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GRÉMIUM BRATISLAVSKÉHO OBCHODNÍCTVA

1. Úradné knihy1

30/a 32
1925
Zápisnica z valného zhromaždenia Grémia3.
Kópia, slov., 4 listy

89

Gr

91

Gr

91

92

92

92

Gr

Gr

torzo

es
ta

50/c 56
1949
Zápisnice poradného zboru Grémia.
Kópia, slov., 8 listov

90

Gr

is
l

Br

50/a 54
1946
Zápisnice poradného zboru Grémia.
Originál, slov., poloplátená väzba, 88 listov
50/b 55
1948
Zápisnice poradného zboru Grémia.
Originál, kópia, slov., 36 listov

90

at

30/b 33
1927
Zápisnica I. riadneho valného zhromaždenia Grémia.
Kópia, slov., nem., 6 listov

89

y

88

av

29/a 30
1925 – 1938
Stanovy Grémia a jeho sekcií2.
Originál, kópia, slov., 212 listov, bez väzby, rozdielny formát

93

92

Gr

torzo

94

68/a 76
1946
Zápisnice zo zasadania prezidiálnej rady Grémia.
Kópia, slov., 32 listov
torzo

95

69/a 78
1948
Zápisnice zo zasadania prezidiálnej rady Grémia.
Kópia, slov., 17 listov
torzo

96

93

Gr

40

40

Gr

Gr

Ar
c

hí

v

m

57/a 64
1946
Zápisnice zo zasadania predstavenstva Grémia.
Kópia, slov., 6 listov
torzo

1

Údaje v rámci kapitoly boli prepísané z dodatkov, vyhotovených pracovníkmi Archívu mesta Bratislavy, ktoré
neboli súčasťou viazanej verzie inventára.
2
V origináli je regest preškrtnutý ceruzkou.
3
V origináli je regest preškrtnutý ceruzkou.

2

97

86/b 97
1948
Zápisnice zo zasadania pasovej komisie Grémia.
Kópia, slov., 5 listov
torzo

98

94

95

Gr

Gr

av

y

86/a 96
1947
Zápisnice zo zasadania finančnej komisie Grémia.
Originál, kópia, slov., 8 listov
torzo

is
l

142/a 154
Index obchodníkov.
Originál, slov., 58 listov, papierová väzba

1934 – 1935

80 PK Gr

81 PK Gr

es
ta

243/a 258
Index obežníkov.

Br

157/a 171
1935
Register členov a ich saldo poplatky.
Originál, slov., 50 listov, papierová väzba

at

150/a 163
Register majiteľov živností, evidovaných Grémiom bratislavského obchodníctva a ich osobné
údaje: rezivo, sklo-porcelán, nábytok, stavebný materiál, palivo, stroje-nástroje-prístroje,
železo.

3. Spisový materiál4

4. Účtový materiál5
Účtové knihy

v

m

Spisy
Kr. 61, 63, 64, 65 (dopisované).

hí

268/a 283
1929 – 1930
Pokladničný denník Grémia.

Ar
c

268/b 284
1935 – 1937
Pokladničný denník Grémia.
268/c 285
Porto Grémia.

1934 – 1936

4

Údaje v rámci kapitoly boli prepísané z dodatkov, vyhotovených pracovníkmi Archívu mesta Bratislavy, ktoré
neboli súčasťou viazanej verzie inventára.
5
Údaje v rámci kapitoly boli prepísané z dodatkov, vyhotovených pracovníkmi Archívu mesta Bratislavy, ktoré
neboli súčasťou viazanej verzie inventára.

3

268/d 286
1947
Záverečný účet a účet straty a zisku.
(Kartotéka viaz.).

y

268/e 287
1949
Záverečný účet a účet straty a zisku k 30. 6. 1949.
(Kartotéka).

av

Účty6

is
l

272/a 293
1938
66
Gr
Rozpočet na vydržiavanie učňovských škôl Ústredného riaditeľstva učňovských škôl
v Bratislave.

Br

at

272/b 294
1939
22-283/St
66
Gr
Výpis z účtu Grémia u Všeobecného penzijného ústavu v Prahe; správa o hospodárstve domu
Grémia bratislavského obchodníctva za rok 1938; výzva vyslanectvám a konzulátom na
prenajatie bytov v budove Grémia; prevzatie agendy Všeobecného penzijného ústavu v Prahe
Penzijným ústavom súkromných úradníkov v Bratislave a prevod financií grémia na tento
ústav; výkazy o spotrebe vody, elektrického prúdu a plynu v budove grémia; ponuka na kúpu
búst; revízia výťahov v budove grémia; žiadosť o zapožičanie zasadacej siene; účet za
teplomer.

es
ta

274/a 297
1947
117 – 7859 69
Gr
Návrh na adaptáciu vestibulu budovy Grémia; žiadosť bývalých členov grémia o vianočnú
podporu; správa o revízii príjmov a výdavkov Zväzu obchodných grémií na Slovensku za
obdobie 1. 1. 1944 – 31. 12. 1946; záverečný účet a účet straty a zisku domu grémia
bratislavského obchodníctva za rok 1947.

m

274/b 298
1948
69
Záverečný účet grémia za rok 1947 a úprava platov zamestnancov grémia.
69

Gr

Učňovské7

hí

v

274/c 299
1949
369 – 458
Žiadosti o vrátenie inkorporačných poplatkov.

Gr

Ar
c

364/a 390
1922 – 1925
90 Gr. – učň
Index usporiadaných kurzov pre majstrov a pomocníkov na Slovensku s menoslovom
a osobnými údajmi poslucháčov8.
150 listov, poloplátená väzba, slov.

6

Údaje v rámci kapitoly boli prepísané z dodatkov, vyhotovených pracovníkmi Archívu mesta Bratislavy, ktoré
neboli súčasťou viazanej verzie inventára.
7
Údaje v rámci kapitoly boli prepísané z dodatkov, vyhotovených pracovníkmi Archívu mesta Bratislavy, ktoré
neboli súčasťou viazanej verzie inventára.
8
V origináli je regest preškrtnutý ceruzkou.

4

Register
busty
- kúpa 272/b

av
is
l
at
Br

inkorporačná taxa
- vrátenie 274/c

y

Grémium
- budova
- adaptácia 274/a
- byty 272/b
- hospodárenie 272/b, 274/a
- členovia
- vianočná podpora 274/a
- peňažná manipulácia 268/a, 268/b, 268/c, 272/b
- zamestnanci
- platy 274/b
- zasadacia sieň
- zapožičiavanie 272/b
- záverečné účty 268/d, 268/e, 274/a, 274/b

nábytok 150/a

rezivo 150/a
rozpočet
- na učňovské školy 272/a

m

sklo-porcelán 150/a

es
ta

Penzijný ústav súkromných úradníkov 272/b

v

účty
- elektrický prúd 272/b
- plyn 272/b
- voda 272/b

hí

palivo 150/a

Ar
c

stavebný materiál 150/a
stroje-nástroje-prístroje 150/a
Ústredné riaditeľstvo učňovských škôl 272/a
Všeobecný penzijný ústav 272/b
výťahy
- revízia 272/b

5

Zväz obchodných grémií
- revízia hospodárenia 274/a

Ar
c

hí

v

m

es
ta

Br

at
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l

av

y

železo 150/a

6

01
1699
Artikuly obchodníckeho stavu, odpis privilégií tunajších obchodníkov.

01 Gr

02
1705
Prípis pre Johanna Christiana obchodníka.

av

1718

Prípis z Oedenburgu

Šoproň

vo veciach obchodných.

is
l

04
1717
Prípisy a záznamy o obchodoch so súknom a iné.
05

y

03
1715
Nariadenia, prípisy, výťah z privilégií vydané kráľom Leopoldom (koncept).

07
1722
Nariadenia, obežníky, obchodné dohody.

es
ta

08
1723
Svedectvá, nariadenia, obežníky.

Br

at

06
1721
Doporučujúci list pre učňa Tomáša Teutscha, vydaný Alexandrom Kwascheyom, obchodníkom
so železom v Trnave.

09
1725
Zmluvná obchodná dohoda.

m

010
1727
Doporučujúci list pre učňa Tomáša Teutscha od Jána Krištofa Neustättera, obchodníka so
železom z Trnavy.
1733

v

011
Obežník o vyberaní mýta.

hí

012
1734
Obežník organizácie obchodníkov pre magistrát mesta vo veciach obchodných.

Ar
c

013
1735
Obežník organizácie obchodníkov pre magistrát mesta vo veciach obchodných.
014
1737
Obežník Kráľovskej miestodržiteľskej rady vo veciach obchodovania.
015
1740
Výučný list pre Jána Davida Meya.
016
1741
Nariadenia, intimáty, obežníky, prípisy pre organizáciu obchodníkov.
7

017
1749
Výučný list pre Juraja Kristiána Halasza z Bratislavy, ktorý sa učil obchodníctvu u Františka
Marqueta 6 rokov.

y

018
1780
Výučný list pre Jána Christiána Meya (syna Jána Dávida Meya), ktorý sa učil u Jána Bohumila
Burlitzera vo Wittenbergu.

1796

at

021
1799
Žiadosť o prijatie na miesto kupca v Blumenthali.

02 Gr

es
ta

024
1805
Tarify cez lietajúci most – určenie.

Br

022
18. storočie
Obežníky, intimáty, nariadenia, prípisy.
023
1800
Žiadosti o povolenie obchodovania.

is
l

020
Žiadosti o daňovú úľavu.

av

019
1793
Cenové obchodné záležitosti.

025
1808
Žiadosti o povolenie obchodovania.
1821

m

026
Výučný list.

027
1824
Zoznam administratívnych spisov, dokumentov a kníh v archíve obchodníctva.

hí

v

028 – 035
1829 – 1853
Atestáty, svedectvá, žiadosti.
1854

Ar
c

036
Atestáty, prípisy.

037
1855
Atestáty, potvrdenky, vysvedčenia, žiadosti.
038
1860
Štatúty, atestáty, nariadenia, listy.
039
Súpis obchodníkov.

1873

8

040
1877
Žiadosť Jozefa Krepsu, obuvníka (príštipkára) o povolenie živnosti.
Účtový materiál
02 Gr

av

y

041
1810
Sadzby vyberania mýtneho na lietajúcom moste v Bratislave.
042
1847
Vyúčtovanie inkorporačnej taxy obchodníkov.

is
l

043
1855
Pokladničné prílohy, kvitancie.

Ar
c

hí

v

m
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Br

at

044
1856
Účty, cenníky, pokladničné prílohy, svedectvá.

9

v

m

es
ta

Br

at

is
l

av

Živnostenský register
A – 1885 – 1900
Živnostenský register
A – 1901
Živnostenský register
A – 1914 – 1920
Živnostenský register
A – 1921 – 1922
Živnostenský register
A – 1923 – 1925, B – 1925 – 1934
Živnostenský register
A – 1926 – 1928
Živnostenský register
A – 1929 – 1934
Živnostenský register
A – 1935 – 1938
Živnostenský register
A – 1939 – 1942
Živnostenský register
A – 1943 – 1947
Živnostenský register
A – 1948 – 1953, B – 1951 – 1955, C – 1951 – 1952
Živnostenský register
A – pripojených obcí 1884 – 1946
Živnostenský register
B – 1885 – 1900
Živnostenský register
B – 1901
Živnostenský register
B – 1902 – 1913
Živnostenský register
B – 1914 – 1920
Živnostenský register
B – 1921 – 1922
Živnostenský register
B – 1923 – 1925, C – 1926 – 1935
Živnostenský register
B – 1935 – 1945
Živnostenský register
B – 1946 – 1949
Živnostenský register
B – pripojených obcí 1885 – 1946
Živnostenský register
C – 1901 – 1913
Živnostenský register
C – 1914 – 1920
Živnostenský register
C – 1923 – 1925
Živnostenský register
C – 1936 – 1949
Živnostenský register
C, D, E, pripojených obcí 1885 – 1946
Živnostenský register
D – 1885 – 1900
Živnostenský register
D – 1901
Živnostenský register
D – 1902 – 1913
Živnostenský register
D – 1921 – 1922
Živnostenský register
D – 1923 – 1925, A – 1925
Živnostenský register
E – 1884 – 1900
Živnostenský register
E – 1902 – 1913
Živnostenský register
E – 1914 – 1920
Živnostenský register
E – 1921 – 1922
Živnostenský register
E – 1923 – 1925
Živnostenský register
bez označenia 1885 – 1900
Živnostenský register
bez označenia 1901 (jeden zápis)
Záznam (protokol) ohlásených živností 1902 – 1913
Záznam (protokol) ohlásených živností 1914 – 1920
Index k živnostenskému registru 1865 – 1872
Index k živnostenskému registru 1872 – 1884
Index k živnostenskému registru 1903 – 1912
Index k živnostenskému registru 1913 – 1921
Index k živnostenskému registru 1922 – 1934 A – M
Index k živnostenskému registru 1922 – 1934 N – Z

Ar
c

hí

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)
22.)
23.)
24.)
25.)
26.)
27.)
28.)
29.)
30.)
31.)
32.)
33.)
34.)
35.)
36.)
37.)
38.)
39.)
40.)
41.)
42.)
43.)
44.)
45.)
46.)

y

Živnostenské registre, protokoly a indexy, prevzaté od Odboru miestneho priemyslu a služieb
hl. mesta SSR Bratislavy (Dr. Hamerská)

10

Index k živnostenskému registru 1935 – 1936
Index k živnostenskému registru 1937 – 1938
Index k živnostenskému registru 1939 – 1943
Index k živnostenskému registru 1944 – 1948
Index k živnostenskému registru 1949

Ar
c

hí

v

m

es
ta
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47.)
48.)
49.)
50.)
51.)

11

A. OBCHODNÁ GILDA (1699 – 1909)
1. L i s t i n y
1 Gr

2. Ú r a d n é k n i h y10

Br

4
1749 – 1765
Zápisnica Obchodnej gildy.
Originál, nem., lat., 202 listov, kožená väzba, 33 x 22

3 Gr

at

3
1733 – 1749
Zápisnica Obchodnej gildy.
Originál, nem., 131 listov, polokož. väzba, 32 x 20

2 Gr

is
l

2
1699 – 1733
Zápisnice Obchodnej gildy (Protokoll eines Handlung Standtes in Pressburg).
Originál, nem. 188 listov, polokož. väzba, 31 x 20

av

y

1
1699
Privilégium Leopolda I. o založení Obchodnej gildy v Bratislave.
Originál, nem., lat., 6 listov, plátno, 32 x 23 (perg., privesená pečať)9

4 Gr

5 Gr

6
1788 – 1803
Zápisnica Obchodnej gildy.
Originál, nem., lat., 279 listov, kožená väzba, 35 x 24

6 Gr

7
1803 – 1813
Zápisnica Obchodnej gildy.
Originál, nem., lat., 226 listov, kožená väzba, 36 x 24

7 Gr

8
1813 – 1841
Zápisnica Obchodnej gildy.
Originál, nem., lat., 445 listov, kožená väzba, 40 x 24

8 Gr

9
1841 – 1855
Zápisnica Obchodnej gildy.
Originál, nem., 231 listov, kožená väzba, 43 x 28

9 Gr

10
1856
Zápisnica Obchodnej gildy.
Originál, nem., 300 listov, kožená väzba, 43 x 28

10 Gr

Ar
c

hí

v

m
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5
1765 – 1788
Zápisnica Obchodnej gildy.
Originál, nem., lat., 271 listov, kožená väzba, 35 x 25

9

Dopísané ceruzkou.
Horné indexy v kurzíve predstavujú dodatky vpísané ceruzkou do originálu pracovníkmi AMB.

10

12

12 Gr

12
1754 – 1809
Kniha členov Obchodnej gildy.
Originál, nem., 171 listov, kožená väzba, 31 x 24

13 Gr

av

y

11
1699 – 1753
Kniha členov Obchodnej gildy.
Originál, nem., 75 listov, polokož. väzba, 31 x 20

14 Gr

is
l

13
1810 – 1856
Kniha členov Obchodnej gildy (Incorporations Buch).
Originál, nem., 172 listov, kožená väzba, 31 x 23

15 Gr

at

14
1856 – 1871
Kniha členov Obchodnej gildy (Firmen Buch11).
Originál, nem., 196 listov, kožená väzba, 35 x 25

Br

15
1717 – 1743
16 Gr
Kniha odpisov a konceptov (Protocoll über unterschiedliche Haupt-Abschrifften des
Handelsstandt).
Originál, nem., lat., 234 listov, kožená väzba, 34 x 22
17 Gr

17
1847 – 1896
Register učňov.
Originál, pap., nem., 302 listov, pap. väzba, 32 x 47

1812 Gr

es
ta

16
1741 – 1754
Kniha odpisov a konceptov (Verschiedene Brief).
Originál, nem., lat., 370 listov, kožená väzba, 33 x 22

v

m

19
18
1779 – 1806
18 Gr
Prijímacia kniha učňov Obchodnej gildy (Protokoll über die aufgenemende Handlungs –
Lehrjunge).
Originál, nem., 327 listov, kožená väzba, 36 x 24

Ar
c

hí

20
19
1779 – 1815
19 Gr
Prepúšťacia kniha učňov (Protokoll über die freysprechende Handlungs – Lehrjunge).
Originál, nem., 329 listov, kožená väzba, 37 x 24

20
1836 – 1903
Kniha obchodníckych učňov (Comis Protokoll).
Originál, nem., 80 listov, polokožená väzba, 47 x 31

11
12

26

28

Gr

Dopísané ceruzkou.
Dopísané ceruzkou.

13

21
1699 – 1756
Kniha poplatkov obchodníkov – mimo bratislavských a index.
Originál, nem., 187 listov, kožená väzba, 41 x 16

11 Gr

22
1726 – 1769
Pokladničná kniha.
Originál, nem., 91 listov, polokožená väzba, 40 x 17

20

av

Gr

22

23

Gr

is
l

23
1825
Pokladničná kniha (Cassa Buch).
Originál, nem., 23 listov, pap. väzba, 38 x 26

22

Gr

at

21

Br

24
1809 – 1839
Pokladničná kniha (Handelstand Kassa).
Originál, nem., 90 listov, polokožená väzba, 37 x 24

21

y

4. Ú č t o v ý m a t e r i á l

es
ta

27
25
1840
21a Gr
Kniha poplatkov za služby grémia (Protokoll der im Gremium dienem den Individuen).
Originál, nem., 127 listov, polokožená väzba, 29 x 43

24

27
1835 – 1865
Pokladničná kniha.
Originál, nem., 80 listov, polokožená väzba, 38 x 25

23

28
1856 – 1870
Pokladničná kniha.
Originál, nem., 95 listov, polokožená väzba, 40 x 26

25

25

24

26

Gr

Gr

Gr

Ar
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26
1839 – 1855
Pokladničná kniha.
Originál, nem., 92 listov, polokožená väzba, 40 x 25

B. G R É M I U M (1910 – 1949)
1. Ú r a d n é k n i h y13

29
1933 – 1948
Pamätná kniha Grémia.
Originál, slov., 100 listov, kožená väzba, 35 x 26

81 Gr

Čísla písané kurzívou sú v origináli doplnené ceruzkou. Horné indexy v kurzíve predstavujú dodatky vpísané
ceruzkou do originálu pracovníkmi AMB.
13

14

27

34 31
1927
Zápisnica II. riadneho valného zhromaždenia Grémia.
Originál, slov., 50 listov, plátenná väzba, 33 x 20

63

at

65

38 35
1931
Zápisnica VI. riadneho valného zhromaždenia Grémia.
Originál, slov., nem., 80 listov, poloplátenná väzba, 34 x 21

67

39 36
1932
Zápisnica VII. riadneho valného zhromaždenia Grémia.
Originál, slov., nem., 80 listov, papier. väzba, 34 x 21

68

40 37
1932
Zápisnica mimoriadneho valného zhromaždenia Grémia.
Originál, slov., nem., maď., 26 listov, plátenná väzba, 33 x 21

69

hí

v

m

es
ta

Br

66

70

42 39
1934
Zápisnica IX. riadneho valného zhromaždenia Grémia.
Originál, slov., nem., 50 listov, plátenná väzba, 34 x 21

71

43 40
1934
Zápisnica mimoriadneho valného zhromaždenia Grémia.
Originál, slov., nem., 14 listov, plátenná väzba, 34 x 21

72

Ar
c

Gr

av
64

37 34
1930
Zápisnica V. riadneho valného zhromaždenia Grémia.
Originál, slov., nem., maď., 70 listov, poloplátenná väzba, 34 x 22

41 38
1933
Zápisnica VIII. riadneho valného zhromaždenia Grémia.
Originál, slov., nem., 30 listov, plátenná väzba, 34 x 21

65

Gr

66

Gr

is
l

35 32
1928
Zápisnica III. riadneho valného zhromaždenia Grémia.
Originál, slov., 60 listov, plátenná väzba, 33 x 21
36 33
1929
Zápisnica IV. riadneho valného zhromaždenia Grémia.
Originál, slov., 40 listov, poloplátenná väzba, 34 x 21

29

y

31 30
1910 – 1912
Zápisnica a štatúty Grémia.
Originál, nem., 200 listov, poloplátenná väzba, 34 x 22

67

68

69

70

71

72

73

74

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

15

73

45 42
1935
Zápisnica mimoriadneho valného zhromaždenia Grémia.
Originál, slov., nem., 60 listov, poloplátenná väzba, 34 x 22

74

Gr

av
75

at

76

Br

48 45
1938
Zápisnica XIII. riadneho valného zhromaždenia Grémia.
Originál, slov., nem., 70 listov, poloplátenná väzba, 31 x 22

76

Gr

77

Gr

is
l

46 43
1936
Zápisnica XI. riadneho valného zhromaždenia Grémia a mesačné správy.
Originál, slov., nem., 80 listov, poloplátenná väzba, 35 x 24
47 44
1937
Zápisnica XII. riadneho valného zhromaždenia Grémia.
Originál, slov., nem., 60 listov, poloplátenná väzba, 36 x 22

75

y

44 41
1935
Zápisnica X. riadneho valného zhromaždenia Grémia.
Originál, slov., nem., 40 listov, poloplátenná väzba, 35 x 22

77

78

79

Gr

Gr

83 Gr

50 47
1941 – 1942
Zápisnice poradného zboru Grémia.
Originál, slov., 160 listov, poloplátenná väzba, 31 x 22
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ta

49 46
1939 – 1940
Zápisnice poradného zboru Grémia.
Originál, slov., 200 listov, poloplátenná väzba, 31 x 22

v

m

51 48
1942 – 1944
Zápisnica poradného zboru Grémia.
Kópie14, slov., 152 listov, poloplátenná15 väzba, 21 x 30

85
84a Gr

85

53 50
1945
Zápisnica poradného zboru Grémia.
Originál, slov., 50 listov, poloplátenná väzba, 30 x 22

86

Ar
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52 49
1943 – 1944
Zápisnica poradného zboru Grémia.
Originál, slov., 80 listov, poloplátenná väzba, 31 x 22

14
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86

87

Gr

Gr

Dopísané ceruzkou.
Dopísané ceruzkou.

16

39

58 52
1926 – 1929
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Grémia.
Originál, slov., nem., 150 listov, poloplátenná väzba, 29 x 23

40

at

42

62 56
1935 – 1937
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Grémia.
Originál, slov., nem., 150 listov, poloplátenná väzba, 29 x 23

44

63 57
1937 – 1939
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Grémia.
Originál, slov., nem., 250 listov, poloplátenná väzba, 29 x 24

45
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47

48

30

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Ar
c

hí

66 59
1925 – 1927
Zápisnica zo zasadnutia prezidiálnej rady Grémia.
Originál, slov., nem., 100 listov, poloplátenná väzba, 29 x 23
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61 55
1933 – 1935
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Grémia.
Originál, slov., nem., 150 listov, poloplátenná väzba, 29 x 23

65 58
1947
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Grémia.
Originál, slov., 43 listov, poloplátenná väzba, 30 x 22

42

Gr

is
l

59 53
1929 – 1931
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Grémia.
Originál, slov., nem., 100 listov, poloplátenná väzba, 29 x 24
60 54
1931 – 1933
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Grémia.
Originál, slov., nem., 150 listov, poloplátenná väzba, 29 x 24

41

y

57 51
1925 – 1926
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva Grémia.
Originál, slov., nem., 150 listov, plátenná väzba, 29 x 24

67 60
1927 – 1928
Zápisnica zo zasadnutia prezidiálnej rady Grémia.
Originál, slov., nem., 100 listov, poloplátenná väzba, 29 x 23

29

68 61
1928 – 1930
Zápisnica zo zasadnutia prezidiálnej rady Grémia.
Originál, slov., nem., 150 listov, poloplátenná väzba, 29 x 23

30

31

32

Gr

Gr

17

31

70 63
1932 – 1933
Zápisnica zo zasadnutia prezidiálnej rady Grémia.
Originál, slov., nem., 150 listov, poloplátenná väzba, 29 x 24

32

34

35

74 67
1937
Zápisnica zo zasadnutia prezidiálnej rady Grémia.
Originál, slov., nem., 150 listov, poloplátenná väzba, 30 x 24

36

75 68
1938 – 1939
Zápisnica zo zasadnutia prezidiálnej rady Grémia.
Originál, slov., nem., 200 listov, poloplátenná väzba, 29 x 24

37

77 69
1946 – 1947 – 1948
Zápisnica zo zasadnutia prezidiálnej rady Grémia.
Originál, slov., nem., 99 listov, poloplátenná väzba, 30 x 22

38
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73 66
1936 – 1937
Zápisnica zo zasadnutia prezidiálnej rady Grémia.
Originál, slov., nem., 150 listov, poloplátenná väzba, 29 x 24

47

80 71
1922 – 1923
Zápisnice výborov sekcií Grémia.
Originál, maď., nem., 240 listov, poloplátenná väzba, 34 x 22

48

81 72
1924 – 1926
Zápisnice výborov sekcií Grémia.
Originál, slov., maď., nem., 200 listov, poloplátenná väzba, 34 x 23

49

Ar
c

79 70
1920 – 1921
Zápisnice výborov sekcií Grémia.
Originál, slov., maď., nem., 240 listov, poloplátenná väzba, 34 x 22

Gr
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33
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72 65
1935 – 1936
Zápisnica zo zasadnutia prezidiálnej rady Grémia.
Originál, slov., nem., 150 listov, poloplátenná väzba, 30 x 24

34

Gr

35

Gr

is
l

71 64
1933 – 1934
Zápisnica zo zasadnutia prezidiálnej rady Grémia.
Originál, slov., nem., 150 listov, poloplátenná väzba, 29 x 24

33

y

69 62
1930 – 1932
Zápisnica zo zasadnutia prezidiálnej rady Grémia.
Originál, slov., nem., 150 listov, poloplátenná väzba, 29 x 23

36

37

38

39

40

49

50

51

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr
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83 74
1928
Zápisnice výborov sekcií Grémia.
Originál, slov., maď., nem., 240 listov, poloplátenná väzba, 35 x 22

51

at

53

87 78
1932
Zápisnice výborov sekcií Grémia.
Originál, slov., nem., 70 listov, plátenná väzba, 34 x 21

55

88 79
1933
Zápisnice výborov sekcií Grémia.
Originál, slov., nem., 100 listov, poloplátenná väzba, 35 x 22
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54

Gr

57

58

55

56

57

58

59

60

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr

Gr
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90 81
1935
Zápisnice výborov sekcií Grémia.
Originál, slov., nem., 100 listov, umelá koža, 35 x 22
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86 77
1931
Zápisnice výborov sekcií Grémia.
Originál, slov., maď., nem., 70 listov, plátenná väzba, 34 x 21

89 80
1934
Zápisnice výborov sekcií Grémia.
Originál, slov., nem., 120 listov, poloplátenná väzba, 34 x 22

53

Gr

is
l

84 75
1929
Zápisnice výborov sekcií Grémia.
Originál, slov., nem., 240 listov, poloplátenná väzba, 35 x 22
85 76
1930
Zápisnice výborov sekcií Grémia.
Originál, slov., nem., 240 listov, poloplátenná väzba, 35 x 23

52

y

82 73
1927
Zápisnice výborov sekcií Grémia.
Originál, slov., nem., 60 listov, poloplátenná väzba, 35 x 22

91 82
1936
Zápisnice výborov sekcií Grémia.
Originál, slov., nem., 180 listov, umelá koža, 35 x 22

59

92 83
1937
Zápisnice výborov sekcií Grémia.
Originál, slov., nem., 180 listov, poloplátenná väzba, 35 x 22

60

61

62

Gr

Gr

19

61

94 85
1945 – 1947
Zápisnice výborov sekcií Grémia.
Originál, slov., 200 listov, poloplátenná väzba, 30 x 22
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63

64

Gr
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y

93 84
1938
Zápisnice výborov sekcií Grémia.
Originál, slov., nem., 120 listov, plátenná väzba, 31 x 22

82 Gr

is
l

95 86
1937 – 1939
Zápisnice zo zasadania domovej komisie Grémia.
Originál, slov., nem., 150 listov, poloplátenná väzba, 29 x 24

87

at

98 87
1947
Zápisnica Združenia záujmových organizácií.
Originál, slov., 12 listov, plátenná väzba, 30 x 22

Gr

80 Gr

Br

99 88
1928 – 1936
Súdne rozhodnutia Grémia.
Originál, slov., nem., 100 listov, poloplátenná väzba, 33 x 21

88
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ta

100 89
Kmeňová kniha holičov.
Originál, pap., slov., 250 listov, plátenná väzba, 56 x 43
101 90
Kmeňová kniha hostinských 1 – 300.
Originál, slov., 300 listov, plátenná väzba, 43 x 33

m

102 91
Kmeňová kniha hostinských 301 – 600.
Originál, slov., 300 listov, plátenná väzba, 43 x 32

hí

v

103 92
Index ku kmeňovej knihe hostinských.
Originál, slov., 72 listov, papier. väzba, 34 x 15

Ar
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104 93
Kmeňová kniha krajčírov 1 – 500.
Originál, slov., 250 listov, plátenná väzba, 44 x 33
105 94
Kmeňová kniha krajčírov 501 – 1020.
Originál, slov., 260 listov, plátenná väzba, 44 x 34
106 95
Kmeňová kniha krajčírov 1021 – 1500.
Originál, slov., 240 listov, polokožená väzba, 42 x 32

20

107 96
Kmeňová kniha krajčírov 1501 – 2000.
Originál, slov., 250 listov, polokožená väzba, 43 x 31

y

108 97
Index ku kmeňovej knihe krajčírov.
Originál, slov., 100 listov, papier. väzba, 31 x 22

is
l

Br

111 100
1925
Kmeňová kniha miešaných živností 1201 – 1800.
Originál, slov., 300 listov, polokožená väzba, 40 x 34

at

110 99
1925
Kmeňová kniha miešaných živností 601 – 1200.
Originál, slov., 300 listov, polokožená väzba, 40 x 34

av

109 98
1925
Kmeňová kniha miešaných živností 1 – 600.
Originál, slov., 300 listov, polokožená väzba, 40 x 34

112 101
1925
Kmeňová kniha miešaných živností 1801 – 2400.
Originál, slov., 300 listov, polokožená väzba, 40 x 34

es
ta

113 102
1925
Kmeňová kniha miešaných živností 2401 – 3000.
Originál, slov., 300 listov, polokožená väzba, 41 x 34

m

114 103
1926
Kmeňová kniha miešaných živností 3001 – 3600.
Originál, slov., 300 listov, polokožená väzba, 40 x 34

v

115 104
1928
Kmeňová kniha miešaných živností 3601 – 4204.
Originál, slov., 302 listov, polokožená väzba, 41 x 34

hí

116 105
1930
Kmeňová kniha miešaných živností 4205 – 4800.
Originál, slov., 300 listov, polokožená väzba, 41 x 34

Ar
c

117 106
1932
Kmeňová kniha miešaných živností 4801 – 5400.
Originál, slov., 300 listov, polokožená väzba, 41 x 34
118 107
1934
Kmeňová kniha miešaných živností 5401 – 6000.
Originál, slov., 300 listov, polokožená väzba, 41 x 34

21

119 108
1937
Kmeňová kniha miešaných živností 6001 – 6600.
Originál, slov., 300 listov, polokožená väzba, 41 x 34

y

120 109
1941
Kmeňová kniha miešaných živností 6601 – 7200.
Originál, slov., 300 listov, plátenná väzba, 41 x 34

is
l

Br

123 112
1948
Kmeňová kniha miešaných živností 8401 – 8710.
Originál, slov., 300 listov, polokožená väzba, 41 x 34

at

122 111
1946
Kmeňová kniha miešaných živností 7801 – 8400.
Originál, slov., 300 listov, polokožená väzba, 41 x 34

av

121 110
1945
Kmeňová kniha miešaných živností 7201 – 7800.
Originál, slov., 300 listov, polokožená väzba, 41 x 34

124 113
Index ku kmeňovým knihám miešaných živností.
Originál, slov., 227 listov, plátenná väzba, 45 x 32

es
ta

125 114
Index ku kmeňovým knihám miešaných živností.
Originál, slov., 100 listov, plátenná väzba, 45 x 26

m

126 115
1925
Kmeňová kniha pekárov 1 – 277.
Originál, slov., 254 listov, polokožená väzba, 42 x 35

v

127 116
Index ku kmeňovej knihe pekárov.
Originál, slov., 102 listov, plátenná väzba, 22 x 15

hí

128 117
Register obchodníkov s miešaným tovarom I.
Originál, slov., 62 listov, papier. väzba, 25 x 21

Ar
c

129 118
Register obchodníkov s potravinami na trhu II.
Originál, slov., 121 listov, papier. väzba, 25 x 21
130 119
Index obchodníkov s potravinami na trhu.
Originál, slov., 80 listov, papier. väzba, 24 x 19

81 PK Gr
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131 120
Register Indexy obchodníkov na trhu III.
Originál, slov., 61 listov, papier. väzba, 25 x 21

y

132 121
Register obchodníkov s textilným, módnym a konfekčným tovarom IV.
Originál, slov., 70 listov, papier. väzba, 25 x 21

is
l

134 123
Sekcia sprostredkovateľov realít VI.
Originál, slov., 30 listov, papier. väzba, 25 x 21

av

133 122
Register obchodníkov s mliekom a mliečnymi výrobkami V.
Originál, slov., 29 listov, papier. väzba, 25 x 21

Br

at

135 124
Register obchodníkov so železom, technickými článkami a kuchynským riadom VII.
Originál, slov., 30 listov, papier. väzba, 25 x 21

136 125
Register obchodníkov dovozcov koloniálneho tovaru potravín a južných plodín VIII.
Originál, slov., 30 listov, papier. väzba, 25 x 21

es
ta

137 126
Register obchodníkov s palivom (drevom a uhlím) IX.
Originál, slov., 31 listov, papier. väzba, 25 x 21

m

138 127
Register obchodníkov s drogami, voňavkami, foto-článkami a chemikáliami X.
Originál, slov., 31 listov, papier. väzba, 25 x 31

v

139 128
Register obchodníkov s knihami a kancelárskymi potrebami XI.
Originál, slov., 30 listov, papier. väzba, 25 x 21

hí

140 129
Register obchodníkov s lahôdkami XII.
Originál, slov., 30 listov, papier. väzba, 25 x 21

Ar
c

141 130
Jednatelia, komisionári, zastupitelia XIII.
Originál, slov., 61 listov, papier. väzba, 25 x 21
142 131
Rôzne živnosti XIV.
Originál, slov., 120 listov, papier. väzba, 25 x 21

23

143 132
Register obchodníkov s koloniálnym tovarom a koreninami XV.
Originál, slov., 30 listov, papier. väzba, 25 x 21

av

145 134
Register obchodníkov s galantériou, bižutériou, hračkami a koženým tovarom XVII.
Originál, slov., 30 listov, papier. väzba, 25 x 21

y

144 133
Register obchodníkov s potravinami (víno, pivo, ovocie a cukrovinky) XVI.
Originál, slov., 101 listov, papier. väzba, 25 x 21

at

is
l

146 135
Register obchodníkov s elektro-článkami, sklom, porcelánom, keramikou, osvetľovacími
telesami, jazdné kolá, autá, motocykle a šijacie stroje XVIII.
Originál, slov., 30 listov, papier. väzba, 25 x 21

es
ta

148 137
Rôzne živnosti XX.
Originál, slov., 34 listov, papier. väzba, 25 x 21

Br

147 136
Register obchodníkov so zem. plodinami, semenami, obilím, perím, surovou kožou, ošípanými,
dobytkom, krmivom s umelým hnojivom XIX.
Originál, slov., 30 listov, papier. väzba, 25 x 21

149 138
Index k registrom obchodníkov I. – XX. A – M.
Originál, slov., 253 listov, plátenná väzba, 34 x 23

m

150 139
Index k registrom obchodníkov I. – XX. N – Z.
Originál, slov., 269 listov, plátenná väzba, 34 x 23

hí

v

151 140
Register rádio-obchodníkov.
Originál, slov., 100 listov, papier. väzba, 34 x 23

Ar
c

152 141
Register členov mäsiarov 1 – 426.
Originál, slov., 117 listov, plátenná väzba, 45 x 31
153 142
Index k registru členov mäsiarov.
Originál, slov., 150 listov, papier. väzba, 34 x 15
155 143
Register majiteľov živností evidovaných Grémiom bratislavského obchodníctva a ich osobné
údaje: drogérie, materiálny tovar, foto-články, vetešníctvo, galantérny tovar, semená
a poľnohospodárske plodiny.
24

156 144
Register majiteľov živností evidovaných Grémiom bratislavského obchodníctva a ich osobné
údaje: autá a auto súčiastky, elektro-rádio, zasielateľstvo, jednateľstvo a komisionárstvo.

av

y

157 145
Register majiteľov živností evidovaných Grémiom bratislavského obchodníctva a ich osobné
údaje: papier, revízna a bilančná kancelária, filatélia a trafika, kníhkupectvo a nakladateľstvo,
kancelárske a školské potreby, kancelárske stroje, klenoty a hodinky.

is
l

158 146
Register majiteľov živností evidovaných Grémiom bratislavského obchodníctva a ich osobné
údaje: miešaný tovar.

at

159 147
Register majiteľov živností evidovaných Grémiom bratislavského obchodníctva a ich osobné
údaje: vlna, výšivky, koža a kožený tovar, klobúky a textil.

Br

160 148
Register majiteľov živností evidovaných Grémiom bratislavského obchodníctva a ich osobné
údaje: víno a pivo, pekárstvo, cukrík, potraviny, obchody s ovocím a zeleninou, mäsiarstvo
a údenárstvo.

es
ta

161 149
Register majiteľov živností evidovaných Grémiom bratislavského obchodníctva a ich osobné
údaje: kožušiny, športové potreby, konfekcia, módny tovar a obuv.
162 150
Register majiteľov živností evidovaných Grémiom bratislavského obchodníctva a ich osobné
údaje: koloniálny tovar, lahôdky, mlieko a mliečne výrobky, kramárstvo a ryby.

m

164 151
Register dočasných povolení k vedeniu živností.
Originál, slov., 150 listov, papier. väzba, 30 x 21

hí

v

165 152
Register živnostníkov bratislavského okolia: Devín, Dúbravka, Vajnory, Lamač, Petržalka,
Rača, Prievoz a Karlova Ves.
Originál, slov., 100 listov, papier. väzba, 30 x 23

Ar
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166 153
Register cudzincov živnostníkov (podľa štátov).
Originál, slov., 100 listov, papier. väzba, 40 x 25
167 154
Register cudzincov živnostníkov za Protektorátu.
Originál, slov., 224 listov, plátenná väzba, 40 x 26

25
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170 157
1948
Register členov a ich inkorporačné platby.
Originál, slov., 99 listov, papier. väzba, 30 x 21
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173 159
1924 – 1949
Register učňov A – M.
Originál, slov., 438 listov, plátenná väzba, 45 x 34

80 PK Gr

at

172 158
1911 – 1923
Register učňov.
Originál, maď., slov., 868 listov, plátenná väzba, 45 x 34

av

169 156
1946 – 1949
Inkorporačné dávky členov.
Originál, slov., 100 listov, papier. väzba, 32 x 20

y

168 155
Index k neurčenému registru živností podľa profesií.
Originál, slov., 452 listov, plátenná väzba, 45 x 35

174 160
1924 – 1949
Register učňov N – Z.
Originál, slov., 448 listov, plátenná väzba, 45 x 34

es
ta

175 161
1925 – 1930
Register učňov.
Originál, slov., 200 listov, poloplátenná väzba, 47 x 32

m

176 162
1930 – 1940
Register učňov.
Originál, slov., 249 listov, poloplátenná väzba, 46 x 32
76 PK Gr
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177 163
1934 – 1939
Učebný plán.
Originál, slov., 90 listov, papier. väzba, 34 x 22

hí

178 164
Kartotéka bratislavských obchodníkov A – Z.

Ar
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179 165
Kartotéka majiteľov kominárskych obvodov A – Z.
180 166
Kartotéka zmiešaného živnostenského spoločenstva pre mesto Bratislavu – staré a nové karty
A – Z.
181 167
Kartotéka Grémia dentistov A – Z.

26

182 168
Kartotéka Grémia koncesovaných elektrotechnikov a inštalatérov.

y

183 169
Kartotéka Grémia bratislavských kovospracujúcich živností A – Z.

av

3.0 S p i s o v ý m a t e r i á l
3.1 P o m o c n é k n i h y16

1924 – 1925

185 171
Podací protokol.

1925

186 172
Podací protokol.

1926

187 173
Podací protokol.

1927

188 174
Podací protokol.

1928

6 PK Gr

189 175
Podací protokol.

1929

6a PK Gr

190 176
Podací protokol.

1930 I.

7 PK Gr
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m
1930 II.

v

191 177
Podací protokol.

1 PK Gr

is
l

184 170
Podací protokol.

4 PK Gr

5 PK Gr

8 PK Gr

1931 I.

9 PK Gr

193 179
Podací protokol.

1931 II.

10 PK Gr

194 180
Podací protokol.

1932 I.

11 PK Gr

195 181
Podací protokol.

1932 II.

12 PK Gr
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192 178
Podací protokol.

16

Čísla písané kurzívou sú v origináli doplnené ceruzkou.
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13 PK Gr

197 183
Podací protokol.

1933 I.

14 PK Gr

198 184
Podací protokol.

1933 II.

15 PK Gr

199 185
Podací protokol.

1934 I.

200 186
Podací protokol.

1934 II.

201 187
Podací protokol.

1935 I.

202 188
Podací protokol.

1935 II.

203 189
Podací protokol.

1936 I.

204 190
Podací protokol.

1936 II.

21 PK Gr

205 191
Podací protokol.

1937 I.

22 PK Gr

206 192
Podací protokol.

1937 II.

23 PK Gr
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16 PK Gr

is
l

17 PK Gr
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1938 I.

v

207 193
Podací protokol.

y

196 182
1932 II.
Podací protokol (náhradný).

19 PK Gr

20 PK Gr

24 PK Gr

1938 II.

25 PK Gr

209 195
Podací protokol.

1939 I.

26 PK Gr

210 196
Podací protokol.

1939 II.

27 PK Gr

211 197
Podací protokol.

1940 I.

28 PK Gr

212 198
Podací protokol.

1940 II.

29 PK Gr
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208 194
Podací protokol.

28

30 PK Gr

214 200
Podací protokol.

1941 II.

31 PK Gr

215 201
Podací protokol.

1942 I.

32 PK Gr

216 202
Podací protokol.

1942 II.

217 203
Podací protokol.

1943 I.

218 204
Podací protokol.

1944 I.

219 205
Podací protokol.

1944 – 1945

220 206
Podací protokol.

1945 I.

221 207
Podací protokol.

1946 I.

38 PK Gr

222 208
Podací protokol.

1946 II.

39 PK Gr

223 209
Podací protokol.

1947 I.

40 PK Gr

1947 II.

41 PK Gr
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34 PK Gr

35 PK Gr

36 PK Gr

37 PK Gr

225 211
Podací protokol.

1948 I.

42 PK Gr

226 212
Podací protokol.

1948 II.

43 PK Gr

227 213
Podací protokol.

1949 I.

44 PK Gr
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224 210
Podací protokol.

228 214
1924 – 1925
Index k podaciemu protokolu.

y

1941 I.

av

213 199
Podací protokol.

2 PK Gr

29

45 PK Gr

230 216
1927
Index k podaciemu protokolu.

46 PK Gr

231 217
1928 – 1929
Index k podaciemu protokolu.

47 PK Gr
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229 215
1925 – 1926
Index k podaciemu protokolu.

232 218
1930 – 1931
Index k podaciemu protokolu.

48 PK Gr

49 PK Gr
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233 219
1932
Index k podaciemu protokolu.

236 222
1935
Index k podaciemu protokolu.

Br

235 221
1934
Index k podaciemu protokolu.

50 PK Gr

at

234 220
1933
Index k podaciemu protokolu.

51 PK Gr

52 PK Gr

53 PK Gr

238 224
1937
Index k podaciemu protokolu.

54 PK Gr

239 225
1938
Index k podaciemu protokolu.

55 PK Gr

240 226
1939
Index k podaciemu protokolu.

56 PK Gr
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237 223
1936
Index k podaciemu protokolu.

57 PK Gr

242 228
1941
Index k podaciemu protokolu.

58 PK Gr

243 229
1942
Index k podaciemu protokolu.

59 PK Gr

244 230
1943
Index k podaciemu protokolu.

60 PK Gr

245 231
1938 – 1943
Index vecný k podaciemu protokolu.

77 PK Gr
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241 227
1940
Index k podaciemu protokolu.
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247 233
1945
Index k podaciemu protokolu.

62 PK Gr

248 234
1946
Index k podaciemu protokolu.

63 PK Gr

74 PK Gr
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249 235
1946
Index vecný k podaciemu protokolu A – K.
250 236
1946
Index vecný k podaciemu protokolu L – Z.

75 PK Gr
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253 239
1949
Index k podaciemu protokolu.

at

251 237
1947
Index k podaciemu protokolu.
252 238
1948
Index k podaciemu protokolu.

y

61 PK Gr

av

246 232
1944
Index k podaciemu protokolu.

64 PK Gr

65 PK Gr

66 PK Gr

67 PK Gr

255 241
1934 – 1937
Index vecný k referentskému protokolu.

68 PK Gr

256 242
1937
Index vecný k referentskému protokolu.

69 PK Gr

257 243
1937 – 1938
Index vecný k referentskému protokolu.

70 PK Gr
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254 240
1937 – 1938
Protokol (referentský).

3.2 S p i s y
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259 244
1926
17 – 4612
1
Gr
Obchodná zmluva medzi Československom a Maďarskom; štatistické dáta žiadaných
priemyselných listov; návrh na Ministerstvo obchodu pre suspendáciu dosiaľ platného
uhorského vínneho zákona; rekurz proti župnému rozpočtu župy bratislavskej na r. 1926;
výročná správa činnosti bratislavskej burzy v r. 1925; zmena niektorých ustanovení
živnostenského zákona; správa o činnosti grémia v Olomouci; sťažnosť veľkoobchodníkov,
ktorí obchodujú na úkor maloobchodníkov; doplnenie samosprávnych orgánov nemocenskej
pokladnice v Bratislave; žiadosť obchodníkov o zníženie inkorporačnej taxy; vyžiadanie
svedectva o členstve v grémiu; výchova žiakov obchodných škôl pre obchod; pozvánka na
zhromaždenie obchodných živnostníkov; hájenie záujmov maloživnostníkov; sťažnosti proti
31

y

ustáleniu pracovnej doby; udeľovanie povolenia na dovoz a vývoz tovaru; vyhláška o súťaži na
árendačnú dodávku sena, slamy, uhlia a dreva; správa zo schôdze sekcie obchodníkov
s miešaným tovarom; schválenie stanov obchodníkov so zmiešaným tovarom; správa
v novinách o schôdzi predstavenstva Grémia; pozvanie na svetovú výstavu zbožia v Berlíne;
nové cenníky cukru a mlieka; kongres živnostníkov v Turčianskom sv. Martine; ustanovenie
týkajúce sa peňažnej manipulácie grémia bratislavského obchodníctva.
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260 245
1927
109 – 2054
2
Gr
Štatistické dáta o činnosti a zariadení spoločenstiev – záverečný účet; pozvánka na valnú
schôdzu sekcie obchodníkov; nový zákon o víne; prejednávanie tržných záležitostí; kalkulácia
ceny cukru; zhodnotenie predvojnových dlhopisov; medzinárodný veľtrh v Budapešti –
oznámenie; obežník československo-maďarskej obchodnej komory; zákaz podomového
obchodu a žobrania; žiadosť pekárov o skrátenie nočnej pracovnej doby; pozvanie na
medzinárodný kongres vojnovej medicíny a farmácie vo Varšave; obmedzenie týždenných
trhov; stanovy syndikátu obchodníkov s kozmetickými prípravkami; výročná správa o činnosti
burzy v r. 1926; rôzne obežníky; návšteva členov bratislavského grémia vo Viedni; úprava na
výrobu a predaj liehovín; ceny mäsa a mäsových výrobkov v Bratislave; úprava tržného
poriadku výročného trhu v Bratislave; vyučovanie na učňovských školách v nedeľu; stanovy
pracovného výboru grémia; zväz veľkoobchodníkov žiada menovať dvoch zástupcov a dvoch
náhradníkov do výboru medzinárodného kongresu.
1928
19 – 5233
3–4
Gr
1928
19 – 2252
3
Gr
Živnostensko-právna porada poisťovacieho jednateľstva; obežníky československo-maďarskej
obchodnej spoločnosti; jazykové a odborné kurzy; poriadanie miestnych výstaviek učňovských
dielenských prác; vládne nariadenie administratívneho jednania pri obchodných komorách;
stanovy grémia obchodníkov; návrh na zlepšenie režimu pri zásielkach na dobierku
v železničnej doprave; voľby do živnostenských spoločenstiev; schválenie stanov obchodníkov
s textilným, módnym a konfekčným tovarom; nový tržný štatút; založenie všeobecného
prospešného stavebného družstva; osnovy k zriadeniu Československej ústrednej živelnej
poisťovne; návrh zákona o penzijnom poistení súkromných zamestnancov; zahájenie poštovej
leteckej premávky na trati Praha-Brno-Bratislava-Košice; zriadenie dozorného výboru
učňovských škôl; stanovy sekcie obchodníkov s mliekom; študijná cesta členov grémia do
Talianska, Francúzska a Švajčiarska; porada o záujmoch obchodníkov s vínom; zmena stanov
grémia bratislavského obchodníctva; štatút dobytčieho trhoviska; spevácke slávnosti vo Viedni
– záujem členov grémia o účasť.
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1928
2254 – 5233
4
Gr
Druhý manifestačný zjazd obchodníctva ČSR v Brne; premávka pri zastávkach električky
Bratislava-Viedeň a plavebnej spoločnosti; študijná cesta členov grémia bratislavského
obchodníctva do Zurychu, Paríža a Londýna; správa grémia bratislavského obchodníctva
o voľbe výboru sekcie obchodníkov na trhu; zápis učňov do kupeckej školy pokračovacej
v Bratislave; obežník o vyclievaní vzoriek rôzneho tovaru; zjazd obchodníkov v Bratislave;
zrušenie expozitúr ministerstiev v Bratislave; pozvánka na anketu o dunajskom prekladištnom
tarife československom; študijná výprava na výstavu súdobej kultúry v Brne; zvýšenie ceny
cukru; vymáhanie preplatkov v nemocenskom poistení; návrh na zavedenie „Čiernej knihy“ pre
neplatiacich zákazníkov v obchodoch; návrh na zriadenie odborných spoločenstiev; sťažnosti
obchodníkov na grémium; návrh zákona o sústredení príslušnosti vo veciach peňažných
podnikov u Ministerstva financií; správa o činnosti Krajinského zväzu živnostenských

32

spoločenstiev a grémií pre Slovensko a Podkarpatskú Rus; správa o schôdzi predstavenstva
bratislavského grémia.
1929
59 – 7141
5–7
Gr
1929
59 – 1982
5
Gr
Starostlivosť o učňov; vnútorná organizácia spoločenstiev; propagácia časopisu „Výstavy
a veľtrhy“ mesačník pre výstavníctvo obchodu a cudzineckého ruchu; evidencia
živnostenských pomocníkov; paušalizovanie dane z obratu u textílií; študijná cesta pre členov
grémia do Carihradu; zákon o obchodných komorách; učňovské skúšky; osnova zákona
o splátkových obchodoch; správa o hospodárskej a priemyselnej kríze; valné zhromaždenie
zväzu priemyselníkov v Starom Smokovci – pozvánka; správa zo schôdze Ústredného
pracovného združenia slovenských obchodných a živnostenských organizácií; paušalizovanie
event. zníženia dane z obratu – návrh Ochranného zväzu živnostníkov na Slovensku; výročná
správa československo-maďarskej obchodnej komory za rok 1927; kandidačná listina
predstavenstva grémia k voľbám; nariadenie o pasterizovaní mlieka; pozvánky k valnému
zhromaždeniu; organizácia obchodníkov s vínom; zriadenie odboru obchodníkov s drogami;
výročná správa Zemského zväzu obchodníckych grémií v Brne za r. 1928.
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1929
1991 – 3543
6
Gr
Návrh zákona na splátkový obchod, starostlivosť o učňovský dorast; nemecká obchodná škola
žiada pre školský rok 1928 – 1929 subvenciu; grémium bratislavského obchodníctva usporiada
kongres všeobchodníctva a všeživnostníctva; oslava 10 ročného jubilea trvania československej
štátnej obchodnej akadémie v Bratislave; Ústredná rada obchodníctva ČSR predkladá pracovný
výkaz za apríl 1929; schôdza subkomitétu štátnej živnostenskej rady; voľby do samosprávnych
orgánov okresnej nemocenskej poisťovne; prehľad priemerného zisku u jednotlivých živností;
správa o činnosti Krajinského zväzu živnostenských spoločenstiev; stanovenie volebného
poriadku pre voľby v živnostenských spoločenstvách; požiadavky vyslovené na pracovnom
zjazde obchodníkov a živnostníkov v Bratislave.
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1929
3547 – 7141
7
Gr
Návrhy k reforme živnostenského zákona; prijímanie učňov do kupeckej školy pokračovacej;
Slovenská remeselnícka a obchodnícka jednota usporiada „Všeživnostenský pracovný deň“
remeselníctva a obchodníctva z celého Slovenska; pozvánka na II. medzinárodnú drevársku
konferenciu; Krajský zväz mäsiarov a údenárov oznamuje protestný a pracovný zjazd;
manifestačné zhromaždenie obchodníkov s textíliami; protestná schôdza textilného
obchodníctva; paušalizovanie dane z obratu pri textíliách; rezolúcia prijatá na I. zjazde stolárov,
kolárov, čaluníkov, rezbárov a tokárov; zákon o čapovaní vína pod viechou; zápisnica o IV.
výborovom zasadnutí Krajinského zväzu živnostenských spoločenstiev; zasadnutie prezidiálnej
rady; obežník Československo-maďarskej obchodnej komory; existenčné požiadavky odboru
lakýrnického; návrhy k reforme živnostenského zákona; anketa o ustálení učebnej doby
stanovami spoločenstiev a grémií; požiadavka o zriadenie obchodnej a priemyselnej komory
pre Podkarpatskú Rus v Užhorode; organizácia obchodníctva v ČSR; preukaz spôsobilosti pri
obchodnej živnosti; zrušenie živnostenského oprávnenia z úradnej moci pre neprevádzanie
živnosti; zásadné rozhodnutie Ministerstva obchodu v záležitosti schvaľovania elektrického
vedenia; nariadenie krajinského úradu o označovaní firmy výrobcu a ceny masla; 70 ročné
jubileum trvania firmy Jozef Fischer a syn; výrobcovia likérov – blahoželanie grémia; pozvánka
na schôdzu predstavenstva grémia; tržná cena koksu vo februári a marci 1929; zmeny
v stanovách grémia bratislavského obchodníctva.
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1930
22 – 6891
8 – 11
Gr
1930
22 – 2136
8
Gr
Vymenovanie Dr. Forbáta za člena užšej komisie pre otázku zriadenie tretieho železničného
riaditeľstva na Slovensku; paušalizovanie dane z obratu pri textíliách; založenie zväzu
maloobchodníkov s drevom; všeobecné jazykové a odborné kurzy v YMCE; návrh grémia na
vyclievanie južného ovocia; stíhanie priestupkov nesprávneho prevádzania pozemných stavieb;
opatrenia k nedovolenému zbieraniu objednávok cudzozemskými firmami; správa zo
zasadnutia Zväzu živnostenských spoločenstiev a grémií pre Slovensko; interpelácia vo veci
uvedenia v činnosť živnostenskej rady pre Slovensko; obežník Československo-maďarskej
obchodnej komory v Prahe; schválenie ceny mydla predstavenstvom grémia; výročná správa
bratislavského odúčtovacieho združenia za rok 1929; správa grémia bratislavského
obchodníctva; založenie Nemeckej obchodnej akadémie; slávnosti k 80 narodeninám
prezidenta Masaryka; návrh zákona o pracovnom pomere súkromných zamestnancov;
blahoželanie grémia novozvolenému starostovi mesta Bratislavy Dr. Vladimírovi Krnovi;
vládne nariadenie o zdanení južného ovocia ako prepychového zbožia; prípravy k súťaži úprav
výkladných skríň; obežník o prihlasovaní a odhlasovaní pomocníkov; protestné schôdze
obchodníkov s textilom; výročná správa Krajinského zväzu živnostenských spoločenstiev;
medzinárodná obchodná dohoda; otvorenie výstavy školy umeleckých remesiel.
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1930
2154 – 3182
9
Gr
Stanovy Ústredného pracovného združenia slovenských obchodných a živnostenských
organizácií; návrhy ministerstva obchodu na revíziu živnostenského zákona; obežník
Československo-maďarskej obchodnej komory v Prahe; inštrukcie k podomovému obchodu;
úprava Ústrednej rady obchodníctva ČSR pre Zväz slovenských páleníc o výrobe a balení
liehovín; protestná porada vo veciach finančných; návrh nového tržného štatútu; pozvanie
Krajinského zväzu živnostenských spoločenstiev a grémií pre Slovensko na protestné verejné
zhromaždenie proti zvýšeniu zárobkovej dane; kongres všeobchodníctva a všeživnostníctva na
Slovensku konaný dňa 24. augusta 1930 v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
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1930
3188 – 6047
10
Gr
Obežníky Československo-maďarskej obchodnej komory v Prahe; memorandum ústredného
pracovného združenia slovenských obchodných a živnostenských organizácií; verejné
manifestačné zhromaždenia Krajinského zväzu živnostenských spoločenstiev; nedeľné
a večerné vyučovanie na učňovských školách; mimoriadne valné zhromaždenie
zastupiteľského zboru mesta Bratislavy 17. 2. 1930; kandidačná listina pre voľbu sekcie
obchodníkov s miešaným tovarom; obežník akciovej spoločnosti Pražské vzorkové veľtrhy;
pričlenenie kupeckej školy pokračovacej k nemeckej obchodnej škole; pracovný výkaz
Ústrednej rady obchodníctva ČSR; návrhy členov pre nové funkčné obdobie daňových komisií;
prehľad o pôsobnosti živnostenských spoločenstiev na Slovensku; vývoz jabĺk a hrušiek do
Nizozemska; správa o činnosti Československého dorastového zboru pre Slovensko; zníženie
maloobchodnej ceny chleba; správa o umiestnení učňovských škôl; penzijné poistenie
zamestnancov obchodníctva; reforma živnostenského zákona; stanovy obchodníkov úverného
družstva.
1930
6067 – 6891
11
Gr
Správa zo schôdze organizačného komitétu ústrednej racionalizačnej komisie pre vnútorný
obchod; stanovy a prihlášky nemocenskej pokladnice súkromných úradníkov; slávnostné
otvorenie novej budovy učňovskej školy na Vazovovej ulici; obežníky Československomaďarskej obchodnej komory; návrh na založenie zvláštnych gremiálnych nemocenských
pokladníc; štatút potravného veľkotrhu; ceny uhlia a dreva; sústrastné listy grémia
34

y

a živnostenských spoločenstiev z rôznych miest k úmrtiu viceprezidenta bratislavského grémia
Juliusa Schmidta; ceny mäsa a údenárskych výrobkov v Bratislave; obežníky Československomaďarskej obchodnej komory; odmeňovanie funkcionárov a komisárov za vyhotovenie
živnostenských písomností; stanovy grémia živnostenského spoločenstva; jednací poriadok
Zemskej rady živnostenskej pre Slovensko v Bratislave; ceny pečiva a chleba v Bratislave;
manifestačná schôdza obchodníkov s textilom; mimoriadne valné zhromaždenie; založenie
Krajinského zväzu kovospracujúcich živností pre Slovensko a Podkarpatskú Rus.
1931
32 – 6130
12 – 14
Gr
1931
32 – 1159
12
Gr
Program schôdze predstavenstva bratislavského grémia; obežník Československo-maďarskej
obchodnej komory; valné zhromaždenie jednoty živnostenských spoločenstiev; pracovný zjazd
živnostenského dorastu zo Slovenska a Podkarpatskej Rusi; účtovnícke správy inštruktorátu
Ministerstva priemyslu a obchodu a živností na Slovensku; zamestnávanie cudzích štátnych
príslušníkov; program pôsobnosti živnostenských spoločenstiev v roku 1931; starobné
a invalidné poistenie živnostníctva; podklady a plány k stavbe domu bratislavského grémia na
Ondrejskej a Gorkého ulici; návrh na vyplácanie miezd vo štvrtok.
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1931
1400 – 3792
13
Gr
Študijná cesta na koloniálnu výstavu do Paríža; ceny mäsa a mäsových výrobkov; pozvánka na
valné zhromaždenie jednoty krajčírov; memorandum v záležitosti neodpočítateľnosti stravného
a nocľažného cestujúcich kupcov; mimoriadne valné zhromaždenie Krajinského zväzu
mlynárov; požiadavky a potreby živnostenského dorastu (učňov a učníc) na Slovensku
a Podkarpatskej Rusi; správa pracovného výboru bratislavského grémia; hospodárska kríza na
drevárskom trhu; zriadenie fondu k podporovaniu chudobných členov grémia; správa o valnej
hromade miestnej skupiny komitétu pre vedecké štúdium otázok hospodárskej súčasnosti
európskych štátov; zasadnutie predstavenstva grémia bratislavského obchodníctva; obežník
Československo-maďarskej obchodnej komory v Prahe; pracovný výkaz ústrednej rady
obchodníctva ČSR za apríl 1931; správa rozpočtového výboru grémia bratislavského
obchodníctva; štatút na organizovanie remeselníkov a obchodníkov; stanovy ústredného
pracovného združenia.
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1931
3835 – 6130
14
Gr
Ceny uhlia a koksu; obežníky Československo-maďarskej obchodnej komory v Prahe;
všeživnostenský kongres zvolaný na 23. 8. 1931 grémiom bratislavského obchodníctva; správa
z valného zhromaždenia živnostenských spoločenstiev a grémií pre Slovensko a Podkarpatskú
Rus; novelizácia obchodného práva; zmluvné ustanovenia o colných kontingentoch
s Rakúskom; zvýšenie ceny cukru; zostavenie komisie pre povoľovanie dovozu obilia a múky;
návrh Ústrednej rady obchodníctva na skrátenie pracovnej doby; osnova vládneho nariadenia
o úradnom cejchovaní sklenených mier na tekutiny; návrh na rozpočet pre rok 1932 obchodnej
a priemyselnej komory v Bratislave; novelizácia zákona o poistení osôb samostatne
hospodáriacich pre prípad invalidity a staroby; pracovné protestné zhromaždenie Krajského
zväzu živnostenských spoločenstiev; písomné protesty Ministerstvu financií proti zvýšeniu
daní; obežník Československo-maďarskej obchodnej komory v Prahe; predvianočná
propagačná akcia ústredného pracovného združenia obchodníctva; vládny návrh zákona na
osem hodinovú pracovnú dobu; zriadenie fondu pre podporu nezamestnaných živnostníkov;
mimoriadne volebné valné zhromaždenie; priznanie volebného práva pri voľbách grémia;
evidovanie legitimácií na podomový obchod s mydlom; osnova tržného štatútu pre mesto
Bratislava.
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1932
11 – 6181
15 – 17
Gr
1932
11 – 1935
15
Gr
Valné zhromaždenie živnostenských spoločenstiev a grémií; spisový materiál k stavbe novej
budovy grémia na Ondrejskej (Gorkého) 15 – regulácia, demolácia, vyvlastnenie; úprava
mesačných výkazov; štatistiky zahraničného obchodu; obežníky Československo-maďarskej
obchodnej komory v Prahe; osnova tržného štatútu pre mesto Bratislavu; schôdza sekcie
obchodníkov s miešaným tovarom; úprava pre obchody s alkoholickými nápojmi; zjazd
drogistov v Prahe; zoznam členov nových mestských komisií; prejednávanie záverečnej hodiny
v obchodoch; poukážky na potraviny pre nezamestnaných; zavedenie desatinnej sústavy mier
a váh.
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1932
1941 – 4202
16
Gr
Sťažnosť proti voľbe predstavenstva sekcie obchodníkov s potravinami na trhu u grémia
bratislavského obchodníctva; cena cukru; akcia v prospech nezamestnaných; delegovanie
znalcov hospodárskej komisie v jednotlivých obchodných sekciách; valné zhromaždenie
živnostenského spoločenstva bratislavských krajčírov; pozvanie na valné zhromaždenie
Slovenského cudzineckého zväzu; výročná správa o činnosti Štátneho ústavu pre zveľaďovanie
živností v Turčianskom sv. Martine za rok 1931; rezolúcia slovenského podkarpatskoruského
remeselníctva a obchodníctva; predajné ceny mlieka; revízia živnostenských listov na trhoch
v Bratislave; obežníky Československo-maďarskej obchodnej komory v Prahe; návrh na
založenie spoločnosti pre sprostredkovanie kompenzačných obchodov; protestné
a manifestačné zhromaždenie o otázkach daňových konaní v Redute dňa 4. 7. 1932; vývoj
Všeobecného penzijného ústavu v Bratislave od roku 1922 – 1931; sťažnosť na ústrednú radu
obchodníctva pre časté kontroly potravinárskeho obchodníctva; slávnostné zasadnutie rady
bratislavskej burzy; zákaz postávania koní na námestí pred Kalvínskym kostolom; schválenie
otváracích a zatváracích hodín v obchodoch v Bratislave; železničné výhody pre trhovcov;
paušalizovanie dane z obratu u textílií.
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1932
4222 – 6181
17
Gr
Otváracie a zatváracie hodiny v obchodných miestnostiach v Bratislave; obežník o oprávnení
navštevovať trhy; verejná súťaž na dodávku žita a ovsa; obežník Československo-maďarskej
obchodnej komory v Prahe; paušalizovanie dane z obratu u textílií; zrušenie nedeľného pokoja
pre vetešníkov; protestná verejná schôdza proti zníženiu platov štátnych zamestnancov;
dobrovoľná zbierka v prospech nezamestnaných; zvolanie porady zástupcov všetkých
bratislavských živnostenských organizácií; podpora nezamestnaných; cenník mydiel, umelých
tukov a pracích prostriedkov; presídlenie bratislavského grémia v Ventúrskej ulice do
novostavby na Ondrejskú (Gorkého) č. 15; pracovný výkaz ústrednej rady obchodníctva za
september 1932; odborný kurz pre maliarov písma; kontrola živnostenských oprávnení na
trhoch; novelizácia zákona o poistení osôb samostatne hospodáriacich pre prípad invalidity
a staroby; štatistika cudzineckého ruchu – obchodné cesty do cudziny; vyhlášky finančného
riaditeľstva; rôzne novinárske správy; návrh predstavenstva grémia valnému zhromaždeniu na
zmenu gremiálnych stanov.
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1933
5 – 5813
18 – 19
Gr
1933
5 – 798
18
Gr
Pozvánka na schôdzu predstavenstva grémia bratislavského obchodníctva; účtovné a stavebné
doklady k stavbe novej budovy grémia; slávnostné otvorenie novej budovy grémia – písomné
blahoželania k otvoreniu; pracovný výkaz ústrednej rady obchodníctva za mesiac november pre
rok 1932; prednášky o dani dôchodkovej v budove grémia bratislavského obchodníctva;
obežníky Československo-maďarskej obchodnej komory; reforma živnostenského práva;
36

rozpočet na r. 1933; osnova zákona o štátnom dozore cien; stanovy obchodnej a organizačnej
kancelárie; cena elektrického prúdu; výročná správa bratislavského odúčtovacieho združenia.
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1933
800 – 5813
19
Gr
Ochrana živnostenského vlastníctva; prijímanie objednávok na vyhotovenie tlačív
obchodníkmi s papierom; vyžiadanie kozmetickej živnosti; učňovské skúšky – informatívna
správa grémia bratislavského obchodníctva; hospodárske správy z Poľska; protestná schôdza
textilného obchodníctva; výročná správa grémia v Komárne za r. 1932; zníženie advokátskych
a notárskych taríf; tržný štatút; podpora pre nezamestnaných živnostníkov a obchodníkov;
medzinárodný zjazd obchodníctva; koncept osnovy vládneho nariadenia o liehovinách; návrh
na obmedzovanie vydávania živnostenských listov; osnova zákona o úprave obchodu
s jednotnými cenami; založenie nemocenského spolku; chlebová akcia pre nezamestnaných;
revízia bilancie grémia za r. 1932; pracovný zjazd obchodníctva; zriadenie trhu na Námestí
Slobody; manifestačný zjazd československého obchodníctva; osnova zákona o zákaze
prídavkov; nový druh poštových balíkových zásielok; anketa o cudzineckom ruchu na
Slovensku; opatrenia na zmiernenie úverovej krízy; šetrenie distribučných nákladov u cukru;
potlačenie neoprávneného prevádzania živnosti.
1934
2 – 7303
20 – 22
Gr
1934
2 – 1377
20
Gr
Návrh znenia preukazu spôsobilosti pre obchodné živnosti; štatút penzijného fondu pre
zamestnancov grémia bratislavského obchodníctva; vyúčtovanie výdavkov grémia
bratislavského obchodníctva na r. 1934; zoznam bratislavských pekárov; zriadenie Jednoty
živnostenských spoločenstiev a grémií v Bratislave; ustálenie hodnôt vecných pôžitkov pre
penzijné poistenie; revízia bilancie za r. 1933; pripomienky revíznej komisie k prelimináru
grémia bratislavského obchodníctva na r. 1934; predstavenstvo grémia navrhuje valnému
zhromaždeniu zmenu gremiálnych stanov; zákaz predaja cukroviniek a čokolády pouličnými
predavačmi; štatistika živností v r. 1933 v Bratislave; pripomienky o osnove zákona o úprave
výroby predaja a spotrebe umelých jedlých tukov; zavedenie zbierky pre nezamestnaných
medzi členmi grémia.
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1934
1441 – 4434
21
Gr
Preukaz spôsobilosti pre obchodné živnosti; zníženie cla u niektorých druhov tovarov;
zavedenie celoštátneho nedeľného pokoja; rôzne sťažnosti živnostníkov; verejné investičné
práce; poradný zbor pre hospodárske otázky; opatrenia proti bezdôvodnému zdražovaniu;
zmena nariadenia o úrokových sadzbách; študijná cesta členov grémia na veľtrh do Paríža;
pracovný zjazd hostinských, hotelierov, kaviarnikov zo Slovenska a Podkarpatskej Rusi;
paušalizovanie dane z obratu u textílií; nový zákon o cudzineckom ruchu; reforma
pokračovacích kupeckých škôl; štátna cukrová akcia pre deti nezamestnaných; reforma
samosprávnych financií; deputácia členov grémia k ministerskému predsedovi; podpory
živnostníkov v nezamestnanosti z krajinských prostriedkov; schválenie stanov kuratória
a študijného štatútu školy umeleckých remesiel; zmena vzorných stanov živnostenských
spoločenstiev; dovoz jedlých tukov
1934
4435 – 7303
22
Gr
Osnova zákona o výpredajoch drobného tovaru; manifestačný zjazd živnostníkov
a obchodníkov v Bratislave; ustálenie cien pekárskych výrobkov; nová vyhláška
o paušalizovanej dani u textílií; zoznam dovozných a vývozných firiem; zákon o súkromných
zamestnancoch; pracovný výkaz ústrednej rady obchodníctva ČSR; podpisová akcia na
zníženie reklamných a osvetľovacích trov; pripomienky k predpisom o obchodných
37

y

jednateľoch; obchodno-politické jednanie s Nemeckom; pozvánka na schôdzu predstavenstva
grémia; memorandum československého spolku veriteľov v Prahe; usporiadanie akcie: „v
Bratislave žiješ, v Bratislave kupuj“; pamätný spis zväzu jednateľov na československých
plodinových burzách; stíhanie fušerstva; preliminár grémia za rok 1934; hospodárske správy
z Poľska na III. štvrťrok; zvýšenie kompetencie finančných úradov; štatút grémia
bratislavského obchodníctva.
1935
228 – 7052
23 – 24
Gr
1935
228 – 3213
23
Gr
Správa zo zasadnutia Zemského zväzu obchodných grémií na Slovensku; kurz o predajnej
technike v YMCE; stíhanie fušerstva; označenie tovaru vo výkladoch cenami; pripomienky
revíznej komisie k prelimináru grémia bratislavského obchodníctva na rok 1935; mimoriadne
volebné valné zhromaždenie; vládny návrh o zmene zákona o priamych daniach; novela zákona
o priamych daniach v Bratislave; zasadnutie predstavenstva grémia 8. 5. 1935; vládny návrh
zákona o dodávateľských pokladničných poukážkach; podomový obchod súkromných firiem;
úprava živočíšnej výroby; výročné valné zhromaždenie Zemského zväzu obchodných grémií
na Slovensku; študijná cesta obchodníkov grémia na svetovú výstavu do Bruselu; výročná
správa laboratória na skúmanie potravín tržného oddelenia mesta Bratislavy na r. 1934.

at

is
l

av

268 253

1936
3 – 9050
25 – 28
Gr
1936
3 – 3050
25
Gr
Valné zhromaždenie grémia bratislavského obchodníctva – správa; kandidačná listina
predstavenstva grémia bratislavského obchodníctva; pozvánka k zasadnutiu predstavenstva
grémia a program; daňové priznanie k dani dôchodkovej a všeobecnej zárobkovej za r. 1935;
štatistika živnostenských spoločenstiev za r. 1935; rozdeľovanie potravín nezamestnaným;
zmena stanov grémia bratislavského obchodníctva; založenie sekcie knihovníkov a papierníkov
– zoznam obchodníkov s knihami a školskými potrebami; protest proti záväznosti kolektívnych
zmlúv; novelizácia obilného monopolu; súťaž o úprave výkladov v obchodoch; stav a pohyb
členstva grémia v rokoch 1930 – 1934; označenie cien vo výkladoch; schôdza výboru sekcie
obchodníkov s miešaným tovarom; novozriadenie trhu pred mestskou tržnicou; podpora
nezamestnaných obchodníkov a živnostníkov; obežník o neoprávnenom výčape pálených
liehových nápojov obchodníkmi s miešaným tovarom; zjazd obchodníctva v Košiciach.
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1935
3629 – 7052
24
Gr
Memorandum Zemského zväzu obchodných grémií na Slovensku; pozvánka na schôdzu
apelačnej komisie grémia bratislavského obchodníctva; zriadenie pracovných táborov pre
nezamestnaných; úprava zákonných predpisov o víne a ovocných výrobkov; poskytovanie
podpory pre nezamestnaných; schôdza dozorného výboru Masarykovho podporného fondu;
zoznam obchodníkov na trhu; zriadenie vedľajších závodov firmy Nehera; protestná schôdza
Krajinského zväzu obchodných grémií na Slovensku; schválenie štatútu mesta Bratislavy
o dobytčej a mäsovej pokladnici; správy Slovenského cudzineckého zväzu v Bratislave;
oficiálny zájazd priemyselníkov a živnostníkov do ZSSR; ceny mäsa a mäsových výrobkov
v Bratislave; zoznam obchodníkov s palivom v Bratislave; pravidlá o vyberaní obecnej dávky;
výplata poukážok pre nezamestnaných; pozvanie na zasadnutie výboru sekcie obchodníkov
s miešaným tovarom; novelizácia zákona v obchodoch s jednotnými cenami; hospodárske
správy z Poľska na IV. štvrťrok; jednací poriadok úspornej komisie grémia bratislavského
obchodníctva.
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1936
3074 – 5155
26
Gr
Úprava k pestovaniu a obchodovaniu s paprikou; správa zo schôdze cenovej komisie; schôdza
predstavenstva grémia bratislavského obchodníctva; pracovná schôdza železiarskych
obchodníkov v Košiciach; porada starostov a tajomníkov živnostenských spoločenstiev
a obchodných grémií v Košiciach; podpora pre prestarlých a invalidných živnostníkov; činnosť
Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živností; výročná správa bratislavskej burzy za r. 1935;
požiadavky obchodníkov s potravinami v Bratislave; prvý máj 1936 pokoj práci; podpory
živnostníkom v nezamestnanosti z krajinských prostriedkov v r. 1936; výročná správa
o činnosti laboratória na skúmanie potravín tržného oddelenia mesta Bratislavy za r. 1935; ceny
potravín v mestskej tržnici; protestné zhromaždenie obchodníkov v Bratislave; založenie sekcie
obchodníkov so železom; výročná správa grémia bratislavského obchodníctva v Bratislave za
r. 1935; letné ceny paliva; refundácia dane z obratu pri vývoze; pôžička na obranu štátu.
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at

1936
5167 – 7613
27
Gr
Medzinárodný dunajský veľtrh v Bratislave; vrátenie obnosov vyplatených v rakúskouhorských korunách u poštových úradov na území Slovenska po prevrate; sociálno-zdravotná,
kultúrna a odborná starostlivosť o dorast na Slovensku; zavedenie nedeľného pracovného
pokoja v celom štáte; stanovy obchodníkov obilného družstva; zasadnutie predstavenstva
grémia; predpisy o služobných a platových pomeroch zamestnancov mesta Bratislavy; akcia
proti rozširovaniu potravných družstiev; rôzne správy grémia do novín; stanovisko komôr ku
kartelom; automatizácia telefónnej sieti v Bratislave; rozpočet mestskej obchodnej školy
nemeckej na r. 1937; sprostredkovanie práce živnostenskými organizáciami; uzavretie
kolektívnej zmluvy pomocníctva pri obchodnom grémiu v Bratislave.

1937
1 – 7426
29 – 32
Gr
1937
1 – 785
29
Gr
Pozvanie na riadne valné zhromaždenie grémia bratislavského obchodníctva s programom;
voľba predstavenstva grémia; tržný poriadok pre výročné týždenné trhy; zmena štatútu
o vystavovaní tovaru na chodníkoch pred obchodmi; zoznam realitných sprostredkovateľov;
zasadnutie výboru sekcie veľkoobchodníkov – dovozcov koloniálneho tovaru, potravín
a južných plodín; výročná správa grémia bratislavského obchodníctva za r. 1936; zvýšenie cien
umelých jedlých tukov; oznámenie otvorenia jesenného Pražského vzorkového veľtrhu; daňový
kľúč v textilnom obchode.
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1936
7614 – 9050
28
Gr
Osnova zákona o pokútnom obchodovaní; obežník grémia o akcií pre zlepšenie osvetlenia
výkladov; návrh zákona o spolunadobudnutom majetku; preliminár na r. 1937 schválený
úspornou komisiou a predstavenstvom grémia bratislavského obchodníctva; novelizácia
nariadenia zákona o niektorých obmedzeniach v podnikaní; správa novinám o schôdzi
predstavenstva grémia; návrh na zmenu volebného poriadku pre živnostenské spoločenstvá
a pomocnícke zhromaždenia na Slovensku a Podkarpatskej Rusi; propagácia rozhlasu pre
priemysel, obchod a živnosti; opatrenia proti zdražovaniu a devalvácií; zvýšenie dane z obratu
pri dovoze tovaru v dôsledku devalvácie; tržné cenové správy mesta Bratislavy; osnova
vládneho nariadenia o živnostenských organizáciách; návrh na zmenu živnostenského zákona;
vládne nariadenie o stanovení cenových smerníc.

1937
786 – 2387
30
Gr
Nedostatok ryže v obvode komory banskobystrickej a bratislavskej; gremiálny rozpočet –
členské príspevky; predaj paliva na sedliackych trhoch; ceny palív v Bratislave; štatistika
živnostenských spoločenstiev a živností; uverejňovanie výsledku vyrovnávacieho
39

y

pokračovania; úprava predaja liehovín v zatvorených fľašiach obchodníkmi s miešaným
tovarom; opatrenia na ochranu zadĺžených obchodníkov a živnostníkov; stavebné kuratórium
škôl – schválenie stanov; úprava o zatváracích hodinách v bratislavských obchodoch; výročná
správa spoločenstva mäsiarov a údenárov pre mesto Bratislavu; pozvánka k zasadnutiu
predstavenstva grémia s programom; osnova zákona o obchodných, živnostenských
a priemyslových komorách; návšteva ríšskej organizácie rakúskych obchodníkov; rozpočet na
vydržiavanie učňovských škôl; návrh na zmenu stanov ústrednej rady obchodníctva.
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1937
2463 – 4594
31
Gr
Návrh na reformu predpisovania a vyberania dane pozemkovej; pozvánka na členskú schôdzu
medzinárodného združenia pre ochranu živnostenského vlastníctva; osnova zákona
o obchodných, živnostenských a priemyslových komorách; voľba výboru sekcie obchodníkov
s potravinami na trhu; letné ceny paliva; opis návrhu v záležitosti sadzobníka pre súkromných
sprostredkovateľov; podomový obchod so zeleninou; novelizácia zákona o dani z obratu; zákaz
fotografovania niektorých miest v Bratislave; štatistika obchodných živností; zvýšenie cien
obilia na trhoch; osnova zákona o doplnení právomoci živnostenskej inšpekcie; zmena stanov
grémia bratislavského obchodníctva.
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1937
4641 – 7426
32
Gr
Povinné organizovanie nemeckého obchodníctva; ceny múky a mlynských výrobkov; obežník
o penzijnom poistení pri prestupe do nového zamestnania; vzostupná tendencia obratu
v maloobchodoch v cudzine; činnosť ústavu pre vnútorný obchod v Prahe; situačná správa
o obrate v jednotlivých obchodoch; stanovy živnostenského spoločenstva; zasadnutie výboru
sekcie obchodníkov s miešaným tovarom; kalkulácia v obchode so železom; ceny mäsa
a mäsových výrobkov v Bratislave; úmrtie ministra obchodu J. V. Najmana; ošacovacia akcia
pre nezamestnaných; centralizácia detailného predaja denaturovaného liehu; zvýšenie
nákupných cien bukových štepín; preliminár na r. 1938; výkaz príjmov a výdavkov podľa
preliminára; prejednanie aktuálnych otázok slovenského obchodníctva; nové vzorné stanovy
pre živnostenské spoločenstvo na Slovensku.
1938
49 – 5945
33 – 36
Gr
1938
49 – 1571
33
Gr
Zákaz obchodovania v úradoch medzi úradníkmi; plenárne zasadnutie sekcie obchodníkov
s palivom; zoznam obchodníkov s lahôdkami v Bratislave; sčítanie prázdnych bytov
v Bratislave; zastúpenie grémia v komisií pre stavbu Dunajsko-labského kanála; výročná
správa bratislavského odúčtovacieho združenia za r. 1937; stanovy spolku obchodníkov
a maloobchodníkov na trhu v Bratislave; odstránenie žobrajúcej mládeže z trhov; číselný
prehľad vnútorného obchodu v ČSR; nové vzorné stanovy pre živnostenské spoločenstvá;
podpora pre chudobných žiakov na obchodnej akadémii; hospodárska situačná správa ústrednej
rady obchodníctva; udeľovanie podpôr nezamestnaným živnostníkom z krajinských
prostriedkov; rozsah živnostenského oprávnenia fotografickej živnosti; stanovenie doby
výročných trhov v Bratislave; záverečné účty obchodnej a priemyselnej komory za r. 1937;
plenárne zasadnutie výboru západoslovenskej župy národohospodárskej v Trnave; volebné
valné zhromaždenie sekcie obchodníkov s mliekom.
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1938
1586 – 2478
34
Gr
Odhláška zo živnosti; detailný predaj na pražskom vzorkovom veľtrhu; hospodárska
organizácia obchodníctva v ČSR; udeľovanie podpôr pre prestarnutých, invalidných a chorých
živnostníkov; sústavné riešenie otázok nezamestnanosti; udeľovanie podpôr z Masarykovho
fondu; uznesenia grémia v cenových otázkach; ceny pančúch; výročná správa mestskej
40

y

sporiteľne pre rok 1937; zriadenie vysokej ekonomickej a politickej školy; valné zhromaždenie
Ústredného združenia slovenského priemyslu; osnova tržného poriadku; výročná správa
bratislavskej burzy za r. 1937; voľby predstavenstva grémia bratislavského obchodníctva; zákaz
žobrania v obchodoch; prospekty k medzinárodnej remeselníckej výstave v Berlíne; osnova
zákona, ktorým sa doplňuje a rozširuje pôsobnosť štátneho bytového fondu; anketa o pomere
medzi obchodom a družstvom; vrátenie inkorporačnej taxe rybárskemu družstvu; novelizácia
všeobecnej nápojovej dane.
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1938
2479 – 3134
35
Gr
Úprava distribúcie benzínu, nafty a petroleja; zasadnutie výboru sekcie obchodníkov
s miešaným tovarom; štatistika živnostenských listov a koncesných dekrétov cudzincov v ČSR;
vydanie zákazu na zriaďovanie ďalších družstiev; čínsky štátny príslušník žiada o pripustenie
k živnosti – obchodovanie s čínskym hodvábom a porcelánovým tovarom; založenie sekcie
obchodníkov so železom a technickými článkami; predĺženie lehoty k predaju melónov; valné
zhromaždenie sekcie obchodníkov s potravinami na trhu; volebný zoznam trhovcov; predaj
kvetín vidieckymi výrobcami pred kalvínskym kostolom; import anglických látok; úverový
problém maloobchodu; všesokolský zjazd v Prahe; medzinárodný Dunajský veľtrh
v Bratislave; osnova zákona o sociálno-zdravotnej starostlivosti školskej mládeže; organizácia
exportu malovýroby obchodov; novelizácia vládneho nariadenia o cenových smerniciach;
situačná správa obchodu v Bratislave za II. štvrťrok 1938; učňovské skúšky z odboru obchodu;
slávnostné odovzdanie výučných listov.
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1938
3319 – 5945
36
Gr
Novelizácia všeobecnej nápojovej dane; štatistika zásielkových obchodov; výstava „Košice
1938“; výborová schôdza sekcie obchodníkov s palivom a miešaným tovarom; pozdravná
štafeta výstave v Košiciach; zaslanie situačnej správy obchodného grémia v Banskej Bystrici
za r. 1937; colná ochrana domácej produkcie rýb; smerný cenník papiernického tovaru;
hospodárska organizácia maloobchodu; nemocenské poistenie obchodníctva; osnova zákona
o predaji zbožia za jednotné ceny; návrh na zriadenie poradného zboru pre propagáciu domácej
módnej výroby; penzijné poistenie učňov v stavebnom remesle; predajné podmienky
československej vlnárskej konvencie; nedoporučenie grémia k prevádzaniu obchodných
živností cudzím štátnym občanom; učebná zmluva Jána Kraushubera; súpis československého
majetku na územiach odstúpených Nemecku; tovar našich obchodníkov nachádzajúci sa
v okupovanom území; vývoj obchodného školstva; stanovy ústrednej rady obchodníctva
v Prahe; zatváranie podnikov a prepúšťanie zamestnancov; preliminár na r. 1939; revízia
administratívnej správy grémia; štatistika živnostenských spoločenstiev; osnova zákona
o učebnom pomere.
1939
123 – 9083
37 – 40
Gr
1939
123 – 2274
37
Gr
Vládne nariadenie o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovom
podnikaní; evidencia rádiových koncesií v meste; novostavba nemeckej obchodnej akadémie;
kandidačná listina sekcie obchodníkov s potravinami na trhu; odborná revízia a kontrola
elektrických inštalácií v kinematografoch; časopisecký ústav pre vnútorný obchod v Prahe –
správy; výročná správa bratislavského odúčtovacieho združenia za r. 1938; štatistika živností
sústredených v spoločenstve grémia za r. 1938; zastavenie činnosti predstavenstva grémia;
súpis obchodných živností na Slovensku.
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1939
2346 – 3906
38
Gr
Žiadosť o prijatie do členstva grémia bratislavského obchodníctva; novelizácia zákona
o obchodoch s jednotnými cenami; zasadnutie poradného zboru grémia; kalkulačné smernice
o cenách; kolektívna zmluva živnostenského spoločenstva krajčírov; skúšobná komisia pre
textilný odbor; revízia manipulačného poriadku a peňažnej manipulácie grémia bratislavského
obchodníctva; schôdza poradného zboru grémia; Slovenská obilná spoločnosť – právna povaha;
zvýšenie predajných cien; tržné správy; učňovské skúšky; návšteva slovenských obchodníkov
na Lipskom veľtrhu.
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1939
3913 – 6565
39
Gr
Ročné a polročné lístky pre trate slovenských železníc; starostlivosť o živnostníkov –
utečencov; menovanie prísediacich pracovných súdov; zasadnutie poradného zboru grémia;
nariadenie policajného riaditeľstva o označení firiem „židovský obchod“ a „židovský podnik“;
upovedomenie daňovníkov o platení dôchodkovej a všeobecnej – zárobkovej dane;
premiestnenie židovských obchodníkov na trhu na zvláštne miesto; úprava poriadku na trhu;
propagácia návštevy Slovenského národného divadla; dary pre občanov z prinavrátených
krajov; revízia živnostenských oprávnení.

1940
280 – 7470
41 – 44
Gr
1940
280 – 2012
41
Gr
Ceny mlieka; účet straty a zisku grémia bratislavského obchodníctva k 31. decembra 1939;
večerné jazykové a odborné kurzy v YMCE; situačné správy v odbore obchodu; ceny
cukroviniek; nedostatočné zásobovanie maloobchodu článkami dennej potreby; zásah do
distribučnej činnosti obchodu; vydávanie obchodného časopisu Merkur; rozvrstvenie
židovských obchodov v Bratislave; ceny mäsa a údenín v Bratislave; výročná správa
bratislavského odúčtovacieho združenia; výzva ústredného združenia slovenského priemyslu
šetriť papierom; Švajčiarsko-slovenské hospodárske styky; rôzne správy do časopisu Merkur
a menoslov odberateľov; účtovná uzávierka Ústredného riaditeľstva učňovských škôl
v Bratislave; učňovské zmluvy; jubilejné číslo časopisu Grenzbote z príležitosti 70 ročného
jestvovania; revízia živnostenských oprávnení; zavedenie jednotných cien v kníhkupectvách
a papiernictvách.
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1939
6614 – 9083
40
Gr
Sťažnosti proti kontrolným orgánom vo veci označenia židovských obchodov; rozpočet
ústredného riaditeľstva učňovských škôl na rok 1939/1940; premenovanie Masarykovho
podporného fondu na Hlinkov gremiálny podporný fond; usporiadanie detského dňa v roku
1939; uzatváranie spoločenských zmlúv medzi židovskými obchodníkmi a kresťanskými
spoločníkmi; arizácia obchodov; správy o hospodárskej situácii v odbore obchodu; dovoz
chemikálií a rôznych potrieb pre laboratóriá; zatvorenie živnostenských prevádzok 26. 10. 1939
t. j. v deň voľby prezidenta Slovenskej republiky; zvýšenie cien u nemeckých dodávateľov;
zrušenie úverového predaja v obchodoch; zákon o priberaní kresťanských spoločníkov do
židovských obchodov; ťažkosti pri dovoze rôznych liečivých článkov; dopravné a tarifné
zmeny; ceny mäsa v Bratislave; automatizácia poštovej telefónnej ústredne; zákaz výroby
a obchodu kresťanských bohoslužobných predmetov nekresťanmi; ceny uhlia; ceny mlieka;
návrh o činnosti organizácie Slovenskej odborovej jednoty súkromných úradníkov; opatrenie
proti bezdôvodnému zdražovaniu predmetov dennej potreby; výmena ríšskych mariek; úprava
služobného pomeru zamestnancov grémia bratislavského obchodníctva.

42

y

1940
2014 – 2618
42
Gr
Vládny návrh zákona o židovských podnikoch a židovských zamestnancoch v týchto
podnikoch; zriadenie ústredného zväzu živnostenských spoločenstiev a grémií; zoznam členov
živnostníkov podľa stavu ku dňu 1. 4. 1940; zavedenie cla medzi Slovenským štátom
a Sudetami; správy do obchodného časopisu Merkur; cenové rozpätie v obchode s textilným
tovarom; návrh na likvidovanie poťažne arizovanie židovských podnikov.
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1940
2620 – 3270
43
Gr
Návrhy na likvidovanie poťažne arizovanie židovských podnikov; kontrola predaja cukru
kramármi dôchodkovým úradom; vzor arizačných zmlúv; obežníky prezídia ministerstva
hospodárstva; podpory pre nemeckú obchodnú akadémiu; úprava a kalkulácia cien;
národnostná štatistika učňov.
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1940
3315 – 7470
44
Gr
Industrializácia Slovenska – nové priemyselné odbory; ceny múky v Bratislave; manifestačné
zhromaždenie slovenských živnostníkov z príležitosti medzinárodného dunajského veľtrhu;
správy do časopisu Merkur; súpis židovských živnostenských podnikov; prihlášky
k učňovským skúškam; vylúčenie židov z členstva burzy; dovoz južného ovocia; smernice pre
posúdenie továrenského charakteru podnikov; učňovské zmluvy; návrh na kolektívnu zmluvu
obchodných pomocníkov; prihlášky k učňovským skúškam.
1941
143 – 7667
45 – 47
Gr
1941
143 – 778
45
Gr
Mzdová úprava v obchodoch v Bratislave; úprava na predaj liehových nápojov; zisťovanie
záujemcov o cestovný ruch; zoznam členov obchodnej a priemyselnej komory; bilancia
a revízia hospodárenia grémia bratislavského obchodníctva k 31. 12. 1940; preliminár na rok
1941; subvencia učňovským školám; výkaz k veterinárskej štatistike; doplnok k smerniciam
pre dôverníkov a dočasným správcov v židovských podnikoch; poistenie živnostníkov pre
prípad invalidity a staroby; usporiadanie zájazdu na vzorkový veľtrh v Bazileji; hlásenie zväzu
obchodných grémií v Bratislave o počte a druhu obchodov z rôznych miest Slovenska.
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1941
786 – 4580
46
Gr
Obežníky devízového odboru Slovenskej národnej banky z roku 1940; vyhláška cenového
úradu o najvyšších cenách mlynských výrobkov z jačmeňa; formuláre arizačných zmlúv;
adaptácia portálu budovy obchodného grémia na Goetheho č. 15; kalkulácia u textilného
tovaru; predaj pálených liehových nápojov v zatvorených fľašiach – koncesovaná živnosť;
objednávky do Švajčiarska; ceny uhlia a koksu v drobnom; ohláška obchodu s rybami
v Bratislave; zákaz zvyšovania cien importného a exportného tovaru; jesenný veľtrh v Lipsku;
polročná bilancia grémia v r. 1941; pripomienky k osnove zákona o priamych daniach.
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1941
4616 – 7667
47
Gr
Vydanie nových taríf slovenských železníc, povozníckej sadzby v Bratislave; cena bryndze;
ceny chleba a pečiva; obežník o prídele ryže; osnova zákona o organizácií živnostníctva; cena
handlovského uhlia; kalkulácia cien u veľkoobchodníkov predávajúcich aj v drobnom; návrh
zákona o sociálnom poistení živnostníkov pre prípad invalidity a staroby; vyhláška o cenách
uhlia, koksu a palivového dreva.

43

1942
249 – 6762
48 – 49
Gr
1942
249 – 3636
48
Gr
Preliminár na r. 1942; príspevky do obchodného časopisu Merkur; zľava cestovného pre učňov
na pokračovacích školách; stúpanie cien cudzozemského tovaru; vylúčenie súkromnopodnikateľského obchodu z distribúcie tovaru; žiadosť Dr. Eugena Forbáta, hlavného
tajomníka v. v. grémia bratislavského obchodníctva o vydanie potvrdenia o jeho činnosti
a doporučenie k žiadosti o hospodársku výnimku podľa § 225 židovského kódexu; správa
o činnosti grémia bratislavského obchodníctva za r. 1941; cenové otázky v obchodoch
s koloniálnym a miešaným tovarom; činnosť odborných skupín v rámci grémia; úprava platov
úradníkov grémia; reorganizácia zväzu obchodných grémií na Slovensku; podanie memoranda
najvyššieho zásobovacieho úradu; zriadenie odboru pre distribúciu; úprava vývozu a dovozu
rôzneho tovaru.
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1942
3732 – 6762
49
Gr
Zoznam živnostenských spoločenstiev na Slovensku; pracovné povolenie pre učňov cudzincov;
hospodársko-priemyselná a obchodná spoločnosť Lihag; správa za obchodný rok 1941; úprava
otváracích a zatváracích hodín v obchodoch; návrh na preloženie trhoviska; celoštátny zjazd
živnostníctva v Bratislave; hospodárenie s tehlami; smernice pre obchodníkov a družstevné
predajne; obežník o večerných kurzoch; zásobovanie mesta zemiakmi; zoznam dočasne
odhlásených živností; návrh na stanovenie výročných trhov v Bratislave; organizačný štatút
združenia príslušníkov priemyslu, živností a peňažníctva na r. 1942; program náukobehu vyššej
družstevnej školy pre Slovensko v Bratislave.
1943
52 – 4868
50 – 51
Gr
1943
52 – 992
50
Gr
Učebné zmluvy učňov a učníc; devízové predpisy vydané v r. 1942; zrušenie učňovských
zmlúv; učňovské skúšky; výročná správa o činnosti Slovakoturu – miestneho zboru pre
cestovný ruch v Bratislave na r. 1941 – 1942; žiadosť policajného riaditeľstva v Bratislave
o zaslanie zoznamu hodinárov, zlatníkov, vetešníkov a mechanikov; prepustenie žiakov z
učňovskej školy; nová prihlasovacia povinnosť spotrebiteľov cukru v Bratislave; písanie
firemných nápisov správnou slovenčinou; predvolania k učňovským skúškam; úprava cien
hydiny.
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1943
994 – 4868
51
Gr
Učebné zmluvy učňov a učníc; zoznamy žiakov učňovskej školy; žiadosť o uznanie učňovskej
doby; skracovanie učebnej doby u učňov prijatých do zbraní SS; zrušenie učebnej zmluvy;
predvolania k učňovským skúškam; zoznam žiakov nemeckej učňovskej školy; žiadosť
o vystavenie výučného listu; preliminár na r. 1943; oslavy 1. mája – úprava mestského
notárskeho úradu o pracovnom pokoji; usporiadanie veľkého májového kabaretu a baletného
revue vo veľkej sieni Reduty; zákaz sprostredkovania práce živnostenskými spoločenstvami;
nová úprava otváracích a zatváracích hodín v obchodoch; zasadnutie sekcie obchodníkov
s potravinami na trhu; výkaz príjmov a výdavkov ústredného riaditeľstva obvodných
odborných učňovských škôl v Bratislave za r. 1941/1942; žiadosť o oslobodenie obchodníkov
od brannej výchovy; porada obchodníkov s textilným tovarom; súpis obchodných a výrobných
živností; tržné cenové správy; vyhláška o distribúcii zemiakov; úprava cien múky v Bratislave;
zoznam osôb českej národnosti, ktoré majú na Slovensku živnostenské oprávnenie; osnova
zákona o ústave pre výskum hospodárstva.
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1944
423 – 4056
52
Gr
Obežník zásobovacieho oddelenia mestského notárskeho úradu v Bratislave pre obchodníkov
a pekárov, ktorí zásobujú tunajších spotrebiteľov múkou a chlebom; rozpočet grémia na rok
1944; výročná správa odúčtovacieho združenia v Bratislave za rok 1943; správa o učňovských
otázkach; subvencie na chudobných žiakov mestskej verejnej obchodnej školy a akadémie;
výmena čiernej prídelovej múky za chlieb; ceny nábytku; predaj bývalých židovských domov;
zoznam špeditérov; smernice pre distribúciu klincov a drôtov pre drobnú potrebu; správa
o činnosti družstva na nákup strojov za r. 1943; zrušenie učňovských zmlúv; požiadavky
veľkoobchodníkov s bicyklami a šijacími strojmi; zápisy do obvodných učňovských škôl
v Bratislave; náhrada vecných škôd spôsobených nepriateľskými bojovými činmi; určenie
otváracích a zatváracích hodín; účtovná uzávierka ústredného riaditeľstva učňovských škôl za
rok 1943/1944; zvýšenie nákladných a osobných taríf Slovenských železníc; vyhláška
o vyplácaní vianočného na r. 1944; škody zapríčinené bojovými činmi v arizovaných
podnikoch.
1945
217 – 7438
53 – 54
Gr
1945
217 – 5106
53
Gr
Učňovská zmluva; príprava evakuácie; oslobodenie funkcionárov a úradníkov grémia od
opevňovacích prác; úprava otváracích a zatváracích hodín v obchodoch; vyhláška obvodného
veliteľa CPO; ceny paliva v Bratislave; zoznam devízových predpisov v r. 1944; prevádzacie
smernice o úhrade výdavkov; záverečné účty grémia bratislavského obchodníctva k 31. 12.
1944; rozdelenie agendy Povereníctva SNR pre zdravotníctvo v Bratislave; zoznam
obchodníkov s textilným tovarom; preverenie zamestnancov grémia; obežník o určení dočasnej
správy v živnostenských podnikoch; nariadenie Slovenskej národnej rady o prepúšťaní osôb
štátne nespoľahlivých zo súkromných služieb; uvoľnenie výrobných prostriedkov,
prevádzkových potrieb a zamestnancov pre priemyselné podniky (závody); premenovanie
gremiálneho podporného fondu; počet žiadostí o nové živnostenské listy; obežník národného
výboru v Bratislave o prevádzke v podnikoch; stíhanie predražovateľov a prepustenie
nespoľahlivých zamestnancov; osnova zákona o povinnej organizácii obchodu, návrh
živnostenskej sekcie národnému výboru v Bratislave vo veci reformy živnostensko-právnych
predpisov na úseku priestupkového pokračovania.
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1945
5156 – 7438
54
Gr
Zastúpenie Slovenska v Ústrednej hospodárskej rade – informácia; úprava otváracích
a zatváracích hodín; výstavba bratislavského prístavu; preverovanie obchodníkov; pozvanie na
mimoriadne valné zhromaždenie členov združenia rádio-obchodníkov na Slovensku; schôdza
výboru textilnej sekcie; smernice pre udeľovanie nových živnostenských oprávnení; náhrada
škôd za motorové vozidlá prevzaté jednotkami československej armády, revolučnými gardami,
partizánmi a červenou armádou; žiadosť o vydanie duplikátu výučného listu; dekrét prezidenta
republiky zo dňa 19. októbra 1945 o obnovení československej meny; zoznam
veľkoobchodníkov so železom; udelenie podpory členom grémia k vianočnými sviatkom.
279 264

1946
60 – 8058
55 – 57
Gr
1946
60 – 2589
55
Gr
Prídely tovaru UNRRA – gumové podrážky; rôzne obežníky obchodnej a priemyselnej komory
v Bratislave; úprava cien izieb v bratislavských hoteloch; ceny textilných výrobkov tovaru
UNRRY; hlásenie potreby učňov v r. 1946; publikácia cenových úprav; mzdové a pracovné
podmienky robotníctva v chemickom priemysle; distribučné predpisy pre expozitúry
hospodárskej kontrolnej služby; podniky pod národnou správou – úprava priamych daní; ceny
cukríkov, liehovín a strukovín; mzdové a pracovné podmienky robotníctva zamestnaného
45

y

v tehelniach, pri výrobe cementu, vo vápenkách a v kameňolomoch; správa povereníka Dr.
Martina Kvetku o činnosti Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy; zákon
o mimoriadnych opatreniach bytovej starostlivosti; osnova zákona o znárodnení všetkých
obchodných domov; úprava distribúcie textilných výrobkov; ustanovenie právnickej osoby
národným správcom v družstvách; výstavba dunajských prístavov; zriadenie a udržovanie
odbornej knižnice pri grémiu bratislavského obchodníctva – schválenie štatútu; rozpočet na rok
1946; jubilejná výročná správa Zmiešaného živnostenského spoločenstva z r. 194617.
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1946
2651 – 5265
56
Gr
Nová úprava k jazde motorových vozidiel; odmeňovanie zásluh živnostenských pracovníkov;
osnova zákona o štátnom zriadení mzdovej politiky; rôzne obežníky obchodnej a priemyselnej
komory v Bratislave; úprava na vydávanie odberných poukazov na múku; vyhláška ministra
zahraničného obchodu o obchodných stykoch s cudzinou; tržné ceny zeleniny a ovocia;
smernice k zakladaniu dorasteneckého odboru; zriadenie aranžérskeho kurzu; úprava platových
a pracovných podmienok zamestnancov obchodu; devízové pokyny pre banky a cestovné
kancelárie o prideľovaní valút a vydávaní cestovných lístkov do cudziny; vydávanie odberných
poukazov na prídel zrnkovej kávy; platobný styk s Holandskom a Dánskom; znárodnenie
liehovarov na Slovensku; zriadenie kurzu tovaroznalectva; polročná bilancia grémia
bratislavských obchodníkov za r. 1946; organizácia vnútorného obchodu; obežník
o obchodných stykoch s cudzinou; odnímanie živnostenských oprávnení (revízia).

1947
412 – 8219
58 – 61
Gr
1947
412 – 1747
58
Gr
Obežníky ústredného zväzu obchodu; smernice pre organizáciu finančného účtovníctva
priemyselných podnikov; prehľad maloobchodných nákupných a predajných cien
najdôležitejších potravín a požívatín; zmeny v prideľovaní motorových vozidiel; dodávky
valcovaného materiálu pre účely dvojročného plánu; nákup textilného tovaru v českých
zemiach; pripomienky k osnove nového družstevného zákona; likvidácia obchodných grémií
v pohraničí; úprava distribúcie remeňa dľa novej vyhlášky; obežníky obchodnej a priemyselnej
komory v Bratislave; otvorenie jedálne pre stravovanie živnostenského remeselníckeho
a študujúceho dorastu; správy pre tlač o pražskom vzorkovom veľtrhu.
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1946
6162 – 8058
57
Gr
Pripomienky obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave k osnove zákona o Hospodárskej
komore; obežníky Ústredného zväzu obchodov; správa o činnosti grémia bratislavského
obchodníctva od oslobodenia do 31. augusta 1946; obežníky obchodnej a priemyselnej komory
v Bratislave; rozdelenie remesiel; valná schôdza obchodníkov s lahôdkami; ceny palivového
dreva; osnova zákona o právnych pomeroch záhradníctva; osnova zákona o niektorých
opatreniach k prevedeniu národnej mobilizácie pracovných síl; organizácia školských výborov
učňovských škôl; úprava miezd robotníctva zamestnaného v obchode; združovanie
živnostníkov – zvolenie združovacej skupiny; mzdové a pracovné podmienky robotníkov
zamestnaných v obchodoch; správa o činnosti odborného spoločenstva mlynárov v Bratislave
za r. 1945/1946.

1947
1756 – 3488
59
Gr
Uvoľnenie viazaných vkladov na platenie priamych daní na r. 1946; spôsob nákupu textilného
tovaru v českých zemiach; výročná správa odúčtovacieho združenia v Bratislave; zákon
o stíhaní čierneho obchodu; platobný styk s Tureckom; osnova zákona o úprave obchodného,
17

Dopísané ceruzkou.
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hostinského a iného podnikania; návrh vládneho zákona o povinnej organizácii obchodu;
zrušenie učebných zmlúv; obežníky obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave; vládny
návrh zákona o hospodárení s obilím; úradná kontrola zníženia cien; interpelácia obchodných
podnikov – hatenie obchodnej činnosti; dohoda o výmene tovaru medzi ČSR a Francúzskou
okupačnou oblasťou Nemecka; obežníky Ústredného zväzu obchodov; organizačný štatút
Ústredne československého obchodu; refundácia cenových rozdielov UNRRA – tovarov;
platobný styk so sovietskou okupačnou zónou v Nemecku; pokyny osídľovacieho úradu
v Bratislave pre umiestňovanie prednostných uchádzačov do národných správ; zasadanie
komisie pre učňovské otázky; návrh vyhlášky pre oceňovanie konfiškátov.
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1947
3489 – 6316
60
Gr
Obežníky obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave; rezolúcia prijatá na I. živnostenskoobchodníckom zjazde strany slobody dňa 18. 5. 1947 v Trenčianskych Tepliciach; zákon
o mimoriadnych opatreniach bytovej starostlivosti; učňovské exkurzie; obežníky ústredného
zväzu obchodov; osnova zákona o úprave obchodného, hostinského a iného podnikania; návrh
na zmenu distribučného kľúča pri prideľovaní obuvi; zoznam odborných škôl na Slovensku;
smernice pre likvidáciu niektorých konfiškovaných podnikov; osnova zákona o obmedzení
podávania alkoholických nápojov; zriadenie komisie pre učňovské otázky pri predsedníctve
zboru povereníkov; odstránenie chybných firemných nápisov; objednávky na príručku
„Zoznam konfiškovaných domov a živností na Slovensku“; výročná správa kožného družstva
za r. 1946; osnova zákona o štátnom riadení mzdovej politiky; správa z valného zhromaždenia
zväzu obchodných grémií na Slovensku; odnímanie živnostenského oprávnenia.

1948
15 – 7921
62 – 64
Gr
1948
15 – 2354
62
Gr
Oblastné rozdeľovne textilu – obchodné prirážky; ceny brašnárskych, sedlárskych
a remenárskych výrobkov; zrušenie učebnej zmluvy; osnova zákona o riadení a úprave
mzdových pomerov; distribúcia ementálskeho syra pre Bratislavu; obežníky obchodnej
a priemyselnej komory v Bratislave; pražské vzorkové veľtrhy; reorganizácia hospodárskej
samosprávy; kurzy pre národných správcov; kontrola cudzích valút zasielaných v poštových
zásielkach do ČSR; revízia živnostenských oprávnení; preukaz spôsobilosti uchádzačov
o národnú správu a o pridelenie živnostenských podnikov; zásobovanie obyvateľstva
metrovým textilným tovarom; zoznam rádioobchodníkov; pokyny pre uvaľovanie národných
správ v liehopriemyselných závodoch; poštátnenie učňovských škôl; rámcový plán o prídely
rodinných domov; rezolúcia obchodníkov s hydinou v mestskej tržnici; príprava pre
znárodnenia veľkoobchodov vyživovacieho sektoru; zrušenie učebnej zmluvy.
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1947
6357 – 8219
61
Gr
Obežníky obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave; zoznam bratislavských
maloobchodníkov; osnova zákona o bezpečnostnej a zdravotnej službe v podnikoch, závodoch
a iných zariadeniach; reštrikcia veľkoobchodníckych oprávnení s textilným tovarom; osnova
zákona o hospodárskych a daňových poradcoch; porada o skrátenej učebnej dobe absolventov
preškoľovacích kurzov; obežníky Ústredného zväzu obchodníkov; distribúcia liehovín na
Slovensku18; osnova zákona o zriadení a úprave mzdových podmienok; učebná zmluva; osnova
zákona o ústredných hospodárskych organizáciách; stanovy zväzu slovenských dovozcov,
vývozcov a veľkoobchodníkov s ovocím a zeleninou na Slovensku so sídlom v Bratislave;
stanovy zemského zväzu drogistov na Slovensku.

18

Dopísané ceruzkou.
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1948
2378 – 5372
63
Gr
Obežníky obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave; správa zo zasadnutia akčného výboru
živnostníkov v Bratislave; zľava na prepravu koksového prachu z Poľska; situačná správa
o sústreďovaní maloobchodov; osnova zákona o zjednotení niektorých predpisov upravujúcich
pracovné pomery; návrh na reštrikciu živnostenských oprávnení na obchod s palivom;
distribúcia liehovín na Slovensku19; zrieknutie sa živnostenského oprávnenia pri znárodňovaní
veľkoobchodov; smernice pre národných správcov; manifestačný zjazd československých
živnostníkov konaný 23. 5. 1948 v Prahe; rozšírenie autobusových tratí na Slovensku
v päťročnom pláne; úprava sviatočného práva; opatrenie k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti
k priemyselných a živnostenských závodoch; distribúcia koloniálneho tovaru; zriadenie
závodnej školy práce; organizácia účtovníctva v malých podnikoch; štatistika zamestnancov
záujmovej samosprávy; tržné ceny zeleniny, zemiakov, ovocia, hydiny a vajec; výkaz zmien
v živnostenskej štruktúre za r. 1948.
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1948
5373 – 7921
64
Gr
Predĺženie platnosti cenových výmerov oblastnou rozdeľovňou textilného tovaru; obežníky
obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave; prídel hydinových konzerv pre delikatesné
obchody v Bratislave; smernice okresného úradu ochrany práce v Bratislave o všeobecnej
pracovnej povinnosti a vylúčenie zaháľačov z prídelov; prevzatie pôsobnosti zväzu
obchodných grémií na Slovensku; národné poistenie osôb samostatne zárobkovo činných
a členov ich rodín; prirážky v obchode s textilným tovarom; likvidácia konfiškovaných
živnostenských podnikov; revízia živností; index obežníkov obchodnej a priemyselnej komory
v Bratislave za r. 1947; rozvrh inšpekčnej služby v grémiu bratislavského obchodníctva v dobe
od 27. decembra 1948 do 5. januára 1949; vyhlásenie a správa zo zjazdu československých
dentistov o novej osnove zákona o zubnej technike20.
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1949
1 – 2368
65
Gr
Distribúcia potravín zásobovacím oddelením národného výboru v Bratislave; zoznam nových
vydaných živnostenských listov; výkaz členov grémia bratislavského obchodníctva ku dňu 31.
decembra 1947; zostavenie plánu o včlenení dorastu do povolania na r. 1949; smernice
k vyhláške o distribúcii textilu a obuvi;
výzva grémia bratislavského obchodníctva
k obchodníkom; aby z príležitosti mierového zjazdu a mierových manifestácií v dobe od 10. do
20. apríla primerane a vkusne vyzdobili výkladné skrine a obchody; zásobovanie kúpeľných
a turistických stredísk v letnej sezóne v r. 1949; likvidácia konfiškovaných živnostenských
podnikov; likvidácia Zemského grémia kníhtlačiarov v Bratislave21.
4. Ú č t o v ý m a t e r i á l
4.1 Účtové knihy (283 – 287)22
4.2 Účty23

288 268
1927
66
Gr
Mesačná pokladničná správa grémia bratislavského obchodníctva za rok 1927.
19

Dopísané ceruzkou.
Dopísané ceruzkou.
21
Dopísané ceruzkou.
22
Dopísané ceruzkou.
23
Dopísané ceruzkou.
20
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289 269
1928
66
Gr
Mesačná pokladničná správa grémia bratislavského obchodníctva za rok 1928.

av

291 271
1930
66
Gr
Mesačná pokladničná správa grémia bratislavského obchodníctva za rok 1930.

y

290 270
1929
66
Gr
Mesačná pokladničná správa grémia bratislavského obchodníctva za rok 1929.
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292 272
1931
66
Gr
Mesačná pokladničná správa grémia bratislavského obchodníctva za rok 1931.
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295 273
1940
3-290/St
67
Gr
Výplatná listina domovníka Karola Prušku; honoráre pre zamestnancov grémia; hrubá súvaha
domu grémia bratislavského obchodníctva k 31. decembru 1939; spotreba plynu v roku 1939;
žiadosť domovníka o zvýšenie platu; poistenie budovy grémia na Ondrejskej ulici č. 15
(Gorkého); účty za spotrebu prúdu v budove grémia; nákup čistiacich potrieb; žiadosti
o bezplatné zapožičiavanie zasadacej siene grémia pre rôzne inštitúcie; účet za opravu
vodomeru; umiestnenie búst vo veľkej sieni; účet za koks; zapožičiavanie premietacej
miestnosti; žiadosť domovníka Karola Prušku o podporu; bilancia domu grémia za prvý polrok
1940; zaplatenie prémie poistky proti vlámaniu; objednávka paliva; vyúčtovanie nájomného.
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1941
1-226/St
68
Gr
Žiadosť o bezplatné zapožičiavanie zasadacej siene grémia pre rôzne inštitúcie; účet za
kominárske práce v budove grémia; výkaz o spotrebe plynu a elektrického prúdu v budove
grémia; oprava vodomeru; zaplatenie požiarnej poistky budovy grémia; žiadosť optického
závodu Lach o umiestnenie reklamy na dome grémia; úprava platu domovníka Karola Prušku;
účet za čistiace potreby; účet za opravu osobného výťahu; ponuka na zavedenie ústredného
kúrenia; hrubá súvaha domu grémia bratislavského obchodníctva k 30. júnu 1941; prídel koksu
a dreva na letné obdobie pre dom grémia bratislavského obchodníctva; účty za koks, plyn
a elektrinu.
69

Gr
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300 275
Fotografia – Predstavenstvo Grémia 19 Ks.
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Úradné knihy
1 Gr – Učň.

302 277
1934
Zápisnica z tovarišských skúšok – Kovo, slov., orig.
102 listov, pap. väzba, 34 x 21,5

2 Gr – Učň.

av
4 Gr – Učň.

Br

305 280
1938
Zápisnica z tovarišských skúšok – Kovo, orig., slov.
83 listov, pap. väzba, 34 x 21,5
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304 279
1937
Zápisnica z tovarišských skúšok – Kovo, orig., slov.
24 listov, pap. väzba, 34,5 x 21

3 Gr – Učň.

at

303 278
1935
Zápisnica z tovarišských skúšok – Kovo, orig., slov.
54 listov, pap. väzba, 33,5 x 22

y

301 276
1928 – 1943
Zápisnica z učňovských skúšok – s Miešaným tovarom.
Originál, slov., 150 listov, pap. väzba, 33,5 x 21,5

5 Gr – Učň.

6 Gr – Učň.

307 282
1940
Zápisnica z tovarišských skúšok – Kovo, orig., slov.
52 listov, pap. väzba, 29 x 21

7 Gr – Učň.

308 283
1941
Zápisnica z tovarišských skúšok – Kovo, orig., slov.
58 listov, pap. väzba, 30,5 x 21,5

8 Gr – Učň.

309 284
1942
Zápisnica z tovarišských skúšok – Kovo, orig., slov.
58 listov, pap. väzba, 30,5 x 21,5

9 Gr – Učň.
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306 281
1939
Zápisnica z tovarišských skúšok – Kovo, orig., slov.
44 listov, pap. väzba, 34 x 21,5

10 Gr – Učň.

311 286
1948 – 1949
Zápisnica z tovarišských skúšok – Kovo, orig., slov.
400 listov, pap. väzba, 31 x 22,5

11 Gr – Učň.

312 287
1937 – 1949
Zápisnica z tovarišských skúšok – Miešané živnostenské spoločenstvo.
Originál, slov., 310 listov, pap. väzba, 33,5 x 21,5

12 Gr – Učň.

Ar
c

310 285
1943
Zápisnica z tovarišských skúšok – Kovo, orig., slov.
82 listov, pap. väzba, 29 x 21
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13 Gr – Učň.

314 289
1929 – 1949
Klasifikačný zoznam mäsiarskych učňov, ktorí zložili učňovské skúšky.
Originál, slov., 86 listov, pap. väzba, 33,5 x 21,5

14 Gr – Učň.

315 290
1932 – 1946
Klasifikačný zoznam učňov vyučených elektrikárov.
Originál, slov., 108 listov, pap. väzba, 34 x 21

15 Gr – Učň.

16 Gr – Učň.
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316 291
1933 – 1936
Klasifikačný zoznam učňov Kovo, ktorí sa podrobili skúške tovarišskej.
Originál, slov., 22 listov, pap. väzba, 34 x 21
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313 288
1938 – 1941
Zápisnica z učňovských skúšok – Lahôdky.
Originál, slov., 46 listov, pap. väzba, 32,5 x 20,5
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317 292
1937 – 1940
Klasifikačný zoznam učňov, ktorí sa podrobili tovarišskej skúške – Kovo.
Originál, slov., 75 listov, pap. väzba, 34 x 21

17 Gr – Učň.

18 Gr – Učň.

319 294
1946 – 1949
Klasifikačný zoznam vyučených elektro-inštalatérov.
Originál, slov., 100 listov, pap. väzba, 34 x 21

19 Gr – Učň.

320 295
1922 – 1952
Kmeňová kniha učňov – Pekári.
Originál, nem., 322 listov, pláten. väzba, 22,5 x 15,5

20 Gr – Učň.
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318 293
1942 – 1949
Klasifikačný zoznam vyučených elektrotechnikov a inštalatérov.
Originál, slov., 102 listov, pap. väzba, pošk., 34 x 21

v

321 296
Index ku kmeňovej knihe pekárov.
Originál, 100 listov, pap. väzba, 30 x 22

21 Gr – Učň.

22 Gr – Učň.

323 298
1932 – 1945
Kmeňová kniha krajčírov – učňov.
Originál, slov., 379 listov, plát. väzba, pošk., 48 x 31,5

23 Gr – Učň.

324 299
1922 – 1931
Register učňov – elektrotechnikov.
Originál, slov., 100 listov, plát. väzba, 40,5 x 29,5

24 Gr – Učň.
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322 297
1925 – 1932
Kmeňová kniha učňov krajčírov.
Originál, slov., 313 listov, plát. väzba, pošk., 44 x 30,5
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25 Gr – Učň.

326 301
1944 – 1952
Register učňov – elektrikárov.
Originál, slov., 196 listov, pap. väzba, 41 x 28

26 Gr – Učň.

327 302
1947 – 1952
Register učňov – elektrikárov.
Originál, slov., 136 listov, pap. väzba, 40,5 x 28,5

27 Gr – Učň.

330 305
1931 – 1949
Register učňov – holiči.
Originál, slov., 96 listov, plát. väzba, 43 x 56,5

av

Br

329 304
1947 – 1949
Index k registru učňov elektrotechnikov.
Originál, slov., 120 listov, pap. väzba, 31,5 x 15,5

is
l

28 Gr – Učň.

at

328 303
1948 – 1953
Register učňov – elektrikárov.
Originál, slov., 318 listov, pap. väzba, 40 x 29

y

325 300
1931 – 1945
Register učňov – elektrikárov.
Originál, slov., 200 listov, pap. väzba, 41,5 x 28,5

29 Gr – Učň.

30 Gr – Učň.

31 Gr – Učň.

332 307
1938 – 1945
Index k registru holičov.
Originál, slov., 75 listov, pap. väzba, 21,5 x 10

32 Gr – Učň.

m

es
ta

331 306
1932 – 1949
Register vyučených holičov a kaderníkov.
Originál, slov., 74 listov, plát. väzba, 32 x 42

v

333 308
1942 – 1949
Index k registru holičov.
Originál, slov., 98 listov, pap. väzba, 21,5 x 15

33 Gr – Učň.

34 Gr – Učň.

335 310
Index k registru učňov hostinských.
Originál, 99 listov, pap. väzba, 33,4 x 20,5

35 Gr – Učň.

336 311
1941 – 1944
Register učňov – inštalatérov.
Originál, slov., 200 listov, pap. väzba, 42 x 30

36 Gr – Učň.

Ar
c

hí

334 309
1945 – 1949
Register učňov – hostinskí.
Originál, slov., 280 listov, pap. väzba, 40 x 29

52

37 Gr – Učň.

338 313
1933 – 1945
Register učňov – Kovo.
Originál, slov., 302 listov, pap. väzba, 44,5 x 32,5

38 Gr – Učň.

339 314
1942 – 1949
Register učňov – Kovo.
Originál, slov., 200 listov, pap. väzba, 43 x 30

39 Gr – Učň.

av

y

337 312
1947 – 1948
Register učňov – inštalatérov.
Originál, slov., 60 listov, pap. väzba, 40,5 x 26

40 Gr – Učň.

342 317
1933 – 1948
Index k registru tovarišských skúšok – Kovo.
Originál, slov., 100 listov, pap. väzba, 23 x 15

at

Br

341 316
1946 – 1952
Register učňov – Kovo.
Originál, slov., 302 listov, pap. väzba, 44,5 x 30,5

is
l

340 315
1945 – 1952
Register učňov – Kovo.
Originál, slov., 298 listov, pap. väzba, 45 x 30

41 Gr – Učň.

42 Gr – Učň.

43 Gr – Učň.

344 319
1928 – 1949
Register učňov – krajčírov, ktorí sa podrobili tovarišskej skúške.
Originál, slov., 91 listov, pap. väzba, 34 x 42,5

44 Gr – Učň.

m

es
ta

343 318
1935 – 1943
Index k registru učňov – Kovo.
Originál, slov., 106 listov, pap. väzba, pošk., 25 x 20

v

345 320
1945 – 1951
Register učňov – krajčírov.
Originál, slov., 400 listov, plát. väzba, 47 x 32

45 Gr – Učň.

46 Gr – Učň.

347 322
1926 – 1949
Register učňov – mäsiarov.
Originál, slov., 250 listov, plát. väzba, pošk., 42 x 29

47 Gr – Učň.

348 323
1932 – 1948
Index k registru učňov mäsiarov.
Originál, slov., 100 listov, pap. väzba, 42 x 17,5

48 Gr – Učň.

Ar
c

hí

346 321
1925 – 1948
Index k registru učňov krajčírov.
Originál, slov., 248 listov, pap. väzba, 41,5 x 19

53

49 Gr – Učň.

350 325
1902 – 1905
Register učňov miešaného živnostenského spoločenstva.
Originál, maď., 255 listov, plát. väzba, pošk., 45 x 30

50 Gr – Učň.

351 326
1905 – 1909
Register učňov miešaného živnostenského spoločenstva.
Originál, maď., 377 listov, plát. väzba, 41,5 x 29,5

51 Gr – Učň.

av
is
l

Br

353 328
1913 – 1920
Register tovarišov miešaného živnostenského spoločenstva.
Originál, maď., 588 listov, plát. väzba, pošk., 43 x 31

52 Gr – Učň.

at

352 327
1909 – 1913
Register tovarišov miešaného živnostenského spoločenstva.
Originál, maď., 496 listov, plát. väzba, 43 x 31

y

349 324
1898 – 1902
Register učňov miešaného živnostenského spoločenstva.
Originál, maď., 305 listov, plát. väzba, 44,5 x 30

53 Gr – Učň.

54 Gr – Učň.

355 330
1923 – 1927
Register učňov miešaného živnostenského spoločenstva.
Originál, slov., 430 listov, plát. väzba, 44 x 32

55 Gr – Učň.

356 331
1925 – 1928
Register učňov miešaného živnostenského spoločenstva.
Originál, slov., 565 listov, plát. väzba, 41 x 29,5

56 Gr – Učň.

m

es
ta

354 329
1920 – 1923
Register učňov miešaného živnostenského spoločenstva.
Originál, maď., 490 listov, plát. väzba, pošk., 43 x 29

v

357 332
1925 – 1929
Register učňov miešaného živnostenského spoločenstva.
Originál, slov., 150 listov, plát. väzba, 43 x 31

57 Gr – Učň.

58 Gr – Učň.

359 334
1930 – 1938
Register učňov miešaného živnostenského spoločenstva.
Originál, slov., 522 listov, plát. väzba, 45,5 x 32

59 Gr – Učň.

360 335
1938 – 1949
Register učňov miešaného živnostenského spoločenstva.
Originál, slov., 728 listov, plát. väzba, 44 x 31

60 Gr – Učň.

Ar
c

hí

358 333
1928 – 1932
Register učňov miešaného živnostenského spoločenstva.
Originál, slov., 262 listov, plát. väzba, 42 x 29

54

61 Gr – Učň.

362 337
1912 – 1923
Index k registru učňov miešaného živnostenského spoločenstva.
Originál, maď., slov., 152 listov, plát. väzba, pošk., 44,5 x 19

62 Gr – Učň.

363 338
1924 – 1930
Index k registru učňov miešaného živnostenského spoločenstva.
Originál, slov., 150 listov, plát. väzba, pošk., 44 x 19

63 Gr – Učň.

av
65 Gr – Učň.

66 Gr – Učň.

367 342
1944 – 1948
Register učňov mlynárov.
Originál, slov., 182 listov, pap. väzba, 45 x 30,5

67 Gr – Učň.

368 343
1943 – 1950
Register učňov murárov a tesárov.
Originál, slov., 100 listov, pap. väzba, 46,5 x 31

68 Gr – Učň.

369 344
1893 – 1898
Index k registru učňov.
Originál, maď., 150 listov, plát. väzba, pošk., 44,5 x 19

69 Gr – Učň.

v

m

es
ta

366 341
1940 – 1943
Register učňov mlynárov.
Originál, slov., 60 listov, pap. väzba, 42,5 x 25

Br

at

365 340
1931 – 1949
Index k registru učňov miešaného živnostenského spoločenstva.
Originál, slov., 150 listov, pap. väzba, pošk., 44,5 x 19

64 Gr – Učň.

is
l

364 339
1928 – 1947
Index k registru učňov miešaného živnostenského spoločenstva.
Originál, slov., 100 listov, pap. väzba, 33,5 x 14,5

y

361 336
1948 – 1949
Register tovarišov miešaného živnostenského spoločenstva.
Originál, slov., 200 listov, plát. väzba, pošk., 32,5 x 42

70 Gr – Učň.

371 346
1925 – 1938
Index k registru učňov rôznych profesií.
Originál, maď., 88 listov, pap. väzba, 42,5 x 15

71 Gr – Učň.

372 347
1925 – 1943
Index k registru učňov.
Originál, slov., 120 listov, pap. väzba, pošk., 31 x 15,5

72 Gr – Učň.

Ar
c

hí

370 345
1899 – 1911
Index k registru učňov.
Originál, maď., 123 listov, plát. väzba, pošk., 44,5 x 18

55

373 348
1928 – 1937
Index – Učňovská štatistika rôznych profesií.
Originál, slov., 60 listov, pap. väzba, 33 x 21

73 Gr – Učň.

374 349
Index k registru učňov.
Originál, 96 listov

74 Gr – Učň.

y

1935 – 1948

75 Gr – Učň.

av

375 350
1936 – 1946
Index k zoznamu vyučených učňov.
Originál, slov., 65 listov, pap. väzba, pošk., 22 x 14

76 Gr – Učň.

at

Br

377 352
1938 – 1949
Index k registru učňov rôznych profesií.
Originál, slov., maď., 72 listov, pap. väzba, 41 x 13,5

is
l

376 351
1938 – 1941
Index – Učňovská štatistika rôznych profesií.
Originál, slov., 70 listov, pap. väzba, 34 x 21

77 Gr – Učň.

78 Gr – Učň.

379 354
1945 – 1946
Index k registru učňov.
Originál, slov., 138 listov, pap. väzba, pošk., 30 x 15

79 Gr – Učň.

380 355
1947 – 1949
Index k registru učňov.
Originál, slov., 120 listov, pap. väzba, pošk., 31,5 x 16

80 Gr – Učň.

m

es
ta

378 353
1940 – 1949
Index k registru prepustených učňov a vydaných tovarišských kníh.
Originál, maď., slov., 100 listov, pap. väzba, pošk., 45,5 x 15,5

v

381 356
1930 – 1949
Evidencia učebných zmlúv – hostinskí.
Originál, slov., 200 listov, pap. väzba, 37 x 25

81 Gr – Učň.

82 Gr – Učň.

383 358
1929 – 1934
Záznamy o prijímaní učňov.
Originál, slov., 50 listov, plát. väzba, 37,5 x 21 – Evidencia

83 Gr – Učň.

384 359
1934 – 1939
Uzavretie učňovských zmlúv.
Originál, slov., 59 listov, plát. väzba, 38 x 21,5 – Evidencia

84 Gr – Učň.

Ar
c

hí

382 357
1940 – 1945
Index – Učebný plán – (majiteľ obchodu).
Originál, slov., 152 listov, pap. väzba, 34 x 21 – Evidencia

56

85 Gr – Učň.

386 361
1933 – 1939
Záznamy o oslobodení učňov rôznych profesií.
Originál, slov., 46 listov, pap. väzba, 39 x 21,5 – Evidencia

86 Gr – Učň.

387 362
1939 – 1945
Záznamy o oslobodení učňov rôznych profesií.
Originál, slov., 100 listov, pap. väzba, 38 x 21,5 – Evidencia

87 Gr – Učň.

av
89 Gr – Učň.

Ar
c

hí

v
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389 364
1938 – 1947
Záznamy o zrušení učebných zmlúv.
Originál, slov., pap. väzba, 38 x 21,5

88 Gr – Učň.

is
l

388 363
1934 – 1938
Záznamy o zrušení učňovských zmlúv.
Originál, slov., 30 listov, plát. väzba, 38 x 21,5 – Evidencia

y

385 360
1940
Záznamy o prijímaní učňov.
Originál, slov., 100 listov, pap. väzba, 38 x 22,5 – Evidencia

57

Spisy
390 365
1924 – 1927
Prihlasovacie listy do učňovského pomeru.

70

av

y

391 366
1926
20 – 2699
71
Zrušenie učňovských zmlúv; uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; žiadosť
konzumného železničiarskeho družstva o povolenie prijatia učňov.
1926
2706 – 4791
72
Výučné listy učňov; uzavretie učňovských zmlúv; zrušenie učňovských zmlúv.

is
l

392 367
1927
32 – 1374
73
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; prihlasovacie
listy do učňovského pomeru.

at

1927
1503 – 3697
74
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv.

Br

1927
3968 – 5729
75
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv.

es
ta

393 368
1928
38 – 1580
76
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv.
1928
1584 – 3694
77
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; učňovské
besiedky – obežník.

m

1928
3695 – 5379
78
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv.

hí

v

394 369
1929
2 – 1200
79
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; zostavenie
komisie k učňovským skúškam; pripomienky Ministerstva obchodu a priemyslu k zlepšeniu
prospechu učňov na Kupeckej škole pokračovacej; pozvanie na X. valné zhromaždenie
miestneho odboru Československej obchodníckej besedy v Bratislave.

Ar
c

1929
1235 – 5142
80
Uzavretie učňovských zmlúv; zrušenie učňovských zmlúv; inštalovanie živnostenskopriemyselnej-hospodárskej a kultúrnej výstavy „Podtatranská výstava“ v Spišskej Novej Vsi;
zamietnutie žiadosti o skrátenie učňovskej doby.
1929
5158 – 7136
81
Uzavretie učňovských zmlúv; zrušenie učňovských zmlúv; obežník Obchodnej a priemyselnej
komory o príbuznosti živností; prípis Psychotechnického ústavu v Bratislave o zvyšovaní
úrovne živností výberom učňov, ktorí sa podrobia psychotechnickým skúškam; správa
o študijnej ceste do Viedni niektorých členov tržnej odbornej komisie, mestskej rady a grémia
bratislavského obchodníctva; výučné listy učňov; návrh živnostníkov na zavedenie pracovných
knižiek.
58

1930
131 – 3143
82
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; žiadosti
o skrátenie učebnej doby u učňov; tovarišský list.

av

y

1930
3149 – 4541
83
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; dotazy
z Okresnej nemocenskej poisťovne na živnostníkov.
1930
4546 – 6878
84
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv.

is
l

396 371
1931
77 – 2991
85
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv.

at

1931
3030 – 4735
86
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv.

Br

1931
4743 – 6224
87
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv.

es
ta

397 372
1932
64 – 4282
88
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; zoznam učňov
v r. 1932.
1932
4285 – 6444
89
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv.
398 373
1933
129 – 1638
90
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; tovarišské listy.

m

1933
1669 – 4056
91
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; pozvánka na
zájazd ústredného školského výboru živnostenských škôl mesta Prahy do Bratislavy a Viedne.

hí

v

1933
4066 – 6002
92
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv.

Ar
c

399 374
1934
124 – 2760
93
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; štatistické
zisťovanie o vývoji a pomeroch jednotlivých odvetví obchodu a živností; skúšobný poriadok
pre učňovské skúšky pri Grémiu bratislavského obchodníctva; propagácia na povznesenie
cudzineckého ruchu v Československu; pozvánka na schôdzu predstavenstva grémia;
tovarišské listy.
1934
2761 – 4877
94
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv.

59

1934
4881 – 7275
95
Uzavretie učňovských zmlúv; zrušenie učňovských zmlúv; zhodnotenie učňov na
psychotechnických skúškach; pozvanie na slávnostnú akadémiu učňovských škôl.

av

1935
4259 – 7219
97
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv.

y

400 375
1935
59 – 4257
96
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; ohodnotenie
učňov na psychtechnických skúškach; žiadosť o skrátenie učňovskej doby.

is
l

401 376
1936
48 – 3062
98
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; žiadosť
o skrátenie učňovskej doby; návrh zákona o otváraní a zatváraní obchodov a rôznych živností;
návrh na definitívne umiestnenie predajných stánkov na trhu pred tržnicou po stavbe skladišťa.

Br

at

1936
3072 – 5384
99
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; oznámenie
spoločenského inštruktorátu Ministerstva obchodu pre Slovensko o spôsobe prijatia za učňa –
cudzinca.
1936
5494 – 7252
100
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv.

es
ta

1936
7260 – 8951
101
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv.

m

402 377
1937
3 – 2789
102
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; učňovský
skúšobný poriadok; žiadosť o skrátenie učebnej doby; zápisnica zo schôdze cenovej komisie
Obchodnej a priemyselnej komory; učňovské skúšky v roku 1936.

v

1937
2796 – 4691
103
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; vysvedčenia
z telesnej a duševnej spôsobilosti učňov z Krajinského ústavu pre voľbu povolania a
psychotechniku.

Ar
c

hí

1937
4692 – 5903
104
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; zoznam
učňovských zmlúv prihlásených do 1. 10. 1936; vysvedčenia o telesnej a duševnej spôsobilosti
pre učňov z Krajinského ústavu pre voľbu povolania a psychotechniku.
1937
5904 – 7423
105
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovských skúškach; slávnostné odovzdanie výučných listov učňom a učniciam na
zasadnutí predstavenstva Grémia bratislavského obchodníctva.
403 378
1938
9 – 1177
106
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; poskytnutie
zotavenia vyznamenaných učňov v Ľubietovej.
60

1938
1239 – 2287
107
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; osnova zákona
o učebnom pomere.

y

1938
2304 – 2461
108
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; ústredná
výstava učňovských prác dielenských v r. 1938; výstava učňovských prác v šk. r. 1937/1938.

is
l

av

1938
2514 – 4278
109
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; návrh Štátnej
rady živnostenskej na učňovskú výchovu; vysvedčenia o telesnej a duševnej spôsobilosti učňov
vydané Krajinským ústavom pre voľbu povolania a psychotechniku; uzavretie učňovských
zmlúv.

at

1938
4280 – 4673
110
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; protestná
schôdza textilného obchodníctva v Prahe; skúšobný poriadok pre skúšky učňovské pri Grémiu
bratislavského obchodníctva.

Br

1938
4678 – 5956
111
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovskej skúške.

es
ta

404 379
1939
147 – 1901
112
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovských skúškach.
1939
1941 – 4558
113
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovských skúškach.
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1939
4559 – 6829
114
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovskej skúške.
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1939
6932 – 9104
115
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovských skúškach.
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405 380
1940
40 – 1730
116
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; vysvedčenie
o učňovskej skúške; zavedenie jednotnej učňovskej zmluvy a kartotékového systému
u živnostenských korporácií – vzory; žiadosť o skrátenie učebnej doby.
1940
1731 – 2985
117
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovských skúškach.
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1940
2986 – 4804
118
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovských skúškach.
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1940
4850 – 6544
119
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; prihlášky
k učňovskej skúške; kvalifikačné hárky o učňovských skúškach; rozpočet na vydržiavanie
učňovských škôl v šk. r. 1940/1941; žiadosti o skrátenie učebnej doby; strieborné medaile pre
učňov, ktorí ukončili učňovské skúšky s vyznamenaním.
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406 381
1941
12 – 2176
120
Uzavretie učňovských zmlúv; zrušenie učňovských zmlúv; prihlášky k učňovským skúškam;
kvalifikačné hárky o učňovských skúškach; žiadosti o skrátenie učňovskej doby; rozpočet
obrodných odborných učňovských škôl v Bratislave na r. 1940.
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1941
2191 – 3805
121
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovských skúškach; prihlášky k učňovským skúškam; organizovanie učňov
v Hlinkovej mládeži (Hm).
1941
3806 – 5743
122
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovských skúškach; prihlášky k učňovským skúškam.
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1941
5746 – 8569
123
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; zoznam učňov
u arizovaných firiem; žiadosti o pripustenie k učňovskej skúške; účtová uzávierka obvodných
odborných učňovských škôl v Bratislave ku dňu 30. júna 1941.
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407 382
1942
55 – 2082
124
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovských skúškach; oznámenia Grémia bratislavského obchodníctva arizátorom
obchodov, že učňov si majú pri preberaní obchodu ponechať ďalej v učebnom pomere; zoznam
členov skúšobných komisií pri učňovských skúškach.
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1942
2104 – 2832
125
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; žiadosti
o skrátenie učebnej doby; oznámenia Ústredného riaditeľstva učňovských škôl Grémiu
bratislavského obchodníctva, že dochádzka niektorých učňov do školy je nedostačujúca;
predvolania k učňovským skúškam; kvalifikačné hárky o učňovských skúškach.
1942
2833 – 4564
126
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; predvolania
k učňovským skúškam; rozpočet Obchodnej odbornej učňovskej školy v Bratislave na rok
1943; štatistika žiakov Obvodných odborných učňovských škôl v Bratislave; žiadosti
o skrátenie učňovskej doby.
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1942
4565 – 5538
127
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovských skúškach; žiadosti o skrátenie učňovskej doby; oznámenie o dočasnom
prerušení učňovskej doby.
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1942
5554 – 6754
128
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; zoznam učňov
nezapísaných do učňovských škôl; žiadosti o skrátenie učňovskej doby.
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408 383
1943
1504 – 2633
129
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovských skúškach; žiadosti o skrátenie učňovskej doby.

at

1943
2640 – 3598
130
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; dodatočné
schválenie učňovských zmlúv; kvalifikačné hárky o učňovských skúškach; skrátenie učebnej
doby frontových vojakov.

Br

1943
3599 – 4887
131
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; prihlášky
k učňovským skúškam; návrh Grémia bratislavského obchodníctva Ministerstvu hospodárstva
na obmedzovanie živnosti nakladateľskej; oneskorené predostretie učňovských zmlúv Grémiu
bratislavského obchodníctva firmou Palehner.
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409 384
1944
52 – 610
132
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovských zmluvách; umiestnenie učňovských škôl a internátov v Bratislave; žiadosti
o pripustenie k učňovskej skúške.

m

1944
617 – 1418
133
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; žiadosti
o predĺženie učňovských zmlúv; účtovná uzávierka riaditeľstva Obvodných odborných
učňovských škôl za šk. rok 1942/1943.
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1944
1419 – 2498
134
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; predvolania
k učňovským skúškam.
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1944
2596 – 2947
135
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; predvolania
k učňovským skúškam.
1944
2948 – 4097
136
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovských skúškach; predvolania k učňovským skúškam; žiadosti o skrátenie
učňovskej doby; žiadosti o vydanie duplikátu výučného listu.
410 385
1945
80 – 1302
137
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; predvolania
k učňovským skúškam; žiadosti o pripustenie k učňovskej skúške.
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1945
1303 – 5629
138
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; predvolania
k učňovským skúškam; žiadosti o skrátenie učňovskej doby.
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1945
5630 – 7453
139
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; prihlášky
k učňovským skúškam; kvalifikačné hárky o učňovských skúškach; predĺženie učňovského
pomeru pre nedostatočný prospech pri učňovských skúškach; žiadosti o skrátenie učňovskej
doby.
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411 386
1946
109 – 2110
140
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovských skúškach; žiadosti o skrátenie učňovskej doby; hlásenia Grémiu
bratislavského obchodníctva o ukončení učebnej doby a prihlášky k učňovským skúškam.
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1946
2140 – 5468
141
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; žiadosti
o skrátenie učebnej doby.
1946
5515 – 8053
142
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovských skúškach.
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412 387
1947
261 – 2447
143
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; povinný
náukobeh pre drogistických učňov; štatistika učňov vyučených v r. 1946; náukobeh pre
drogistických učňov.
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1947
2482 – 5311
144
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovských skúškach; nemocenské poistenie živnostníkov; osnova zákona o úprave
obchodného, hostinského a iného podnikania; predĺženie učňovskej doby pre nedostatočný
prospech pri skúškach.
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1947
5318 – 8242
145
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; odmeny za
zlepšovacie návrhy v podnikoch a závodoch; obežníky; nové cenové vyhlášky a oznamy
Obchodnej a priemyselnej komory.
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413 388
1948
78 – 2880
146
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; žiadosti
o schválenie učňovskej doby; kvalifikačné hárky o učňovských skúškach; oslavy 1. mája –
prípravy Grémia bratislavského obchodníctva.
1948
2882 – 5839
147
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; žiadosti
o skrátenie učebnej doby; obežníky a oznamy Obchodnej a priemyselnej komory; zápisnica
o tovarišských skúškach tesárskej, murárskej, hodinárskej a iných živností.
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1948
5842 – 7999
148
Uzavretie učňovských zmlúv; výučné listy učňov; zrušenie učňovských zmlúv; kvalifikačné
hárky o učňovských skúškach; žiadosti o pripustenie k praktickej a teoretickej skúške;
zápisnica o tovarišských skúškach živností kožušníckej, sedlárskej, fotografickej, hodinárskej
a zlatníckej; žiadosti o skrátenie učebnej doby.
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414 389
1949
64 – 2483
149
Uzavretie učňovských zmlúv; zrušenie učňovských zmlúv; žiadosti o skrátenie učebnej doby;
žiadosti o pripustenie k učňovským skúškam.
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Grémium – učňovské spisy – uložené v Starej radnici
(doplnok)24

y

1. škatuľa
Grémium bratislavského obchodníctva (Slovenský živnostenský zväz) – výučné listy, výkazy
o učňovských skúškach, učebné zmluvy, vysvedčenia (1945 – 1949).

av

Spoločenstvo hostinských a výčapníckych živnostníkov – výučné listy, skúšobné hárky pre
skúšky pomocnícke, učebné zmluvy, vysvedčenia na obchod (1944 – 1950).
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Výpis z hromadnej zápisnice o učňovských skúškach Odborného spoločenstva holičov
a kaderníkov (1949).
Živnostenské spoločenstvo bratislavských krajčírov v Bratislave – učebné zmluvy, výučné
vysvedčenie (1945 – 1949). Mená: Jozef Obora, Alžbeta Jančárová, Ján Borza.

at

Spoločenstvo mäsiarov a údenárov pre mesto Bratislavu – listy tovarišské, učebné zmluvy,
výučné listy, vysvedčenie na obchod (1946 – 1950).
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2. škatuľa
Grémium bratislavských kovospracujúcich živností.
Záznam o tovarišských skúškach – učebná zmluva, vysvedčenie na obchod, výučné
vysvedčenie, tovarišské listy (1945 – 1949).

24

Dopísané ceruzkou.
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REGISTER
osobný, miestny a vecný
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A
adaptácia budovy Grémia
p. Grémium – adaptácia budovy
advokátske tarify p. tarify advokátske
akcia „v Bratislave žiješ, v Bratislave kupuj“ 252
- predvianočná propagačná p. predvianočná propagačná akcia
- v prospech nezamestnaných p. nezamestnaní – podpora
Akciová spoločnosť „Pražské vzorkové veľtrhy“ 248
alkoholické nápoje 250, 265
anglické látky – import
p. dovoz
Apelačná komisia p. Grémiá – komisie
aranžérske kurzy p. kurzy aranžérske
árendačná dodávka – vyhláška 244
archív obchodníctva p. obchodníctvo archív
arizácia židovských obchodov a podnikov 257, 258, 262
arizačné zmluvy 258, 259
artikuly obchodníkov 01, 04
atestáty 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038
autá 144
autobusové trate – rozšírenie 266

y

inv. jednotky od 244 do 267 – ku každému číslu pripočítať + 1525
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B
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baletné revue 261
banky 259
Banská Bystrica 255, 256
Bazilej (Švajčiarsko) 259
benzín – distribúcia 256
Berlín 244, 256
bicykle 262
bilančná kancelária 145
blahoželanie 247, 248, 251
branná výchova – oslobodenie obchodníkov p. obchodníci – oslobodenie od brannej výchovy
brašnári – ceny p. ceny brašnári „v Bratislave žiješ, v Bratislave kupuj“ – akcia p. akcia „v
Bratislave žiješ, v Bratislave kupuj“
bratislavská burza 244, 245, 250, 254, 256
bratislavská župa p. župa bratislavská
bratislavské odúčtovacie združenie 248, 251, 256, 257, 258, 262, 265
bratislavskí krajčíri p. krajčíri
bratislavskí pekári p. pekári
bratislavský prístav – výstavba
p. prístav bratislavský – výstavba
Brno 246, 247
Brusel (Belgicko) 253
bryndza – ceny p. ceny bryndze
25

Dopísané ceruzkou.
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Budapešť 245
bukové drevo – ceny p. ceny bukového dreva
burza bratislavská p. bratislavská burza
- plodinová 252
- vylúčenie židov 258
busty – umiestnenie 273
bytový fond – štátny, pôsobnosť 256
byty – sčítanie 256
- starostlivosť 264, 265
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Carihrad 247
celoštátny zjazd živnostníkov, p. zjazd živnostníkov
cementárne – mzdové a pracovné podmienky 264
ceny elektrického prúdu 251
cenník – cukru, mlieka 244
cenníky 044
cenová komisia p. komisie
cenové otázky – riešenie 256
cenové smernice 254, 256, 257
- správy tržné p. správy tržné cenové
- úpravy – publikácia 264
cenový úrad 259
ceny 019
- brašnári 266
- bryndze 259
- bukového dreva 255
- cukroviniek 258, 264
- cukru 245, 246, 249, 250
- hotelov (izby) 264
- hydiny 261, 266
- chleba a pečiva 248, 259
- jednotné 251, 253
- koksu 247
- kontrola zníženia 265
- liehovín 250, 264
- maloobchodné 265
- masla 247
- mäsa a údenín 245, 248, 249, 253, 255, 257, 258
- mlieka 250, 257, 258
- mlynských výrobkov 255, 259
- múky 255, 258, 261
- mydla 248, 250
- nábytku 262
- v obchodoch s miešaným tovarom 260
- obilia 255
- ovocia 264, 266
- paliva 245, 255, 263, 264
- pančúch 266

is
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- papier. tovaru 256
- pečiva a chleba 248
- pekárskych výrobkov 252
- potravín 250, 254
- pracích prostriedkov 250
- remenári 266
- sedlári 266
- textilu 258, 259, 264
- uhlia, dreva, koksu 248, 249, 257, 259
- tukov 250, 255
- vajec 266
- zeleniny 264, 266
- zemiakov 266
- zvyšovanie 257, 259
cestovný ruch – záujemci 259
cestujúci kupci – stravné a nocľažné 249
ciachovanie sklenených mier 249
civilná protiletecká obrana (CPO) – vyhlášky 263
colná obrana domácej produkcie rýb p. ryby
colné kontingenty p. kontingenty colné
cudzina – maloobchody 255
- obchodné cesty 250
- valuty p. valuty – cudzina
cudzinci – koncesné dekréty, štatistika p. koncesné dekréty – cudzinci – štatistika
- živnostenské listy p. živnostenské listy cudzincov – štatistika
cudzinecký ruch – anketa 251
- nový zákon 252
- štatistika 250
cudzí štátni príslušníci – zamestnávanie 249, 256
cudzozemské firmy – objednávky 248
cudzozemský tovar – ceny 260
cukor – ceny p. ceny cukru
- distribučné náklady 251
- prihlasovanie spotrebiteľov 261
cukrová akcia pre deti nezamestnaných p. nezamestnaní, podpora
cukrovinky – ceny p. ceny cukroviniek
- čokoládové – predaj 252
Zurych (Curych – Švajčiarsko) 246
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čaluníci – rezolúcia 247
čapovanie vína pod viechou p. víno čapovanie pod viechou
Časopisecký ústav pre obchod 257
časopis – propagácia 247
časopisy 247, 258, 260
červená armáda 263
československá armáda 263
Československý dorastový zbor pre Slovensko 248
Československá štátna obchodná akadémia 247
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daň dôchodková 251, 254, 257
- nápojová 256
- z obratu – paušalizovanie 247, 248, 250, 252
- refundácia 254
- pozemková – návrh na reformu 255
- priama 253, 259, 264, 265
- úľava 020
- zárobková 248, 254, 257
dane 247, 248, 249, 250, 254, 255, 257
- platenie p. dane
- zvýšenie p. dane
daňová komisia 248
daňové priznanie 254
daňoví poradcovia 265
Dánsko 264
dary 257
dávky obecné – vyberanie 253
delikatesné obchody p. obchody delikatesné
demolácia 250
denaturovaný lieh – predaj 255
dentisti 167, 26626
Detský deň – usporiadanie 275
devalvácia – opatrenia 254
devízy – banky 264
- predpisy 261, 263
distribúcia 260
- ementálskeho syra p. ementál. syr – distribúcia
- koloniálneho tovaru p. koloniálny tovar
- obuvi p. obuv – distribúcia
- remeňa p. remeň – distribúcia

at
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- ústredná živelná poisťovňa 246
Československo-maďarská obchodná komora 245, 247, 248, 249, 250, 251
- obchodná spoločnosť 245, 246, 247
Československý spolok veriteľov 252
Česi – živnostenské oprávnenie p. živnostenské oprávnenie – Česi
Čierna kniha – neplatiaci zákazníci – zavedenie 246
čierne obchody – stíhanie 265
činnosť Grémia p. Grémium – činnosť
čínsky hodváb – obchodovanie 256
- porcelán – obchodovanie 256
- štát. príslušník 256
čistiace potreby – nákup 273
členovia Grémia p. Grémium – členovia
- obchodnej a priemyselnej komory 259
členské príspevky p. príspevky členské

26
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- textilu p. textil – distribúcia
distribučné predpisy 264
dlhopisy predvojnové – zhodnotenie 245
dobytčie trhovisko – štatút p. štatúty
dočasné správy – živnosti p. živnosti dočasné správy
doklady stavebné 251
- účtovné 251
domovník – zvýšenie platu 273
domy rodinné – prideľovanie 266
doporučujúci list 06, 010
dorast – povolanie – plány 267
- starostlivosť 254
- živnostenský p. živnostenský dorast
dorastenecký odbor – založenie 264
dovoz 249, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 260
- a vývoz tovaru – povolenie 244
dozorný výbor učňovských škôl p. učňovské školy – dozorný výbor
dôchodkový úrad – kontrola cien 258
dôverníci židovských podnikov p. židovské podniky
drevárska konferencia p. medzinárodná drevárska konferencia
drevo – maloobchodníci p. maloobchodníci s drevom
- prídel 274
drogérie 127, 143
drogisti 250, 265
družstevné predajne – smernice 260
družstvá – anketa 256
- potravné 254
- zákaz zriaďovania 256
- nákup strojov 262
Dunajsko-labský kanál – stavba 256
dvojročný plán – dodávky materiálu 265
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elektrické vedenie – schválenie 247
elektrický prúd – cena p. cena elektrického prúdu
- účty p. účty – elektrického prúdu
električky – premávka 246
elektro – články osvetl. telesá 135, 144
elektrotechnici 168
ementálsky syr – distribúcia 266
evakuácia – príprava 263
evidencia živnostenských pomocníkov p. živnostenskú pomocníci – evidencia
existenčné požiadavky p. požiadavky existenčné
exkurzie – učni p. učni exkurzie
export – malovýroba p. malovýroba – export
- p. vývoz
expozitúry hospodárskej kontrolnej služby 264
- ministerstvá – zrušenie 246
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filatélia a trafika 145
financie – reforma 252
financovanie podnikov p. podniky – financovanie
finančné riaditeľstvo 250
- úrady – zvyšovanie kompetencie 252
firemné nápisy – správnosť slovenčiny 261, 265
firmy dovozné a vývozné 252
Fischer Jozef a syn – výroba likérov 247
fond – podpora chudobných p. podpora chudobných – fond
fondy podporné 249, 253, 256, 257, 263
Forbát Eugen Dr. 248, 260
fotočlánky 143
fotografická živnosť 256
fotografovanie 255
Francúzsko 246, 265
funkcionári – odmeňovanie 248
fušerstvo – stíhanie 252, 253
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galantéria, bižutéria 134, 143
Goetheho ul. p ulice Gorkého
Gorkého ul. p. ulice
Grémiá – likvidácia v pohraničí 265
gremiálna nemocenská pokladnica – návrh 248
Gremiálny fond – premenovanie 263
Grémium – adaptácia budovy 259
- administratívna správa – revízia 256
- budova – hrubá súvaha 273, 274
- členovia – účasť na slávnostiach 246
- vianočná podpora 263
- študijné cesty p. štud. cesty
- členstvo 244, 245, 252, 254, 257
- činnosť 244, 260, 264
- inšpekčná služba 266
- mesačná pokladničná správa 268, 269, 270, 271, 272, 273
- novostavba 250, 251
- odborná knižnica 264
- peňažná manipulácia – revízia 257
- polročná bilancia 259, 264
- poradný zbor 257
- pracovný výbor 249
- predstavenstvo 244, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257
- preverenie zamestnancov 263
- revízia bilancie p. Grémium – revízia hospodárenia
- revízia hospodárenia 252, 259
- situačná správa 256
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- služobný pomer 257
- stanovy p. stanovy Grémia
- stavba novej budovy 250
- tajomník, činnosť 260
- uznesenia 256
- voľby p. voľby predstavenstva Grémia
- výkaz členov 267
- vyúčtovanie výdavkov 252
- zamestnanci 252, 257
- honoráre 273
- zasadacia sieň – prepožičanie 273, 274
- záverečné účty 263
Grenzbote – jubilejné číslo 258
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Halasz Juraj Kristián 017
Hlinkov podporný fond 257
hodinári 261
Holandsko 264
holiči 89
honoráre zamestnancov Grémia p. Grémium – zamestnanci, honoráre
Hospodárska komora 264
hospodárska kríza p. kríza hospodárska
hospodárske správy p. správy hospodárske
hospodárske styky p. styky hospodárske
hospodárski poradcovia p. poradcovia hospodárski
hospodárstvo – výskum p. Ústav pre výskum hospodárstva
hostinskí 90, 91, 92, 252, 265
hotelieri 252
hotely izby – ceny p. ceny – hotely izby
hydina 266
- ceny p. ceny, hydina
hydinové konzervy – prídel 266
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Chemický priemysel 264
chemikálie – dovoz p. dovoz
chlieb – ceny p. ceny chleba
I

import p. dovoz
- anglických látok p. anglické látky
index obežníkov obchodnej a priemyselnej komory
industrializácia 258
inkorporačná taxa 042, 244, 256
inšpekčná služba v Grémiu p. G. inšpekčná služba
interpretácie 248, 265
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intimáty 02, 07, 08, 011, 016, 022
invalidi, prestarnutí živnostníci – podpora p. živnostníci – invalidi prestarnutý – podpora
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jablká, hrušky – vývoz p. ovocie – vývoz
jazykové kurzy p. kurzy jazykové
jednací poriadok 253
jednota krajčírov, p. krajčíri – živnostenských spoločenstiev a grémií 252
jubilejné oslavy p. oslavy jubilejné
jubileum 247
južné ovocie 248, 255, 258
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Kabaret – usporiadanie 261
kalkulácia cien 245, 257, 258, 259
kalvínsky kostol p. kostoly
kameňolomy – mzdové a pracovné podmienky 264
kanál Dunajsko-labský p. Dunajsko-labský kanál
kancelária bilančná p. bilančná kancelária
kancelárske stroje 145
kandidačná listina predstavenstva grémia 247
kandidačné listiny k voľbám 248, 254
kartely 254
kaviarnici 252
kinematografy – revízia elektr. inštalácii 257
klenoty a hodiny 145
klince, drôt – distribúcia 262
kníhkupectvo a nakladateľstvo 145
knihy – kancelárske potreby 128
koks – ceny p. ceny koksu
- preprava 266
- prídel 274
- účet p. účet – koks
kolári – rezolúcia 247
kolektívne zmluvy 254, 257, 258
koloniálna výstava p. výstavy
koloniálny tovar 125, 132, 150, 266
Komárno 251
kominári 165
kominárske práce – účet p. účet – kominárske práce
komisia skúšobná 257
komisie 248, 249, 250, 253, 254, 256, 265
komisionárstvo 144
komitét pre vedecké štúdium hospodárskych otázok európskych štátov 249
kompenzačné obchody 250
koncesné dekréty cudzincov – štatistika 256
kone – zákaz postávania 250
konfekčný tovar 121, 149
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konfiškácie domov a živností – zoznam 265
konfiškáty – živnostenské podniky – likvidovanie 265, 266, 267
kongres medzinárodný 245
- vojenskej medic. a farmácie 245
kongresy 245, 247, 248, 249
kontingenty colné 249
kontrola v obchodoch 250
- živnostenské oprávnenia 250
kontrolné orgány – sťažnosti 257
kostol kalvínsky p. kostoly
kostoly 250, 256
Košice 246, 254, 256
kovospracujúce živnosti 169
kozmetická živnosť p. živnosť kozmetická
kozmetické prípravky – obchodníci 245
koža a kožený tovar 147, 265
kožušiny 149
krajčíri 93, 94, 95, 96, 97, 249, 250, 257
krajinský úrad – nariadenie 247
Krajinský zväz kovospracujúcich živností 248
Krajský zväz mäsiarov 247
Krajský zväz mlynárov 249
- zväz obchodných Grémií 253
- zväz živnostenských spoločenstiev 246, 247, 248, 249
Kráľovská miestodržiteľská rada 014
kramári – kontrola predaja 258
kramárstvo 150
Kraushuber Ján 256
Kreps Jozef, obuvník 040
kresťanské bohoslužobné predmety – predaj 257
kríza – hospodárska 247, 249
- priemyselná 247
Krno Vladimír Dr., starosta mesta 248
kultúra – výstava p. výstavy – kultúra
kupecká škola p. školy
- zápis učňov p. školy
kúpele – zásobovanie 267
kuratórium školy umeleckých remesiel 252
kurzy 250, 253
- aranžérske 264
- jazykové 246, 248, 258
- pre národných správcov 266
- odborné 246, 248, 258
- preškoľovacie – skrátenie učebnej doby 265
- tovaroznalecké 264
- večerné 260
kvety – predaj 256
kvitancie 043
Kwaschey Alexander 06
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laboratórium 257
- skúmanie potravín 253, 254
lahôdky 129, 150, 256, 264
Lach, optický závod 274
lakýrnictvo 247
letecká premávka – poštová 246
liečivá – dovoz p. dovoz liehovarský priemysel – národné správy 266
liehovary – znárodnenie 264
liehoviny – predaj 245, 250, 251, 254, 255, 259, 265, 26627
- ceny p. ceny liehovín
- výroba 245, 248
lietajúci most 024, 041
Lihag – hospodársko-priemyselná a obchodná spoločnosť 260
likéry – výrobca Fischer Jozef a syn p. Fischer Jozef a syn
Lipsko (vých. Nemecko) 257, 259
Lipský veľtrh p. veľtrhy
Londýn (Anglicko) 246
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Maďarsko 244
magistrát mesta 012, 013
1. máj – oslavy p. oslavy
majetok – spolunadobudnutie – zákon 254
maliari písma 250
maloobchod – hospodárska organizácia 256
- úverový problém 256
maloobchodné ceny p. ceny maloobchodu
maloobchodníci 244, 248, 265
- drevom p. maloobchodníci
maloobchody 266
malovýroba – export 256
maloživnostníci – hájenie záujmov 244
manifestácie 267
manifestačné zhromaždenie 248, 250, 258
manifestačný zjazd, p. zjazdy
manipulácia peňažná p. peňažná manipulácia grémia
Marquet František 017
Masaryk T. G. prezident 248
Masarykov podporný fond 253, 256, 257
maslo – ceny p. ceny masla
- výrobca – označenie 247
mäsiari 141, 142, 148, 247, 255
mäso – údeniny – ceny p. ceny mäsa a údenín
medzinárodná drevárska konferencia 247
27

Dopísané ceruzkou.
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- obchodná dohoda 248
- remeselnícka výstava p. výstavy
medzinárodné združenie pre ochranu živnostenského vlastníctva 255
Medzinárodný dunajský veľtrh p. veľtrhy
- kongres p. kongres medzinárodný
- vojnovej medicíny a farmácie p. kongres medzinárodnej voj. medic. a farmácie
- veľtrh p. veľtrh medzinárodný
- zjazd obchodníkov p. zjazdy
mechanici 261
melóny – predaj 256
Memorandum 248, 249, 252, 253, 260
mena československá 263
menoslov odberateľov časopisu Merkur 258
Merkur (časopis) 258, 260
mesto – zamestnanci 254
Mestská sporiteľňa 256
- tržnica p. tržnica mestská
mestské komisie – p. komisie
Mestský notársky úrad – úpravy 261, 262
Mey Dávid Ján 015, 018
- Ján Christián 018
miery a váhy – desatinná sústava 250
Miestny zbor pre cestovný ruch p. Slovakotour
miešaný tovar 146
ministerský predseda – deputácia členov grémia 252
ministerstvo financií 246, 249
- hospodárstva, prezídium 258
- obchodu 244, 247, 248
- priemyslu 249
mliečne výrobky 122, 150
mlieko – ceny p. ceny mlieka
- obchodníci – stanovy p. stanovy obchodníkov
- pasterizované 247
mlynské výrobky – ceny p. ceny mlynských výrobkov
módny tovar 149, 256
motorové vozidlá – náhrada škôd 263
- prideľovanie 265
- úprava k jazde 264
múka – ceny p. ceny múky
- chlieb – zásobovanie 262
- odberné poukazy 264
- výmena za chlieb 262
mydlo – ceny p. ceny mydla
mýtne – sadzby 041
mzdová politika 264, 265
- úprava – obchody p. obchody – mzdová úprava
mzdy robotníctva v obchode 264
- vyplácanie 249
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nábytok – ceny p. ceny nábytku
nafta – distribúcia 256
Najman J. V. – minister obchodu 255
nájomné – vyúčtovanie 273
Najvyšší zásobovací úrad – memorandum p. zásobovací úrad
námestia p. aj ulice 251
Námestie Slobody p. námestia
nápoje alkoholické p. alkoholické nápoje
nariadenia 03, 07, 08, 016, 022, 038
národné poistenie – súkromníkov p. súkromníci – národ. poistenie – správy 265, 266
národní správcovia – kurzy p. kurzy pre národných správcov
Národný výbor – vyhláška o prevádzke v podnikoch 263
návrh zákona – pracovný pomer 248
nedeľný pracovný pokoj – zavedenie 252, 254
Nehera firma 253
Nemecká obchodná akadémia p. školy – obchodná škola p. školy
nemecké obchodníctvo – organizovanie p. organizovanie nemeckého obchodníctva
nemeckí dodávatelia – zvýšenie cien p. ceny – zvýšenie
Nemecko 252, 256, 265
nemocenská pokladnica 244
- súkromných úradníkov – stanovy p. stanovy nemocenskej pokladnice
nemocenské poistenie – preplatky, vymáhanie
neplatiaci zákazníci – Čiernej knihy p. Čierna kniha neplatiaci zákazníci
nespoľahlivé osoby p. prepúšťanie osôb štátne nespoľahlivých
Neustätter Ján Krištof 010
Nezamestnaní – chlebová akcia 251
- ošatenie 255
- podpora 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256
- poukážky 250, 253
- pracovné tábory 253
- rozdeľovanie potravín p. nezamestnaní podpora
- zbierka 252
Nizozemsko 248
nočná pracovná doba p. pracovná doba nočná
notárske tarify p. tarify
nová budova Grémia p. Grémium – novostavba
novelizácia obchodného práva p. obchodné právo novelizácia
- zákona p. zákon – novelizácia
novinárske správy p. správy novinárske
noviny – správy 254
novostavba grémia p. Grémium – novostavba
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obežníky 03, 07, 08, 012, 013, 014, 016, 022, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 258,
259, 260, 262, 263, 264, 265, 266
obchod – časopisecký ústav p. časopisecký ústav pre obchod
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- distribúcia 258
- jednotné ceny 257
- organizácia 247, 256, 264, 265
- podomový 245, 248, 255
- s rybami 259
- situačná správa 256, 258
- školstvo – vývoj p. školstvo obchodné – vývoj
- vnútorný číselný prehľad 256
- výchova žiakov 244
- zahraničný p. zahraničný obchod
obchodná akadémia p. školy
- akadémia nemecká – novostavby 257
- dohoda – medzinárodná p. medzinárodná obchodná dohoda
- komora – zákon p. zákon – obchodná komora
- a organizačná kancelária – stanovy p. stanovy obchodnej a organizačnej kancelárie
- škola nemecká p. školy
- zmluva 244
- živnosť – preukaz spôsobilosti 247
obchodné cesty – cudzina p. cudzina – obchodné cesty
- domy – znárodnenie p. znárodnenie obchodných domov
- komory – vládne nariadenie p. vládne nariadenie pre obchodné komory
- právo – novelizácia 249
- školy 244
obchodní jednatelia – predpisy 252
- pomocníci – kolektívne zmluvy 258
- živnostníci – pozvánka p. živnostníci obchodní – pozvánka
obchodníci 250, 254
- s drogami – zriadenie odboru 247
- lahôdkami 256, 264
- miešaným tovarom 254, 255
- oslobodenie od brannej výchovy 261
- palivom – zoznam 253
- papierom 251
- penzijné poistenie p. penzijné poistenie
- potravinami 254
- preverovanie 263
- rakúski – návšteva 255
- sekcia s mieš. tovarom p. sekcia obchodníkov s miešaným tovarom
- sekcia s potravinami na trhu p. sekcia obchodníkov s potravinami na trhu
- smernice p. smernice
- sťažnosti p. sťažnosti obchodníkov
- so súknom p. súkno – obchodníci
- súpis 039
- na trhu – zoznam 253
- sekcia – voľba výboru p. sekcia obchodníkov na trhu
- s vínom – organizácia 246, 247
- textilom 247, 248, 250, 251, 261, 263
- zadĺžení – ochrana p. zadĺžení obchodníci – ochrana
- zjazd p. zjazd obchodníkov
- železiarski 06, 010, 254, 255
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- so železom p. obchodníci železiarski
obchodníctvo – archív 027
- nemocenské poistenie 256
- slovenské prejednávanie 255
obchodovanie pokútne 254
- v úradoch – zákaz 256
- žiadosti p. žiadosti obchodovanie
obchody delikatesné 266
- kompenzačné p. kompenzačné obchody
- mzdová úprava 259, 265, 266
- obrat 255
- organizácia 263
- otváracie a zatváracie hodiny 250, 260, 261, 262, 263
- splátkové – osnova zákona 247
- textilom – prirážky p. textil – obchody, prirážky
- zásielkové – štatistika 256
- záverečné hodiny 250, 255
- zdravotná a bezpečnostná služba 265
- židovské p. židovské obchody
obilie – ceny p. ceny obilia
- hospodárenie 265
- múka – dovoz p. dovoz
- semená, krmivo 136, 143
obilná spoločnosť p. Slovenská obilná spoločnosť
obilný monopol – novelizácia 254
objednávky 251
- cudzozemské firmy p. cudzozemské firmy – objednávka
obmedzovanie živností a iných zárob. podnikaní 257
obrat – obchody p. obchody – obrat
obuv 149
- distribúcia 265, 267
obyvatelia – zásobovanie 266
odborné kurzy p. kurzy odborné
- spoločenstvá – zriadenie p. spoločenstvá odborné
odevy p. firma Nehera
odhláška živností p. živnosti odhláška
odmeňovanie funkcionárov p. funkcionári – odmeňovanie
Odúčtovacie združenie v Bratislave p. bratislavské odúčtovacie združenie
Oedenburg – Šoproň 05
ochrana zadĺžených obchodníkov p. zadĺžení obchodníci – ochrana živnostenského vlastníctva
p. živnostenské vlastníctvo
Ochranný zväz živnostníkov na Slovensku 247
okresný úrad – ochrana práce 266
okupačná zóna p. sovietska okupačná zóna
okupované územie – súpis tovaru p. územie okupované – súpis tovaru
Olomouc 244
Ondrejská ul. p. ulice (Gorkého)
opevňovacie práce – oslobodenie 263
optický závod – Lach p. Lach – optický závod
organizácia obchodníctva p. obchod ČSR – organizácia
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- obchodníkov s vínom p. obchodníci s vínom – organizácia
- spoločenstiev p. spoločenstvá – organizácia
- účtovníctva – malé podniky 266
- živnostníctva p. živnostníctvo organizácia
organizačný štatút príslušníkov priemyslu, živností a peňažníctva p. štatúty
organizovanie nemeckého obchodníctva 255
- remeselníkov a obchodníkov 249
orgány samosprávne p. samosprávne orgány
osídľovací úrad – pokyny 265
oslavy jubilejné 247
- 1. mája 261
osnova zákona p. zákony
osnovy – poisťovňa 246
otváracie a zatváracie hodiny – p. obchody – otváracie a zatváracie hodiny
otvorenie školy p. školy – výstavy p. výstavy
ovocie 248, 265
- ceny p. ceny ovocia
ovocné výrobky – zákonné predpisy 253
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palivo 126, 255, 266, 273
- ceny p. ceny paliva
pamätný spis 252
pančuchy – ceny p. ceny pančúch
papier – šetrenie 258
papiernický tovar – ceny p. ceny papiernického tovaru
papiernictvo 145
paprika – pestovanie 254
Paríž 246, 249, 252
partizáni 263
pasterizovanie mlieka p. mlieko – pasterizovanie
paušalizovanie dane z obratu – p. daň z obratu – paušalizovanie
päťročný plán 266
pečivo a chlieb – ceny p. ceny pečiva a chleba
pekári 115, 116, 148, 245, 252, 262
pekárske výrobky – ceny p. ceny pekárskych výrobkov
penzijné poistenie 246, 248, 252, 255
penzijný ústav p. Všeobecný penzijný ústav
peňažná manipulácia grémia 244
peňažníctvo – organizačný štatút p. štatúty
petrolej – distribúcia 256
plány domu bratislavského grémia 249
platobné styky p. styky platobné
platy – štátnych zamestnancov 250
- úradníkov grémia – úprava 260
- zamestnancov obchodu 264
plavebná spoločnosť – premávka 246
plenárne zasadnutie p. zasadnutie plenárne
plyn – spotreba 273, 274
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- účet p. účet plyn
Podkarpatská Rus 246, 247, 248, 249, 250, 252, 254
podnikanie – obmedzovanie 254
- súkromné – distribúcia tovaru 260
podniky – financovanie 246
- likvidovanie konfiškátov p. konfiškáty – podniky – likvidovanie
- národná správa 264
- priemyselné – financovanie 265
- zamestnanci 263
- zatváranie 256
- židovské p. židovské podniky
podomový obchod p. obchod podomový
- súkromné firmy p. súkromné firmy – podomový obchod
- evidovanie legitimácií 249
podpora chudobných – fond 249
- nezamestnaných živnostníkov p. nezamestnaní živnostníci – podpora
- nezamestnaných – krajinské prostriedky 254
podporný fond Masarykov p. Masarykov podporný fond
poistenie budovy grémia 273
- penzijné p. penzijné poistenie návrh zákona
- starobné a invalidné živnostníkov p. živnostníci – poistenie starobné a invalidné
- súkromníkov p. národné poistenie súkromníkov
poisťovacie jednateľstvo 246
poisťovňa – Československá ústredná živelná p. Československá ústredná živelná poisťovňa
pokladničné prílohy 043, 044
pokračovacie školy p. školy
pokútne obchodovanie p. obchodovanie pokútne
Policajné riaditeľstvo 257, 261
Poľsko 251, 252, 253, 266
pomocníci – prihlasovanie, odhlasovanie 248
pomocnícke zhromaždenia 254
porada živnostensko-právna p. živnostensko-právna porada
poradcovia daňoví, p. daňoví poradcovia
- hospodári 265
poradný zbor 252
porady 246, 248, 250, 254
poriadok na trhu p. tržné záležitosti
poštová letecká premávka p. letecká premávka poštová
poštové zásielky balíkové 251
- zásielky valút – kontrola 266
potraviny 133
- ceny p. ceny potravín
potvrdenky 037
poukážky – dodávateľské, pokladničné 253
pouliční predavači p. predavači pouliční
Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy 264
povolania dorastu – plány p. dorast – povolania plány
povoznícke sadzby 259
pozemné stavby – nesprávne prevádzanie 248
pozvanie 245, 253, 255
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pozvánky 244, 246, 247, 251, 253, 255
požiadavky existenčné 247
požiarna bezpečnosť – opatrenia 266
- poistka 274
práca – sprostredkovanie p. sprostredkovanie práce
pracie prostriedky – ceny p. ceny pracích prostriedkov
pracovná doba 245, 249
- skrátenie 253
pracovné sily – mobilizácia 264
- súdy – menovanie prísediacich 257
- tábory – nezamestnaní p. nezamestnaní – prac. tábory
pracovný pomer – návrh zákona p. návrh zákona – prac. pomer
pracovný výbor – grémium p. Grémium – pracovný výbor
- výkaz 247, 248, 249, 251, 252
- zjazdy p. zjazdy
Praha 246, 248, 249, 250, 252, 255, 256, 257, 266
právnická osoba – družstvo 264
Pražské vzorkové veľtrhy 248, 256, 266
predaj liehovín – úprava p. liehoviny
predajná technika 253
predavači pouliční 252
prednášky 251
predpisy distribučné p. distribučné predpisy
predražovatelia – stíhanie 263
predstavenstvo grémia p. Grémium – predstavenstvo
- voľby p. voľby predst. Grémia
predvianočná propagačná akcia 249
predvojnové dlhopisy p. dlhopisy predvojnové – zhodnotenie
preliminár grémia p. rozpočet
premávka električky p. električky – premávka
premietacia miestnosť – zapožičanie 273
preplatky nemocenského poistenia p. nemocenské poistenie – preplatky – vymáhanie
prepúšťanie osôb štátne nespoľahlivých 263
- zamestnancov p. zamestnanci prepúšťanie
prepychový tovar – zdanenie p. južné ovocie – zdanenie
prestup – nové zamestnanie 255
preukaz spôsobilosti – živnosť obchodná p. živnosť obchodná – preukaz spôsobilosti
preverovanie zamestnancov grémia p. Grémium – preverovanie zamestnancov
prezident T. G. Masaryk – narodeniny p. Masaryk T. G. – prezident
- republiky 263
- voľba 257
prezidiálna rada – zasadnutie 247
prídely – UNRRA p. UNRRA – prídely
priemysel chemický p. chemický priemysel
- organizačný štatút p. štatúty priemyselné listy 244
- odbory 258
priemyselníci – valné zhromaždenie p. valné zhromaždenie – priemyselníci
Primaciálny palác – zrkadlová sieň 248
príspevky členské 255
prístav bratislavský – výstavba 263
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- dunajský – výstavba 264
propagácia časopisu p. časopis propagácia
prospekty 256
protestné zhromaždenie 249, 254
Pruška Karol – domovník 273
Prvý máj 254
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rádio – obchodníci 263, 266
rádiové koncesie – evidencia 257
rakúski obchodníci – návšteva p. obchodníci rakúski – návšteva
Rakúsko 249
Reduta 250, 261
reforma samosprávnych financií p. financie – reforma
- škôl 252
- živnostenského práva p. živnostenské právo
- reforma – zákona p. živnostenský zákon – reforma
regulácia 250
reklamy 274
- a osvetľovanie 252
rekurz proti župnému rozpočtu 244
remenári ceny p. ceny – remenári
remeň – distribúcia 265
remeselníci 250
- organizovanie p. organizovanie – remeselníci
remeslá – rozdelenie 264
reorganizácia hospodárskej samosprávy 266
reštrikcia veľkoobchodníckych oprávnení 265
- živností a obchodov 265, 266
revízia administratívnej správy Grémia p. Grémium – administratívna správa – revízia
- živnostenského zákona p. živnostenský zákon
- živností p. živnosti – revízia
revízna komisia p. komisie
revolučné gardy 263
rezbári – rezolúcia 247
rezolúcia 247, 250, 265, 266
riaditeľstvo odborných učňovských škôl 261
ríšska organizácia rakúskych obchodníkov 255
ríšske marky – výmena 257
robotníci – pracovné podmienky 264
rozhlas – propagácia pre priemysel obchod a živnosti 254
rozpočet – obchodnej nemeckej školy 254
- obchodnej a priemyselnej komory 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 260, 261,
262, 264
- na učňovské školy 255
- ústred. riaditeľstva učňovských škôl 257
rozpočtový výbor grémia 249
rybárske družstvo 256
ryby 150, 256, 259
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sadzobník pre súkromných sprostredkovateľov 255
samosprávne orgány 244
sedlári – ceny p. ceny – sedlári
sekcia obchodníkov 245
- s knihami a školskými potrebami 254
- so zmiešaným tovarom 244, 248, 250, 253, 254, 255, 256
- s mliekom 256
- s palivom 256
- s potravinami na trhu 246, 250, 255, 256, 257, 261
- s textilom 263
- so železom 254, 256
- veľkoobchodníkov 255
seno – árendačná dodávka 244
Schmidt Július – viceprezident bratislavského grémia 248
schôdza obchodníkov 244
schôdze 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254
situačná správa grémia p. Grémium – situačná správa
sklo, porcelán 135
skrátenie pracovnej doby p. pracovná doba
skúšky učňovské p. učňovské skúšky
skúšobná komisia p. komisia skúšobná
slama – árendačná dodávka 244
slávnosti spevácke p. spevácke slávnosti
Slovakotúr – miestny zbor pre cestovný ruch 261
Slovenská národná banka – devízový odbor p. banky
- národná rada – nariadenia 263
- obilná spoločnosť 257
- odborová jednota súkromných úradníkov – organizácia 257
- remeselnícka a obchodnícka jednota 247
Slovenské národné divadlo – propagácia 257
Slovensko 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265,
266
Slovenský cudzinecký zväz 250, 253
Slovenský štát – Sudety, zavedenie cla 258
smernice 260, 263, 264, 265, 267
- cenové p. cenové smernice
- podniky 258
sovietska okupačná zóna v Nemecku 265
spevácke slávnosti 246
spoločenstvá odborné – zriadenie 246
- organizácia 247
- stanovy p. stanovy – spoločenstvá
- zriadenie 245
spolunadobudnutie majetku – zákon p. majetok spolunadobudnutie – zákon
správy 247, 248, 249, 251, 254, 257, 258, 262, 264, 265
- hospodárske 252, 253, 256, 257
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- tržné cenové 254, 257
sprostredkovanie práce 254, 261
sprostredkovatelia realít 255
stanovy 265
- grémia 245, 246, 247, 248, 255
- zmena 246, 247, 250, 252, 254
- nemocenskej pokladnice súkromných úradníkov 248
- obchodnej a organizačnej kancelárie 251
- obchodníkov 245, 246, 248, 254, 256
- s mliekom p. stanovy obchodníkov
- obilného družstva p. stanovy obchodníkov
- s textilnou konfekciou p. stanovy obchodníkov
- úverového družstva p. stanovy obchodníkov
- obchodných a živnostenských organizácií 248
- Ústrednej rady obchodníctva 256
- živnostenského spoločenstva 247, 248, 252, 255, 256
starosta živnostenského spoločenstva p. živnostenské spoločenstvo – starosta
starostlivosť o učňov p. učni – starostlivosť
Starý Smokovec 247
stav a pohyb členstva grémia p. Grémium – členstvo
stavba novej budovy grémia p. Grémium – stavba novej budovy
stavebné družstvo všeobecné prospešné p. všeobecné prospešné stavebné družstvo
stavebné kuratórium škôl 255
stavebníctvo – učni p. učni – stavebníctvo
stíhanie 248
stolári – rezolúcia 247
stravné a nocľažné – cestujúci kupci p. cestujúci kupci – stravné a nocľažné
stravovanie živnostenského dorastu 265
stroje – nákup p. družstvo – nákup strojov
strukoviny – ceny p. ceny strukovín
styky – hospodárske 258
- platobné 265
sťažnosti 244, 250, 257
- obchodníkov a živnostníkov 246, 252
- pracovná doba 244
subvencia 247, 259, 262
- učňovskej školy p. učňovské školy – subvencia
Sudety 258
súkno – obchodníci 04
súkromní sprostredkovatelia
- sadzobník p. sadzobník – súkromní sprostredkovatelia
- úradníci – organizácia 257
- zamestnanci 248, 252
- penzijné poistenie 246
súkromníci – národné poistenie 266
suspenzácia vínneho zákona 244
sústrastné listy 248
súťaž 248, 250
- úprava výkladov o. výklady, úprava – súťaž
svedectvá 028, 035, 044
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šijacie stroje – veľkoobchodníci 262
škody – náhrada 263
škola umeleckých remesiel p. školy
školská mládež – starostlivosť sociálno-zdravotná 256
školstvo obchodné – vývoj 256
školy 245, 246, 247, 248, 252, 254, 256, 258, 260, 261, 262
- kuratórium stavebné p. stavebné kuratórium škôl
- odborné – zoznam 265
špeditéri 262
športové potreby 149
štafeta 256
štatistické dáta 244, 245
štatistika cudzineckého ruchu p. cudzinecký ruch – štatistika
- zahraničného obchodu p. zahraničný obchod
- živnostenských spoločenstiev p. živnostenské spoločenstvá
- živností p. živností – štatistika
štátna príslušnosť 249
- živnostenská rada 247
Štátny ústav pre zveľaďovanie živností 250, 254
štatút grémia p. štatúty
- mesta Bratislavy p. štatúty
- penzijného fondu p. štatúty
- študijný p. štatúty
- tržný p. štatúty
štatúty 038, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 260, 264, 265
študijná cesta 246, 247, 249, 252, 253
- výprava 246
Švajčiarsko 246, 258, 259
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tábory pracovné pre nezamestnaných p. nezamestnaní – pracovné tábory
tajomník grémia p. Grémium – tajomník
- živnostenského spoločenstva p. živnostenské spoločenstvo – tajomník
Taliansko 246
tarifné zmeny 257
tarify 024
- advokátske 251
taxa inkorporačná p. inkorporačná taxa
tehelne – mzdové a pracovné podmienky 264
tehly – hospodárenie 260
telefónna sieť – automatizácie 254
- ústredňa – automatizácia 257
Teutsch Tomáš 06, 010
textil 121, 147, 248, 250, 252, 255, 257, 259, 265, 266
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- ceny p. ceny textilu
- distribúcia 264, 267
- konfekcia, obchodníci – stanovy p. stanovy obchodníkov s textilom, konfekcia
- nákup v českých zemiach 265
- obchody – prirážky 266
- oblastné rozdeľovne 266
- predĺženie cenových výmerov 266
tlačivá – vyhotovovanie 251
tokári – rezolúcia 247
tovar – výpredaj p. výpredaj tovaru
- výmena s cudzinou 265
- vystavovanie na chodníkoch 255
tovaroznalectvo – kurz p. kurz – tovaroznalectvo
Trenčianske Teplice 265
trh drevársky p. trhy
trhovci 250, 256
trhovisko – preloženie 260
trhy 245, 249, 250, 254, 255
- týždenné 245, 255
- výročné 245, 255, 256, 260
Trnava 06, 010, 256
tržné cenové správy p. správy tržné, cenové
- oddelenie mesta Bratislavy 253, 254
- správy p. tržné záležitosti
- záležitosti 245, 256, 257, 261
tržnica mestská 254, 266
tržný poriadok 245, 255, 256
- štatút p. štatúty
tuky – dovoz 252
- umelé jedlá – výroba
Turčiansky sv. Martin 244, 250
Turecko 265
turistické strediská – zásobovanie 267
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účasť na slávnostiach – členovia grémia p. Grémium členovia – účasť na slávnostiach
učebné zmluvy p. učňovské zmluvy
učebný pomer 256
účet – koks 273, 274
- kominárske práce 274
- plyn 274
učni – cudzinci – pracovné povolenie 260
- exkurzie 265
- hlásenie potreby 264
- národnostná štatistika 258
- prijímanie do kupeckej školy 247
- skrátenie učebnej doby 261
- starostlivosť 247
- stavebníctvo 256
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- učebné zmluvy p. učebné zmluvy
- zápis do kupeckej školy 246
- zľava cestovného 260
učnice – učebné zmluvy p. učebné zmluvy
učňovská doba – uznanie 261
učňovské dielenské práce – výstavky 246
- otázky – komisia 265
- skúšky 247, 251, 256, 257, 258, 261
- školy – organizácia 264
- riaditeľstvo p. riaditeľstvo odborných učňovských škôl
- subvencia 259
- p. školy
- poštátnenie 266
- prepustenie žiakov 261
- rozpočet p. rozpočet na učňovské školy
- zápis 262
- zoznamy žiakov 261
učňovské zmluvy 256, 258, 261, 262, 263, 265, 266
učňovský dorast p. učni
účtovnícke správy 249
účty – elektrický prúd 273, 274
uhlie, drevo – árendačná dodávka 244
- ceny p. ceny uhlia a dreva
uhorský vínny zákon – suspenzácia 244
úhrada výdavkov 263
ulice p. aj námestia 248, 249, 250, 259, 273
umelé tuky – ceny p. ceny umelých tukov
úmrtie 248, 255
UNRRA – prídely 264, 265
upovedomenie daňové p. dane – platenie
úprava otváracích a zatváracích hodín v obchodoch p. obchody – otváracie a zatváracie hodiny
úrokové sadzby – zmena nariadenia 252
úsporné komisie p. komisie
Ústav pre vnútorný obchod 255
Ústav pre výskum hospodárstva 261
Ústredná hospodárska rada – organizácia 263, 265
Ústredná racionalizačná komisia pre vnútorný obchod 248
Ústredná rada obchodníctva 247, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 256
ústredné kúrenie – zavedenie 274
Ústredné pracovné združenie slovenských obchodných a živnostenských organizácií 247, 248,
249
Ústredné riaditeľstvo učňovských škôl 258,262
- združenie slovenského priemyslu 256, 258
Ústredný zväz obchodníkov 264, 265
- zväz živnostenských spoločenstiev 258
utečenci – živnostníci 257
úverová kríza 251
úverový predaj – zrušenie 257
územie odstúpené Nemecku – súpis 256
- okupované – súpis tovaru 256
90

Užhorod 247
V

Ar
c

hí

v

m

es
ta

Br

at

is
l

av

y

vajcia – ceny p. ceny vajec
vojnová medicína a farmácia – kongres p. kongres medzinárodný vojnovej medicíny a farmácie
valné zhromaždenie 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 263, 265
valuty – cudzina 264
- poštové zásielky – kontrola p. poštové zásielky valút – kontrola
vápenky – mzdové a pracovné podmienky 264
Varšava 245
Vazovova ul. p. ulice
veľkoobchodníci 244, 245, 259, 262, 263, 265, 266
- sekcia – p. sekcia veľkoobchodníkov
veľkoobchodnícke oprávnenie – reštrikcia p. reštrikcia živností a obchodov
veľkoobchody – znárodnenie 266
veľtrh medzinárodný p. veľtrhy
veľtrhy 245, 248, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 265, 266
Ventúrska ulica p. ulice
verejné zhromaždenie 248
veterinárstvo – štatistiky 259
vetešníctvo 143, 250, 261
viceprezident bratislavského grémia Schmidt Július p. Schmidt J.
Viedeň 245, 246
vínny zákona – suspenzácia p. suspenzácia – vínny zákon
víno – čapovanie pod viechou 247
- zákonné predpisy 253
vklady viazané – uvoľnenie 265
vládne nariadenie 246, 248, 249, 251, 254, 256, 257
vládny návrh zákona p. zákony
- židovské podniky 258
vlámanie – poistka 273
vodomer – oprava 273, 274
vojnové škody – náhrada 262
volebný zoznam 256
voľby do živnostenského spoločenstva p. živnostenské spoločenstvo – voľby
- predstavenstva grémia 247, 249, 255, 256
volebný poriadok 247, 254
všeobecné prospešné stavebné družstvo 246
Všeobecný penzijný ústav 250
všeobchodnícky kongres p. kongres
všesokolský zjazd p. zjazd všesokolský
Všeživnostenský pracovný deň – usporiadanie 247
všeživnostnícky kongres p. kongresy
vzorkový veľtrh p. veľtrhy
vzorky – vyclievanie p. vyclievanie vzoriek
vyclievanie južného ovocia p. južné ovocie – vyclievanie
- vzoriek – obežník 246
výčap liehovín p. liehoviny
vyhláška o árendačnej dodávke p. árendačná dodávka – vyhláška

91

Y

y

m

es
ta

Br

at

is
l

av

vyhlášky 250, 252, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 267
výchova žiakov p. žiaci – výchova
výkaz príjmov a výdavkov grémia 255, 258
výkladné skrine – úprava 248
výklady – osvetlenie 254
- označenie cien 253, 254
- úprava – súťaž 254
- výzdoba 267
výplatná listina 273
výpredaj tovaru 252
výrobné prostriedky – uvoľnenie 263
výročná správa bratislavskej burzy p. bratislavská burza
výročné správy 244, 245, 247, 248, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 265
- trhy p. trhy výročné
výskum hospodárstva p. Ústav pre výskum hospodárstva
Vysoká ekonomická a politická škola – zriadenie 256
výstava kultúr p. výstavy
„Výstava a veľtrhy“ – časopis p. časopisy
výstavky učňovských dielenských prác p. učňovské dielenské práce – výstavky
výstavy 244, 246, 248, 249, 253, 256
vysvedčenia 037
výšivky 147
Vyššia družstevná škola – náukobeh p. školy
výťah – oprava 274
výučné listy 256, 261, 263
výučný list 015, 017, 018, 026
vyučovanie na učňovských školách p. učňovské školy – vyučovanie
vyvlastnenie majetku 250
vývoz 252, 259, 260
- ovocia p. ovocie – vývoz
vyživovací sektor – znárodnenie 266
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YMCA 248, 253, 258
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zadĺžení obchodníci – ochrana 255
zaháľači – vylúčenie z prídelov 266
záhradníctvo 264
zahraničný obchod 264
- štatistika 250
zájazd živnostníkov a priemyselníkov do ZSSR p. živnostníci a priemyselníci – zájazd do
ZSSR
zákazníci neplatiaci – zavedenie Čiernej knihy p. Čierna kniha – neplatiaci zákazníci –
zavedenie
zákon – novelizácia 249, 250, 253, 254, 255, 257
- o víne 245, 247
- živnostenský 244, 247, 248, 254
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zákonné predpisy – úprava o víne p. víno – zákonné predpisy
zákony 247, 249, 251, 252, 253, 255, 256, 264, 265, 266
zamestnanci mesta – platové pomery 254
- obchodov – prepúšťanie 256
zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov p. cudzí štátny príslušníci – zamestnávanie
zápis učňov – kupecká škola p. učni – zápis do kupeckej školy
zasadnutie plenárne 256
zasielateľstvo 144
zásielky na dobierku 246
zásobovacie oddelenie MNÚ 262, 267
zásobovací úrad – memorandum 260
zásobovanie – zemiaky p. zemiaky zásobovanie
zastavenie činnosti predstavenstva grémia p. Grémium predstavenstvo
zastupiteľský zbor mesta Bratislavy 248
zatváracie hodiny – obchody p. obchody – zatváracie hodiny
zatváranie podnikov p. podniky zatváranie
záverečné hodiny – obchody p. obchody – záverečné hodiny
- účty obchodnej a priemyselnej komory 245, 256
závodná škola práce – zriadenie 266
závody – požiarna bezpečnosť p. požiarna bezpečnosť – opatrenia
- zdravotná a bezpečnostná služba 265
zbor povereníkov – predsedníctvo – učňovské otázky 265
zbožie (tovar) – jednotné ceny 256
- zníženie cla 252
zbrane SS 261
zdravotná a bezpečnostná služba – závody p. závody – zdravotná a bezpečnostná služba
zdravotníctvo 263
zdražovanie 252, 254, 257
zelenina 148, 265
- ceny p. ceny zeleniny
zemiaky – ceny p. ceny zemiakov
- distribúcia 261
- zásobovanie 260
Zemská rada živnostenská pre Slovensko 248
Zemské grémium kníhtlačiarov 26728
Zemský zväz drogistov 265
- obchodných grémií 247, 253
zhromaždenie manifestačné p. manifestačné zhromaždenie
- pomocnícke p. pomocnícke zhromaždenie
- protestné p. protestné zhromaždenie
- valné p. valné zhromaždenie
zjazd mierový p. zjazdy
- obchodníkov 246, 247, 254
- všesokolský 256
- živnostníkov 260
zjazdy 247, 249, 250, 251, 252, 266, 267
zlatníci 261
zmena stanov grémia p. stanovy Grémia
28

Dopísané ceruzkou.
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zmluva – obchodná 244
zmluvná obchodná dohoda 09
zmluvné ustanovenie 249
zmluvy spoločenské obchodné 257
znárodnenie liehovarov p. liehovary znárodnenie
- obchodných domov 264
- veľkoobchodu p. veľkoobchody – znárodnenie
- vyživovacieho sektoru p. výživ. sektor – znárodnenie
zoznam členov obchodnej a priemyselnej komory p. členovia obchodnej a priemyselnej
komory
zriadenie obchodných spoločenstiev p. spoločenstvá odborné – zriadenie
zrnková káva – odberné preukazy 264
Zväz obchodných grémií 259, 260, 266
- slovenských dovozcov a vývozcov 265
- slovenských páleníc 248
- živnostenských spoločenstiev – zasadnutie 248
zväzy 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253
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železnice – tarify 259, 262
železničná doprava – zásielky 246
železničné riaditeľstvo 248
- výhody 250, 257
železo – technické články 124
žiaci chudobní – podpora 256
- výchova 244
žiadosti – obchodovanie 023, 025
Židia – vylúčenie z členstva burzy 258
židovské domy – predaj 262
- obchody – priberanie kresťanských spoločníkov 257
- rozvrstvenie 258
- podniky – dočasní správcovia 259
- dôverníci 259
- likvidovanie 258
- súpis 258
židovskí obchodníci na trhu – premiestňovanie 257
židovský kódex 260
- podnik – označenie 257
- obchod – označenie 257
žito, ovos – dodávka 250
živnosť kozmetická 251
- neoprávnené prevádzanie 251
- obchodná – preukaz spôsobilosti 247, 252
- ohláška 256
- povolenie 040
živnostenská inšpekcia – právomoc 255
- rada pre Slovensko 248
- sekcia NV 263
- štruktúra – výkaz zmien 266
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živnostenské listy cudzincov – štatistika 256
- obmedzovanie 251
- revízia 250
- zoznam 267
- žiadosti 263
- oprávnenie 247, 250, 256, 257, 258, 261, 263, 264, 265, 266
- Česi 261
- organizácie 247, 250
- podniky – likvidácia konfiškovanie p. konfiškáty – živnostenské podniky, likvidovanie
- právo – reforma 251
- spoločenstvá 246, 247, 249, 250, 257
- program pôsobnosti p. živnostenské spoločenstvá
- stanovy p. stanovy živnostenského spoločenstva
- štatistika 254, 255, 256
- voľby 246, 254
- zoznam 260
- spoločenstvo – starosta 254
- tajomník 254
- vlastníctvo – ochrana 251
živnostenskí pracovníci – odmeňovanie zásluh 264
- pomocníci – evidencia 247
živnostensko-právna porada p. porady
- právne predpisy – reformy 263
živnostenský dorast 249
- podnik – pridelenie 266
- zákon p. zákon živnostenský
živnosti – dočasne odhlásené 260
- dočasné správy 263
- obmedzovanie p. obmedzovanie živnosti
- organizačný štatút p. štatúty
- revízia 266
- súpis 257, 261
- štatistika 252, 255, 257
živnostníci – akčný výbor, zasadnutie 266
- invalidi – prestarnutí, podpora 254, 256
- poistenie osôb 249, 250
- obchodní – pozvánka 244
- poistenie starobné a invalidné 249, 259
- a priemyselníci – zájazd do ZSSR 253
- slovenskí 258
- združovanie 264
- zoznam 258
živnostníctvo – organizácia 259
živočíšna výroba 253
žobrajúca mládež – odstránenie 256
žobranie 245
- v obchodoch – zákaz 256
župa západoslovenská 256
župný rozpočet – rekurz 244
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