,
12542/464,
12543/468,
12544/472,

12534ĺ419.

12534/422,
12535/425,
12535/428,
12536/432,

12536/436,

12538/447,
12539/451,
12539/454,
12540/456,
12541/459,
12542/463,
12542/465.
12543/469,
12544/473,

___

_ l.

`

"

3111!

_

331
330 “

12545/476,

125ÉĎĺ451l

12547/435: 12545ĺ437l

12543/435:

12545/4B9I

12551ĺ5Ü2l

12551/504.

12615ĺ546I

12616/549.

12617ĺ55ÛI

12Ď17ĺ551:

12Ď1Bĺ552l

1262Ûĺ56ÛI

12621/562,

12622/564:

12522ĺ556l

12623/561.

12623/5681

12623/569:

1262Tĺ5B0l

12627/581:

12623/533:

12631/595:

1263ĺĺ596l

12532ĺ59TI

12632/598:

12454/172,

12633/602:

12634/ÛÛBI

12534/6101

12487/180: 12492/202*

12655/623: 12659:
12664/6401 12666/642: 12666/643:

12534ĺ611l

126ŮBĺ653›

12667/649:
12668/654:

T2667/651:
12663ĺ655l

12678
_ súpis? B výkazy

12330,

123531

12405/54: 12425» 12493ĺ2°7'
,E495/214'

12510/295,

12511ĺ297l

12540ŕ456. 12560

12425/124. 12425/126*
12426/128, 12426/129.
12427/132, 12427/133:
12427/134. 12427/135'
12434'

12474'

12444,

12479,

124461

12447:

12482/168,

12516/322, 12516/324.

125ÛTĺ275:

125G?/276'

12508k2T9, 12512/299, 12534/418.
12540/455, 12614/5431 1262“/559'
12621/561, 12628/586
matričná agenda
12511/296'

12509/285:

12512/304,

12513ĺ3Û7l

12515/316, 12518/335: 12515/339*

,2519/343, 12519/345. 12520/355:
12523/315. 12524/35°* '2529/399'
,256Û' 12520/559, 12631/594:
12633/596,

12634/610,

12534/611:

12642, 12667/647, 12667/6491

12557/651, 12668/652, 12668/653.

12546/481,
12546/484,
12549/494.
12551/501,

12526/335,

12619/556, 12620/558,
12622/564, 12623/567,
12625/573: 12626/576,
12629/557: 12630/590,
12632/597: 12632/598,
12632/600, 12633/602,
12633/604, 12633/606,
12634/608, 12634/609.

12526/337:

12526/388, 12527/339:

12527/390. 12527/391»

12527/392, 12528/393:

12528/394, 12528/395:
12523/396, 12529/397:
12529/393, 12529/399:

12529/400, 12530/402,

ch
í

12540/455. 12540/456. 12543/470,
12544/473: 12545/4751 12548/49°'

12544/474,
12545/478,

12616/549, 12618/552, 12618/554,

12524/376. 12524/3771

12530/403: 12530/4041
12531/405, 12531/406,
12531/407, 12531/408:

T2668/657

majetky
cie

12525/333, 12525/384:

12522/369, 12523ĺ371:

12667/651, 12668/652,
12668/654, 12668/656,

12541/460,

12523/378: 12524/33°*
12525/381: 12525/3321

12519/352: 12520/3551

m
es

125U1/244,

12547ĺ4B3:

12667/650,

126677647,

exekúcie, dražby B intabulú

12576, 12573: 12579: 12530,
12581, 12582, 12583, 12534,
12585, 12586, 12587, 12583,
12589, 12590: 12591, 12592,
12593. 12594: 12595. 12596,
12597, 12599, 12600, 12601,
12602, 12603, 12604, 12605,
12606, 12608, 12609, 12610,
12611, 112613/542, 12614/543,
12615ĺ546l 12615/547, 12616/548,

125,3/336, 12518/339:

12665, 12666/642,

12664/540,

126661643, 12666/644,
12667/645. 12667/646,

12540/457,

12559: 12560, 12562, 12563,
12564, 12565, 12566, 12567,
12568, 12569: 12570: 12511,
12572, 12573, 12574: 12575:

12511/298, 12512/304,

12519/349. 12519/351

12500/235: 1259'/244'

12541ĺ459l

ĺ254Bĺ433: 1254Bĺ489l
12550ĺ496: 12550/497:

12508/283, 12509/235»

v

maătale

12533ĺ444,

12537/442,
12538/445.
12539/450,
12539/454:

12546ĺ4B2,

12506/269, 12505/273*
12507/276, 12508/279:

12519/344, 12519/346.
12519f347: 125'9ĺ345*

12526/388

ĺ2537ĺ441:

12537/443.

12544/471: 12544/473:
12545/476: 12544ĺ477:
12546ĺ479: 12545/480:

12497/223. 12497/2241
12497/225. 12496/2251
12499/230. 12504/2621

12353'

{čaať Mlynﬂkýﬂh NÍV)

12537/4401

12541/451: 12542/466, 12543/4671

12494/208, 12495/212:

12513/333, 12518/334:'

uaría Tere8í0PÜ1í5 m'“'

12537/439,

1254Ûĺ453a

12517/329: 12517/331'
1241Üĺ92!

12537/438,

ĺ2539ĺ451l 12539ĺ452:
12540ĺ455: 12540ĺ456,

124B5ĺ175l

ăľachty T meste,
p_ aj gumy
äľachtícké
12418/91,

12537/437:

12533/447: 12539ĺ449l

.

ta

12667ĺ64Bl

12425/122, 12425/123,

Br

12551/501!

12535ĺ430: 12536ĺ431l
12536/433: 12535ĺ434:

12535/426:
12535/429:
12536/432.
12536/435,

at
is
la
vy

12421/107: 12425/'2'*

12545/475:

12545ĺ477i

12535/424: 12535ĺ425,
12535ĺ427, 12535ĺ42B,

12621/561,

12624/570,
12627/579.
12631ĺ594I
12632/5991

12633/603,

12634/607,
12634/610,

12494/211, 12495/215

12510/289,
12512/299,
12519/342,
12521/358,
12523/375:
12526/385,
12533/413:
12539/452:
12541/459,
12543/468,
12545/475:
12546/479:
12547/485:
12549/491,
12549/494,

12510/292,
12512/302,
12519/344:
12522/365,

12524/377,
12532/412,
12535/429,
12540/458,
12543/467,
12544/474:
12545/478,
12546/481,
1254Bĺ488,

12549/493,
12549f495:

12550/496: 12550/498,

12551/501: 12551/502,
12551/503, 12615/547.
12616/548, 12617/551,

'26'8/554'

12623/568,

12632/597, 12632/599,
12632/601, 12634/607,
12634/609, 12634/610,
12634/611, 12639, 12641,

12642, 12643, 12645, 12647
12650, 12651, 12652, 12653,
12654. 12655/628, 12655/629
12656/630, 12656/631,
12658/634, 12650, 12660/636,
12660/637, 12661, 12662,

12642, 12643, 12644. 12645,
,2646' ,264,' ,264B' ,26,9,
12550' 1265,' 12652' ,2653'

12666/642' '2667/645'
12667/646, 12667/648,
12667/650, 12668/652

12532/410, 12532/411:
12532/412, 12533/413.

12654, 12655/628, 12655/629,

kúpnopradajné zmluvy

meăťanía

12533/414. 12533/415.

Ar

,,55a;654, 12668/655. 12665/655
_ dlhy

12397f37: 12397/38,

124,5/93, 12418/95: 124*9ĺ951
12419/98, 12419/99: 124206103'

12656/630, 12656/631, 12658/633,

12423/113

12533/416, 12534/417:

12659. 12660/636, 12660/637,

12525/384, 12533/413,

12534/418, 12534/419,

12662, 12663, 12664/639,

12535/424, Tą535/426,

12534/422, 12535/423:

12496/177
I

I

_

;
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"E611
;Í”?;,zz,z,,;
1262 512ě52
1265,,
1ãĚĚŽ;642

12527 /390:
12528/395,

Í

'

_

Prúvúﬁľ 1251'/2951 12633/603
_ súpíay a inventáre
12666/644,

1252Bĺ394I

`12529/397:

12529ĺ398I

12529ĺ4ÛÛl

1253Ûĺ4Û1l

12531/405:

12531ĺ4Û6I

12674:

12531/408!

12532/410:

12533/416!

_ maJatkovéB:PĚĺZíava _
B

.

mßšťﬂﬂův

_ puvínností

Ů

maﬂet

ky

12421/108,

12425/121, 12425/122' 12425ĺ1

23

' /421 :
12534

12535/4251

12535/4261

12535/427:

12535/428,

12535/4291

12536/431:

_ prijímanie do zväzku mestﬂ
a za mašťanov 12406/60,

12536/4331

12537/441:

12420/104, 12466, 12475/159.

12539/451:

12476/162, 12477, 12479, 12481:

12540/457: 12541/459.

12,53/170, 12485/174, 12485/176:
12439/139,

12493/2Ü6I

z24g6x218, 12497f223, 12497/2241
12567/225, 12499/230, 12499/234:
,,5,Ü/235, 12500f236, 12500/239:

12540/467,
12548/489.

,25Ü4/259, 12504/262, 12505/264:

125,6/273, 12507/274. 12507/276:
i ,25,7;27a
125062260 12508/281'
12508x283 I 12508/284 1
12509/286 12509/288,

12508/279.
12508/282,
12509/265.
12510/259:

125,0/29Ûĺ

12510/291,

1251Û/292:

,E510/293

12510/294, 1251'/2951

2

12513/BÛB,

12549/491:

12514/3Û9l

1254Bĺ4BBI

12543/490:
12549ĺ492I

126Û3,

12605:

12616/5499

12615ĺ546l

12516/5481
12617ĺ55Ü1

,25,,/2,0, 12514/311, 12514/312:

12617/551. 12618/552.

12514f313,

12519/5551

12515/315!

ch
í

12515ĺ314,

,,5,5/3,6, 12515/319, 12516/321:
,25,6/322, 12516/323, 12516/324:

125,7/329, 12517/331, 12519/341:

12607'

2608, 12610: 12615/51"
12613/542. 12614/543,

12614/545.
12615/547.

12526/388, 12527/389, 12528/394,

12522/369, 12525/381

12526/386 12528/3 I
,
95:
12530/402, 12534/418, 12529/397
12539/449
12543/468 12543/469
, 12543/470,

I

12540ŕ455, 12542/463, 12542/465,

12550/496 12563, 1 5 1
12587, 12589. 12590: 12591'
12592 ' 12593 ' 12594: 125951
12596, 12597, 12593: 126°°'
126Û1,

12620/5611

12622/564. 12623ĺ567I
12623/569. 12624/570,

12543/467, 12543/460. 12545/475.
12548/487, 12548/490, 12549/491 ,
12549ŕ492, 12550/406, 12551/904,

12616/548,
12616/549, 12632/599,
_

.

12633/606, 12649, 12667/647,

milĺoía

12426/128

_

12425/124,

12414/79,

12522/354, 12523/374, 12524/376:

12627/581:

12628/563, 12629/587.

Hlynakodolí
_
na ká spoločnosť

Ar

12525/334, 12526/305, 12525/3661
12526,3B7i 12525/335, 12527/389:

12634/607:

12634/611:

alžbatíniek

12414/77

_ mlynský must'
pi

Dunaj „ mosty

12425/122, 12610

' detská '24'4/76
maăhíauaká 12420/104
'1
mi
°5 1°' h bra Ě Üv 12507/277 '
12519ĺ345, 12524/378,

,E621/553

,E667/55,

'
12393ĺ391 12519/345

nemocničná pokladnica

12522/355

12450, 12461,

12421/109,

Nové mesto (ßlumentál) m.n.

Mihtarhaufau Au, u.u.
12512/300, 12512/301
Hynské Nlvy m.n.

, 12664/640,

12666/642, 12678, 12679

notársky úrad
12529/400

~ mínoovňa,
p. mínoovňa

12627/579.

12632/601,

12651

12462, 12527/390, 12531/407

12519/342, 12519/351. 12519/3521

12631/596:

`

,

uapahu'a
ľudu
3

12428' 12485/'76

12629/588. 12630/591:

12630/592, 12633/603, 12634/609
12634/611

12439, 12498/229, 12511/295,

12626/576:

12525/381, 12525f382, 12525f383:

12560 , 12620/558 , 12 628/584,

' v°jen5ká

125472486, 12667/651

12526ĺ3B5l

I'

12667/651, 12668/654, 12675,
.
' ŠT“ o ht a 1 suplay)
' '
12418/91,
12415/92
maăťauuazavia (R6uzuli1 12397/37,

12625/573,

,2524;377, 12524/373: 12524/33°'

12508/283, 12510/291, 12511/294,
12511/295 12520/3 6,
,
5
12521/362

12528/395, 12528/396, 12529/397:
12529/398, 12529/400, 12530/401,

12536ŕ432, 12536f434, 12536/435,

12549/493. 12549/494,

v

,25,,/297, 12511/298, 12512/299:
,25,2/300, 12512/301, 12512/302:
,2512/363, 12512/304, 12513/306.
12513/301,

12544ĺ472I

12544/474. 12545ĺ475l
12545/477. 12546/479.
12547/464. 12547ĺ4B5l

,25,,,,,,_ 12561/2,2, 12501/243:
,E503/252, 12503/255, 12504/258:

I,

12544ĺ471:

m
es

12456/179,

ăpítál,

12481, 12497/223, 12499/233,

12519/349 , 12520/ 355,

12534/420, 12534/421, 12534/422 ,
12535/423, 12535/424: 12535/425 ,
_12535f426, 12535/428, 12536/431

12§4Ûĺ455I

12542ĺ463l

nemocnice,
p. ag' mesto Bratislava
vo'sko
`
J
namocnlca

12530/402, 12530/403, 12530/404:
12531/405: 12531/406: 12532/410
12534/417,
12534/418, 12534/419 .
_

12537ĺ443:

12541/461.

registra, aúpiay 12396,
12404/53, 12414/78 , 12459 ,
12461, 12488/186, _ 12584,

'12521/362, 12523/371, 12524/378,

12536/434, 12536ĺ435:
12536/436, 12537ĺ440:

12407/61, 12407/62, 12417/90:

“Yů”ĺ°° ' mlľnľř mlyny

muiăhy 12389/19

Br

Spgry

potok?

12477, 12627/581

aťažnosti

12534/4201

mlyny;

'
mesto Bratislava

12587, 12674, 12675

12534/417:

ta

p, mesto

12534/4,8,

mlyny,

p. Dunaj

_ pzáaaha 12417/90, 12421/106.

12533/414:
_

12667/645, 12667/647, 12667/648:

12667/650, 12667/651, 12668/652,

12668/653, 12668/655 , 126 7 6

12523/399!

12530/402: 12530/404:

12424/119:

12667/6451

12527ĺ391:

at
is
la
vy

125,,

333 *

,

12414/76: 12425/121, 12425/124,
'248'› 12439/19': '24 93/206,

12503/255, 12504/258,

,25Û4/260

,2504/26,

12504/259:
12504/262,

12506/270 12508/279, 12508/280,
12509/287, 12510/292
I

I

12511/294,
I
1 2514/511,
'
12515/317 I 12515/319,
12516/320, 12516/521
12516/324,

12524/379!

12536/4341

12539/449, 12542/463

12537/441,

112612/553.

_

|

í

'

l

Il I

_

_'

_

I'

334

335

12621/5511

12677, 12679

i

12522/564, 12622/566:

12Ď24ĺ5721

palisády

T2496ĺ2ĺ7

12525/533, 12628/586:

12629/553:

príakúpy

12416/B6,

12421/197!

12629/569, 12630/591, 12630/592.

12427/135, 12466, 12469,

12539/593,

,2483/17,, 12486/173,

1266Tĺ647,

12633/605:

1266Bĺ653I

12486/179,

12500/239: 12512/302, 12579:

ubraua

12601, 12604: 12Ě14/545'

12401/46, 12401/47,

12413/75

12619/556,

_ osbrojanie
_ pgpulácĺﬂ

veža

12542ĺ454

' Prísťahüvaníe
12632ĺ59T,

12485/174'

'

12667/ 6 5 1

poddaní

12391/24

12423/115: 12426/127, 12572

12534/419

12414/76'

12339/20, 12339/21,

12390/23: 12398/40, 12398/41,
12465'

_ půddanaké ubca,

12474, 12433/171, 12496/218:

PH mﬂﬂto Bratislava

Lamač;

_ súpis, 12401/46, 12481.
12509/235, 12511/296,

12512/304:

12496/220, 12497/223. 12495/229
12512/302, 12514/312: ĺ2515ĺ315'

12515/315. 12516/325

12517/328:

12515/316, 12515/317: 12523ĺ374*

1251Tf330, 1251sŕ333: 12513/334:
1251Bf33T. 12513/340: 12520/356.

12523/375: 12535/445' 12541/45"
12588, 12615/546. 12525ĺ577›

12392/E7, 12393. 12395/33,

13520/351, 12521/353:

12523/371:

12629/509

12402. 12406ŕ59, 12406/60,

12523;374, 12526/4351

12526ĺ436l

12537ŕ443. 1253B/446

1253Bĺ447l

125,5/323, 12543/488, 12631/594.

12539/453, 12541/4611
12542ĺ463, 12544/4?3:

1254ĺĺ4Ď2,

12632/593

12618/554: 12625/5731

12632ĺ597I

126T4. 12675l 12575' 12678
12542/465

12355/13,

12343, 12360, 12378, 12330,

ta

12385/13, 12390/22, 12391/25,

'

_ Aupark

' Pﬂčﬂﬂßký 1°“ “'“

12}9Û/22,

12392ĺ27;

12392/25, 12392/30,

12395/331

12396/39, 12398/401 12393/4*'

12453/156: 12469/153. 12493/206,

12499f234,
12500/235. 12500/236: 12502/248,
12

12414/73,

12405/59, 124Û6/60, 1241Bĺ91:

12430 ' 12460. 12496/217.
12 93/226
12497/222, 12497/223: 4
l

12505/264 ' 12501/218. 12506/2B4l

125,0/290, |251u;zg1, 12510/292,

12511/294, 12511/296: 12514/3091

Ar

125,4/310, 12546/481, 12579:

12530, 12501, 12506, 12594.
12611, 12616/549. 12619ŕ555.

12667/650. 12667/65" 12653/552'

6
49 /217' 12497/2221

12515/319,

12517/328,
12518/338,
12520/355,
12527/390,

12517/330,
12519/348,
12520/356,
12529/397,
12536/434, 12537/437,
12538/444, 12540/457,
12541/462, 12542/465,
12547/485, 12551/501,
12632/600, 12632/601,
12633/604, 12633/605,
12667/649, 12667/650,

12518/333,

12520/3 50 ,
12522/367,
12532/412,
12537/438,
12541/459,

12544/472,
12632/597,
12633/603,
12666/642,
12668/652

chudobinská ĺalmužnioka)
a lazaratská

12522/366,

12531/406: 12537/441
12550/497, 12633/603,
12634/611
kontríbučná

12531/406,
12538/446,
12543f467,
12544/471,
12544/473,
12546/480,
12546/482,
12548/487,
12548/489,
12549/492,
12550/499,

12520/354,

12536/436,
12540/458,
12543/468,
12544/472,

12545/417,
12546/431,
12547/455.

12548/488,
12546/490,

12549/493,
12551/503

12512/302,
12526/388,
'2527/390. 12530/402, 12530/403,

komornĺcí

12414/77, 12424/117, 12424/118,

12595, 12600, 12618/556,

12509/287, 12510/289, 12532/499,

12425/123, 12425/124, 12426/126:

12618/§57: 12623/567, 12629/587,

12532/410, 12546/481, 12549/491,

,2497;223, 12519/342, 12531/406:

12532/593. 12634/607

12551/501, 12616/548, 12668/654,

1pekárne

12595/265'
12519/29':
12512/303, 12515/315,

12514/309

_ Pazržalxa m.u.

ch
í

12399/42, 12401/46, 12401/47:

ĺ2430,

12455,

12430, 12486/177, 12487/183,

2605

brány

12425/124,

,2469, ,24T2, 12474: 12477,

Pačaňahý park 12519/350
_

'2421ĺ1Ü7: 12424/117. 12425/120,
12447, 12462, 12465

12414/76

_

12407/63, 12408/651 12413/75,

12425ĺ122l

12541/459: 12624/572

u

.I

' ,
Ůpevąenla
P BJ mE5t° Bratislava

parky

Vﬂáﬂﬂnľ

Podhradie bratislavské m.u.

12381, 12385/13:

v

.
vysťahovanie

_ Pálanísko (Bronnor) m.n.

”*5*° BľH*í51H“ﬂ

m
es

12554;

12533j605, 12667/647, 12668/652.

_

12389/2Ûl

oslavy a výročia
_ Osvetlenie

rovnosť pred sásonmi 12414ĺ79

12534/419,

p. pivovar
12408/64

12479, 12485/174,

12504/260, 12514/311,

12515/317,

_ pivovar,

12395/33'

učtárañ

protokolovanie

pivnica

12677

Hj mesto Bratislava

12475/160

12500/233: 12502/247, 12502/249,

,E534/422

12620 559:

Vodná veža

12632ĺ597

12472,

12509/235, 12510/291. 12523/373

ragistrovanis

12667/651

_ auídansís 12667/651

P

ĺ24Ď1,

12519/345, 12525/382, 12530/403

12621/563, 12631/594:

ubysatúľstvů

12526/386

OVETDVHHÍE

12499/232,

12553/654, 12676, 12679

paxladuiaa,

Br

12654,

12632/601,

12525/382, 12525/383, 12526/305,

at
is
la
vy

12619/557, 12620/559:

12533ĺ416, 12534/420: 12535ĺ513ł

prevzatie mestom.

12613/552 ' 12668/654 '
125961
,2678

_ Plﬁárl :25?gÉ6ãĚ;51
2
12 5 34/418 ›
'E537/44 =
písomnosti

'25447472

' P°dP“ľ“öíl

P. zl6č1ua1

Puduuajahê Biarupiaa m.u.

12426/1?8, 12423:

12506/272, 12508/280, 12506/262:
12509/205. 12519/343. 12522 / 3 63 l

12414/76,

_

pokladníoi, učtovníci,
12476/161, 12502/251

12677
' Půlicﬂjné riaditeľstvo

12668/654' '2668/555
_ paliaia
12522/368, 12523/373,
'2525/424. 12631/594, 12633/602.

124ü5/56

12666/543: 12667/648, 12667/65ü,

Pﬂhrﬂbný
,_ ,po,,F spolok,

126 63/655

12667/651. 12668/652, 12668/654,

Pumihy 12392/27

_ 3,6 _

12392/2 6, 12402

oslobodenie

púplútkv

5 *

Püßĺãtkľ

12350,

'_ pozemky

12426/128, 12430, 12487/1a1,
12492/201, 12493/204, 12495ĺ213:

Szentkút

12511ĺ297:

12487/182, 12487/183:
12494/209, 12499/234:
12510/291,'12511/296,
12515/317, 12515/319:

1251Bĺ3331

12526/387, 12529/398:

12487/1BÜl

12507/275!

12387/16
12389/20

12524/571, 12523/586, 12667/646,
12667/649

12678

_ aahzèzy 12423/115, 12511/297

12391f24: 12467,

uájúm 12414/76, 12414/77:

12497/223, 12501/244. 12575:

12414/73,

12581, 12583, 12596: 12605:
12614f544: 12615/546, 12678

m
es

_ paraaláaia 12604, 12614/544:

8 voči vojsku 12305: 123151
12333, 12334, 12335: 12336,
12338, 12339: 12341: 12342,
12343, 12345: 12346: 12378:
12385/13, 12389/20: 12391/24:
12392/27: 12392/23: 12392Á30,
12395/33, 12398/41:. 12400/44:
12400/45. 12401/46: 12402,

12625/573, 12625/575:

124Û6ĺ58I

12482/169, 12485/176: 12496/217,

`2499/234, 12511/298, 12513/305:

Ar

12525/384, 12529/399: 12529/40°'

12406/58, 12407/61, 12414/76

12416/B5, 12427/132, 12520/3;3

12521/360, 12529/398, 12555,

12570: 12576, 12585, 12588,
12599, 12629/589

rybolovu
skladu

12378

12383/B
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12512/301, 12534/419, 12541/460,

mýtua 12385/14

12587, 12646

12515/316, 12515/318: 12516/3211
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sčítanie obyvateľstva

12630/591

12499/232, 125oD/236, 12505/266,

_ Sohloaagrund m.n.
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12417/89' '242°/'°" '242°/'Û4

I
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12396/41. 12407/61, 12412272,

ua úrava 12509/287, 12510/290
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12427/133, 12427/134
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12666/6441

12667ĺ645l
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ř2496/217, 12497/223, 12514/310

12420/105, 12421/108,
12424/116,

12424/117,

12425ĺÍ2Û,

12425/121:

šk oly'

p. aj ãkolatvo
12

12387/16, 12391/25,

12417ĺ9ÛI
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12ó5š/628, 12655/629. 126571
12653/634,

subvencis pre.meato

12424/116, 12425/121

12634/610. 12634/611, 12638,

12469.
12483/17Û! 12486/177.

'2462, 12467.

~ o výčep vini '12375, 12418/92,

at
is
la
vy

12443:

12436'

Br

12442,

12440.
12448.
12454.

124351

341

12395/35

12466

12471/155 ' 1250B}2B1 ' 12510/290

_ avanjelícké

12425/120'

12425/123' 12445' 12460

12511/296, 12583. 12584,
12585, '
,

,2490/,93'
,25o4/262'
12462, 12466,
12467,

12639, 12654. 12655

12516/323, ñ2518/333,

12606, 12622/565. 12629/588,

12Ď33ĺ6Û5l

I

I

343 ~

342
~ tﬂhilñﬂ

súkromné 12518/338, ĺ2526ĺ335
_ školné
(p6pla±Rz1 12522/366,

5
12630/592

12664/639'

grnmatioké

12513/340
12416/86 ,

gymnázia

125Û4ĺ25Bl

12504/262,
12508/28,

12507/2751
12508/282,

12522/366, 12523/314. 12525/35'»
12526/338'

5

'

12521/359,

technický úrad

12511/294,

továrne,
p. továrne

1254Ďĺ479l

tovaribhåri

12666/655

12655/628

trhoví richtåri

hﬂůﬂbﬂć 12668/655

učebnice 12509/235* '25'3/3°6'

trhoviaká

uhudabiuaxě 12540/455
_
6

kresllarske 2èŽãLĚ;Ť4 ;2667/649

12514/309, 12518/336,
12520/356, 12521 /363 l

12 5 25/39510'

“
12526/387:
12525/382.

2
1„,,„,z4 12507/275. 12510/ 39'

12531/406.

12621/561

12430: 125Û5ĺ273
vízitáoía H íH5PBĽ°ĺE
12512/301, 12523/374

lýceum' I2548ĺ49Û
maůarské 12635
Národná vzorové škola

12415/B1

_ všaůbacné

12510/290, 12510/2921

'25'Éíã;?'
,
12515/316. 12516/3201 12 1
,ZĚQO/355,
,25,a,l33a, 125181040.

12627/581, 12629/5691

12635,

1263ĺĺ595

židovské

12504/259, 12507/275:

p_ aj maato Bratislava

av. Anny 12391/25

Í24ĺ6/B6,

k ĺžovnikov

12503/283, 12508/284, 12509/285,
12510/289, 12510/291, 12510/292,
12524/377, 12655/623

12391/25

"

svą Ladislava

' 12391/25, 12396, 12407/611

12410/66: 12426/1231 12467'

12417/90

12487/182. 12469/139

12525/381

_ prázdniny

12519/346

_ raúlha 12414/76: 12416/B5»
12422/112

_

Š

štatút?

12380/7

trhy,
p. aj poplatky trhovê

12378,

12382, 12384/11, 12406/58,
12406/59, 12421/107, 12424/117,
12430, 12433, 12445, 12450:

12456, 12458, 12459, 12461,

12462, 12465, 12469, 12471/154,
12472, 12475/160, 12477, 12479,
12464/172, 12484/173, 12485/174,
12485/175, 12486/178, 12486/179,
12487/183. 1246Hf184, 12489/188,
12489/189, 12469/191, 12490/193,
12491/199, 12492/200, 12492/203,
12493/207, 12494/210, 12494/211,
12495/212, 12495/216, 12497/223,
12499/234, 12502/248, 12505/265,
12506/270, 12506/273, 12507/274,
12511/296,
12515/315, 12513/306, 12513/308,
12517/328, 125177329,
12518/334, 12518/338, 12521/361,
72522/3641
12523/374, 12525/364,
12526/387,
12527/390, 12528/396,
12530/401, 12532/410, 12535/427,
12535/431'
12548/456, 12536/444, 12538/447.
12549/495, 12562,

12566. 12569, 12571, 12583,

12585, 12586, 12591, 12593,

12530/403, 12531/405, 12578,

12595, 12602, 12603, 12613/542,

12618/552, 12619/557, 12620/559,

12609: 12613/5421 '25'4/545'

12623/568, 12628/583, 12628/585,

zazúhy 12404/53, 12414/79,

12629/587, 12632/597, 12632/598,
12632/600. 12633/603, 12634/611,

,2420/104, 12421/109, 12422/112,

12653, 126677651, 12668/652

12500/237, 12502/247, 12503/25 ,

,E503/255' ,E513/307, 12632/601,

_ cenníky potravín ,25O,/24,,

12548/457. 12616/543» '25'7/55"

,E667/5,5, 12561/651, 12668/653.

12635

12534

12513/307
12380/7

tríbúní ľudu

12408/64

12580: 12581, 12583. 12594»
12623/568. 12624/57°

tarify

12661/647

12499/232, 12499/23ž,

Ar

816186826

12391/241

ch
í

_ obecné

12383/10'

' Y

v

,za:uzáa4. 12512/10°: 12514/3°9~

_ Notre Dame

namoc

12668/653

12508/281, 126071 1252'/561
12391/25,

12630/592

_ ăpítálal

nice 12509/287, 12535/425 I
1ž629/590, 12667/651, 12668/652 1

12663/655

_ nqrmålﬂﬁ

i

m
es

12540/403, 12543/4701 12544/474,
12545/478, 12546/480: 1254714 B4,
12549/493, 12549/4941 12624/571,

,25Oa/23,

12548/455.'12621/55'
'
_ žiaai 12493/205. 12494/2091

12524/376, 12524/377: 12540/402,

nemaoké

12667/651

abiluý 12622/566, 12624/572

Ě..

12414/76. 12414/77: 12463, i
12468, 12589/286, 12509/287,
12511/294
`
'

uni varzíta

12414/77

Br

'

12512/299, 12520/357
hygiena _1252u/357

1238§

12621/561,

12522/364' 12523/374,

12507/278, 12508/283,

12668/653 I

rľhmý 12523/371, 12524/378
stánky 12519/351, 12668/654

hlavně 12426/126, 12535/425.

12622/566,

I

12422/112

,

ta

Í

3

12411/B9,

,E549/49,

Tehelné Polo m.n.

trívíálne

12485/175.

12414ĺ76,

12425/124 Í
12668/655

at
is
la
vy

/ 33 I
2 21/362, 12537/437
12537 4
12538/44*
12585' 12;,3/54,'

125077275, 12569,

12622/564

_

tržnice 12408/64, 12621/563

tulácí 8 žobráci

12392/30,

12459, 12460, 12461, 12462,
12464, 12465, 12466, 12467,
12468, 12469, 12471/154,

12473, 12475/159, 12475/160,

12476/161, 12478, 12479,
12480, 12481, 12482/168,
12463/170, 12436/177, 12469/196,

12490/194, 12490/195, 12490ĺ196,
12492/201, 12492/202, 12492/203,
12493/207, 12494/211, 12495/212,
12496/218, 12496/219, 12496/220,
12497/224, I2497X225, 12495/227,
12498/229, 12499/230, 12500f236,
12500/240, 12502/246, 12502/248,
12502/250, 12504/259, 12504/263,
12505/265, 12507/274, 12508/281,
12508/282, 12508/283, 12509/286,
12509/288, 12510/293, 12511/298,
12513/305, 12514/312, 12515/314,
12515/317, 1251?/329, 12521/360,
12521/361, 12527/389, 12528/394,
12528/395, 12529/397, 12529/399,
12529/400, 12534/420, 12535/428,
12540/457, 12541/461, 12541/462,
12557. 12559, 12565, 1 2574.

12577, 12581, 12584, 12585,
12602, 12608, 12613/541,

12615/547, 12616/548, 12618/552,

12618/554,
12626/576,
12628/586,
12632/680,
12634/610,
12658/634,

12619/555, 12624/571,

12627/580, 12628/583.
12632/597, 12632/599,

12632/601, 12633/609,
12667/647,

12663/657

344

12415/81.

12389/211

12417/39

Wentúrska (Jiráskova)

_ ,„,,, 1ăna:a1ava1 12416/B6»

1246g, 12508/282, 125ü8/283:

,2499/232, ,2537/443, 12580

125,,/296'

12512/30Û,

12513/3Û81

Lazare 6

125,5/316,

12515/320,

12519/3481

,25Û9,2BB' 125,0/292, 12511/294.

t kå

_ ,2,26/,za
M_cha1Ská
1

,25z,;359, 12549/491. 12549/494*
,EGÛTI 12615/543, 12619/555:
12524/570,

12624ĺ57ĺ1

12421/1091 12501/241'

_ Na vŕăku

,E541/242, 12502/246. 12509/237*
12657/651

_ ulica 12447, 12455. 124551
12465, 12466, 12467/181,
12§12ĺ3Û2,

12512ĺ3Ü41

12535/423. 12536/432 *25°"
12607

12608,

1261Û,

12Ď15ĺ546I

12618/553: 1262“/555' 125226566'
126242570, 12524/57'
* åpﬂoﬂľího (Radničná) 12395/321
12395ĺ35

_ dláădaná 12392/30: 125°3f23°'

12515/316. 12617f55'
_ Dlhá (ul. E21 Hã1BP*“)

Dunajská 12469, 12520/354,
12634/60?
'

_ nunajahê nábražia 12390/22
_ Františkánske námestie
(Diebrovovo nam.) 12395/321

,2395,3,_ ,2395/35, 12536/435
“

1

(nám.

K1: Gůttĺﬂlﬂã)

4 E rĺla,

Hlavné ﬂůmﬂiíe (“á“' ' P
12411/71

_ H166há 66616 12392/30
_ Kalvária

12572

_

'

Ar

12416/B5

o U

12614/545

125o6ĺ273

,

I

12380/7

Račianska cesta (ul. Februáro
vého víťazstva] 123ÜÜĺ7l
12625/573

Račianska mýtu ,266B,65,
,2668/555

Schimberg 12387/16
rf kå (0bchodná)
Schändo B
12413/93, 12506/2721

12515/316, 1 2629/566

12508/28"

Stadtgrund

12385ĺ13

Suché mýtů

12395/35' 12414/78'
/ 57

12426/127
12426/128 Í 12426/129
12426ĺ131,, 12427ĺ132,
12428,

12531/407,
12537/437,

12563,

125791 12572: 12514ĺ§45l

12628/583, 12632/608 12642,

sv. Michala
_
12415/si

12664/639, 126677647, 12667/651
" Íﬂrﬂ 12414/77, 12414/79,

“ Pan“ Häríﬂ

12411/70

1

I

12510/29°'

12524ĺ571

12425/121,

farári 12388, 12529/399,
12576 12594 12624/ 1

12624/570

sv. Trojice

12505/266, 12619/555
ůrﬁﬁ,

12668/653
I

I

57]

zhabanie obce _12392/27,

p. mesto Bratislava
kancelária
ﬂﬂpůßĺtﬂý,
'
p mesto Bratlsleva
de P o 2 it ný
úr d

`

B
pre overovanie cien

úradnxai 12398/41, 12404/53.
12498/229, 12499/231, 124977224,
12511/295,
12515/316, 12524/378, 12524/380,

12525/382. 12525/383, 12526/385,

,25„8/233, 12513/308,
,25,4;3,2, 12529/398

12526/387, 12531/405, 12534/417,
12534/416, 12535/425. 12538/444.
12539ĺ449|
12668/652

ú 3 4 Et?

ĺ26ĺBĺ553l

' Pľﬁ ﬁhﬂľﬂmľßﬂľﬂýůh

12 2
39 /30
väzenie a vãzni

12398/39,

12400/44, 12405/56, 12421/107,

12425/121, 12439, 12448, 12464,
12422/112

,E417/ga, 12418/92. 12469.

12522/566

12518/333. 12531/485,
'2532ĺ4°9l 12532/412»
12540/455, 12546/480,

Bv Jbßﬂfﬁ 12426/123»

484/173: 12486/179, 12487/181:
12490/192 I 12497/223 I

Uhnrnxá (obchodná) 12395/34»
12395/35, 12510/2921 125'6/543'

12414/78, 12417/88,

ka

'

12 635

12380/7

12414/77,

12420/104, 12423/115, 1 2424/117
1242 5/120 ' 1242 5/121 ' 12425/124:

12414/76, 12421/109, 12448,
,2

Špitálska (ul. Čaahoalovenskﬂa
armády) 12392/29, 12417/89,

I

12425/125

,24,4/79, 12521/359. 12540 4 1
I

12388, 12389/19,

12392/30, 12395/33, 12398/39,
,2398,,„
,2,°6/59 12400/45. 12404/52,
' 12408/64, 12414/T6,

pomník Humelov

,

u Prlevoss hn ce sta

12387/17

12387/16,

12417/90, 12418/94, 12420/101

aanhy 12509/287
av. Pluniána 12487/181,
,25„,

1241 6/B6

I

Mnriánahy azip 12425/113

auahári,

12567/275
_ Prapoňtagú

12391/25, 12414/76

p ll remeselni Č 1

12505ĺ272r 12506/273'

_ Trnavská cesta

' ul 8 kú 12395/35 '
_ Kap11
_ Klnrinxá 12416/86
Kl b čnĺcka

Poštová

ch
í

Ť;ĺãŠj??,ee

B

12335/13

12421/107' 12526/387'
,26,9/556 12619/557
'

_ Rybné námestie

12395/34. 12399/431 '24'5/B6

_

Püﬁhrﬂdské nåbľﬂ

Ži

I

535/428, 12668/652, 12668/653
'2553/554

Vajnory m.n.

'
12500/236. 12530/404. .12535/427.
12567, 12606, 12624/570,
12668/654

126971 12632/600

v

,E495/214,

_

12

.

m
es

12519/344'

12510/291, 12536/434

maliarstva

_ abilně nánaazia 12514/312
_ Pananahá 12499/232. 1251'/293

12535/425. 12640

váha
12414/76,
12414/77,
12414/78.
12428/104
12428

_ umenie

12605

12515/316

vydrinká 12408/64, 12505/267,

Vvﬂúká 12397/38, 12426/128

12583

(nám. SNP) 12395/35
_ Mlynská dalina 1Ž533/413,

12557/649, 12668/653: 12665/655

učtovanie (úPPH?Y)

1

_ námestie Milosrdnýﬁh bľﬂt°V

,262,/58,, 12529/539, 12666/644:
učtáreň

12395/32, 12395/35, 12417/90

ta

,2622ĺ556'

12426/,26

pre nájdené deti

at
is
la
vy

_

P, as školstvo

_ Kﬂstülná

Br

_
učitelia B Pľůfﬂsﬂľlﬂ

_ 345 '

126351

12541/461

124837185'

12501/243. 12511/295,
' 12519/345, 12543/4?Ů,
12544/471, 12544/474, 12611,
12613/541, 12613/542, 12614/543,
12615/546, 12615/547, 12616/543,
12616/549, 12617/551, |261Ûĺ553l
12619/555, 12620/558, 12620/559,
12621/562, 12622/564, 12623/567,
12625/573, 12626/576, 12626/577,
12627/579, 12629/590, 12630/593,
12633/605, 12633/606, 12639,
12640, 12646, 12549, ĺ2656ĺĎ42,
12519/343

12666/643, 12667/651, 12668/653,
12668/654 ' 12668/6 5 6

vernosť kráľovi

12388

I

347
346

12393/41, 12408/65: 12413ĺ75

' Vrakuňa m:n.

vodårßň

'

12404/53

vodné hospodárstvo

124Û6ĺ60,

12411/70, 12418/94: 12649

Púsmanova

' výstavba,

12628/585: 12532/601:

12668ĺ654l

vojsko mestské

12421/107, 12423/113: 12456/1791
12522/368

12519/343, 12519/345:

výtržnosti

1252Û/3571

12487/131: 12559

12534/422, 12565, 12633/602

vzbury

voľby magistrátu a úradniľüv
123B3ŕ10, 124U7ĺ62, 12408/64:

Wartlíng man:

12413/75: 12411/73 12423/"31

12519/347: 12519/35°

12433, 12440: 12441:

12442:

12443, 12444: 12445:

124461

12453,

12459, 12460, 12461:
12464, 12465, 12466:

12463:

sáhony

12516ĺ323a

1

12573

12630/591
12360:

12390/23, 12414/79, 12425/120:

12615/547: 12633/606

124B9ĺ1B9I

12489/191, 12493/205:

12493ĺ2Ü6l

12391/24, 12391/25: 12407/511

12494/208, 12495/212:

12497/223:

12479!

124B5ĺ174l

12494/227, 12498/229:

m
es

12486/177: 12437/15°»

sáklsoiﬂľ:
p, aj cirkev

124731

fünååﬁíﬂ

12414/76, 12417/T7. 12414/79

12415/35' 12419/100, 12420/103:

125Û7/2751

12421/108, 12426/128, 12426/1311

125oBj2B0, 12509/287: 12515/318,

12522/367, 12523/373: 12525/353»

12499/2305

`

ssložne

12521/362

samstnanei,

p. aj geomotri;
mesto Bratislava

12519/344!

12522/366,

12§22ĺ36B,

deputáty

12537, 12538, 12589: 12591:

12522ĺ369: 12523ĺ37Ûl

12524ĺ38Ûl

12592: 12595: 12597: 12605'

12525ĺ381I

12525/382,

ĺ2525ĺ3B4|

12526/3851

12526/387:

ĺ2525ĺ3ÛBI

v

125TT, 12576: 12564: 12556»

ch
í
123761

12397/37: 12406/57» 124°5/59*
12410/68, 12450, 12454:

12482/169, 12433/170: 12490/196:

Ar

12510ŕ290, 12510/291: 12511/295»
12513/305: 12514/3°9› 12515/313'

12525/384: 12534/417. 12534/422,
12540/456, 12665/653
'II

1253Ûĺ4Û2l

1253Ûĺ4Û4I

12533ĺ413l 12534ĺ417:

12533ĺ446l 12539ĺ454I 12550,

12631/594:

12627/579:

12629/59ÜI

12632/598:

12632ĺ601, 12640!

12668/652,

1266Bĺ653I

12668ĺ654l

12678, 12680
Apponyiho

12667/651

_ úr, Hermanna Andreja 12536/433

12549/491, 12667/643,
12667/651, 12668/652,
12668/653
prisehy,
`
p. mesto Batislava

12525/382' I2529/40°' 12541/459'
12611
oestní inăpoktori

1253Ûĺ4Û1l

1252Bĺ394, 12529/398,

úradníci

12414/79: 12421/108, 12421/109,
12422/112, 12424/118, 12497/223,
12504/259: 12511/294, 12520/353:

12518/338:

dozoroovía na ostrovoch
12515/319

kočíši

12492/202,

12615/547

konisári mostov

prisahy

sírotski notári a kurátori
12519/349: 12523/375

126277582

12668/654

inăpektori lssaretu
12492/203

12627ĺ580,
1266Bĺ653

prijímanie do služieb mesta
12522/367, 12528/393:

'

1251Bĺ3371

12529ĺ4ÛÛI

12523/373
12653ĺ634,

12518ĺ334I

1252Tĺ39Ûl 12527ĺ391l 12528ĺ395i

pisárí

prepúšťanie

12571, 12573, 12574: 12576:

_ úpravy H ÍHŠĽTDĽCÍE

pisárí,
p. mesto Bratislava

12521/360

12508/233: 12515/317:

12522/564, 12622/565: 12623/568,
12524/571, 12625/574

12668/652, 12668/653, 12684

Tﬁröknva

ĺ25ÛBĺ232,

12ô18ŕ553. 12620/559~ 1262'f562*

12550/499:

polioajni inãpektori

12491ĺ198l
l

12545ĺ475l

12632/600, 12633/606,
12640, 12656/630, 12664/639,
12666/642, 12667/651,

12667f649, 12667/650, 12667/651,
12668/654, 12660/657

12491/199!

12526/388, 12528/396: 12529/400:

12618/553: 12630/591:

12634/611, 12666/644, 12667/648,

12389/20, 12389/21: 12390/22:

12474, 12475/159: 12475/160,

12615/547. 12616/549:
12617/550: 12618/551:

12532/411,
12535/423:
12537/437:
12539/452:

12633/604, 12633/605: 12634/609,

Záhorskå Bystrioa m.n.

124731

12563, 12564, 12615/546:

12632/601, 12633/602, 12633/603,

12668/655

Saxeum

12453,

12469: 12470, 12471/1 54,

'

12516/325. 1251?/35° 12515/339*

12447, 12448, 12449: 1245Ü,
12451, 12452, 12453. 12454:

1±455, 12456, 12457:

12559

Waitenhoff m.n.

mody 12530/403, 12539/451,
12539/454: 12540/453:
12541/459, 12543/469,
12543/470, 12546/481:

12526/386, 12529/398, 12529/399:
12530/404,

12530/402, 12530/403.
12531/405, 12531/407:
12532/412: 12533/414:
12535/425: 12536/433:
12531/440, 12539/451:
12542/463, 12543/469,
12547/485, 12548/487,

výstavy 12425/125

12411/71: 124251

12627/580, 12668/654

12519/343:

12522/364, 12522/365: 12522/366,
12522/369, 12523/372, 12524/376:
12524/377: 12524/379, 12525/382:

12391/25, 12408/64, 12420/106:

12666/655

12521/360

Br

12627/5821

12633/606

12519/349: 12520/357: 12521/359:

ta

12515/315, 12622/566:

12500/238, 12501/243:
12504/257: 12504/260,
12507/275, 12516/320,
12542/464, 12615/546:

12543/490

Sséehéni Koloničova

p. aj mesto Bratislava
domy
výstavba 12389/20, 12391/24:

12416ĺ85: 12418ĺ92*

12426/128: 12466: 12509/2551

12477,

nemooničné

12403/461

12510/239:

12513/306
vodovod

Jettina Josefa

12378

Vydrica man.

12493/205, 12496/220,

12537/441

at
is
la
vy

sv. Jána Almužnika

sluhovia 12516/320 I 12521/360 i
126677651
_

strážcovis väzenia 12543/470
_ stråăcovía vinohradov

12627/581
trhovi inăpoktori _12380/7,

12514/313

12408164, 12450, 12520/356,

lazaratu 12492/201, 12495/215,

12537/443

12519/348

učtovnioi ĺkomornioíl
12500/24°' 12640

lesní a vinohradníeki sprévoovie
a ínăpektori 12491/197,

vyberači poplatkov

12522/366

12500/239,

34B**

349 "
3
12523ĺ374r 12523/375:
166611617:
12524/373'

12492f2°3
_ ,ú,,a:, 12426/125

12524/380: 12525/331*
12525/383: 12525/334*

_ zástupcovia u vrchností
B v právnych konaniach 12301:

12317,

12325,

12345:

12526/385!

12527ĺ392l

12652, 12668/655, 12669

12529/3981

12529/399: 12529/40°'

1253Ûĺ4Û1l

12392ŕ26, 12392/27, 12392/30:

12530/403, 1253Ûĺ4Û4l 12531ĺ405:

12397/37: 12397/35 121°5/58'

12532/409: 12532/412'

12533ĺ413I

12441, 12445: 12447» 12452' 12151'

12533/414: 12534/417:

12534ĺ418l

12534/419: 12534/42°*
4 12534/422: 12536/423'

12534ĺ421l

12468, 12469. 12480: 12453/17°'
12485/176: 124B6/179 12199/23°'
,25„„;z3ú, 12561/244: 12502/251'

12538ĺ446I

12533/448, 12539/4491 12539/45Ûi

,2516ĺ324l 12523/371,'12525/384:
zlatá studňa m.n:
zlatý kríž m.n.

12625/573
21
_
_ iuăhruhala 12317. 12320» 123 '
12333'

12333/10,

P.

12306: 123771 123ŽŽĺÍ1'

i

12399/42: 12416/B6 12511

H

12324: 12339: 12343:

12352, 12355: 12356l 12375'
12392/27: 12392/29, 1239šíŽg:

12395/34, 12400/44: 1240

*

_

1211°/65

/ 78

Z hier“

1

I

12492/201, 12493/204: 12495/213'

12495/216 12497/223: 12493/227*

1 12500/237: 12512/245* 125°1/26°'
12595/266,

12505/267: 12506/270'

12512/299,

12512/3ÛÍ|

12512/303!

Ar

12513/305: 12513/305' 125131332'
12514!313: 12515/316 12516 3 1
12516/323: 12516/324: 12516/325:
12517/327: 125ĺ7ĺ32ąl 12517/330:
12517f331: 12517/332: 12518/333:
12519ĺ351l |2522ĺ35Bl 12522/369:

Mikovínyi
Imrich, geometer

Millar Ksrul, Rot.

Železná studnička m:n.

mincü?ña

t'
r Jozef
Eľ lﬂße

12520/355

12535/427

12651

12585/13, 12596

czy Anton, kaviarnik

12540/453

'
'H
„methﬂůlﬂl L1bľ1

Hihternioh Anton, továrnik 12540/455

a Prauuúzuí 12538/448,
12539/449: 12547/436
_ 5 Turžżää lãgšãíłgg: zãăàã/302'
12525

I

12427ĺ132l

12445:

4

'

1

12483/170: 12486/178:

124B7ĺ1B1l

1245Bĺ187l

12439/1881

124Û7ĺ1B3I

12514/313

Hitterpacher Ľudovít, opät a profesor

12602, 12606, 12640,

`
Modrý
Kameň (o. Lučenec)

12650

M611, uăaiar 12495/212
12426/129

12494/208

12539/450 12539/451

12512/301, 1251?/303, 12513/306,

12519/345: 12520/354: 12520/356.

I

Hittos, lekárnik

12383/9, 12383/10, 12385/13,
12448, 12465: 12480, 12486/177:
12490/193, 12497/223, 12497/224,
12498/229, 12502/246, 12504/259,
12508/283, 12511/297, 12512/300,
12515/316, 12513/333, 12518/337,
12520/357, 12524/377, 12524/379,

12494/208

uizhziuh Autun 12539/451

12525/381, 12525/383, 12525/384,
12527/392, 12528/395, 12529/398,

01202:
, P. aj Dunaj ~ mlyny;

12529/399: 12529/400. 12530/402,

1

miery H Váh? 121°B/5:; èĚ12:álgĺ'

12593,

p. choroby
Marava,
hraaiua mor
12380, 12383/8,

Miaauuzhy Audraj 12505/266

mlﬂľ

12584,

12646, 12652

mor,

12392/30
1249?/223'
1252;/382'
Izãěo
12397/37

Hitterháhser

vidiek)

12348, 12383/8, 12383/9, 12383/10
12384/11, 12392/27, 12392/30,
12399/42, 12400/44, 12407/61,
_ 12407/62, 12408/65, 12427/134,
12488/187, 12514/310, 12534/417,
12557: 12567, 12574, 12579, 12582,

Möller Fridrich, hudobník

12540/456

uésßärﬂß
12630/592
meteorológia
12668/652

125 12/299

12496/21?
_
m°°zk°3 0ndr°3 12483/185

12508/284

p. peniaze

Hiskol

Mocz, ba.

Honig

12425/124' 125°1/21°' 12595

ch
í

12509/285: 125°9f25B~ 1251°/291'

Hicheletti Anton, umelec

mince,

v

12605

_

l

12426/123

'

12592, 12594, 12595: 12599'
_ správy

12390/22

12414/76,
'
12414/771 12125/121'

12564. 12567. 12570

123B7ĺ16

Samuel, geometer

123Ü5/263

_ zuauazuaudal m.u

13/75 I 12525/382 1 12562:

právní

aj banky

12615/546, 12621/561

Modra (o: Bratislava

Michal na Ostrove (o. Dunajská Streda)

Mikulov (6. Břeclav) 12401/47, 12565
Miláno (Taliansku) 12530/402

I

12393ĺ41:

rada

1

12513/306

veterné

12625/574

Ján Nepomuk, ms.ra.

12505/268

zmßnárne

12461/46. 12401f47: 12405/64:
ÍĚĂ

12573

12571:

suché

miestodržiteľská rada,
p. Uhorská kráľovská miestodržiteľská

ta

12566,

m
es

12565,

12541/461,

Br

12523/395, 12533/413: 12537/439'
12539/449: 12541/451' 12512/165'
12553'

12626/577:

Išãgąĺêżšz :ŽĚèãíŽ;;1

_
12380/7,

úrad pre miery

12535ĺ426l

12535/428: 12536/434»

12509/285, 12511/298: 12514/311*

I
12666/643, 12679

12527/390: 12527/391*

12529ĺ397I

12620/553

I
12630/591, 12630/591,
12639,Í
'
12654:
12657 12664/640

12626/577. 12628/583, 12628/584,

12523/396,

12533/416, 12585

12597, 12617/551, 12618/552,
12619/556 , 1262 0/559, 12625/575:

12527ĺ3B9l

12528/393: 12528/394 12528/395:

12388:

12512/300, 12525/333, 12527ĺ39Û,

12531/408 , 12 5 32/.4Ü9, 12542/463,

12525ĺ332l

12526ĺ3B7l

12526/336,

12302, 12303. 12304 12305' 12301'
12308, 12309: 12310 12311' 12312'
12313'

12521/362, 12530/404, 12531/405:

12524ĺ379l

at
is
la
vy

_ záaabuvauia 12402/201, 12492/202:

mesto Bratislava

Potoky

Vydrica

mlyny 12385/13, 12385/14,
12392ĺ30, 12399/43, 12414/76,

12491/199!

12492ĺ2ÛÛl

12492/202:

12494ĺ21Ûl

12494ĺ211l

1250Ûĺ24ÛI

125Ü2ĺ247,

12503/253:

125Ü3ĺ256l

125Û9ĺ285l

12511/297:

12512ĺ3Û2l

12420/104, 12425/120, 12425/124,
12426/128 , 12461 , 12482/16 8,

12516ĺ323I

12516/324:

12520/356:

12491/197, 12500/240
_, 12505/268 ,

12414fTs, 12414/79. 12418/92,

12530/404, 12537/438, 12538/447,

12539/450, 12541/462, 12542/463,
12542/465, 12542/466, 12548/489,

12551/503, 12551/504, 12562,
12578, 12627/580, 12634/610,
12634/611, 12668/652, 12668/657
Morava, rieka

12593, 12608

12482/169

12
:

499/230,

350

Hühlbargar Ján Jura, kúpaľnik

12339/2°'

morušovnĺka PEBÜÛVHHÍB

12324/115'

12498/229, 12501/241:

125Û2ĺ24BI

12503/252. 12503/253'

125Û3ĺ256I

12504/259. 125Û4/26°'

12505/265.

1251Û{29Ü,

12512/304,
12515/314,

12515/317.
12516/3234
12515/336,

1

ÍŽĎÛ4/2621

_

12529/399:

12530/404: 12533/415'

12534/4181

12534/420, 12536/432:

12539/4531

12542/463. 12544/471*

12545ĺ47Bl

12616/549. 12617f55°›

Huskan

dakrêty 12514/313. 12519/341

12395/34

12537/441

12525ĺ332,

G

1 ,E554 I 12557, 12568, 12569.

m
es

12531'

12590,

12591,

12600,

12501:

12603

125325412
zná mosty

náb O 2 8 nahá otázka

124ĺ7ĺB7l

12406/59 1

12446, 12465. 124651 1247°*

12417/07. 12418/92: 12420/'°:;2

12490/192, 12497ĺ2231 12499/2301

12422/112' 12423/113' 12427/

12512/300:

12515/319: 12516/322*

12517ĺ32aI

,2457' 12459, 12469, 12470,

a voj. komisár

12396,

12399/42

i

'

12463

12535/430

Nagy Bánya (Rumunsko)

12511/296

'

12632/600. 126431 12549

1249Ûĺ192I

1249Ûĺ194l

12492ĺ2ÛÛl

12493/2051 12494ĺ2Û9l

1249Bĺ227l

12499ĺ23Ûl ĺ2499ĺ232l

125Û1ĺ243I

125Û2ĺ247I

125Û3ĺ253l

12406/64, 12414/T7, 12416/85.

125Û3ĺ255l 125Û3ĺ256l

125Û4ĺ259l

125Û4ĺ26Ûl

12504ĺ263l

12505/266:

12421/107, 12424/116, 12425/121,
12469: 12471/1541 12471/155:

12506ĺ27Ûl

125Û7ĺ276l

125Û7ĺ273l

ch
í
ll

1

'

Ar

uayaia Izák 12475/159: 12476/161
Mudovčiková Dorota
Hühl Šimon, Ž

12493ĺ229

12550

12668/655
Námestovo ĺo. Dolný Kubín)
národná garda,
P.

12518/334
.

?°jskﬂ _ národná garda

národnostné otázka

12472

Neumann 12532/4"
,_
Hauaanar, vynálezca

12598 12608, 12626/577, 12631/596'

12615/547

ą

12 5 20/353'

H °“Í2§B3/,GB
1 dl (R hú,;4,8/9,
ru) 12383/9 '

12435ĺ175l 12487ĺ1B1l

12516/320, 12529/393

N e uk'lrc h Ján Filí P
12666/642

nagy, ua.ra. 12534/419

124Û2ĺĺ6Ûl

1249Ûĺ196ł

12496/219

Heubar Klement 1 lekárnik 1242 5 /12 1
Naudorf (Rakúsko) 12414/79

12476ĺ161I

12542/463:

1247Íĺ155l

V

Naubauarová Zuzana

12518/340

Hádaady Leopold, gr.

ãľachtic

12530/404, 12620ĺ55B

HE“› 5E°m°*EP 12519/344

náhüžanské spory'
p. spory
náboženská

12479

12456, 12460

12Ď34ĺ611

12473. 12474. 12475/159:
1247T,124T9.124B1l

12524/377, 12527ĺ339l 12529/4009

Nastar Ján

12518/348

12520/354, 12531/407'' 12632/600'

Habros (Halič)

I

nepokoje 12395/34, 12406/58,
12406/59, 12469, 12487/181 .
N
aasalroda Karol František, gr.

12632/601 , 12633/603_, 12633/ 604,

12,27/135, 12439. 12442. 12454» '

v

12507/215, 12511/297:

Bošanská stolica

12546/479, 12565 12566

_

12493/2Ü6, 12515/317

12534ĺ5ÛB,

'

I'

nábožanská tolaranoia

samatnanr

'

p. zdravotníctvo
nemocnice;
p. aj mesto Batislava
nemocnica

p. aj katolíci
konvarzia
12527/391, 12530/403, 12530/404,
.12605, 12632/597. 12634/607,
,2634ĺ6OB

12491/199

V

nemocnica

12592

_ kunverzíai

,257°, ,2572_ 12573, 12574, 12578.

12418/94

12533/413: 12540/455*

12499/231, 12512/303,
,25,,/309,
,25,6/324, ,25,a/337
12518/339, 12525/384, 12527/389,
,2527/392 ,252B/393 ,2529/397

12529/399. 12530/404. 12533/416.
12534/422, 12537/439, 12539/449.
12539/454, 12541/460, 12541/462,

12519/343, 12519/345, 12524/379,

/502

12536/434

'

B0661 á zia 12595, 126§6/576,
12627/581

12565

Nemecko

12633/602, 12634/607, 12644

12536/4351 12536/436

P_ aj mgahu Bratislava

losonmagyarovár ĺﬂaůarako) 12333/9
12356, 12406/591 12413/91'

12414/76,

Nebl, kamanár

12569, 12570. 12594, 12609, 12610,
12618/554, 12620/556. 12621/563»
12622/564, 126277583, 12631/596,

12410/67

mzdy (úpravy),

12502/245, 12502/251. 12503f252.
12516/322: 12532/41°

12389/21'

12531/407, 12538/446,

12540/458, 12542/463: 12550/498
'

12573

12545f47?

Naumburg (Nemecko)

p. poplatľľ ' ﬂtﬂ

12523/372

mosty, BBB

Natl, áľachtic

12526/335'

uuuzáč (zssR} 12485/176

mýňuici
mýtu'

Huahwa (2ssR1 12405/174: 12492/2°*

.
p. ag Dunag

12518/338, 12521/362,
ĺ2529ĺ399l

múzeum uáraduá 12542/464. 12551
lyalbah 12419/99

ĺ2625ĺ574I

mosty,

l

12425/125

uuszter uíchal

12549/491, 12585, 12596, 12598,

12610; 12617/551, 12623/568

12513/308, 12514/311, 12515/316,
12515/318, 12517/331. 12518/337,

A

12525/301. 12540/453

Hñltrich Anton

12632ŕ601, 12667f6491 12668/652

Hosaocsy, Bf'

I

12406/57

Martin.

_ Xaver

12629/533, 12630/593: 12631/5961

“Dry michal, aklanár

D

12534/417

Šimon, výrobca piva

12525/382:

12523/3951

Já, au

_ Jozef

12506/27°» 12508/279:
12512ĺ3ÛÛl 12512/303:
12513/305. 12514/313.
12515/3151 12515ĺ316I
12515/319 12516/321:
12516/324' 12516/325:
12519/343. 12522ĺ3Ď5l

12524/377. 12524/370.
12526j3B6,

_ Ján, lakár

12543/470. 12545/475. 12545/478,

at
is
la
vy

Hüllar 12501/242
_ Autun, toaárnik

12486/178

12511/295.

12511/296, 12512/300, 12512/301,
12512/303, 12513/395. 12513/307,

Br

Moratti Petar: Ûľﬂﬂﬂtĺk

12508/282, 12509/286,

12476/162: 12590

12538/446. 12622/556

ta

Moravský Ján ĺo. Halaﬂkľĺ

12398/41, 12406/57,

, 124741 12491/197: 12491/193
12506/212, 12509/287, 12525/381, '

N aus ±“±t
E er

Imr'ah
1 Kar° 1 1261 5/546

Ján Michal
nezameatnanosł
Hĺtľﬂ

12668/653

12593
12675

12427/132,

12521/353,

12 5 36/43 3' 12 5 B6 ' 12 649

_ ' biﬂ*“Pí 1235'/25» 12395/35
Nitrianska stolica 12425/121,
12472, 12475/160, 12527/391

H'±
1 3°h And'°J` 12 Í 1 7/33 1

353

_ 352 _
Norimoarg (Hamccko}

12439/191:

12517/332

' čiern?

12393/39' 12495/56'

124Ü6ĺ6Û,

_ _

_ „ 12,65

12450,

124591

' B ÛVBUH

12469:

12473, 1247 6/161 , 12476/162,

12407/61

D

12392/28, 12410/68, 12421/103

12422/112, 12450, 12462, 12464,

"N°t1t1° Hungarlaa

12476, 12564, 12620/559,

Nové Hosto nad Váhom (D. Trenčin)
2
1240?/6

12668/653, 12569
s dobytkom

povolania,
P živností

N646 zámky 12396, 12397/30, 124Û°/44
Huvargal Ján 12476/161, 12476/162

12385/14, 12390/22, 12406/63,
12425/120, 12427/132: 12461:

“°'í“3;1ač _ nO?,n
P'
Novotný Ján , :ul FH ár 12516/480

12490/192, 12490/194, 12512/302, `
12516/321, 12591, 12608, 12653,

H°=ﬂP°“í°*Ý Fľﬂﬂtišﬂk* fi'

6 drevom 12399/42. 12460:

12565

12477, 12478, 12483/187,
12667/651, 12680

12538/445. 12569: 12579

drobný

0

12495ĺ2|3:

12495ĺ215I

125Û4ĺ25Bl

preprava; dovoz;
trhy;

Žĺťﬂﬂåﬁí

12535/429
12503/253

s klobúkmi

123B5£14, 12386, 12390/22,

12507/274: 12510/291, 12512/299'
12512/302, 12515/316, 125,6/320,
12518/336, 12526/587, ,253,/406,
12532/409, 12536/432. 12536/435,

m
es

12330, 12379, 12300, 12332,
12323/9, 12303/10, 12385/13:
12392/30, 12393, 12406/60,
12421/107, 12421/108, 12427/133:
12471/154, 12479, 12484/172: _

a knihami

12630/592

_ s arzénom

kontrola

125Û2/250: 12503/254: 12542/463:

12619/557
125Û7ĺ277

s cudsincu,
p. aj dovoz; vývoz

s kožuăinamí

12393:

12482/169,

,25,8ĺ335

,25,8ĺ337

12518/339,
12521f362 12531/406
I
I 12536/435,
125372437, 12539/451, 12540/455,
12544/472, 12547/433, 12546/486,

12604, 12605
s tcxtilom

1257 0,

12667/646

12491/199, 12493/206,

12493/207, 12495/216, 12512/302.
12513/306, 12518/338
12535/430, 12538/44T:

12540/455

12626/583, 12628/505, 12634/611,

12655/634, 12667/649, 12651/550,
12668/653, 12668/656, 12663/65?

' Cﬂﬂﬂĺ

12332: 12383/8, 12325/14,

12454: 12458, 12462, 12453,

'2465= *247° '24?1/154. 12472.

.
tranzit
cca mssto 12619/555,
12523/567, 12632/599, 12639,

12474: 12476/161, 12479, 12431
12454/172,
12434/173 ,2485ĺ,7;
12435/176, 12486/178' 12487/181'

12667/649, 12668/653

12487/182, 12487/183, 12489/189'

s vínom,
P. vino

12489/191, 12490/193: 12490/195:
12490/196, 12491/198, 124g1;|9g
12492/200, 12492/201, 12492/202'

predaj

5 vlnou a bavlnou

12626/570

12521/361

'

12521/362, 12521/363

” 5° Eﬂlﬂﬂínﬂﬂ 12537/442, 12541/462,

'2542/463

'2493/205 12494/208. 12494/210,
3 12495/215, 12495/216,
12495/213, 12496/220 ,2497ĺ223
12495/2,

ť

12 2

obchodná súdna stolica

obchodné dohody
12668/655

,

,

12499/230, 12500/236, 12504/257,

12507/276. 12515/319, 12516/337,
12516/320

12537/440, 1;;§7/4415 5/384,

obchodné grémium

12533/414

12603, 12604,

12616/548, 12617/550, 12626!576,

12528x306, 12551/503

Obchodná spoloč

s opaskami

12569,

'242'ĺ107: 12424/118, 12439,
12504/253, 12519/351

12629/587. 12633/602, 12644

a odavmi

12496/217,
12515/319.

'I

12539/451, 12584, 12623/568,

12537/441, 12549/495: 12576:

Ar

predaj

Ûbchodná arijská spoločnosť

s municiou

T249Tf223, 12537/437

'

I

s liehovými nápojmi

12501/241, 12502/247, 12503/253,
12515/319, 12518/335. 12518/339:
12527/392, 12530/403, 12534/422,
12616/548

'

12497/224, 12498J229,

voľný

s mlíočnymi výrﬂbkﬂﬂi 12537/439:

12406/60, 12462, 12463, 12491/193:

s cukrom

12505/264,

12521/362

ch
í

braănárstvo

12623/567,

12666/644

v

12438/186, 12493/204:

'25°4/257'

125Û3ĺ255l

12544/474,

12600, 12601, 12666/654
12494/210, 12495/213, 12495/215.

,

s hydinou

12535/429, 12535/430,

12620/559

a tabakom

12523/375

12499/230,
12506/271,
12512/301,
12521/359,
12523/372, 12527/390, 12530/401,
12531/406, 12532/410, 12533/414,

12534/421,

1

4 galautêríúu 12667/646

obchod,
p, aj vino
vývuz;

12542/463

12518/334,

12491/199,

12536/432, 12536/436, 1253?/437,
12537/440, 12537/441, 12537/442,
12539/451, 12542/464, 12543/467,
12546/400, 12546/481, 12547/486,
12550/498, 12551/501, 12562,

p, soľ

ta

Ûbcrmaycr Michal

s axotickým tovarom

12488/186, 12490/195,
12497/223, 12497/224,
12503/252, 12505/264,
12506/272, 12511/296,
12512/303, 12513/307,

au axlam 12485/174 12486/178

so soľou, *

12494/210:

12537/437, 12620/559, 12669
12393/41: 12502/245

predaj

alabuduý 12628/586

12476/161

s drogami H liekmi

obca, súpis

12540/457, 12541/460, 12623/567,

12627/500
_ 5 ry _
mm'_
p_ ryby

12465, 12468, 12473, 12474, 12479,

12432/169: 12483/170, 12408X185,

a Puăuým praahuu 12508/283,
12523/372, 12523/374, 12529/397,

12482/168, 12484/173, 12497/223:

Nľãrv Ján 12546/479

T2547/483

povolenia

Br

Nürnhcrg (Namacko)

12382, 12384/11:

B3 kﬂpci; spolky;

a parfumšriou a drogami 12505/264,

12523/371, 12542/463,

12484/'73

ubuhuduiai,

at
is
la
vy

' B ﬂvﬂﬂim 12467/163, 12490/193

12546/431

12666/643, 12666/644,
'
12530/401

'2520/355' '2521ĺ351l 1253Ûĺ4Û1:

7253'/405: 12535/428, 12535/430,
J ;ãã39ĺ454' 12547/484' I255'ĺ5Ü3'

19 557: 12634/608, 12634/611,

12660/636, 12668/656, 12663/657

habanie tovaru 12489/191,
12490/193, 12490/195, 1249,/195'
12492/202' 12493ĺ2Ü5: 12494/209,

12494/210: 12495/212, I2495f213,
'I

354
355

12406/220, 12499/231, 12503/252,

Ûfflis Tomáš

12503f255, 12505/267, 12507/276,

ohulíaaáuyi, biahup 12630/592

°tt°' a°“ '2433

oláh Mikuláš, miostodržitoľ

Ûvrsi Pavol 12545/475

otváracie hodiny

pašeráei

12486/177

12495/212, 12495/215,

12498/229, 12516/320, 12521/361,
12522/367, 12632/600

podomovi

12471/154, 12472,

12530/404, 12531/406, 12536/431,
12544/473
priekupnici

12482/168, 12484/172,

12486/178, 12487/181, 12492/202,
12492f2o3, 12493/206, 12494/211,
12495/215, 12496/220, 12500/237,
12501/243

p. spolky obchodníkov

výkazy

olejkári

12481

Olgyay Juraj, vicatavernik
Olomouc

12667/645

12303

12538/446' 12596

Omizsola Ján

12492/202

Onelly, gr.

Ûzahn Juraj

12549/492

12525/383

p, aj mesto Bratislava ŕ kostolŕ

Jozef

125Û7ĺ2T4

obyvateľstvo,
p, sú mesto Bratislava

obyvateľ

osady

12515/317
súpis

12524/377,
12525/381:
12529/400,

12531/405,
12546/479:

12467, 12505/264,
12524/379, 12524/380,
12525/383, 12525/384,
12530/402, 12530/403,
12534/422, 12536/435,
12602

1247Û, 12543/470:

12545/47s, 12548/489, 12551/502,
1261?/550, 12622/566
Üdolický anton, typograf
12470

12497/224,

Ar

dr. Üehm Karol, lekar

12524/380

12519/352

12398/41

Osterwaldov katachizmus

12667/651

oaňrihom tllaãarahu) 12398/39 ,
12426/128, 12529/397, 12617/550,
12650, 12657
arcibiskupi

12378, 12385/13,

12392/27, 12396, 12406/57,

ch
í

súpis?

Üedt, gr.

12514/313

Štafau 12505/265, 12619/555

S'Ľ"|l'D

sťahovania

12473

12623/568, 12624/570

v

obrazy

Ormossdy

12477

12417/90, 12451, 12473, 12603,

12641, 12643, 12668/655

mosty

123§5/13

trhy

12515/315

Ostroăič Matej, ba.

12331, 12433,
12490/194

12373, 12408/64

12548/433, 12550/497

12519/343, 12520/356, 12522/364,

Panónska Hora (řannonhalmal (Madar

5k°) 12403: 12417/B7, 12453
opátstvo 12417ĺ90, 12425/122,
12425/123: 12495/212 12615/546,

I266Bĺ657
+

12404/52

Pﬂﬁﬂľl Jblﬁf, pozamentiar

12489/191

Pomvúr Ambrãz, Kňaz 12617/551

12626/577, 12632/600, IQQ34/509,
Pachová Rabeka

12461, 12439/191

Palvegb, sedlår

12537/442, 126177551, 12622/564,

124977225

12621/563, 12645

Pápa (Madarsko)

12512/301

12513/306, 12626/577

Papier 12538/444

Pálffy, 2: . 12305/13, 12387/16,

Parasskovič'Kbnătantnin, riaditeľ

12387/17. 12309/19, 12389/21,

divadla

12426/129, 12525/384

12392/28, 12392/29, 12393,
12395/34, 12412/73, 12414/76,

Pardubice

12414/77. 12414/78, 12414/79,

Paríž (Francúzsko)

12416/84, 12416/as, 12417/90,

12626/576

12416/92, 12420/104, 12424/117,

Packa Ján

12503/255

Patﬂßß ĺPHBﬁů0hv)

'2492ĺ2Û3: 12513/307, 12543/433,'

Patzner Ján

12566: 12582, 12627/581, 12634/607

12664/640. 12668/655, 12668/657
František, gr.

12465

_ Jãn: sr 12378, 12408/64,
12427/132. 12655/628
l

' Jﬂßﬂfa sr, a Kr,ra. 12536/431
' Hﬂfﬁla sr 12378, 12420/105,
Karol Pavol, gr,
12615/546

" 116020111. srú

12499/232,

12424/119, 12464,

12468, 12536/433

12515/315,

12538/448, 12609

12425/120, 12425/121, 12425/124,
12426/126, 12426/128, 12426/129,
12427/134, 12469. 12490/194,

12499/233, 12658/634

12494/208

Otto 2 Üttenfaldu

"ŠtefBH› S?

12493/204

12503/253, 12507/278, 12514/309,

ta

organisti,

12395/33 12398/41

Palkovič Jurag, profesor a publíuigza

Palestína 12626!577

m
es

Ûblong, typograf

12514/312

Pakay Benedikt, Pﬂštmajster a ms.ra.
12395/35, 12401/46

12527/391

12618/552

organisti

12320/104

Paluska Jura;

'

12515/319

Oro Martin

s ovocím

Pﬂvúla sr

Pacsko František Augustín, typograf

židovssi,

12633/606, 12667/646

12408/65 1 12421/117

Pﬂlﬂsľﬂľ Jakub 12414/78

P

opevñovacie práce,
p. aj mesto Bratislava
opevnenia
„Oratio ad Proceras et Nobiles Regni
Hungariae..."

12389/19, 12389/20

'239°/22* 'E395/331 12402:

12545/475

12425/120, 12480

Oravská stolica

0. židia ubúhudului
001152816 12583, 12588, 12600, 12610
12614ŕ543, 12615/547, 12619!555,

'

V

ovocie,
P aj obchod

12546/480

Onderka Ján,.lekarnik

Orava

Mikuláš. sr

ﬂvﬂsa ohov 12506/271

„Oratio pro Leopoldo Rage ab Hungaris
Proceribus et Nobilibus incusato“
12525/382, 12525/383
*

spolky,

starinari

12393/39

'

at
is
la
vy

1

'

Br

12517/332, 125372437, 12542/463,
12634/611, 12668/654
'

12387/16

Pasztorisová lária

'

Pauluska
' Pauer

12487ĺ180

12534/421

12659

12392/30

12494/209

Jan, obuvnik

12496/213

Ján, výrobca čokolády 12521/362,
12547/486
Psuler Anton, sirotský notúr
12519/349
Pauliová Anna Kristína

Pﬂﬂr Jãn, ob

12547/433

12490/194

Pavèl František, súdny pigár

12537/441

356

* Jàř

125,3/303, 12516/322, 12519/342:

p. mssto Bratislava
Pázman Petar, ab.

kláštor?

12396, 12404/52'

základinau

12395/32

Péos ĺüadarskoľ

Rákocziho
razania

12499/230, 1251'/297» '254°/458'
_

12513/305: 12535/425'

1262?/530, 12631/594» 12549
_ akadémia 12518/337, 12524/35°'
12534/417,
12455ĺ175

Panoz Florián, ms.ra.

12543/439

12529ŕ397. 12534/417› '2534ĺ42"

12539/4491

12539/45]'

12539/452,

12539ĺ453l

12544/471, 12544/473, 12544/474»
12545/475,

12545/4771

ĺ2545ĺ473l

125ą6/479,

12546/450,

12547/4331

12547/484,
12549/ą93,

12547/486, 12548/487,
12549/495: 12669

_

12499ĺ232l

'

12519/342

12463, 12465:

12538/447,
12625/576,

švajčiarska

talianska

12511/297

12533/414, 12545/490

12519/344, 12521/362

12529/398, 12530/404, 12531/#06,

12504/262,

12532/410: 12533/413, 12535/426,
12536/431, 12536ĺ435

12505/268

výmana

divadlo

12524/378, 12524/380, 12526/388,
12527/359, 12527/392, 12528/393,

12532/411

12504/261,

12645, 12649, 12650, 12652,

12653, 12658/634. 12665
univerzita

12516/322
'I

turecké

12532/412: 12537/442:
12591, 12616/549,
12628/583, 12643,

12394, 12463 , 12465 ,

Peter Laopold, av,

12499/231, 12499/232, 12500/236

~
*
12533/416. 12534/419, 12534/421,

P E t E: é “yl' Mat_E°'
'

12480

° h'lrurg

12577

vývoz

12485/174'

12539/452. 12540/453

12492/2u2,'12493/204, 12495/213,

12522/366: 12537/443. 12513/467,

holandská

12496/218, 12496/221, 12504/258'

12626/577, 126277579

12506/270: 12505/271'

jednotné

madoné

12508/281, 12519/341

12497/224, 12493/2291

12539/452, 12539/454, 12540/456:
12541/460, 12541/462, 12544/474:

12497/224:

12545/475. 1254B/467 12627/579

12502/251, 12503/252:

125Û3ĺ253l

milánaka 12530/402

125Û5ĺ267l

moravské

Ar

12533/415, 12534/421, 12535/423,
12536/433, 12538/444

12516/324, 12519/341: 12535/427,

12488f185, 12494/21°l

125ĺ2ĺ3ÜÛl

12525/381, 12522/369: 12524/377,

haduuza 12486/176, 12512/30°»

124B7ĺ182l

125Ü6/2711

T2497/225, 12509/285, 12510/291,

Patroozy Ondrej

12482/168, 12487/181:

12504/261, 12504/262,
12505/268, 12506/270:
12507/276, 12511/297,

12496/221, 12517ĺ329, 12519/345:
12521/363,

12497/223,

Pahrahrad,

22

12499/232, 12533/415, 12539/451»

12473:

12425/1251 124571 12490/193*
12493/206, 12494/211, 12496/218,

12587, 12608

ch
í

bsnátska

'

12392/30, 12424/118,

frznäĺšĺže 12509/285' 1251 /3 '

v

_ balgăahè 12512/300. 12524/376›
12524/318

_

12378

Patrik Ján, poštmajster

12503/253

12507/276. 12519/347

12534

12406/57

12544/473 : 12544ĺ474 a 12545/475 ,
12545/4?B, 12546ĺ480, 125477483
1254?/484 12547/486 12548/487'

florantské

12 1

~

Partinger

P““h° Ján' f1šk“B '2524/379

6

12435: 124791

12398/39

12535ŕ425. 12544/411, 12544/472.

12653

12539f454, 12541/460: 12542/464'

12487/181, 12510/291
~
„Sohiad Müntz“ 12497/225

španielske „Matton“

ta

12538/444,

125ĺ9ĺ347l

12605, 12615/547: 12617/55'»
12619/557, 12620/5591 125227565'
12628/585, 12634/6°7 12543'

12533/416, 12534f419. 12534/421
12536/434,

12519/342,

12516ĺ322l

12548/419, 12590. 12597: 12599

12531/406, 12533ŕ415.

aaahě

12504/262, 12516/324, 12532/412

12516/320,

Pernstain

Paăť ímačaraha)

2507/276, 12512/303, 12513/308,

12539/453, 12540/455» 12542/464'

126211579. 12640. 12669

12503/253

12497ĺ222

12391/24

Partinger Krištof

,2,99,23Ü_ ,E499/23,, ,2,99/232,

12534/421, 12536ĺ434, 12537/433:

12537ŕ443, 12539/454: 125931

12500/236, 12545/475

azriabaruě 12477, 12498/228,

12495/229:

.2524/373, 12525/384, 12530/401.
`2531/406, 12532/412, 12534/419,

,248Û' 12502/245, 12523/394:

~

12501/242, 12505/268, 12506/27°»
.2518/334'

12497/37: 12455* 12469*

12498/226,

12498/223,

.2515/319,

O

_ oudzia

12406/60, 12476/161,

Pernhårt Samuel

12438, 12498/226

stiahnutie z obehu

12587

12497/225,

12466, 12470,

Br

Paisohová Šarlota

12453/170,

dovoz 12520/354: 12535/423'
12535/429

falšovania

12535/428

bavorské

.

12476/162, 12483/170, 12496/22°»

pečatidlá a Pečﬂtß

_ bankﬂakľ

ruské

12541/460

dukáty

12535/42?

peniaze

124531 12473*

12487/181, 12487/182, 12498/228,

`

12406/60,

' davalváoia
12492/203

Parnassy Žigmund, úradnik

12499/232, 12584, 12608

m
es

Pack Šimon

12479, 12538/446

' dalmáhaka 12513/308

PÉEWHHÛVB

Paohauar Ján, mlľﬂár

Poľské

12563; 12581, 12583: 12534

12406/57. 12420/104
p. základinľ

nsplatné

12524/376. 12530/402, 12535/423,

at
is
la
vy

pavlĺni,

maaaavakê

'

12502/251: 12593/252

12502/251: 12503/252 1

I

I

'

12407/63, 12477, 12480,
12491/198'

|2492ĺ20o'

Petržalka,

zlaté

Pettﬂrůk,

12473'

12477,

12478'

12492/zoo, 12492/202, 12493/204,
12495/213,
12501/241,
12506/270,
12516/324,
12643
psnzijný ústav

12496/218,
12504/262,
12506/271,
12519/341,

12496/221,
12505/267,
12513/308,
12519/347,

12529/400

12 30/

Parauyi Jhzar, ba.
Pargar Jakub

.

12502/250

12615/546

5

40 1

12598

.

'
d
P , La nlngra
PEÍTOVBPHŮÍH

12514/310, 12520/354, 12532/412,
12535ĺ429, 12605
12470'

12545/4TB

(JuhDBláVíHJ

p. mesto Bratislava
inšpﬂktﬂľ

12517/331,

Petrzalka

lﬂzﬂrﬁtu

'2492/2°?
Paxa Ján, vioetavarnik a registrátor

12321, 12534/419, 12545/475
Pezinok (O. Bratislava

V

vidiek)

12348, 12380, 12383/9, 12384/11,
12387/16, 12392/30

I

12398/39

12407/62, 12413/74, 12462,

I

'2457/'B° 12514/3'°l 12517/33'›
12523/374. 12534/419. 12534/420,

:1

B59

~ 358

12556, 12585, 12596, 12602,
12653,

12414/79;

12658/634, 12668/653
Pfeffer

12469

12537/443

12523/371:

Pfeiffer Dávid, ohírurg

Pfitzner, voj. chirurß
Pfneisl Anton

12668/654

.* VÝČHP

12465

Philadelphius Jakub, matematik a fyzik

12567/276
12539/453

Phundheller, farbiar
Piattí Giuseppe

12634/610

1261?/79: 124ą2ĺ111

Fida Petar, baletmajster

Piliă ~ opátstvo

12330: 12417/371

12411/90, 12423/114. 12510/292.
12511ŕ295: 12588
12536/431

_ Juraj, mãsiar

12520/355 _

Píllaruvá Anna 12492/201_
Zuzana

9

M2452

Pipan František, ohírurg
Piringer Šebastián

písacie potreby

12629/590

12629/539

12667/651: ĺ2555ĺ5521

12668/654, 12676

Pisenbergar Matej

12532/411
12483/171

písomnosti_ falšovania.

12550f49?. 12620/560. 1?639:

12641, 12642, 12647. 12658/633.

12662, f266T/647

Ar

'
12528/393: 12529ĺ395|

" 12532/412, 12534/411. 12534/419.
12535/424, 12535/426, 12540/457

_

Pistorlus Jeremláš, úradnik

12410/68

Podunajské Biskupice,
P masto.Bratislava
Biskupice

12521/363;

12535ĺ432l

Pogendorfor, pekár

12536/434: 12537/4371
12539/453, 12542/4651

12539ĺ451l

Púhrﬁbs

12621/562, 12623/568,
12627/580, 12627/581,

12623ĺ569l

1253Ûĺ404,

12616ĺ549l

12629ĺ5B9l

12640, 12647, 12650, 12667/650,

'podvodníoi

Podhradie
.
Podunajské

12623/563, 12624/570,

12595

1249Û/i96

12475/160, 12479. 12489:
,

,

Podbrezová (o. Banská Bystrloa)

12 10/291
5

12622/564, 12634/607, 12634/608,
12634/611
12339: 12389/21, 12406/59,

12465,

Í245T,

12436/177,

12438/187,

poľnohospodárstvo

12

_

poľovnioi,
P' BŠ Bpﬂlľü

poľovníkov

P°ľBk° 12363/9: 12383/10, 12392/27,
12463,

12470,

12490/195,

12502/246. 12509/288, 12511/295,

`

12501/244,

12511f29?. 12512/303, 12513/307,
12515/325,

'

12513/308. 12517/331, 12519/348,

336

12503/253› 12506/2721 12509/285,
12509/267, 12511/295, 12511/295,
ĺ251ﬁĺ324,

12634/608

12492/201: 1249?/224. 12500/238,
I

12437, 124977222,

12501/241,

12524f379,

ĺ2525/332: 12534/421, 12561, 12555,

12418/91,

12526/356. 12526/387, 12619/557,
politická situácia V Uhorsku
_
12530/402, 12532/412

12520/356,

12392/29: 1239?/38, 12405/56,

12502/251: 12505/268, 12512/301,

12500/239,

Plavazahý oabrial 12427/132

poburovanie

12437/131

lmﬂﬂﬂ JHfBJ:1m1ľn6r 12538/447

PIBVBČ Bﬂnjﬂlin

12514/310. 12514/312, 12515/31a,
12525/351, 12541/459, 12616/548,

12627/581, 12629/587, 12634/601,

12626/576

12541/461

12492/200: 12492/203, 12507/276,

12420/103, 12424/116, 12425/123,

12613/541

Pﬂliﬂßi 12500/236, 12500/237,

_P1atb Jozef I lekárnik

12436/135,

12579, 12582. 12588. 12590, 12601,

12534/422, 12600, 12619/555:
12619/557, 12622/566, 12623/569:

12437, 12443,

výsadba stromov

12632/597

Půlßåľľ Híßhﬂl, ž. kazateľ

Plantenauar Tomáš

ãkßlkľ 12529/399, 12541/459

12411/71: 12414/76, 12414/Ta,

12490/192

12420/104, 12505/264, 12505/266,

pivovarnioí

12581

12499ĺ232,

poklad
nález
12625/574

pivovarnioi,
_
p; remeselníci

robotníci

12519/344. 12522/365, 12529/400,
12623/561: 12625/574, 12626/576,

12678, 12680

12628/584: 12667/651

12539/450, 12541/460

PÛĽÛVHÖĽW

úpravy 12475/160, 12512/302,

poistenia majetku

zriadenie, výstavba a údržba

12500/237,

12511/296, 12512/304, 12513/305,

12651

12661/651, 12668/653, 12666/654:

12527/392,

12533/114, 12531/4101 12539/452.

12619/555, 12634/609, 12634/610,
12642 _

12517/3301
12522/368, 12524/376:
12534/416; 12534/419:

v

Pisačičorá Barbora

*_

12419/96, 12425/122. 12425/123:
12486/179. 12501/243, 12501/2441
12501/245, 12502/248, 12507/275:

ĺ2625ĺ574I

12532/411

12532/59?: 12632/601, 12668/653

_ Pan (Pestovanie)

Podhradie bratislavské,
P. mesto Batislava

uájuu. 12414/T6. 12416/B6.

ch
í

Pisačič
František
_

písomný styk

12497/222, 12505/267. 12573:
12583, 12667/651

12517ĺ327l

12621/561

Píller Ján

_

12534/417.
12536/433,
12539/449,

sťahovania a prapúăťanig

12542/463, 12602, 12616/548,

12420/104, 12421/107: 12425/122.
12460, 12475/160. 12477: 124B6/179

12530/401,

12518/337. 12520/354. 12520/356,
12538/447. 12539/449, 12540/458,

12391/25, 12414ĺ76u

12529/398, 12529/399,
12530/402, 12531/406,
12534/419, 12535/428,
12536/434, 12538/447,

12611. 12620/560, 12628/586,

12520/357, 12524/377, 12524/379,
12529/399: 12530/404, 12535/427,

m
es

Piehl

12548/453

ĺ25Û4ĺ2571 12600'

12520/353, 12523/373, 12521/391,
12527/392, 12528/393, 12528/396,

12541/460, 12560, 12559, 12593,

BPPP2 6 paddauýoh 12381/15

12668/654

pivovar

12518/333, 12521/358

12536, 12649, 12667/647

12615/547. 12639. 12667/651:

12539/454

poddaní

ﬁhﬂﬁúhß 12392/27, 12619/555
Púvínností 12392/29, 12521/358,

1 2416/86: 12417/B9: 12466.

12667/651

Pfützner Krištof, pokladník 12546/481

Philippe Ján

4 ﬁﬂkrétľ

poplatky z piva 12585
'
pre vojaka 12392/29, 12521/363,

12486/179

Pfingstl Ján Michal, farár'

12424/ĺĺôl

.

dovoz

Pfaffarahufar, ba.
12655/629

12416/33;

`

aj mesto Bratislava

Br

12648,

12395/33: 124Û7ĺ53l 1241Ûĺ63'

ta

12624/571,

pivo

P

at
is
la
vy

poddani,

12516/326,

12518/336, 12519/344, 12519/348,

12526/386, 12526/388, 12527/300,
12527/392. 12541/460, 12545/475,
12549/492, 12608, 12627/582

Pﬁnsrác Anton 12490
Ferdinand 12489/191
' ľßnáo. ms. pokladnik

12502/§51

' Üﬂﬂrej 1249ü/194, 12500/239,

12507/276

,

1

361

360
12656/643, 12667ĺQ§7, 12667/650,

12549/491, 12549/495, 125591

12575, 12608, 12614/543.
dane

12405/56, 12408/64. 12426/1231
2

12647, 12452. 1 47

1/155

1

12495/217

' desiatky'
*

p. aj víno _ desiatkov é
12383/10, 12384/1,, ,23a,/,2,

1

1251g/291, 12511/295: 12514/310:

12515/314. 1251 3/34 0 . ,2520/355 1 '
12520/357,

12525/382,

12526/335!

12529/400, 12530/401, 12530/402.

12533/415, 12534/417. 12534/415»

_ ﬁavíazhy

12501/460, 12546/481. 12548/490.
12549/490, 12549!492. 12549/494.

_ ľadové

Í

1

1*

12380/7

' '

'

12511ĺ29B:

12668/655

12416/85, 12417/B9, 12525/334
ĽPÍÖSÍBĽĽF

12485ĺ174l

124B8ĺĺB4a

124BBĺ136l

12489/1901

12490/1951 12490/196:

ĺ2491ĺ199l

12494/209.

12495ĺ214› 12496ĺ21B,

1249Bĺ22ß,

12500/2381

12501/241,

stanice

12515/318, 12515/319
12414/77, 12417/84, 12417/87,
12417/90, 12425/123, 12488/184,
12502/249. 12503/255, 12521/359,

12623/567

12519ĺ3451

12526/388.

12496/221, 125277390, 12527/392,

12527/3891

12536/436, 12551/504, 12657,

12529/3971

12664/640

12522ĺ3Ď7l

1252Bĺ395l 1252Bĺ396l
12529ĺ39Bl 12531/4Û51

12533/4151

12523ĺ37Û1

12537/4381

vaduê (mokré) 12380, 12385/13,
12385/14, 12390/22, 12407/62,
12416/84, 12420/102, 12488/164,

ch
í

12527/389. 12530/4021

12532/410.

12533/413, 12544/416. 12536/435.

12608' 126142543 12614/544.

12537/437, 12537/439.

12537ĺ44Ûv

12537/441. 12537/442:

12533ĺ4451

12633/605, 12643. 12649: 126511

vyuhauia,

12540f455, 12541/460.

125Ã2ĺ4Ô51

12655/628, 12658/634. 12664/6391

P aj ﬂpúrv

12545f477. 12545/478.

12543ĺ4Ü9l

|.

I

12519/555, 12621/562, 12624/570:

'25°2'249
' VÝÍBEF

12505/267, T2599

0 mýto 12390/23,

12414/76
12392ĺ2Ô,

12392/27,

poplatky

tavernicke

12426/127, 12470,

12616/549

'

suché (cestné) 12385/14, 12414/76,

12513/3341

12526/336:

p. súdy

12506/269, 12509/285,

125591
12562 1256512539ĺ45Ûl
,2,6,, ,25,9,
,2,8,' ,,,85' ,2,9B, ,2599,

_

poplatky

5 údna '

,E380/7

12514/313.
12526ĺ387I

snemové,
p. snamy

3 /596'

tarify 12380, 12385/14,

12513/334:

,

12392/30: 12393

12542/465.

12514ĺ3Û9l

`

12519/344. 12519ŕ346. 12521/361.
12521/362, 12522/365.
12522/368, 12522/369.
12524/376. 12524/3751

'

_ Pﬂbražné

_

ľüčně åtåtü

1253Ûĺ4011

12505/2651 12505/2631

12379, 12380/7. 12355ĺ'3*
12392{28, 12393. 12413/T5.

12516/322, 12517/328.

12453

124B4ĺ173i

v

aj pgplatky

'

Í24B5ĺ176,

125Û1ĺ242, 125Û2ĺ247l 12503/2541
12504ĺ259l 12504/2611 125Û4ĺ263l

clo,
P,

12450

'

12534/418, 12540/457.

1

prístavné

12528J393, 12528/395, 12528/396,

12532/597:

m
es

desiatky

12499/230 12500/235
'
'
12512/299,
12505/265.
12521/359: 12527/3911 12527/392,

12417/37, 12417/BB, 12419ĺ96,

12420/102, 12423/174,_12426/126.

cirkevné, *

P, aj poplatky

nájom.

12626/576, 126 1

28

4'

za predĺženie záverečnej hodiny
v mestských Podnikoch 12668/654

'2623ĺ5671

p. coch? ' PUPIEĽĽY

12517/327

12499/234

12416ĺB6,

12426/129' 124

'

P aj Púšte Porto 12525/384
z potravin 12385/13, 12441,

12617/551,

12533/414, 12534/417.

12414/73,

12395/33, 12395/36, 12395/35.

,2,2,/,,;

12582, 12617ĺ550,

1253°f4°3:

12407/61, 12409, 12410/68,
12384ĺ11. 12392/251

poplatky

išăããjžši iãŽ?ãí;ił iãĺggĺŕił

ua paătuz

12529/400,

12396, 12301/31. 12105/56:

12392/28, 12392/30, 12392/31.

plavba

`

12349, 12350, 12357,

12484/173, 12491/197, 12525/381,

12529ĺ393:

ccchové

cenzus

12380/7, 12385/13,

,2655/628

mýtů 12379, 12380/6, 12380/7.
12332, 12333/8, 12385/14, 12386,

12416/B3,

1

12356. 12362. 12364. 12392/26.

12502/249.

12390/22, 12393. 12395/32:

12513ŕ30T

z porty

12623/569, 12647, 12648,

12607. 126'3/54'

12557/647, 12667f649. 12655/555
administratívne

12668/652

12380/7' 12420/102
mly nárske 12522/368, 12588 1

12610,
12613f541.
12613/5421
2615/546
1,623,569
,2,,,

12380/7

12528/395. 12531/408, 12533/416,
'254°f4551 12551/502: 12559.

miasta na vyberanie POPIBĽĽOV

'1255ÛÍ498' Izssüĺąggł 12557'
i
12562, 12563. 12593' 12604' 12608'

plavebné,
p. Dunaj

12558,' 12559,

12420/102, 12424/117, 12425/124,

12414/90. 12519/313. 12642

12534/122, 12535/423. 12535f424›

mýto
12380/7

12385/14, 12386, 12417/87,

12403, 12416/84.

12534/119,
12534/420. 12534/421.
_

12560, 12561

mastné

12629/589, 12668/652
_ nájúm

12530ŕ403, 12530/404. 12531/405:

HH Dunﬂãi.

mlyuahê 12385/14

12597, 12599, 12600, 12620/558.

*

oslobodenie

na ľade

12416/84. 12425/120. 12425/12'»

12523/395, 12529/3971 12529ĺ293l

úúmkv 12499/230

. Duna'
P
J
na kompe

12388
12392/2à,
12403.
,2,06}59,
,2,,3/7,,
,2,,6/B3,

12527/391, 12527/392, 12528/394.

`

12667/645 1 12667/651

12614/544:

12425/122

_ ,ru,en,e ,ŽBB5/,, ;26,,

Br

'

Bratislava

ta

P'
J
maatu

12667/651, 12668/653, 12669

_12424/113, 12425/120

at
is
la
vy

P°”1“tkŤ',EnE
B
.

Ar

_

trhové

12380/7, 12398/41,

12424/119, 12425/121, 12515/314

12527/390. 12531/407, 12537/439
12624/572. 12525/575. 12629/587,
12634/611

'

tridsiatky,
p. aj poplatky

clo

12379. 12382. 12383/8, 12383/9,
12384/11, 12406/58, 12426/128,

12457, 12478, 12488/187,

12496/221,
12505/265,
12508/280,
12516/321,
12521/360,
12524/380,
12526/388,

12531/405.

1249?/224, 12503/256,

12506/269, 12507/274,
12511/295, 12514/313,
12517/331,

12524/378,
12525/381,
1252?/392,
12547/484,

I'

12518/337,
12524/379,
12526/385.
12528/395.
12551/503,

ilill

II l_

_,.

___

i

íí

'

363

362

12669

Sarkenbﬂﬁh

12555, 12575, 12626/576:

'

12540/456:
2 2/466:

12379, 12460:

1243gj1BB, 12507ĺ275|

1255Ûĺ49Bl

12550/500:

ĺ255ĺĺ5Û1l

12533/415: 12534/417: 12534f41e,
12534/419: 12534/420, 12534/421,

12626/578:

125ą†/456

12668/657

povstaloí

Prﬂfﬂktůfľ 12535/425

12543/467: T2557
puuázauia
12413/75, 12474. 12514/313,

poplﬁtkľ

_ prepaąy

12535/427, 12535/423:
`

12519/343.

o b 3 voteľstva'l

sčítanie

0bYVBtEľ5t7° '

pôžičky ăuáh na

protíhabsburoké
12525/382

12524ĺ376l

12519/346,

12528/396.

12526/386'

1 2 53 1/408.
22 12534/418.

Pupuláaía 12375

Rákooího

lI 12535/430:

12534/4

dom

12532/412

12539/454. 12540/455

12540/456. 12542/465

12626f577

12544/472,

Pﬂňﬂžﬂé

Pﬂštﬂ
12407/63'
12472'
12473, Íząůaĺóą'
12483/170, 12465'
12483/171.

12543/467
_ Straty

12493/206» '2497'223' '24ããíĚãÉ'

'

125

1251Û/291;

1

I

12521/363

51

'

12522;3ŤĚ'
'253:ĺ463' Izãaã/426
12621/562' 12536/434.
12559
1254 4 '
'
% cesty.
12537/443:

12539/449, 12669
_ knihy paăhauê 12502/246

luduá preprﬂvﬂ 12535/447

puštový

'

úrad

12500/239'

12502/249,

12523/375. 12537/443, 12620/559.
12628/585, 12666/653

0

pazahy

_ půrzu, μuplazhw 12519/346,
12521ŕ36Û'

12522/BGQ,

ĺ2524ĺ379I

12524/33g'

12526/356,

ĺ2527ĺ392:

12531/4Ûß'

9

12539/449

ĺ2521ĺ363t

12534ĺ422,

12535ĺ43Ûl

12530/432: 12535/443, 12539/452.

Haakaubaah 12389/20

_

K“5t“

12389/20

v meﬂtﬂu

_ 1

p. mooto Bratls Eva

12500/237, 12530/401, 12537/441,

pütoky

12539/453, 12541/462, 12545/457,
.právna dohody

T2506/270, 12509/288

12505/267.
' 12510/291,

IRĚ13/305
12513/306' 12512/303,
12 12/299, 12512/301
'
'

12517/327'

12630/5

12516/322,

1251?/328'

12516/325,

1251?/332 ' 12518/333 ' 12517/331,

12519/347,
T2519/350,
T2520l355,
12521/360,

12656/631

Praha 12383/10, 12410/68, 12490/208

12485/174, 12492/201, 12493/204.
12495/213, 12495/216
12502/246
l 12504/260'l 12498/227.

12534/422'

12545/478,

12506f27l

pracovné tábory (domy)

12543/490,

12 16/

púăzavê
a±au±:a12519/346.
12502/247.
12514/31°'
12511/329,
12520/355:
12523/372, 12528/395, 12534/422:
12537/437, 12538/446, 12536/446›

Půătůvé

düstaqnĺky

12395/35:

12521/359,

12543/469

požiare

12525/383, 12529/400. 12533/415.
12631/594

2 2 /334, 12530/402:

p. cesty

Í
12541f459

12408/64. 12459. 12514/313»

,'

12514/310, 12514/313:

12550/498

_
Poštári a Poătmojstrl

12484/173' 12485/175' 12492ĺ201'
12507/274

12536/431

12563, 12569

pracovné príležitosti

12560

požiare,
p. aj mooto Bratislava

12550/498

Puaa: 12399143

125 u2j247 .

Pužgay, ab.

ta

Purubahý Mﬂrtíﬂl ﬂľﬂľﬂík 12433/'55
_ Samuel' študent

12539/450

12533/447'

12549/495: 12559/500:

12551/501

práca žonaká

pozootalostí,
*
p. dodičotvá; spory dedíčoké

1253?/440:
Prievidza)

12427/133,

12388, 12427/132, 12438

sodlíaoke

12536/432:
P oru b o (o

12542/466, 12615/547:

12541/462,

12623/568, 12624/571, 12626/577,
12627/581, 12628/584

Bﬂökﬂãﬂvﬂ 12392/26

12519/344:

12535/425,
12536/432,
12537!439:
12538/448:
12539/453,
12540/458,

12541/459: t254ľ/460, 12541/461,

12413/74, 12413/75

Br

a,
ãj mesto Botíslava

12496/217, 12497/222,

Bothlonovo

zásielky 12513/305' 12514/31°'

lá Í

12524/380

12542/464: 12569

12547/485

Poprad 12668/656

povodne

12525/384. 12527/392, 12533/447,

12537/443. 12539/449.

p_ vojaka _ poplatky

Půrtenhausarov

12665/643!

12535/423,
12535/423: 12536/431,
12536/433: 12537/438:
12537/440, 12537/442:
12539/450: 12539/452.
12540/456, 12540/457:
12534/422,

12519/341, 12519/344, 12521/358.

_ na uajaxu,

_

potraviny,
p. zásobovania; ceny
povodne,
p. aj Dunaj

12551/504;

12531/407, 12532/410, 12532/411,

12532/412, 12533/413, 12533/415,

12551/ĎÛ3:

p. víno

_

12389/2%

12512ĺ3OÛ'

_ z vina,

püpg

12544/473.

12339/20,
12389/20

Uhlíarka

12543ĺ4Ö7l
I 54
12543/469: 12544/472:

Stﬂníﬂß 12520/355' 'E533/415
_ ăbonúty

12542ĺ464l

at
is
la
vy

12559

m
es

_

v

II

ch
í

lll Il

Ar

_' ,1
'I

12519/348, 12519/351,
12519/351.
12519/349.
12520/357. 12520/353:
12521/361, 12521/358,

12522/368, 12522/369, 12522/367,
12523/373:
12523/3751
'§5ã†ĺ37B: 12524/380. 12524/377,
12525/381,
5 5 383' '252 5/354' 12526/386,
112526/388,
12527/389,
12527ľ391, 12527/392, 12527/390.
:Ě52Bí394. 1252oí395, 12528/393.
12528/396,
529 397 ' 12529 398 ' 12529/399:
12529/400. 12530/401,
12530/404, 12531/405, 12530/403.
12531/406,

.ll

12565

12574, 12575, 12579,

T2580,

12581,

12532: 12583:

12585,

12536,

12590,

12591,

12587,
12592,
12601,
12607,

12599,

12600,

12604,

12606,

12588,
12594,
12602,
12608,

12584.
12589
12596,
12603,
12610,

12611, 12613/541, 12613/542,
12614/543, 12615/546, 12620/558,
12630/591, 12632/598, 12634/610,
12634/611, 12639, 12645,
12666/642, 12666/643. 12667/649,
12678

úpravy 12530/403. 12548/489,
12548/490, 12549/491, 12549/492

12523/3741

12549/493: 12550/498, 12550/500,

12551/501, 12551/502, 12551/503,
12569, 12570. 12576. 12578,
12597, 12620/560, T2622/564,
12622/566, 12623/567, 12669
právo

Hzylu 12483/170, 12487/180,
12509/288, 12510/290, 12605,
12643

'

_

12406/57, 1242ü/104,

12536ĺ433' 12539/450

2 6

feudálne

'í

Í

12 13/303

5

12â16/84

12453, 12567

právo

1252Ûĺ357l

12521ĺ359l

12667/646,

12667/649,

12668/654

12488/187, 12515/314:

štátne
rovnosť pred zákonom
12414/79
taverníoke,
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Ján 12529/399
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Sarach Benedikt 12378
sarůinia ,25,7/33,' 12529/400

Schading (HeIecko)‹ 12512/303
Scherlech Florián, kr.rs. 12540/458
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12517/331,
12530/402,
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12551ĺ5Û3I

12405/59,

12413/74, 12413/T5: 12414/77*
12416/B3,

12417/B7,

T241Ûĺ9ĺl

12418/92: 12415/93' T24'3/95'
12419/95, 12419/97: 12419/95'

majetkové,
p. mesto Bratislava
spory maš
ťanov o majetky; mesto Bra
_
tislave
spory o magetký
_
manželské,
P aj
želstvá
.
man

12551/504: 12559: 12551* '2552'
12553, 12564, 12565:

12566,

12419/99' 12419/100, 12420/101:

12567. 12566. 12571:

12504/259, 12519/345, 12535/429

12572!

12421/103, 12423/113, 12424/119:

12573, 12574, 125781

12579:

12425/12g, 12425/121, 12425/122:

12580'

125831

6 mýta 12379, 12380, 12604:
12611

12426/127, 12426/126: 12425/129'
12426/131'

12427/132'

12427/1330

12427/134, 12427/135: 12428'

12430, 12433: 12453 T2454* '2466'

12582,

msdové

12584, 12585. 12567» 12590'
12562, 12594, 12595: 12596»
12597, 12596: 12599» '25°°*

72476/161, 12476/162: 12473»
1,457,150, ,545az1a4, 12490/194:
12491/197'

12493ĺ2Ü6I

12616/549:

12617ĺ55Û1

12617/551:

12494/209: 12495/212» 12495/219'

1261Bĺ552I

12619/555:

1252Ûĺ55Bl

12496/221, 12497/222, 12498/227:

12621ĺ56†I

12622/564:

12623/567!

1250Ûf237'

12524ĺ57Ûl

12492/203,

náboženské 12326, 12337: 12376
12392/27, 12396, 12529/399,

12614ĺ543l

12615/546: 12615/547:

'

12660f636, 12660/637, 12668/657

12511'

12529/400, 12531/407, 12532/409,

12616/548l

12650

obchodné

12547/486

revízie a odvolania

12477,

12511/294' 12511/295, 12512/3031

12632ĺ599:

12633/602: 12633/603,

12513/308, 12514/311: 12514ĺ313'

12Ď33ĺ604l

T2633/605:

12633ĺ6Û6I

12523/372, 12524/377: 12524/378,

12515/314: 12515/3151 12516/32°'

12634ĺ6Û7l

12634ĺ6ÛBl

12634ĺ6Û9I

12634ĺ61Ûl

12534ĺ51Í1

12639:

12524ĺ379, 12524ŕ3B0 12525/381,
12525/384, 12526/385: 12526/387,

12516f326' 12511/329, 12518/334:

12517/329, 12518/3341 12513/336'
12519/341' 12519/342, 12519/343:_

12640. 12641: 126421 12543*

m
es

12507ť276. 12505/231» '25°B/233'

ta

12508/254' 125107239, 12510/292:

12505ĺ273l

12544, 12645, 12647, 12648:

12519ĺ344l

12519/345,

125†9ĺ352l

12649, 12650: 12652l 12553'

12520/353'

12522/367,

12524ĺ377l.

12654, 12655/628: 12655/629.

12524/378: 12524/379* '2524/38°'
12525/331'

12525[3B2,

12525ĺ3831

12526/386. 12526/3Bß '2527/39°'
12523/393, 12528/395: 12529/397'

12529/400, 12530/402, 12530/404:

12656/630, 12656/631: 12657»

12553/633, 12658/634, 126591

12650/636, 12660/637: 12651:

12663, 12664/639: 12664/64°'
12665'

12666/642'

12666/6441

12533/413, 12533/415, 12534/417:

12567ĺ648I

125345419, 12534/420, 12534/4221

12535/423: 12535/424, 12535/425:
12535/427,

12535ĺ428l

12667/651:
12663/6549

125355429, 12536/431, 12536/436:

12537/437, 12537/438, 12537/4391

12667/646, 12667/647:

12667/649. 12667/65°
12668/652, 12668/653
12668/655. 12666/655»
I

12668/657
_ hraničné 12387/16 : 12 3 8 7 /17 1

ch
í

12535/426,

v

12531/405: 12531/4°6› 12532/411'

ĺ2666/643!

12539/454. 12540/455» '25*'f46°'

12424/117: 12425/12°' '2425/'24'

12542/463,

12542/4661

12543ĺ47Û!

12600'

12544/471'

12544/472,

12544ĺ473l

12532/593, 12632/600, 12643:

Ar

12537/441, 12537/442: 12539/451'

12389/20, 12389/21: †239°ĺ22*
12390/23, 12418/94: T2421/1071

12545/475: 12545/475' '2545/477'

12545/478, 12546/479: 12546ĺ45°*

12615/546,

12668/654

12625/575!

_

12459/191, 124972225. 12505/265:
12514/310: 12515/314: 12515/315:
12519/345, 12519/348, 12519/351,

12526/385:
12527/391,
12528/394,
12529/397,

12527/389:
T2527/392,
12528X395,
12529/398,

12519/351:.12524/379

výkazy

12459, 12477, 12484/172,

12501/242, 12501/245, 12502/247,
12505/264, 12506/269, 12507/276,

správy nepravdivé

rozširovanie

12637

S prievodné listy a pasy 12408/64,
12409, 12421/107, 12427/132,
12468, 12470, 12472, 12475/159,
12476/161, 12477, 12484/173,

12486/177. 12486/178, 12490/193,

12490/195: 12491/199, 12492/202:

12625ĺ573l 12627ĺ579l
ĺ2Ď2Bĺ5B3ł 12629/587: 12630ĺ591l
12631ĺ594I 12632/597: 12632ĺ59Bl

12501/242,

12427/133: 12519/346, 12519/348:

12541/461, 12542/466, 12616/548,
12617/550
7 ,
'

12546/432: 12549/491: 12550/495:
12550/497, 12550/499, 12550/500 I

12601, 12603, 12604: 12606:
12607, 12608, 12609. 12610,
1261}/541,

125ł4/472, 12545/477,

Br

12425/123, 12425/124: 12425/125*

12581,

pre rušenia držbý 12668/657
_ úpravy 12392/26' 12423/1,3,

at
is
la
vy

124ÜÔĺ61I

124u6/53'

12527/390,

12528/393:
12528/396,
12529/399,
12529/400, 12530/401, 12530/402,
12530/403, 12530/404. 12531/405,
12531/406: 12531/407: 12531/408,
12532/410, 12532/411, 12534/417,
12534/418, 12534/419, 12534/420,
12534/421, 12534/422, 12535/423:
12535/424, 12535/425: 12535/426:
12535/42B,'12535/430, 12537/439:
12537/440: 12539/454: 12541/459:
12542/463. 12543/468, 12545/475,
12545/476, 12545/477, 12545/478:
12546/480, 12547/485, 12548/487,
12548/48 5: 12548/489: 12548/490,
12549/491, 12549/493, 12549/494:
12549/495, 12550/497, 12550/498,
12550/499, 12551/502, 12551/503:

12551/504, 12557. 12615/546.
12666/644, 12667/645. 12667/646,
12668/653, 12668/656, 12668/657

12494/209, 12496/218, 12496/220,
12500/237. 12500/240, 12505/268,

12515/317, 12516/325, 12517/331,
12522/365, 12527/389, 12527/392,

12533/414. 12534/422, 12535/424:
12539/452, 12539/454: 12542/465,

12549/494, 12550/496, 12557.
12559, 12560, 12563, 12564,
12565, 12566, 12567, 12568,
12570, 12571, 12572, 12573,
12574, 12575, 12576, 12579,
12580, 12581, 12582, 12583,
12585, 12586, 12587, 12588,
12589, 12590, 12591, 12592,
12593, 12595, 12599, 12600,

12603, 12606, 12607, 12609,
12611, 12613/541, 12613/542,
12614/543, 12615/546, 12618/552,
12619/555, 12620/558, 12621/562,
12622/564, 12623/567, 12623/568, '

12624/570, 12626/577, 12627/579,
12627/580, 12627/581, 12628/583,
12629/588, 12631/594. 12632/599,
12639, 12641, 12642, 12667/651,
12668/654

úpravy a smernice

12407/62,

'12508/281, 12518/333, 12526/385,
12527/392, 12528/393, 12528/394,

12529/398, 12529/399. 12530/402,
12530/403, 12532/410, 12533/415,
12534/422: 12535/423, 12535/426,

r*"'

_ 379 _

12535ĺ43ÛI

12536/432: Í253B/446:

Stegmayer, chirurg

12532/447.
12541ŕ462,

12539ĺ450, 12540/4561

stagmillar eattrŕid, lekárnik

12545ĺ479l

12586!

12590, 12630/592
Srbsko (Juhoslávia)

12385/14

Stadler Michal, krčmár

Stankovič Matej, ab.
Stansl Tomáš

12540/456

12604, 12605

12655/629

12628/504
Stehr, výrobca piva

12460

Steidel, lekar a profesor

12521/361

Stellinå František» lekár

12505/266

Steppich František

Staus Jan, chirurg
stavebné hmoty

12466, 12433ĺĺÛ71

12491{199. 12540/458, 12573. 12504.
12614ŕ503. 12615/546. 12668/654

12512/300, 12519/351
Tomáš, šľachtio

12414/79, 12541/461

insurekcia

12392/29

privilégiš,
p. privilégia stavov
12383/8, 12335/13,

12400/44, 12421/109
sťažnosti

12315, 12318, 12319,

12320, 12323, 12326, 12333.
12350, 12392/29
Stecker Baltasár

12626/576

Ar

Steckl Ján

12408/65, 12417/89

Stefan mishel

12536f434

12531/407

Strauss, riaditeľ školy
Karol

12646

1253T/407

Vavrinec, ob.

12668/653

12547/463

Streibig Jan Juraj, typograf

12465/174. 12487/181, 12507/278,
12611, 12622/564

Streit Jozef, učiteľ

ch
í

uhorské

m
es

stavy

Stratinovič Anton, dôstojník

v

tehly 12424/116, 12477
vápno

_

strelci,
p. spolky

strelcov

Strnadt Vincent, ob.
Strodl, ob.

12501/241

12547/484_

12532/410

stroje,
p. technika

stroje

* ﬂåPľﬂ?ﬂê ústavy (polepšovne),
P E5 Pracovné tábory

12514/312,
12524/377,
12526/336,
12550/497,

12515/315,
12525/381,
12535/425,
12668/655

obchodna súdna stolica,
P obchodná súdna stolica

12520/353. 12545/475,

kompetencie

12392/27, 12395/34,

12519/341,
12519/346,
12530/404,
12544/472,
12549/491,
12551/501,
12633/606,

tavernicka stolica,
p. tavernicka stolżua

12494/208, 12490/228, 12519/345,
12520/354, 12525/382, 12531(405,

12667/651

kráľovský

12433/170

krajinský

12656/630, 12656/631,

12657, 1265 9

mestský,
p. mesto Bratislava

aúú

Poplatky 12633/603. 12634/607.
12640. 12641, 12668/656, 12676

súdy

VÍŠEĽPÛVHHÍB B vypočúvanie sved

'

ătatúty, smernice a úpravy

12518/334,
12519/344,
12524/380,
12541/462,
12548/489,
12550/500,
12619/555,
12674

12529/393

vojenské,
p. vojsko

12579/343: Í2519ĺ344
12655/629

denuncianti

Pr1ßﬂhv_ 12513/307

' Eﬂﬁmípanska stolica (tabuľa)

sudcovia

12541/159,

12427/133, 12459, 12469,

12519/343. 12319/344, 125207354,

12512/301.
12519/343.
12525/384,
12543/467,

12525/384, 12527/390,

12416/B6, 12418/91, 12420/104,

12524/377, 12524[379

12533/416

12666/643

Straulin Hieronym

125TÛ/291

12512/301

~ Kráľovská súdna tabuľa

Strasser Peter Ernest, továrnik

12521/362, 12524/379,

súdy

12534/420, 12652

12525/382. .

Strassmann Jakub, knihriasač

piesok

12540/455

ﬂůﬁaíßtvﬂ 12406/59. 12423/113.
ľ2424f118, 12460, 12461,

12456

12514/312, 12517/327,
12519/345, 12519/3461

12549/491, 12616/548, 12616/549.
12632/600, 12633/604, 12633/605,
12634/607, 12634/608, 12634/610,
12634/611, 12639, 126 5 5/629,
12657,'126 65, 12667/646

12485/175, 12510/291

Sučany (0. 1')

12545ĺ476

kamaň 12414/17, 12510/291.

12534/422

súboje

12496/219, 124982229,

12527/391, 12538/445,

12615/547, 12626/577, 12648

Stojanovič Martin, praporčik

Strasburg (Nemecko)
12565

_

12392/30, 12398/39, 12408/64,, 1

12619/555

Strassarová Anna, typografka
12668/654

_ zryhiua 12509/287, 12510/291,

12350. 12387/16, 12389/20,

Stats Michel, krejčir

drevo,
p. drevo stavebné

12539/452, 1262?/583

vidiek)

12389/21, 12390/22, 12390/23,

12419/96

Stoller Jan.Juraj

12502/251

Stupava (o. Bratislava

12497/224

Stöger Michal, typograf

starhbaur František, mlynár 12505/268

12533/416

12476/160, 12481,
12491/199, 12492/201,

12475/159.
12484/172.
12494/204,
1250?/276,
1.2519/342,
12521/361,
12524/380,

12408/65, 12414/79, 12417/B7,

Stigler

12486/178,

_ trsßty 12452, 12466, 12411/155,

. 12425/120, 12508/283, 12594,

Stará Gala (0. Dunajská Streda)

Staremberg Jozef, gr.
T2563

Struna Anton

12546/479

Stetner Jozef, podnotár

12330

12493/20?

12546/479

Stanslová Anna 12666/644

Stará Ľubovňa, hrad

ochrana

Ignac 12546/479
Jozef

12425/121

_

výsadba

Br

ÍŽ545/477:

p. aj poľnohospodárstvo
stromov '

ta

12542ĺ4Ď3: 12542ĺ465l
12543/46?l 12543/469: 12543/470,

01201111.

12535/424

at
is
la
vy

3781

_

12519/342,

12523/371,

12538/444.
12548/488,
12550/496,
12551/504,
12668/656,

kov 12434. 12460. 12486/178,
12494/211, 12506/270, 12507/274,
12509/286, 12510/292, 12515[319

12535/429, 12562, 12563, 12565,

12566, 12567, 12569, 12572,
12573,

12514, 12575.

12577,

12573,

12579,

12584.

12533,

12586, 12588, 12509. 12590,
12591, 12592, 12594. 12596,
12597, 12598,

12599. 12600,

12601, 12602, 12604, 12605,
12606, 12607, 12608, 12609,
12610, 12611, 12613/ 5 41,

I 5'

300

381

Juraj, ob.

12493/205, 12516/320

Szebová alžbeta

12491/198, 12503/255

12614/5441

12615ĺ546:

rodné l isty

12615ĺ547i

12616ĺ549l

12617ĺ55TI

125591 12560,

12562,

12563,

12610/552.

12Ď19ĺ555l

T2619ĺ557l

12566,

12567,

1262Ûĺ55Bl

12621/561.

12622ĺ564l

12564, 12565,
12568, 12569,

125761

12571,

12623ĺ567l

12624ĺ57Û:

12625/573.

125721

125731

12574:

12575!

Szákoly, geomater

12626/5761

12627ĺ579l

12628ĺ533l

12534,

Szalay Jozef

12629/5571

12630/591l

12631ĺ5941

12591,

Szalayo?á

12632ĺ5991

12632ĺ6ÛÛI

12632ĺ6Û1I

12576, 12580, 12581,
12585, 12589, 12599:
12592, 125931 125971

12613ĺ541l

12633ĺ6Û6,

12634/6ÛT1

12634ĺ6Û81

12621/563.

12634ĺ6Ů9I

12634ĺ61Ûl

126391

12626ĺ576I

12622/564, 12623/569:
12523/534, 12630/5911

12640, 12641. 125421 12643'

12631/5941

12643,

12644. 12645: 12646' '2647'

12667/651:

12568/652, 12668/6531

12543, 12649, 12650. 12651.

1266Ûĺ654I

12668/657

12653,

o službe

12655ĺ62B1

12655/629. 12656/6301 '2555f53"

12634/610,

12553/534, 12659. 12660/636.

1266Bĺ655l

12660/637. 12664/639' 12664/64°'
12565, 12667/645. 12665/6551

sobášna líãtľu

zasadnutia '124331 124501
125Ü6j273, 12533ĺ4441 125671

12655/620, 12655/629. 12664/639

o ăľachtickom PÜVUÜE

zisťovanie otcovstva

úmtné listy

12668/656

zupuê 12300/T. 12643

125591 125521

m
es

12630/593.'12631/5941 12632/597'
12633/603. 12634/61°

12512ĺ3Û1

_ 6 00000100 12615/547
_ ,ýučuè listy 12566, 12591.

zo Svätého Jura a Pezinka grůfí
12391/25

12597, 12600, 12609, 12613/5411

svedectvá

12621/561, 12623/568. 12632/5991

12633/602

12633/602, 12633/603, 12634/608.

uhuduby 12617/550, 12632/598.
12632/599. 12632/600. 12633/602,
6 /609 12634/610

1
1ŽŽãĺĺĚ?Ť!
1ã6Í: 1 12667/6461

'

12567/540: 12667/649. 12667/651»

125571

12615/541. 12516/5491

12618ĺ553l

12632/597. 12632/595» 12633/6021
12633/604. 12634/609» 12634/610.
12634/611

Ar

D ,,,,,, 112600, 12661/641.
126601654. 1266E/655 'ŽÖÔÛÍ557

12407/62, 12425/121, 12591

12536/431

Šarišská stolica

12526/386

12418/91

Šarišský Potok (0. Prešov)

Šaăzin (0. Senica)

12530/446,

12668/652

Šenkvice (0. Trnava)

Szegedi František. 12361

Šapáuek Ján 12532/412

Széchényí, gr.

Šimko Amadeus

12523/370, 12528/396,

12422/112
Štefan, gr. 12414/70
5262613 12495/212

Székelyovú Klára

= p. aj mesto Bratislava
inšpektori

školy

12508/EBI,

12510/292, 12514/309, 12514/310,
12524/377

12434

organizác ia a osnovy
12509/287 , '2510/292, 12514/310,
12518/338 , '2519/350, 12524/377.
12524/380 . '2525/381, 12526/386,

T2392/30, 12398/41,

12471ĺ154, 12519/352, 12625/575.
Szeleczká‹ Haurachova Rosina
12410/67

12520/396, 12535/424, 12535/425.

12540/455. '2545/477, 12546/481,

12496/220

' KET011 PTÛÍESDP

12398/39,

školstvo,

12643. 12652

Szeleczký'

12389/20

12549/491

Šintava (0. Galanta)
12413/75

Székesfehervar ($toličný Belehrad)
(Madarsko)

12524/379

12550/499, 12613/541,
12425/125

_

povinná dochadzke

12666/642

12535/425

p. aj mesto Batislava

zachovalosti

Szendrey Benedikt

12 5 2 5/ 3 83' 12 5 26 /385' 1 2 52 6 /386'

125571 12617/550'

12634/609. 12667/643

1

12615/5461

0 meătianstve

Šamorín (o. Dunajská Streda)

12566/642, 12666/643. 12666/655

ch
í

12553/553, 12660/655. 12675
15

,2592

12387/16

'
Michal, pekár 12503/252
Szelepchényi 12407/6,

12634/611, 12639, 12643.

v

domovská list?

krstn

12615/546

Šaľa (0. Galanta)

T2388/185

T2529/397. 12683
Juraj, sb. 12416/85, 12417/09,

0201026 12426/126. 1266B/555

12591, 12652/575. 12632ĺ601.

ﬂ'

12668/653. 12663/654»
12616

Š

12543/467, 12550/497, 12643,
_ 12660/655

12615/5471 12633/602,

T2443, 12449

12519/351

Szeged_(Hadarsko) 12525/381,
12525/3841 12525/384, 12530/402,

126431

p. aj mesto Bratislava
matrič
na agenda 12419/96, 12633!6o4.`
12633/606

12668/657

Sultanovič Kazimír

12483/171

Szedliczov dom

ta

12654,

Szakal Michal

Szapary Jozef, gr. a kr.ra.

12533/603, 12633/604, 12633/605.

Szünyögh Ján Juraj

at
is
la
vy

1 2#23, 125571

Br

T2513ĺ542I

12524/380

Sriemska stolica

12627/579

Szentiványi František, tavernik
12637

Szentiványi Pavol, profesor

„Synopsis practice aut potiua EIBEBHP
za in decem Puncta divisa...'
12529/399

_ Juraj, geometer

Sãentmihålľĺ Jãn

12519/3431

12521/359. 12521/362

12544/474

12532/412

sziget tuaăaraha) 12536/434

szuahlay Jazaf, učizaľ 12512/301
Szo bathely (Madarsko)

Szabó Ján 12543/469

školy,

Szombathely Juraj

12526/388

12391/25

szuhaj Šuafhu 12400/65

školy

12526/387, 12526/388, 12528/393,
`

12545/475:
12657

grafická

ĺ2545ĺ4751 12543/490,

12

Juzefgkå V0

528/396

jenská akadémia

12545/482

' študenti 12421/'U91 12425/122:
12426/126 ' 1242 7 /1 3 2 ' 12 43 0,
12471/155, 12472, 12473, 12474,
12

479, 12480, 12405/174,

12455/175* '2457Č†3" 'E493/2°*

_

12499ĺ231ł

12500/237!

12§Û2/ŽĎÛ,

12502/251,

12502/2551

125ÛTĺ2TBl

ĺ25ÛBĺ2B4l

125ĺÛĺ29ĺl

12513ĺ3Û6l

12517/331:

12519ĺ344I

12524/379!

1252Bĺ393l

†2529ĺ4ÛÛ|

12531/405:

12533/413:

12534ĺ4ĺ7l

1253Ûĺ435I

12546ĺ4Û2I

12549ĺ493l

2591 12592 12593 12595
12590, T2599. 12615/545»
|

I'

Í

Í

12617/550, 12618/554, 12625ĺ577l
12627/530,

†2651, 12663/553

_ výchova

Šhôti 12499/234
ăľachta

'

12519ĺ343l

12519ĺ34BI

1252Ûĺ35TI

12521/350:

zdanenie

1?521ĺ36Ûl

1252ĺĺ3Ď2l

12522ĺ365l

12392/27, 12392/28: 12392/29»

12522ĺ356I

12522ĺ36Bl

T2523ĺ375l

12392/30, 12407/62: 12407/53»

12524/377!

12524ĺ379I

12525/BBÍI

12410/67, 12417/B7: 12413/921

T2525ĺ3B2,

12525/3531

12525/334:

12526ĺ3Û5l

12525ĺ3Û7l

12526/388,

1252?/309,

12527/3901

12527ĺ39Íl

12527/392:

1252Bĺ395l

12533ĺ4ĺ5l

ĺ2534ĺ417l

12534ĺ41Bl

12535ĺ423I

12542/466:

12§45ĺ479l

12547/405.

1254Sŕ49Û:

12549ĺ49ĺl T2593:

12496/218, 12499/230, 12533/415f
'

12501ĺ241

Šopron (lačarskoĺ

12315: 12333:

12333/3, 12383/9, 12333/10:

125ug, 12632ŕ601, 12633/602:

12364/11, 12355/13: 12392/27'

1z533;ó04, 12634/609, 12647

12392/30, 12399/42: 12400/45l

12424/118, 12427/134. 12453/'71

124a9/laa, 12493/205. 12494/209.

učítslia a profssorí

12339/21:

T2422/112,

12466, 12461, 12499/233:

125ŮÜ/237!

T2501/241:

125Û2ĺ25Ûl

125Û4ĺ259l

125Û6ĺ272l

12510/291.

12515/323, 12522/367, 12530/403.
12541/461, 12565: 12624/57"
12625/575: 12640» 126421 12553'
12654, 12655/628, 12657:

T2512/3015 125T9/3415
12520/356. 12521/361.

125ĺ9ĺ35Ûl

12524/377f

12524ĺ37Ûl

12526ĺ3BTl

12§2Ďĺ3BBl

12§27ĺ3B9l

1252Bĺ396I

T2535/426:

12§36ĺ431I

12536/4331

Španielsko

12536ĺ436I

12537/437:

12537ĺ441I

1254Üĺ455l

12544ĺ474l

ăpiaaáž
12468,1254t/461
12511/298,12542/465
12535/427:
12539/454

12539ĺ#5Üł
12545ĺ475l

12545ĺ47Bl

12546/479:

12547/484:

12549/495:

12550/49?

12660/636

12522ĺ366,

Šopronaká stolica

_
unívarsl

12485/176:

12439/189, 12493/207
12535/425

12543/469'

ch
í

_
university a akadémia,
p. aj jsdnotllvé nsstå

12623/569, 12631/594, 12633/602,

125,9/344' 12519/35;

T

zástupcovia

±abax,

12516/324, 12528395, 12542/465,
12594, 12590, 12605, 12615/546,

12414ĺ75l Í2435l 12499ĺ234l

12323, 12392/27

"

12395/34
Tara Ján Patar, ﬁôstojnik

12542/455: 12551/502, 12566,
12596
_
_

tsohníka
stroja a pristroje
12510/289. 12513/307, 12520/353,

Talhsina ma. zástupca
mali ni

12520/355

H
,
1254Ü/458' 12653
Taliansko

12571

5

12623/568, 12668/653, 12668ĺ654

454,

Taícknar Jozef

12401/47' 12475/159'

12405/56

Teltzer, ab. 12550/498

12532/411. 12534/419, 12534/422,

Temeãvár (uačsrsko)

12545/478, 12546/480, 12596
22603
i

12654

Talakesy Michal

12482/169. 12487/182, 12489/188,

Tarnovsský, poľský gr.
Tatarí 12401/46

1244?

12522/367' 12526/385' '2534ĺ418'

12 39/

_

12515/315,

12523/375, 12542/465, 12666/644,
12667/649
Tsmašvárska stolica ~12490/192
Tarssssn (Poľsko)

12534/419

Ãtﬂﬂåﬂ

tavsrníoka stolica

12399/42,

12420/103, 12427/133, 12427/134,

mmupuuw WBWHB

mßvno

12531/407. 12537/437. 12539/450:

ăzátni zamestnanci,

_ inštrukcia ,2317

p, aj kråľovski úradníci
12422/112

tavarníoko právo

12523/373' ,2523ĺ375' 12536/436'

Tﬂuﬂlí

_

12325, 12514/311,

12619/555

12501f241, 12506/271 l 12511/2 92:
125102335, 12510/337, 12519/346,

waahMma1öößm,

12542ĺ466, 12548ĺ49D, 126Ü9:
12515/546, 12615/554: 12525/577'
12527/530, T2667ĺ651

12309, 12310, 12311: 12312,

12313, 12314: 12317. 12320,
12377, 12508/280, 12509/285,
12510/290, 125161924, 12542/465,
12568, 12605, 12642

Taubiugar lstaj 125377438

ăpürt _

štatistiky

12304, 12305, 12307, 12306,

p. aj obchod a tabakon

m
es

12409. 12416/91. 12419/96»

zasadnutiat 12301. 12302,

126677650
Švédsku 12538/444

12420/104. 12490/194. 12492/20°»

Šuka Štefan

P BJ krãľovﬂki úradníci

12509/286, 12519/352, 12574,

12383/8, 12384/12: 12392/26»

12317

hlavní tavernioí; kråľovskí
úradníci
vícstavarníci
12392/26

Švajčiarara 12458, 12509/285,

12346: T2373: 12380/7'

' Ütůtůﬁľ

_ úradníci,

12477, 12503/252, 12510/292,
12512/303, 125277392, 12534/422'
12574

SP0?? 3° ãľa°ht°u

12533/445

12659

Štajaraku (Rakúsku) 12409, 12465,

. _ apuzy s msstami,

12516/337.

12547/485, 12551/501: 12546:

12416/86, 12423/114

12492/200

12477,

12505/265, 12538/444, 12539/450,

Štvrtok na Ostrava (0. Dunajská Strada)

alužby maatu 12398/39. 12421/90:
12418/91, 12419/96: 12421/'°B›

125ÍÛĺ334l

12535/425

P äĽ°1ﬂ*'° ' 5*“ﬁ°H*í

12537/441, 12545/477

p. mestá

revízia sporov

12515/315

12519/345. 1252†ĺ353› 12526/385'
12532/412, 12533/416: 12535/43°'

12513/333:

_

študijný a literárny inštitút

12426/129' 12453, 12513/307:

12517ĺ331l

12523/395:

~

.

ătipsnﬁíá

_ studijní díraktori

študenti,

12523/394: 12549/493

v

1

_ 333 _

'

at
is
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vy

12494ĺ2'Ûl

Í

Br

382

ta

àê

Ar

F

' p°P;atk3'

_
P. ;op1atky taisrnioka

Targarst (Juhos1ávía'?)

12534/422

Tarahuvå (0. Žilina) 12546/480
Tsrst (Taliansko

12516/320,

12522/368

Tassaron, francúzsky smígrant
12529/398

F

335

334

testamentárne _ odkazy pre
mestü
.
.
63
tislavu H Jůhﬂ zarladenla 12623ĺ5
11/71

haazamauby 12388, 12410/67, 124

12416183. 12419f'°°* 12423/115'

.

,2667/645 ' 12667/649. 12667/65'*
efemarĺd

12515/312, 12545/477. 12570»
12615/547. 12623/565

kalendárov

Thaly František, magister agazonov
12409

12464

Tiefdrunková Anna

Tiaffaubaah, ba.

12486/177
12653

_

títulovanie

PPEŮPÍBF

12499ĺ23Ü1

0125311441. 12540/455
tlač,

_

ĽFPÛSTHÍ1

12475/159. 12499/234* '2525/33*'
12526/391. 12526/395* 12579'

_

aauzúra 12463, 12466. 1247'/'54
12477, 12480, 12401. 12432/'59*

,2,87/TBÛ, 12487/181, 12407/182.

12489/190. 12490/194, 12493/204.
12505/266, 12506/273: 72507/274'

12509/285. †25†3/3°5 12514/313'

125262386.

T252Ďĺ3BBl

12527ĺ3Û9l

1252Bĺ3931

12523ĺ395l

T2529ĺ399I

12533/4141 12534ĺ42ÛI

12535ĺ424l

125361431. 12536/435.
12537ĺ442l 12539/453.
12543ĺ4Û?l 12549/493.

12537ĺ4391

12Ď16ĺ54Bl

12667ĺ647I

Ar

12Ď14ĺ543I
'I

12517ĺ329l
12521ĺ361l

12532ĺ4Û9I

12551/503. 125351

1

'
12Ď32ĺ598l

knih 12479. 12481, 12466/179.
_ 12439/183: 12493/2041

12501/242.

12506/273. 125°7f274* 12508/284.
12513/305. 12513/305' 12513/307.
12514/309. 12515/314* 12515/317.
12515/326, 12517/3271

12517ĺ32Bl

12517/330,

1251Bĺ335I

1251Bĺ334l

12513/}36, 12519ĺ343I 12519/349!
12520/355, 12520ĺ356l

12521/361.

12521/363. 12522/364»

12523ĺ37Ûl

12523/372, 12523/374»

12524/380.

12525/332,

12525/333:

12526/386.

12525/337, 12526/383:

12527/3391

12527/391. 12527/392* 12528/396.
12529/398,

12529ĺ399l

ch
í

125T9ĺ352l

T2515/316. 12515/317.
12516/320. 12519/351.
T2523/374. 12524ĺ3BÛ!

12515ĺ3131

12512/303. 12513/307'
12518/333. 12519/35'*
12528/394. 12525/395*

12532ĺ60Û

T2526ĺ3B51 12527/390

12515ĺ314l

12512/299. 12512/30'*

12526/573, 12632/5071

Tissa 'I rieka

12584

novín

12511ĺ298I

12512/302:

12622/564 12

Tisovec lo. RímHV5kÉ S°Ü°ta)

9, aj remeselníci

12508/264. 12509/255' 12510/292.

21/ 63
12617/550. 12É;Ě;ĚĚ; :ŽĚ24/§72'

6
T2534ĺ413

letákov

1250Bĺ233l

12591' 12;99, 12601. 126111

12496/217

_

125Û4ĺ262l

12507/278, 12508/280.

12544/474

12550/49?

12533/415: 12614/543,
12618/554: 12626/576

12543ĺ467›
12595!

ta

Thiell, knihviasač

125ÛÛĺ235I

m
es

Theresello František

12467/181. 12457/152*
12503/252. 12504/26"

12511/294. 12511/297»

Thasus Juraj. mydlér T2490/196
Theodor Michal: Ûb'

12485/176. 12456/177'

12529/ÔÜÛI

12532/409. 12532/41°' 12532/411:
12534/419._12537/“Z1 12538ĺ445l
12543/467, 12549/493. 12549ĺ494l
12550/500. 12551/501' 12595r
12602, 12605. 12610» 12511'
12614/543. 12616/543* 12621ĺ561l

12616/548,

slovenská,
p. aj tlač novin.

T2508/279

slovenské

12550/497, 12550/500. 12594,
12614/543, 12618/554

12513/306, 12519/342,

12519/346. 12519/352. 12525/382,
T2526/387. 12527/390, 125277391,
12528/393. 12529/398, 12529/399,
12531/405. 12531/405, 12532/412,
T2534/419, 12534/420, 12535/424,
12540/457, 12543/467, 12545/475.
12633/602, 12633/604, 12633/605,

snemových artikúl
12524/379

súpis

12524/377,

12459

učebníc,
p. mesto Bratislava
učebnice

12634/608, 12634/609, 12634/610,

_urbárov

12634/611, 12667/54?._12667/648,
12667/649. 12667/651
„Hungaria " 12415/81
„Magyar Knrir“

12520/354.

12524/380, 12525/381, 12525/382,
12526/386, 12527/390, 12529/400,
12594. 12614/545

Br

12491/199

rozširovanie

12527/389, 12531/406, 12532/409,

12437ĺ13Ûl

v

Teümer Ján. mýtﬂĺk

12463, 12471/1541

12477, 12485/174: 1243 5ĺ175I

12545/477

12529(398, 12537/442, 12631/595

konfiăkáci a 12463, 12485/176,
1 2512/299, 12525/383, 12526/385,
12526/386, 12526/387, 12526/388,

konflåkﬂvﬂﬂłﬂ

12513/308,

12519/342: 12525/332. 12527/391

12668/654
_

P. tlač

12419/97. 12541/460

povinné výtlaöky

12667/648, 12667/651, 12668/653,

125 36/436

habenie,

plátna

12634/609. 12634/610, 12634/611,

126 68/652

12425/121, 12435. 12439/159*

Teăin {Slieesko}

T2633ĺ603, T2633/604, 12634/608,

at
is
la
vy

Era

VÝĽHEF

školy

12500/237
12532. 12534. 12599:

12602 12603 12605 12610

'
'
'
'
12611, 12612, 12613/541,
12614/543. 12620/558, 12622/564,

12526/385

12531/405. 12534/419, 12534/420,

12631/594, 12632/597, 12632/600,
12632/601, 12633/602, 12633/603,
12634/610, 12667/651, 12668/653,

12535/424. 12535/430, 12667/648,

12668/654

12667/651, 12668/652

zákaz

„Real Zeitung der Politik, In
dustrie und Landwirtschaft'
12528/396

12502/246,
12513/306,
12519/343.
12523/374,

„Pressburger Zeitung"

12414/78,

12415f81, 12526/387, 12527/391,

roľnícke
slovenské

12667/651

12626/577

12511/294,
12519/342,
12523/372,
12525/381,

12526/387, 12527/389, 12527/392,
12529/399, 12529/400, 12534/420,

T2549/493, T2633/602, 12633/604,
T2633/605, T2634/608, 12634/609.
12634/610

12540/457. 12548/487. 12548/488,

12509/288,
12518/335,
12520/355.
12524/380,

12525/382, 12525/383, 12526/385,

12519/351, 12545/475,

spravodajstvo 12533/413,
12533/414, 12533/415. 12533/416,
12534/420: 12534/422. 12535/428,
12535/430, 12536/431, 12537/439.
12537/44 2 , 12539 /450 , 12539/453,

12476/161, 12501/242,

12534/422. 12538/445. 12543/467,
12602, 12632/597
tl

účiarne 12499/234, 12503/253,
12515/315, 12516/322, 12516/325,
12519/341, 12526/387, 12527/391,
12529/397. 12533/415. 12536/431,
12605, 12610, 12611, 12612,
12613/541, 12614/543, 12617/551,

12619/555. 12620/558, 12629/588,

12522/564, 12623/5671
12531/595, 12632/597:

12631ĺ594l
12632ĺ598I

„Staats und linieterialeeitung'

12632/600, 12632/601.

12533ĺ6Û2I

12529/400

'

12631/595, 12634/609, 12667/648
uni?arzizuá 12521/361,

337
_ 386 _

na výrobu pušného prachu a aa

12399/42. 12401/47

na kovové nástroje
Lanaitzerova

12518/335:

12519/349, 12532/411, 12632/597

12538/447:

12539/454: 12540/453, 12543/463
_Toparcz8r

12537/440

Turhay Eliáš, Knieža T2626/577
Tůrkos Adam

12536/435

ůrﬂůﬂĺľ

12426/ĺ31I

Ar

T2500/235: †25Û2/2451 12519/343'

12531/407. †2534f417 12534/422*
12537/430, 12540f458. 12541/461,
†2524f572,'12668/654

pa Ej Sﬁdﬂﬂhrãdﬂkﬁ

12470

Traubanbrunnar Jozef 12500/236
'
Trammal Juraj, lodnik 12609

T”°“5i“”B*“
12546/460 ““°1Í°“ '2*72* '25'5/325'

12521/361
12519/3431

12501/245. 12513/305.

12516/322. 12519/352. 12521/361.

v
F

12535/430. 12539/453.

župan

12364 ,

Trenčin 12392f2T, 12404/52. 12407162,

12418/91, 12481, 12490/195,
12502f247. 12503/264, 12523/373,
12530/403, 12581, 12591, 12643,
'EÛGBÍÚ54

Tranaa Ján, továrnik

trhy.

12522/363

,

P aj maat o Bratislava

12530/401,
12530/404. 12531/408,
12534/418, 12534/419,
12535/424, 12535/425,
12536/434, 12537/438,
12550/499, 12551/503.
12528/395,

.

trh?

12530/402,
12533/414,
12535/423,
12535/427,

12538/447.
12562,

Triklln

*

1
tridaiatky

12495/212

Trischitz František' zlatnĺk

1266 6 6

7/ 4

TTHHYH
12316:12384/11,
12346. 12376.
12383/B
12383/10,
12392/27,
12392/30. 12398/39, 12399/43,
12400/45, 12407/62, 12408/65,
12409, 12413/75. 12414/79,
12418/95, 12426/128, 12427/134,
12449, 12475/159, 12502/250,
12502/251, 12504/259, 12506/271,

12507/275. 12519/345, 12521/362,

12529/398, 12537ĺ437, 12537/443,

12584, 12585, 12587, 12622/564,
12641, 12644, 12645. 12646, 12649.
12652, 12653, 12655/629,

12656/630, 12657. 12658/634,
12660/637, 12665, 12667/648,
12667/651, 12668/652, 126661655
~ univerzita

12502/250,

12502/251, 12504/259. 12506/271,
.12507/275, 12507/277, 12503/234,
12510/293, 12523/372'
Trnka Václav, profesor madiciny
T2524/378
Troat Matej, ma.ra.
Trückl Krištof'

12470

12388

Tübingen (Hamacko) * univerzita
12566

Turbílius Karol

12482/169,

12464/172. 12487/180, 12596

12615/547. 12615/549. 12630/592.
12632/598, 12667/648. 12663/652.

12565. 12567, 12579. 12582, 12584,
12593. 12608, 12625/575. 12640,

12641, 12643. 12646, 12650, 12652,

Tﬂrßi 12383/10, 12392/26, 12398/39,
12398/41, 12400/45. 12401/46,

12668/657!

12653. 12656/630, 12665, 12668/654

12401/47, 12407/61, 12407/62,
12408/65. 12410/67, 12413/74,

12529ĺ393I

ch
í

ua čuhuládu 12509/267.112521/362»

__„a 666666 a pziaazu 12498/229.

,aôoß

_ na taztíl, aúkno 8 vlnu

12530/494, 12630/§92, 12Ď32ĺ601,

ua farby 12631/595l 12634/51°

12539/452

12583, 12614/544. 12655/655

12519/352, 12521/359, T2530/401:

na cukor,
p. oukrovar?

zăírovaníe

12540/457, 12543/470, 12550/4981

12514/310, 12514/311, 12519/351:

T?ﬂﬂBF1?ﬁﬂiH:

12515/315: 12620/558.

12536/435, 12539/451, 12540/455.

12501/245, 12509/286, 12510/293.

12425/121

12522/368

12500/239. 12518/335: 12535/4271

zuvárua a manufaktúry 12424/116.
12499/234. 12500/235. 12500/2361

na bavlna

T6301

12634/603

Trﬁttnﬂr Jån Tbmåå, knĺhtlůčíﬂr

m
es

T2433/TB6

12667/651, 12668/653. 12530

6

125,,/298'

na ăkrub 12534/417. 12537/441.
12632/599. 12633/603
_ na ňabah 12414/76. 12426/126.
12426/129, 12433/170. 12486/179.
12496/217. 12498/226. 12493/223

12479

'

Tranpaoiua, apavník

12524/379:
I

na aviatidla
125191345

Tóth, ăľaahzíu 1253?/430
La Tour, francúzsky voj

12679

125o9ĺ285

na aviaćky

Turzz Laúpúld, ráuhujič 12519/345

Jozaf

12629/587, 12630/592, 12667/648,

ua ahruàa 12623/569. 12627/581

_ Prantíăah 12419/99, 12425ĺ121

.

12623/569, 12624/572, 12628/586,

na spracovanie GIEVH

.12505(266

12524/380

12549/456, 12541/460, 12543/468

ro
základlnľ

'

ua ulaj 12539/452, 12539/453.

na
_

12524/379

12546/455. 12606. 12615/541.

12512/300, 12512/304

12404/53

Tuahúuako [Taliansko]

5

p. poplatky

1

ua 6666 12525/384, 12531/436

I

12427/132

p. aj maato Batialava

zriačovanie

12529/400, 12530/404

_ gríăuur, prokurátor 12487/182

ľ25ĺ7/332,

12519/344 'T2519/352

12522/365: 12551/5011

12521/361

na plátna

12610, 12654. 12636

TErok,`ma.rB 1

12518/333

12653

_
ua parfumérlu

Ján, ua. fyzihua 12502/247.

Tornaator Dávid

' BHHČĽDVHHÍE VÝrDbkDV

_ na papier 12423/115

124,9/100' 12437/130

Tornayová Šalamúna

12512/300

,r,d5,a,k,_

Br

Tomko Hiohal, gaomater

na mYd1°

1263;/594, 12667/651

12519/346. 12525/382. 12542/466

ta

Tolnay Řlazandar, vataninár

1 Hiﬁrv 12511/294. 12516/324.

ua uafzôua 12416/66

12531/406, 12532/410, 12543/469

12539/454, 12544/474, 12622/565,

at
is
la
vy

na hrnßﬂ Ľ°'°'é '25'5/323

125231372. 12529/396. 12530/4041
T62611 Imrich, gr.

_

I'

12679

12413/75, 12430, 12453. 12458.

12522/365'

12408/65, 12439/188, 12502/248,

at“ 12423/,,3

' ““ '

' na 'ýr°bu fajak
_

12504/263. 12516/320. 12539/451.

1 6
12535
_ 42

na výrobu wlnﬂfãlﬂﬂö V99?
12511/296, 12512/300. 12512/301

12560
tridaiatko Tý úra
_ d

12363/9, 12392/30,

12407763. 12519/343. 12535/428.

12462: 12464: 12468, 12470 Í

12471/154, 12471/155, 12472,

12475/159, 12475/160,

12484/172,
12485/174, 12485/175, 12465/116,

12486/1842 12488/186, 12500/235,

12502/247. 12503/253. 12503/255,

_

388
125Û7ĺ2T7l

125Ü9ĺ2aBI

12511ĺ295I

12511ĺ293l

12512/302. 1252ĺĺ363l
125232372. 12524/379.

12522ĺ366l

12525/352:

12525/383:

12525/3841

12525ĺ3B81

12541/461, 12543/467. 12549/493.

12451, 12453. 12454: 124551

Iãããf/4?;'7;25Ťgg$§9',;Ě$5'/fE2;7

vanha Ján 612498/228

12:22' 1ŽĺŽ;' 1ŽÍ7u' 12414:

12570: 12570: 12500: 12502: 12504:

V“°“1“5°” Š1“°“ '2522/359

12

1

I

12529ĺ393l 12529ĺ4ÛÛl

12529ĺ399I

12535/423. 12535/424.

12535ĺ429I

12521/563, 12627ĺ581›

12536/433. 12537/44"

1253Bĺ446l

12615/546

12465, 12479: 124311 12484/Lzãä
12437/181, 12457/163' 12497
'

12504/257. 125°5/255 '25°5/257'
12508/280, 12512/301. 12519/3451

'

1

,

§

ká kráľ vská kancelár H

12336, 12343. 12439: 124451
12457/182, 12487/183:

12413ĺ75

12395ĺ35
12527/3911

4

1

_

Uhorská kráľovská komﬂra

12342,

12385/13. 12392/26» 12392/27'

0. ranaaalnáaí
.

.

02P02r0fí

12395/26. 12392/291 12392/3°'

~

12395/34

.TvP08rHf1Hl tlﬂčlaren 12519/341
Tyrn1n2n (Rakúsko) 12530/403.
12532/412, 12534/422

12397ĺ37l

12402:

12 4 06/ 5 7', 12407/63, 12408/64:

,24Û5/65, 12423/113, 12426/128,
12433, 12445, 12446, 12451.

12453, 12454, 12509/287.

'

12511/298, 12528/395. 12541/462:
n

12571,

12572,

v

U
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í

12639

123Û5, 12314, 12337,

123521

12377, 12398/41, 12400/44.
124G6/59: 12406/60, 12407/61.

12417/98, 12418/92:

Ar

12407f62.

124ﬂ7/63, 12408/651

ĺ2413ĺ75l

12418ĺ94: 12427/132, 12433:

12529/399

12496/217

12465,

12482/169,

12509/235, 12516/321.

12516ĺ3264

12517/327. 12519/352l

12525/382:

12528/393. 12523/3951 12530/402.
12531/405, 12534/417. 12534ĺ419l
12535/424, 12535/425: 12539/450:

12532/410

12419/99

umelci
sochári,
p. aj mesto Bratislava

Varaždin (Juhoslávia)
Varga Ondrej

umenie

Urb Martin

1111'bárs

umenie

.

12504/261

12414/76

urbárske povinnosti

urbárnxa pnznnxy

aúpia 12390/23
12527/391

12417/B7

Pavol

12417/87

vedci

12532/412

12539/451

12507ĺ276
12488/184

Štefan, najvyšší kr. komisár
12533/443

Veľké Leváre (o. Senica)

12537/442, 12538/446, 12623/569,

12629/587, 12635

„Verhaltungsregeln für Schwangere“
12521/361

12570

Verhann Krištof

12615/547

Verpeléth (Madarsko)

V

Vessprém (Madarsko)

12608

ústav hluchonemých 12534/420,
12535/423: 12536/4333 12539/452
Václav, kráľ

12530/402

Vertas Fridrich, profesor

.

766 tueănrnhoł

12407/62,

12622/566

úrnxy 12499/230, 12537/440,
Userocsy Matúš, kanonik

12545/476

Végh František

12392/29, 12570

de Urmány Josef, gr.

12513/308,

Vnttãy Ján

včelárstva

12388, 12389/21

urbárske odškodné

Vaăská stolica

Vﬂy Ladislav

12500/237, 12535/425

urbárske obce

12581

12527/392, 12535/430, 12541/460,
12545/476, 12608, 12627/582

12534/418

p. mesto Bratislava

12486/178,

12549/495

Varšava (Poľsko)

12481/181,

12489/188, 12502/247. 12508/282,

Vantsay Michal

, 12509/287

12421/197, 12431, 12432, 124571

_ kráľa, sprievodu a úradnikův

Vankhamer

Vajnory

12546/481

Várasd (Mačarsko)

umenie,

12686

Uhorská kráľovská miestodržiteľská
rada 12385/13: 12339ĺ211

ubytovanie
cudzincov

12668ĺ652l

12494/208

úradná reč
savedenie 12517/329,
1252?/392: 12540/457

12346, 12378, 12380/7, 12383/10:

,,,„g,,f1,

Valaăsko (Rumunsko)

Uãhãßľ. sr 12615/546
Ujlnky Martin Ján 12483/170

umelecká predmety

12515/316 12535/424. 12535/426.
12561. 12567. 12569. 12574.

12425/124

12487I181

12497/222, 12498/226, 12501/241.
12504/2631 '25°5/254' 12506/269'
12617/550

125282396
'

12389/20

12450, 12455. 124571 12437/176'
12 94/208

Tvrdošín (o. Dolný Kubín)

1

12545/476

m
es

Tursov dom

Veliteľ

ta

T“””° Stanlslﬂv' gr'

p. mesto Bratislava

Valentič, lekár

.

12491ĺ199

Vajnory,

Várady

Uhliarka, potok

'

Vajner Josef, obuvnik

Ujfalusy Jonáš, notár

d”°h°“ " 12538/445

12526/336: 125296400' 1253Ûĺ4Û3'

'

_

váP0nkv 12630/591

E er 1°

štátne hranice

_

„Uiber den Krieg am meíne Zeitgenossen
Friedenstadt 1795“ 12529/397

'

Turion 12513/307
Tunnnnič 12433

5

p. ăk6lstvo
učitelia
'
'
Thron...
nu h
d
Gefahr die dem
Uhlan, V05

~ 12619/557. 12625ĺ575

resuláﬂie 12524/377

učitelia

12523/370 Í 12524/379. 12526/3351

12579, 12602, 12618/552.

Váh

Uhorska

I

12531f408, 12535/423. 12535/43°*

5

I. uhorská živnostenská banka
_ 12427/135

12557, 12562, 12563, 1257ÛI

12472

5

12599, 12602, 12603, 12604,
12615/547. 12618/552, 12619/557,
12622/566, 12646, 12650, 12664/640,
12678, 12686

12539/450, 12539/453: 12540/457'

Turankn 12383/B. 12395/39* 12458'

'

Í

12495/214, 12528/396.

Turčianska stolica

_

5

12494/2091

12631/594. 12664/639. 12663/653

.

12463

12483/171, 12486/178:

12550/493:
12519ĺ557l

,2,,,, ,2445, 12449, 12450,
60

1252§ĺ3B1l

' 359 '

at
is
la
vy

125ÛTĺ276l

Br

12§Û6ĺ2?3:

~

12511/294

.

12524/377

12401/47,

Veszprémska stolica 12361,
12457/181, 12626/577

vnttar Anton 12628/585 `
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vinu 12594, 12615/546: 12679
68618623 12383/10, 12384/11:

12395/34, 12401/461 12405/6°*

12413/T5. 12420/1021 12425/'25'

12456, 12470, 12474. 12475/15°*

12416/63, 12427/1321 134511
12514/313. 12602'

124?7, 1248D, 12433/1701

dovoz

12486/186:
12496/217.
12494/ZÛBI 12494/2101
12505/264:
12499ĺ2341 12502/2511
12511/295:
12505/2651 125o6f272.
12515/317,
ÍŽĎÍÍÍŽÜB1 12512/3Û2l
12516/3201 12517/3291 12517/331:
12518/335. 12523/370: 12524/379:

12425/129, 12512/§03,

ĺ2513ĺ336l

12537/437, 12537/440:

1254ĺĺ4621

12524/378. 12525/33*l 12535/425:

12528/396: 12529/406,

1253ĺĺ4Û5l

12544/472, 12549/4941

12567;

12616/549. 12624/57*~

12625ĺ573I

12534ĺ4 171

12532/4101
12535/4241

12533/413:
12535/426:

12536ĺ#351

12537/439,

12533/4481

12539ĺ449l

12541ĺ#61l

12543ĺ469l

12543/470. 12544/474:

habaníe 12383/B, 12383/9.

12547/481. 12546/4651

12333/10, 1239Bĺ40

12556ŕ496. 12559, 12560, 125621
12567,

12570;

125?1I

12622/554' 12623/557, 12625/5731

12628118. 12628/21: 12626/262»
12634/618, 12634/6111 125401

12656;63g, 12656/631, 12653/6331

12559, 12660/6361 126621

12555/642, 12667/646, 12667/64711

12405ĺ55
1239*/24

pivnica

Púplﬂtkľ 2 Yíﬂﬂ '2335ĺ'3'
12426/129,

12517/329,

1254Bĺ49Û1 12549/492

12426/1261 12499/231:

12499/234. 12500/237l *25°7/275'
12519/343, 12ﬁ36/4351 72544ĺ4741
T2534

12526ĺ3B5s

„víachaaidhan
Buuh für dia Bauarn“
12518/336
_ „

_ _
,13/381.
'

12383/8, 12383/9: 12333/1°»

12397/37, 12420/104: Í2433ĺĺ961

12512/303, 12513/336, 12524/3731
12567'

126Û6,'126ĺ8/5531

_12520/560, 12624/571, 12625/573.
preprava

12319, 12333ĺ91

_,
É h
čkﬂ 12633/602
VícenzD† , era
'
__
qinﬁ15;Trístríaz 12512ĺ3ü3

12623/569, 12624/571, 12648,

, 12407/62 z 12418/71,
12395/33
12564"1265B/534, ĺ2668/653

12678

'

_

~

'

387 16, 12387/17,

'24°8/54' '24'2/72' '24'2/73'

12632/598'

12417/881

12667/651;

12668/654'

"E '2333/3'
1238?/17,
†2409 : 'E333/91
12507ĺ27 412333/10:

12 549/491

12

12516/

'

rﬂsißtre

P

'

I

12392/ 30:

I
12396/40, 12398/41,
12405/551 'E497/222: 12557.

12634/607

špitála av. Ladíalava

'

* zaklaůanie

12391/24

1240à/64

Vitnľady Ján Audraj 12433

vínnhradnikov

vínuhradnícke právu,
Právo

ĺ24ĺB/94!

ãk°ﬂv1 338'
1234212668/657'
12392/27 12677

12369/21, 12392/28,

Bpůlky

ĺ24ĺ8ĺ93l

12418/95. 12419/99. 12427/132,
12427/134, 12453 12486

'

. Vladimir (ZSSR)

vínohradnicka

Yíﬂﬂhrﬂdľ 12389/20, 12414/76,

vlci

12389/21

Vocá

'
k J kub

12536/43 3
.

`

12420/YÛ4: 12426. 12437. 12502/249,

se H ' ob 1255?/5°'
Vociszlauazký, ãľachtic 12537/443

T2568!

12570!

125721

12573,

12574,

voåa minerálha

12578!

12582:

12590:

12594,

ÍŽĎÛÍ,

70861 Jbzef, muăkatíar

12536/4331 12542/465, 12564, 12567,

12630/591, 12651 1 126801 12681
Bradarar 12395/33
12378

_
~
kapltulakó 12416/B4,
12530/401 , 12549/491

12520/357

'°5”V '25'2/30'» 12514/313:

*2529/3971 12533/414, 12534/415,

_

Ľhnaulaitan

12528/394

'

12535/424. 12536/433, 12536/435,

.

l

Bůpißv 12515ĺ3 9

apury

12623ĺ559
,
viuuhraduxai 12662

P

1

12651
'
_ Skanitz 1250,/24,
12 /

12526ĺ3BBl 12537/441' 12538/4441
12539/452.
12545/475, 12571,

_

I'

12628/583, 12631/594, 12631/595,

12614/543 I T2615/547 1 12

12383/1°
_ axladuvauia
12383/8. 12363/91

Ar

12526/385

_

12504/260, 12504/261, 12505/255:

I

12421/107, 12426/127, 12518/291

,E530/403' ,2535/425, 12537/437'

123371

12363/10, 12385/13, 12393/28:

_

12526/394. 12557 12584 12

Bpﬂlkľu

ch
í

Viedenská spoločnosť prů ?Fßbľ°J°n1°

viauuhaduè uiaaz

12503/255. 12503/256, 12504/259

12574. 12565. 12655/634» 12532

12627/530

ĺ2426ĺĺ31

Ďrﬂﬁﬂj. kúpa, dražby 12396
12416/63. 12416/84 z 12 4 1 B/93

72426/131, T2675

12564'

12384/12, 12388, 12392/26,
12392/3°' '2395/33» 12395/34;

12417/B9. 12418/92, 12420/1o;,

12536/434, 12541/4621 125531
predaj, kúpa a dražby

12653/654, 12668/657

armády

Pﬁšnvaníe

Púplaťrv 12318, 12384211,
12412/72' 12523/395

výv

12358 , 12413/74 : 12425/1241

12644, 12646, 12555ĺ629|

_ univerzita

abaračhy 12688, 12629/590

'

_1266a/557

hráľavi 12392/26. 12392/28

12559, 12591, 12608, 12614/544,
1262of55E, 12620ĺ559. 12621/5611

divadlo

12470

m
es

1256ą,

falãuvanie

.
'
' “á°°m '2395

12506/276, 12506/273, 12503/279,
12510/292, 12513/306, 12517/327,
. 12519/346, 12523/374, 12524/379,

12633,

12677

v

12545/478:

12532/465.

12628/585, 12632/600:

'239ú/22

12414/79, 12416/83, 12417/aa

Br

12527ĺ39Ûl

_ Motzengrund

12424/116, 12455. 12469 1
12439/19f. 12493/206, 12498/229,

Í241ĎĺB3;

12417/ag, 12418/91, 12419/96:

12525/3821

1253ĺĺ4Ü7l

12564

12335/13, 12392/27, 12395ĺ33l
12409,

12392)29|

_ ,ýčap ,2375' 12383/8' 12387/17,
12369/21. 12392/30. 12413/74,

123421 123541 12382'

12405/56'

12389/ŽÛ,

12392/30: 12413/74. 12523/374,
12526/387, 12526/388, 12545/477

12333/B' 12333/9, 123B3ĺ10,

12434ĺĺ73l

12525ĺ3B1i

.

12384/12, 12391/24: 124°3ĺ551

12181/63. 12406/65. 124091

124Û3ĺ171l

_ Éra vůjaků

at
is
la
vy

123321 123B4ĺ11'

ta

Vladaň (Rakúsko)

391 ~

ł

12539/450: 12540/457, 12581

' Bﬂßłícko francúzska' 12497/222,
12547/486

12426/127,

klaairiláuia 124202104

francúzska

1

12426/127, 12477,

'E527/339' 'E527/39" 12529/400:

P =`
393

_ 392 _
al
I

12516/526, 12517/331, 12518/336,

12542ĺ465, 12545f477, 12581

12520/357, 12532/410, 12556/433:
12537/439, 12537/440, 12538/444,
12538/446, 12538/447, 12533/443,

halíčská

12525/3B4_

' Pf“5ká 12413675' '2477'
12513/305
ruska pnĺská

škúd Y

íllýrßkú 12499/230, 12499/232
intervencia
ínvalídí

12542/465, 12544/474, 12545/475,

12525/383, 12540/456,

12545/477. 12545f4T8,112548/488,

._
,,
125502498 12634/608, 12634/609.

12ó58ŕô34, 18665, 12666/642,
12666/544, 12668/655

turecké,

p. Turci
vojska

Dvorská vojenská rada,

anplícké

12497ĺ222

bavnrské

12420/104, 12471/155,

p. Dvúrská vújenská rada;
p. aj Císárska vojnová rada
francúzske

cintoríny

126D5

Cíaáraka vojnové rada
12497f222
'Č En ia

12547/486, 12543/487,

12546ĺ4B1

ﬂvl

hudnoatárí

díaeíplina

1253Bĺ44B

12406/60, 12413/74,

12413/75, 12487/180, 12498/228,
12528/395, 12549/495, 12632/599:

1266?/647
díslukácía, presuny

12337, 12351, 12392/29, 12j9B/59
12398/40, 12398/41, 12400/44.

12547x485. 12547/486, 12548×48T,

_ choroby 125,2/299 ,2519/345

12546/482

Ar

divízia

dnbrnvnľnicí
dovolenky

12545/488

12514/313, 12516/323,

huãáľĺ

12545ĺ475,

12533/413,
12539/449,
12543/468,
12547/433,
12548/487,

12546ĺ4B2

'
12533/416,

'
12538/448,

12539/453, 12540/456,
12543/469, 12545/477,
12547/484, 12547/486,
12605

laházi 12519/345, 12533/413,
12539/454, 12542/465, 12545/416,
12546/462. 12547/483, 12548/489

'

12391/25, 12414/77,

lekárske prehliadky
T2550/499

' 1°d°

12419/96: 12426/128, 12428,

12550/493,

12407/62: 12490/193,

12501/242, 12524/371, 12539/451,

12447: 12465, 12488/187,

12497f223, 12497/225,

12498/227,

12544/471, 12684

12493/229, 12500/236'

12502/249,

“EPU 12511/294. 12515/316,

125G 3/252

12
12507/277,
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12475/159, 12476/162, 12477,
12478, 12481, 12482/168

z

12482/169, 12484/172, 12487/182,
12467/183, 12488/184, 124881185,
12489/188, 12489/189, 12490/192,
12490/193, 12490/196, 12492/202,
12493/207, 12494/216, 12495/216,
12496/221, 12497/223, 12497/224,
12497/225, 12498/227, 12498/228,
12498/229, 12499/230, 12499/231,
12499/232, 12499/233, 12499/234,
12500/235. 125oOi237, 12500f238,
12500/239, 12500/240, 12501/244,
12501/245, 12502/248, 12502/249,

12502/250, 12502/251, 12503/254,
12505/267, 12506/271, 12506/272,
12506/273, 12507/274, 12507/275,

I
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'iu

12505/279:

12548/487:

12543ĺ4Û9I

ĺ2548ĺ49ÛI

Vrbové (o: Trnava)

125ÛBĺ2B2:

125ÛBĺ2B3ł

12549ĺ491:

12549ĺ493l

12549ĺ494l

Vrinex Ján Gottfrid

12509/285: 12509/266: 125Û9/237:

1255Üĺ496l

12550/497:

1255Ûĺ493l

12510/291: 12510/2935 12511/294:
12511/295: 12511/296, 12511/297:

12550/499:
12551/502,

12551/504,

12511/298,

12534,

12512ĺ3ÛÛl

l2550ĺ500I 12551ĺ5Û1l
12573,

vyhnanatvo

12585, 12536, 12533:

12515ĺ3ĺBI

12516ĺ321›

12590, 12615/547: 12619/5571
1262Ûĺ55Ql 12622/566, 12623/567:
12Ô25ĺ5740 ÍŽÖŽĎÍSŤÔI 12628/584:

12516/325: 12516/326:

12517/33Ûl

12629ĺ538I

12532/599, 12634/609:

12§18ĺ333l

1251Bĺ334l

ĺ2Ô56ĺ63Û,

12657, 12658/634:

12518/335:

1251Bĺ33?l

12515/338!

12667/646!

12667/647: 12667ĺ64Bl

12518/339:
12519/342:

1251Bĺ34Ül

12519ĺ341I

12663/5531

12668/655. 12663/6561

12519ĺ34Ďl

12519/3471

12Ď6Bĺ657

12519/349:

125ĺ9ĺ35Ûl

|25ĺ9ĺ352l

1252Ûĺ354l

12520/355:

zbrane

12Ď2Ûĺ353l
1252Ûĺ356l

12521ĺ359l

12521/360,

12521/362,

12521ĺ363l

12522ĺ364I

12522/365,
12524/376:

12522/369:

12523ĺ374l

12524ĺ375l

12525ĺ3B1l

12525ĺ3Û2l

12525ĺ333l

12525ĺ3B4l

12526ŕ385:

12§26ĺ3B61

12526/337:

12526f388:

ÍŽĎŽTÍÃBŠI

ĺ2527ĺ39Ûl

12527/391:

|2527ĺ392l

12523ĺ393l

1252Bĺ394I

12§2Bĺ395l

Í252Bĺ396I

12529!397: 12529f39B:

12529/399:

12529ĺ4ÜÛl

1Ě53Ûĺ4Û1l

12530f403:

1253Ûĺ4Û4I

125301402,
12531/405:

12531/406: 12531/4071

12531ĺ4ÛBl

12532ĺ411l

12533ĺ413l

12532/41Û:

12533/414: 12533/415: 12533/416:
12534/417: 12534ĺ41B: 12534/4201
12534/421: 12534/422: 12535/423:
12535/424, 12535/425: 12535/426:
12535/427, 12535/428: 12535/429:
12535/430: 12536/433. 12536/435:
12537ĺ43ÛI

12537/439:

12537/441: 12537/442:
1253Ûĺ445l 125387446,
12538/448: 12539/449:
12539/451: 12539/452 :

1253Bĺ444I
1253Ûĺ447›

12539/450.
12539/454:

12400/44, 12401/46: 12403/55»
12411/69, 12413/74: 12413/751

12512/302, 12513/305: 12516/333:
12522/357, 12534/419, 12536/433:
12543/468, 12668/653, 12684
žuld 124767161: 12634
'

ú žoldniari
_ Eůpíã

12416/B5

Voltzogan Krištof

12406/57

Vorarlberg (Rakúsko)

Voxmannová Anna

Vratislav (Poľsko)
vraždy

12631/595

12404/52 , 12407/63 : 124ĺ9ĺ97 I

12446, 12449: 12452: 12457l124591

12594/210, 12494/211, 12495/212:

12542/465:

12543/469!

12543/470:

12495/214, 12496/217: 12495/2191
12502/248, 12502/251, 12503/254.

1254ł/47':

12544/472.

12544/473:

12504/257, 12520/354: 12536/434:

12545ŕ475:

12545ĺ476l

12545ĺ477I

12537/442, 12539/452, 12560:

Ar

12543/457:

125Š5ĺ47BI

12545ĺ479I

12546ĺ432I

12547/454: 12547/485: 12547/435:

zabavu 1249?/224, 125231313,
12542/465, 12630/591

uhiia 12489/188
vápno 12541/461
vlny 12533/413
zorani 12435/176, 124B7(1B3,
'12536/433: 72549/494

125277339, 12527ĺ390, 12528/393,
T2531/405, 12534/419, 12538/445,

12541/460, 12605, 12626/578
oaruziek
u

12518/339

W

dübytka'
p. dobytok vývoz

Waganhüttnar Matej

drava,

Wagenaperghová, gr.

p. drevo

koža

vývoz

12534/417
12526/386

12527/390

12526/435

Ružuăiu 12517/330
kyaaliek

12519/342

12563, 12632/601, 12633/604:

12633/605, 126332606. 12634/608,

12535/423, 12542ĺ464, 12618/552

Í

Škľﬂbü 12632/599, 1263J/603,
12633/604

12668/654

liadhu 12537/439
madi 12521/361, 12533/415,

12650

12533/416

4901105 12536/433 _

12525/384, 12526/386, 12526/387,

kůﬂ

12541ĺ462›

12490/194

plátna

12524ĺ377, 12524/380, 12525/382,

12488/185, 12490/193. 12491/199:

12542/464: 12542/465:

oviec

12479, 12435/174, 12499/230,

klobúkov

12542/463:

12541/460

aluva 12524/376, 12534/421,
12541/460, 12541/461

12500/235, 12504/258, 12505/265,
12508/279, 12512/301, 12514/309,
12518/338, 12519/344, 12521/361,

12484/172, 12486/178, 12487/180:
12492/201, 12492/203, 12494/209:

f OCĽH

12380/7, 12383/8, 12440,

hodvábu

12541ĺ459l

12541/461:

vývoz

12465, 12465, 12483/170, 12483/171:

12540/456:

12540/4571

12535/429, 12605

12536/435, 125382446, 12539/450,
12539/452, 12541/460, 12541/461,
12576, 12593, 12609, 12621/563,
126292589, 12646

12495/213

Vrakuňa

12526/386, '12533/413,

12529/398, 12533/413, 12535/425,

12490ĺ196

Vrakuna'
p. mes 6 o Br a tíslava

12523/372, 12526/385,

12512/303, 12517/329, 12517/331,
12518/333. 12510/335, 12518/337.
12519/345. 12523/370, 12529/397,

12534/422

Voxmann Krištof: mlľﬂåľ

12485/175, 12501/241,

12509/286, 12512/300, 12512/301,

V vulhar Ján 84014414: br 2992991
a biskup

12515/317, 12515/319,

12516/320, 12516/322,
12516/324, 12517/328,

12504/259, 12504/263, 12505/266,
12506/270, 12507/278, 12508/283,

12435/175: 12519ĺ343
124ÛÛĺ44

obilia 12502/249. 125035255,
12505/268, 12511/298,

Vydrica

12510/289, 12534/413

vyăehrad ĺﬂaåarskoł

12535/423

mydla 12538/445

12620/558'_

vyaťahovaleotvo

12392/25: 12393/4°'

ch
í

12536ĺ436I

vynálaay

ta

12517ĺ332l

12514ĺ3ÍÛl

m
es

12514/313:

12512ĺ3Û4l

v

12512f301: 12512/303,
12513/305: 125ĺ#ĺ3Û9I

mliečnych výrobkov

12627/582

Vydrica,
_
p. mesto Bratislava

Br

12512/299:

12628/584

at
is
la
vy

125Û7ĺ27Bl

12507/277:
12506/281,

i

'I

12444
12457

Wagner Ján, kartograf 12524/377,
12525/383, 12668/652
Juraj, maliar a kartograf
12523/373, 12524/377, 12668/655
Wagnarová Terézia

12483/171

Wahr Karol, herec

12622/264

Wﬂßhtlﬂr Jozef' 12519/347, 12633/605
ﬂalaoh Matej, murár
Wal1en8tain,Rnbin_
Walter Ján Adam

12617/550
12520/553

12535/427,_12538/444

Michal, výrobqa piva

12517/330

waltersdorffer Ján
WH1tuBI'5k1Í'ChBn|

12481

bﬂú

~ 407

Hittenbsrg (Nemecko)

1 I,

12594

Michal

Wagggrmann Ju1"BJ

1

ways von ways, b

12922/367

124'|Bĺ93

' Já“ “Ď

Wůlf

12518/333

12560/536

Tomáš

12520/555

12467

12523/372

Í2532/409

12543/410 12629/saa lzôsą/597

W°155t°i“ Te°fi1 12519/344
Hürtenberg (Nemecko)

valanu 12399/42, 12400/44
ﬁelner Jozef
Welngruber

1248)/170

Teofil

12540/455

12500/238
12419/99

Z

ﬁelsengruber Anton, profesor 12502/250

Welln Teofll, mlynár

12533/414

12494/209

12416/92

Hettstein, trlcezlmátor

12539/451

Nledenhofer Jozef, oh
Wiegand Ján

12462

12531/406

12509/285

Zadunajsko

Záhorska Bystrica,
p. mesto Bratislava
Hystrica

12456/177

Wleser Jozef, operny spevák
12418/93

Hlldmann Mateg
Mind

12634/608

12683

12684

Hlndlschgratzová, gr

12554/422

winter Grlllanbergar

12485/174

12655/628

12506/259,

Ar

ňlnterstelner Jozef
12506/271

poŠtmaJster

12614/544, 12666/645, 12679

Záhreb (Juhoslávia) 12378,
12504/263, 12512/411, 12557/437

12550/500

winter Filip, lodník

ﬂlrth Ignac

12469, 12486/179, 12498/229,
12499/234. 12500/239, 12509/287.
12510/291, 12513/306, 12514/310,
12519/545. 12542/466, 12586,

12614/545

Winkler Jozef

záhradnici

12424/117, 12428, 12462, 12466,

ch
í

Wild

I

záhrady 12387/16, 12589/20,
12392/30, 12412/72, 12414/78,
12416/86, 12419/99, 12420/104,

12546/482

Wlesenhutter, ba

Záhorská

v

Wiener Pavol

12509/288

12515/316,

Zagyva Ján, chirurg '12506/272

záhradnici,
p. remeselníci

12533/414

ﬁleliozka (Poľskol

12385/13

Zadveřics to. Gottwaldov)
12525/383

l.

Wlelandova Anna

12531/405

ta

ﬁelssmahr František, ob

weaaalênyą, gr

Zaalpsko

12583

m
es

Nelss Anton, ksmenar

12534/422

základiny,
p. mesto ßratislava

základiny

zákony
rovnosť pred zákonmi
12414/79

zauhuváuauia 12492/201, 12526/386

91

125 4/_76

/

2517 442,

Zauberová Zuzana

12357, 12530,

1

12496/221

Zauner Jozef, voj. komisár

12398/41' 124021 ĺ2ÄÛ7ĺ51: 12408/65:

Zdislavioe (O. Kroměříž)

12426/127, '2445: 12471/154, 12477
12492/201, 12492/202, 12492/203, '
12495/214, 12495/215, 12495/216,

zdravotníctvo

12525/382,

12528f394, 12530/402,

12530/404, 12535/426,
12536/432, 12537/436, 12533/446,
12539/453, 12540f456, 12541/462,
12542/463, 12543/468, 12543/47a,
12547f4B2, 12535, 1253 7, 12588,
'25Û1: 12614ĺ544, 12614/545,

12615/546, 12618/552, 12618/553,
12618/554, 12619/555, 12619/556,
12619/557, 12620/558, 12620/560,
12621/561, 12622/564. 12622/565.
12523/'567l 12624/570, 12624/572,
12625/574, 12626/576, 12627/579,

12628/585, 12630/591, 12667/648,
12667/651, 12668/652, 12668/653,
12666/654, 12668/655, 12677.
12678, 126? 9

12534/419
12543/439

12422/112, 12496/193,

anatomické pokusy
chirurgovia

12434/173

12455, 12457,

12467. 12474, 12480, 12482/168,

12434/172, 12500/238, 12501/241,
12505/264, 12505/265, `25c6/271,

12506/272, 12507/275. '2515ŕ518,

12512/301, 12513/308,

12518/333, 12518/335,
12522/366, 12524/377,

12504/25?

12503/255: 12503/256, 12525/470

12505/268, 12506/270,
12507/276, 12509/288,

12525/381,

1

z

Zbrﬂáníﬂe

12505/265,
12506/271,
12511/297,
12516/320,
12519/348,
12524/379,
12527ŕ392,
12530/463,

12516/322, 12516/326,

"Ě517/327,

12517/A30, '251T/532,
12519/343. '2525/383,
12521/390. 12533ŕ413.
12534/418, 12535f424,
12542/464, 1è542/465,
12543/467, 12544/475,
12546/4a3, 12548,f4a9,
12550/500, 12571,
12608, 126 O, 12614/5 45,
12517/329,
12518/333,
12526/387,
12533/415,
12539/454,
12542/466,
12545/476,
12549/491,

12621/562, 12629/590, 12631f595,
12646, 12666/642, 12667/550,

12667/651.

12684

choroby,
P. choroby
invalidita

kúpele

12667/647, 12667/643

12519/345, 12533/416,

12667/646

kurzy

12541/461

lekári,

zatýkaníe,
P

ã J

12665 , 12667/646

12496/217, 12496/219. 12499/234,
12500/235, 12502/247, 12502/248,
12503/255, 12504/260, 12504/263,

12536/433

würhzlar Ján 12516/320, 12537/457

12599

12525/37*

12385/14, 12391/24, 12396, 12398/59,

Br

12668/657

12 4 81

T2413/74. 12419/96, 12421/107,

12668/653

12634ĺ6I1

~

,

12427/135

zásobovanie potravinami

12386, 12390/22,

12ô32X59s' 12632/600 12634/609

Welnbergar Filip

ÜHHĽH

12418/93

12425/124'

_

Eskomptná a

Za ru b El Hud Ů lf ; b Hu

1§457, 12460, 12496/220

wolfstal (Rakúsko)

12653

.

walffbaisa Michal 12520/355

' Peter Šlmon' t3p°3raf
12521/363

_

Záp Edüuhorská

1

_ Andrej

12519/351

zamasso Peter

4

'
Wolcker Otto Krištof,
gr.

12533/446

HEĎET

_

at
is
la
vy

5

aj zločinci

12309, 12483/171

1248Tŕ18o, 12487/181, 12488/185,

P

aj remeselníci

Vﬂåßko

felčiari;

lekári

12488/186, 12490/193, 12493/207,
12494/210, 12494/211, 12496/217,

1239'/24. 12405/56, 12406/57,

12502/250,

12487/181, 12494/208, 12497/224,

12501/244, 12502/248, 12502/249,

12502/251. 12503/254,

12504/260, 12504/262, 12505/264,
12505f26a,

12507/274, 12507/275,

12516/320, 12518/335, 12518/336,
12522/365 1 12522/367: 12523/372,

12421/109,

12447

l 12 4 6 4,

12475/159, 12475/160, 12437/Tao,

12498/226, 12500/238, 12502/249,
12505/266, 12507/275, 12509/287,

12510/291, 12517/329, 12519/345,

12519/352, 12521/361, 12524/378,

plni*

_

402

403

nemocnice,

12460, 12461. 12464›'12455à

'

12474, 12475/160, 12430: 12431:

12536/431, 12536/435. 12536/436:

12482/168, 12494/208. 12507/275»

12543/470, 12545/478. 12640

12538/444. ' 12535/44611 12533/4*'

12512/301, 12515/317: 12516/323»
12517/329, 12517/330: 12513/335»

uhhlíadhy mŕbval 12601, .
12667/649, 12668/652, 12668/653,

12529ĺ399l

12539/449, 12541/459, 12542/464:
12543/4671

12519/343, 12522/364. 12523/37'»

12543/468, 12543/470. 12546/452»

12526/386, 12529/399. 12532/411:

12549/4941

12533/415, 12541/461, 12542f466:

12549/491:

12542/466,

1255ĺĺ5Û1I

12501, 12609, 12610, 12615/547,

12543/469, 12543/470: 12544ĺ473'

†26,6;54a, 12621/562, 12621/563:

12549/492, 12568. 125B0l 125851
12602, 12610, 12615/547.
,25,6/543, 12517/551, 12618/554.

12623/568, 12628/585: 12536
12407/63: 12425/121,
124?9,

1248Û,

12641, 12646: 12636

12490/193: 12490/196. 12492/203:
12493/204. 12493/210, 12495/213.

12495/214.
12498ŕ227.

12495/215:
12500/235:

12496/219.
12503/252,

12526f396a
12529f400,

12529ĺ397l
1253Ûĺ4Û2I

125312405: 12532/411:
12535/426. 12535/428!
12541/461: 12542/463:
12555?

1259U,

12591,

12523/371.

12529/399.
12530f403:
T2533ĺ415l
12539/45`l
12543/469:

12616ĺ549l

12617/550:

12621/5631

12622ĺ566I

12623/5691

12624ĺ572l

12625/575,

126292507.
12633/604:

ÍĚÖBÜ/593:

12632/597:

12534/ĎÍÛI

126Ď7ĺ65ÛI

12Ď67ĺ651l

12668/655

_ „U červeného raks“

12451:

12568

_ „U čierneho orla“
12470, 12502/246
ll Gevayn

_ jezuitská

12480, 12488/135:

12552, 12603, 12614/545,
'

_ mi1aardných bratov

12597:

Ar

12614f545
lekárnici

EůPE1E

12430, 12496/219, 12519/345.

_

12519/350, 12520/356, 12521/361.

12521/361. 12522/365 12532/41'*

12533/A16. 12537/44°» 12543/47°'

12545/470. 12547/465» 12549/493'
12619/556. 12631/5951 12555/555

lieky,

p_ aj_dO,°z 1,930,
12426/128, 12470, 12479,

12453/155,
,2,97/224,
12512/300,
12518/337.

12493/204,
12504/255,
12513/308,
12523/370.

12405/54. 12414/?Bl

12425/121, 12426f126, 12451.

Zehner

12476/161,

12497/223,
12507/276,1
12518/335.
12523/371»

12420/101
12331

Zehr Viliam, lesný spravca

Zehrer Teofil, obuvnik

Zech Samuel

12493/206

12531/407

Zellner Jakub
zemetrasenia

12449
12392/27, 12530/592'

porady 12667/647, 12667/646,

Zemplín 12537/443

12667/649, 12667/651, 12666/652

Zemplínska stolica

prevencia Ä12490/193, 12503/256,

Zeschwitz, ba. a generál
12633/604

12504f260, 12505/266, 12505/267,
125L1f29e, 12511/330, 12520/353.

12520/357, 125221365, 12523/370,

Jiegler Anton, ob.

12525/303, 12539/449. 12540/456,

12541/460, 12542/464, 12547/403,'
1254?/484, 12547/486, 12551/501,

12560, 12562, 12585, 12586,
12589, 12593, 12615/547,

Michal

12619/556, 12625/574, 12629/588,
12633/605, 12667/650, 12675,
12685: 12666
aúdua laxárahva 12606

12535/430

12543/463

Imrich, gr.
Ján, gr.

Žigmund

12538/446, 12539/451. 12539/453»

12391/25

12540/457, 12541/459: 12542/4661

veterinárstvo,
p. aj dobytok`

choroby

åpitále

12518/336, 12519/349, 12522, _

_

12528/393,

12427/133

12427/133

12528/393

Zillad Karol, murår_ 12506/269
Zĺmmﬂrmﬁnn Fľﬁntĺšßk

ăpitále križovníkov,
p. aj mesto Batislavs

12519/349,

12531)406

Zichy František, gr.
12541/459
_

12493

12537/442

Zechmayer Adam

12607, 12614/545, 12621/562:

12524/376, 12526/386, 12529/3981

12543/470, 12544/472. 12544/473:
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