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Raktári 
egység sor-

száma 
Az irat tárgya Év Iktatószám Egyéb szám Fólió Megjegyzés 

1. doboz 
Kimutatás Kolozsvári Fekete Mihály adósságairól 1813-

1860 
82  2  

 Meszes Tót József Furtek József elleni végrehajtási ügyében 
Drágfy Sándor tanácsnok jelentése 

1849 159  1  

 Dőring Tivadar ingóságainak elárverezése Pihler Ferenc javára 
— hirdetmény és Palik Mátyás tanácsos jelentése 

1849 376  4  

 Vadászfegyverek begyűjtéséről Szodtfridt őrnagy levele a vá-
roshoz 

1849 sz. n. 4. közös ta-
nácsülési sz. 

2 január 1. 

 Pest megye tisztikara Ferenc Józsefnek tett hűségnyilatkozata 1849 sz. n. 5. k. tü. sz. 1  
 Pruner Antal tanácsnok és rendőrkapitány jelentése vizsgála-

tokkal kapcsolatos észrevételekre 
1849 sz. n.  1 február 5. 

 Katonák kórházi költségeinek elszámolása 1849 sz. n.  1 június 11. 
 Hágó Pálné végrendeletének teljesítésével kapcsolatos jelentés 1849 525  2  
 Altsay Istvánné ellen rendelt bírósági foglalás teljesítése 1849 526  2  
 Kozma Mihályné adóssági ügye, tartozásának halasztott lero-

vását engedélyezték 
1849 527  1  



V. 441-c 2 

Raktári 
egység sor-

száma 
Az irat tárgya Év Iktatószám Egyéb szám Fólió Megjegyzés 

1. doboz Linert Ferencné ellen Lasznyik József javára rendelt bírói fog-
lalás teljesítése 

1849 528  2  

 Papp Mihályné ellen az adósai részére elrendelt bírói foglalás 
teljesítése 

1849 529  4  

 Rácz István ellen az adószedői hivatal és a gyámság részére 
rendelt bírói foglalás teljesítése 

1849 530  9  

 A Mohácsi Szabó, Szűrszabó és Gombkötő Egyesült Céh leve-
le a városi tanácsnak Bugán István tartozása ügyében 

1849 531  1  

 Néhai Subay Örzsébet holta után maradt vagyon felosztása 1849 532  21  
 Krakovszky Judit házasságtörési ügye 1849 534  1  
 Kossik Ignác ügyében való végzés közléséről szóló jelentés 1849 543  1  
 Buriss Pál ügyvéd bizonyítványa a városi tanácstól 1849 544  1  
 A váci mészárosok a katonaságnak eladandó szabott árú mar-

hahús árának emelését kérik 
1849 545  1  

 Levél a főszolgabírónak a városi tanácstól, kérdezik mitévők 
legyenek a tudósításban említett holmikkal 

1849 547  1  

 Néhai Náthán vagy Nádor Jakab özvegyének kérelme adó el-
hagyásáért 

1849 548  2  

 Parti Kiss István látlelete 1849 553  2 Strober János városi orvos mo-
nogramos viaszpecsétjével 

 Demeter András kérelme testvére, József ellen, aki inasát elcsa-
logatta 

1849 554  2  

 Presfel Lajos vándorkönyvének igazolása 1849 558  1 ismeretlen címeres viaszpecsét-
tel 

 Goldstein Rozália letelepedési és iparkérelme 1849 559  4 Pest város papírfelzetes viasz-
pecsétjével és a pesti katonai 
parancsnokság bélyegzőjével 

 A váci lakosoktól beszedett fegyverek átvételéről szóló nyugta 1849 561  1 német nyelvű 
 Püspökvác városa kétezer forint kölcsönt vesz fel Pest megye 

pénztárából 
1849 563  1  

 Farkas István kérelme Novák Ferenc ellen ingatlan ügyben 1849 564  2  
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Raktári 
egység sor-

száma 
Az irat tárgya Év Iktatószám Egyéb szám Fólió Megjegyzés 

1. doboz Pintér Benjámin ügyének feljebbvitele, akit tartozása miatt 
Tungl Márton perel 

1849 565  2  

 Alapítványi keresetek Ihász Márton és felesége mint adósok el-
len 

1849 567  4  

 Dejtári lakosok deszkaszállítási ügye, melyben csempészéssel 
vádolják őket 

1849 568  11 Dejtár község viaszpecsétjével, 
a 9. lap négy darabba van tépve 

 Özv. Gyepes Istvánné kérelme Fischer Jakab ellen házbérlet 
ügyben 

1849 578  3  

 Jelentés a vásárolt gyapjú megvizsgálásáról 1849 582  3  
 Haulik József feljelentése Csögl Mátyás, Moyses Mihály és 

Csernik Ágnes ellen tartozásaik miatt 
1849 583  2  

 Szalay János hajósgazda kérése a pécsi vasgyár ügynöke ellen 
indított elakadt ügyének kivizsgálására 

1849 587  2 Egykorú ceruzás megjegyezés 
Szalay neve alatt „és gonosz 
ravasz” 

 Szalay János kérése a pécsi és csetneki vasgyár ellen indított 
peres ügyével kapcsolatban 

1849 588  2  

 Regele Károly jelentése a hadsereg által elhagyott táborban ta-
lált búza eladásáról 

1849 590  1  

 A Gazdálkodó Tanács határozata pénzbehajtásról és ennek vég-
rehajtása 

1849 591  4  

 Jelentés a városi tanácstól a szolgabírónak a Pécsi és Csetneki 
vasgyár a város által zárolt vasának ügyében történtekről 

1849 595  1  

 Jelentés a városi tanácstól a szolgabírónak özv. Hranyai János-
né szül. Győri Magdolna ügyében 

1849 596  1  

 Jelentés a Cs. Kir. Hadsereg főparancsnokságRendőrségi osztá-
lyának Bubla Ágoston költségeinek megtérítése tárgyában 

1849 597  1 német nyelvű 

 Jelentés a városi tanácstól a szolgabírónak Schwarz Jánosné 
Ruszovszky Anna folyamodványa ügyében 

1849 598  1  

 A városi tanács jelentése a szolgabírónak Rutzmoser Ferencné 
ügyében 

1849 601  1  

 Rutzmoser Erzsébet a tanácsnál őrzött lepecsételt iratok kivé- 1849 603  2  
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Raktári 
egység sor-

száma 
Az irat tárgya Év Iktatószám Egyéb szám Fólió Megjegyzés 

telét kéri 
1. doboz A Törvényszéki Tanács Török Jánosné szőlőbirtok ügyében 

hozott döntése és annak végrehajtása 
1849 607  1  

 Haller Bernát letelepedési kérelme 1849 609  2 német nyelvű 
 Ihász Mártonnak egy közkatonával való ügye egy köpönyeg 

miatt 
1849 610  1 német nyelvű 

 Az Atyás községbéli Rácz György halála miatti levelezés 1849 614  2  
 Gróf Zichy Hippolyt levele a városi tanácshoz a Szegények In-

tézetének ügyében, és az erre való válasz 
1849 616  4 A Szent Miklós plébánia vi-

aszpecsétjével 
 Kötelezvény, melyet a két Vác város tanácsa állított ki a Pest 

megye pénztárából kölcsönvett 2100 forintról 
1849 622  2 Püspökvác viaszpecsétjével, az 

1. lap szakadás miatt sérült 
 Kafner Mihály lakatos mesterlegény útlevele Palota község ál-

tal kiállítva 
1849 623  1 Palota község viaszpecsétjével 

 Jelentés a Kis István ellen elrendelt bírói foglalás végrehajtásá-
ról 

1849 629  2  

 Jelentés a Török Jánosné ellen rendelt bírói foglalás teljesítésé-
ről 

1849 630  2  

 Jelentés a Mizser György ellen rendelt bírói foglalás teljesítésé-
ről 

1849 631  4  

 A Döring Tivadar ingóságainak eladásából származó, a hitele-
zője kifizetése után maradt összeg leadása a városi pénztárba 

1849 632  2  

 Rusószky Márton ingóságainak zár alá helyezése 1849 633  3  
 Jeszenszky János ingatlaneladási ügye 1849 635  4  
 Jelentés s néhai Rácz István vagyonának eladásáról és a pénz 

örökösök közötti felosztásáról 
1849 642  15  

 Albert Jaude levele az aljegyzőhöz egy varrónőnek való tarto-
zásáról 

1849 647  2 Német nyelvű, kettétört viasz 
zárópecséttel 

 A Cs. Kir. Hadsereg-főparancsnokság rendőri osztályának le-
vele Vác városának Tausz Viktor és Imre ügyében, és ennek az 
ügynek a további iratai 

1849 648  8 német nyelvű, a főparancsnok-
ság papírfelzetes pecsétjével, 
Püspükvác két viaszpecsétjével 

 Az Arnyhordó fogadó bérbe vevője panaszkodik az istálló nem 1849 649  2 német nyelvű, viasz 
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Raktári 
egység sor-

száma 
Az irat tárgya Év Iktatószám Egyéb szám Fólió Megjegyzés 

megfelelő felszereltsége miatt  zárópecséttel 
1. doboz A váci hentes céh kérelemfogalmazványa Szentiványi Vince 

kir. főbiztoshoz adóelengedés ügyében 
1849 651  2  

 Anna Arndorfer városi bába jelentése Olaj Erzsébetről aki 
anyai gondozásra szorul 

1849 655  1 német nyelvű 

 Ágyi javaknak és lepedőknek számbavétele 1849 656  1  
 Nyugta a vármegye által Püspökvácnak adott pénzről 1849 660  1  
 Czvián Basil váci polgár kivégeztetéséről 1849 665  1  
 Jelentés Molnár József korábbi honvéd ügyében 1849 666  1 német nyelvű 
 Katona Péter levele Vác Város Tanácsának Milánóból 1849 667  2 német nyelvű, monogramos vi-

aszpecséttel és milánói postai 
bélyegzővel 

 A júliusban vásárolt rozs felhasználása 1849 672  1  
 A keszegi bírák kérelme Püspökvác tanácsához újoncozási 

ügyben 
1849 681  1 címeres zárópecséttel 

 Jelentés a Galantai János ellen rendelt végrehajtásról 1849 682  6  
 Ladik András özvegyének szegénységi bizonyítványa 1849 693  1  
 Jelentés Farkas Jánosnénak szomszédja elleni házépítéssel kap-

csolatos panaszának vizsgálatáról 
1849 698  1 Az irat 1848-ban keletkezett, 

de ide iktatták 
 Jelentés Raffa Ferencnek Pálinkás Józsefnél lévő követelésé-

nek biztosításáról 
1849 700  3  

 Dubniczky István kérelme Szalay János házbérlő ellen testi sér-
tés miatt 

1849 702  3  

 Szegénységi bizonyítvány Bajtéka Imre özvegyének  1849 703  1 A 703 és 704 iktatószámú irat 
egy lap két oldalán van 

 Bizonyítvány Bajor Mátyásnak és Ferencnek arról, hogy nem 
csatlakoztak a forradalomhoz 

1849 704   ld. egy sorral feljebb 

 Jelentés a Bíró Andrásné szül. Volkovics Rozália elleni végre-
hajtásról 

1849 707  1  

 Jelentés a Szankó Istvánné ellen rendelt bírói foglalás végrehaj-
tásáról 

1849 708  4  
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Raktári 
egység sor-

száma 
Az irat tárgya Év Iktatószám Egyéb szám Fólió Megjegyzés 

1. doboz Jelentés a Tonhauzer Pál ellen rendelt bírói foglalás végrehajtá-
sáról 

1849 709  4  

 Jelentés a Szunyog István ellen rendelt bírói foglalás végrehaj-
tásáról 

1849 710  3 A nőtincsi bírák címeres viasz-
pecsétjével 

 Jelentés a néhai Muka János után maradt javak eladásáról 1849 711  6  
 Balog András fellebbezésének ügye az ellen hozott szóbeli bí-

rósági ítélet miatt 
1849 719  1  

 A Hentes Céh kérelme egy biztos kinevezése iránt 1849 724  2  
 Orvosi látleletek a Bajor András és társai által megsebesített 

Szabados Mihályról és Szombath Pálnéról 
1849 729  5 Strober János városi orvos két 

monogramos viaszpecsétjével 
 Két jelentés a városi tanács részére bírósági ügyekben. Szalay 

János és Simon Mihály ügyei 
1849 730  1  

 Komárom város hídhajó kérése 1849 731  4 Komárom postabélyegzőjével 
és egy viasz zárópecsét nyo-
mával 

 Ranyai Jánosné kérelmének ügye aki eltűnt testvére után nem 
akart fizetni 

1849 732  1  

 A váci telkes gazdák kérelme a hadsereg által elvett marhák ki-
fizetése iránt 

1849 733  1  

 Bíró Andrásné Valkovics Rozália fellebbezésének ügye örök-
ségi perben 

1849 734  1  

 Iratpótló 1849 737  1  
 Varsányi János örökségének ügye  1849 738  72 A kisváci ref. gyülekezet vi-

aszpecsétjével, Czeh József 
monogramos pecsétjével, az 
iratok évköre 1816-1843. az 
eredeti sorrendet megtartottuk 

 Nyáry Ádám adóssági perének felterjesztése a megyei szolga-
bíróhoz fellebbezés esetére 

1849 740  15 Palik Mátyás monogramos pe-
csétjével 

 Nyugta a megyei pénztárból felvett pénz városi pénztárba való 
befizetéséről 

1849 742  1  
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Raktári 
egység sor-

száma 
Az irat tárgya Év Iktatószám Egyéb szám Fólió Megjegyzés 

1. doboz Jelentés a Drágfy Sándor ügyvéd által bemutatott iratok vizsgá-
latáról 

1849 747  8  

 Göntzöl Ferenc feljelentése a neki okozott sérülések miatt, és 
orvosi látlelet ezekről 

1849 748  4 Strober János városi orvos mo-
nogramos viaszpecsétjével 

 A Sibilla Istvánról készült látlelet 1849 751  3 Strober János városi orvos mo-
nogramos viaszpecsétjével 

 Csordás István és társai Mészáros József elleni pere testi sértés 
miatt 

1849 756  6 Kisnémedi helység címeres vi-
aszpecsétjével 

 Püspökvác város lakosai részéről az 1850. évi újévi köszöntés 
váltsága fejében tett adakozás jegyzéke 

1849 757  1  

 Reijter Lőrinc kerékgyártó mester kérelme megbízatása iránt 1849 758  1  
 Voht Jakab molnár mester kérelme a császári katonák szállítá-

sának kifizetése iránt 
1849 760  1  

 Özv. Vetési Pálné született Arany Borbála ingatlan birtokainak 
jegyzéke 

1849 767  1  

 Suhajda János volt tanácsnok kérelme utolsó havi járandóságá-
nak kifizetése iránt 

1849 769  2  

 Azon váci lakosok jegyzéke, akiktől Windischgraetz katonái 
szarvasmarhákat koboztak el a városba szállásolásuk után 

1849 770  1  

2. doboz Jegyzőkönyv a városon keresztül hajtott és a helybeliek által 
levágott szarvasmarhák és birkák után beszedett legelőbérek 
kimutatásáról 

1850 68  6  

 Bodendorfer Károly végrendelete 1850 1125  2 hitelesítő viaszpecsétekkel 
 Gróf Zichy Hippolyt kanonok és alsóvárosi plébános levele 

Medrey István főbíróhoz anyakönyvi másolatokról 
1850 sz. n.  2 május 31., a Szt. Miklós plébá-

nia viaszpecsétjével 
 Czuczor Pál kérelme deszka kereskedés lerakóhely engedélyére 1850 sz. n.  1 június 28. 
 Magyari Sándor felperes és Vetési Pál alperes fellebbező peré-

nek kivonata 
1850 sz. n.  13 július 6., nyomtatvány 

 Makay Imre tanácsnok és Kovách János kapitány jelentése 
Czuczor Pál deszkakereskedéséről 

1850 sz. n. 361.gazdasági 
tanácsülési sz. 

1  

 Éjjeli őrök lándzsáinak begyűjtéséről tanácsülési jkv-i kivonat 1850 sz. n. 394. gazd.sz. 1  
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Raktári 
egység sor-

száma 
Az irat tárgya Év Iktatószám Egyéb szám Fólió Megjegyzés 

a városi kapitány ráiratával 
2. doboz Sörházban lévő használaton kívüli eszközök eladására bizott-

ság kijelöléséről jkv-i kivonat, a ráiraton a befolyt összeg 
Serédy Károly főpénztáros általi átvételének igazolása 

1850 sz. n. 343. gazd.sz. 1  

 Mráz János hatvani tiszttartó házának állapotáról Kovách János 
kapitány jelentése 

1850 sz. n. 381. gazd.sz. 1  

 A váci katonai parancsnok levele a v. tanácshoz, melyben 
megköszöni a városnak egy tüzér század ellátását 

1850 sz. n. 389. gazd.sz. 1  

 A Maizner Sámuel örököseitől vásárolt ház vételárának kifize-
tésére küldöttség kirendelése és ennek beszámolója 

1850 sz. n. 4.,78. k.ül.sz. 2  

 Főpénztáros jelentése az adótartozások beszedéséről 1850 sz. n. 406. gazd.sz. 1  
 Katonai szállásolás költségeinek megtérítését kéri a város a pa-

rancsnokságtól 
1850 sz. n. 409. gazd.sz. 2 német nyelvű irat és magyar 

fordítása 
 Koller Ferenc Pest-Buda katonai kerületi biztosnak a marha-

vészre vonatkozó utasítása 
1850 sz. n. 466. gazd.sz. 3 november 18. 

 Regele Károly v. hadnagy jelentése a hajdúknak járó öltözék 
kiadásáról 

1850 sz. n. 488. gazd.sz. 1 osztrák katonai parancsnokság 
és P. Vác v. viaszpecsétje 

 Ebert Mária Morvaországba szóló útlevele 1850 sz. n.  3  
 A Váci Püspöki Uradalom szerződése P. Vác várossal a királyi 

javadalmak haszonbérletéről az 1851-1853. évekre 
1850 sz. n. 144. gazd.sz. 2  

 Vác v. organizationalis pere iratainak és jegyzőkönyveinek le-
véltárba tételéről a főszolabíró utasítása 

1851 143  1  

 Számvevői jelentés az adótárban felfedezett hiányról 1851 378  3  
 Elszállásolt katonaság, tisztek és kórházi személyzet költségei-

nek elszámolása 1850. májustól decemberig — főbíró jelentése 
a főszolgabíró utasítása és a tanács március 11-i határozata 
alapján 

1851 386 423. gazd.sz. 13  

 Farkas Julianna végrendelete 1851 419 263. tan.ül.sz. 2 hitelesítő viaszpecsétekkel 
 A Váci járás részéről kiállított 4 újoncról és az újoncozás költ-

ségeiről Regele Károly v. hadnagy jelentése 
1851 447  4  

 Kis Balázs Istvánné végrendelete, a hátiraton Réty Ignác jegy- 1851 450  2 hitelesítő viaszpecsétek 
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Raktári 
egység sor-

száma 
Az irat tárgya Év Iktatószám Egyéb szám Fólió Megjegyzés 

ző jelentése a végrehajtásáról 
2. doboz Zumpe Móric kéri felvételét a város adófizető polgárai sorába 1851 453  2  
 A közigazgatásban mutatkozó mulasztások, visszaélések ki-

küszöböléséről Párniczky Ede főszolgabíró levele Püspökvác 
és Káptalanvác városok tanácsaihoz 

1851 515  4  

 Ballai Andrásné örököseinek egyezség levele 1851 528  2  
 Borgulya István és testvérei egyezség levele 1851 529  2  
 Oszaczky Mihály örököseinek egyezség levele 1851 530  2  
 A püspökváci tanácsnokok végrehajtásokkal kapcsolatos ki-

küldetéseinek és tudósításainak lajstroma 
1851 619  50 A járási bíróságok alapítása 

miatt az ügyeket át kellett adni. 
a váci járási bíróság viaszpe-
csétjével 

 Majer, sz. Wittmann Magdolna végrendeletének végrehajtásá-
ról Medry István végrendelet eszközlő jelentése 

1851 620  2  

 Zimmerman Lőrincné, sz. Kludik Johanna végrendeletének 
végrehajtásáról számadás 

1851 626  2  

 Koszner Adolf letelepedési kérelme 1851 628  3  
 Az adópénztár hiányáról, a tisztviselők ebbéli felelősségéről a 

főszolgabírónak tett számvevői jelentés 
1851 648  2  

 Párniszovszky Jakab festő letelepedési engedély kérelme és a 
főbíró jelentése 

1851 655  4  

 Horváth Márton letelepedési engedély kérelme 1851 726  3 Szt. Endre mezőváros viaszpe-
csétjével az elbocsátó levélen 

 Krivánszky Pál vadkerti (Nógrád m.) lakos letelepedési enge-
dély kérelme 

1851 738  3 Vadkert mezőváros 1841. évi 
viaszpecsétje az elbocsátó levé-
len 

 Breitschvert László és Mundrák Antal tűzesetnél történt kihá-
gásokért való megbüntetéséről főszolgabírói végzés 

1851 765  3  

 Bodonyi János letelepedési engedély kérelme 1851 921  3 Felsőpetény község viaszpe-
csétje az elbocsátó levélen 

 Gyurinka József szabómester letelepedési engedély kérelme 1851 939  2  
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2. doboz Goldberger Moyzes berceli (Nógrád m.) lakos letelepedési en-
gedély kérelme 

1851 945  5 Bercel kg. viaszpecsétje az el-
bocsátó levélen 

 Grúber Károly bádogos mester letelepedési engedély kérelme 1851 958  2  
 Izraelita iskola alapítványáról a megyei főnök titkárának levele 

a főszolgabíróhoz 
1851 1077  1  

 Farkas Ignác ügyvéd, kisváci lakos P. Vác v. lakosai sorába ké-
ri magát felvétetni 

1851 1107  2  

 Mészáros István vásáros kereskedői engedélye 1851 1142  3  
 A községi ügyek ideiglenes szabályozására létrehozandó vá-

lasztmány tagjelöltjeiről Pest-Pilis megye cs. kir. főnökének 
utasítása 

1851 1169  1  

 Kapás céh feloszlatásáról, tagjainak további figyeltetéséről 
Kapy Ede megyei főnök levele a főszolgabíróhoz 

1851 1188  1  

 A megyei főnök értesíti a főszolgabírót, hogy Bosek Kelemen 
János Württenberg királyságból származó egyén váci letelepe-
dése során osztrák állampolgársági esküt tett a főispánnál 

1851 1238  1  

 Főbíró köszönő levele a püspökhöz a kisváci tűzvész károsult-
jainak kiutalt segélyért 

1851 1269  2  

 A december 16-iki tűzvészről és a károk felméréséről főbíró je-
lentése a főszolgabírónak 

1851 1318  2  

 Gr. Zichy Hippolyt levele Palik Mátyás főbíróhoz a “Gyám és 
Ápoló Ház”-ról készítendő jelentés tárgyában 

1851 sz. n.  1 a Szt. Miklós plébánia pecsét-
jével 

 Csekó János és felesége az 1831 óta használt földjük birtoklá-
sáról kér bizonyítványt 

1852 1  2  

 A két város felterjesztése a főszolgabíróhoz a kiutasítottak 
élelmezési költségeinek megtérítése tárgyában 

1851, 
1852 

sz. n. 12. köz.ül.sz., 
615. gazd.sz. 

2  

 Cselédrendszer életbe léptetéséről tanácsülési jkv. kivonata 1852 262 18. k.ül.sz. 2  
 Mészárszékek haszonbérletére kaucióként letett összeg kezelé-

séről Schubert Lázár alhaszonbérlő jelentése 
1852 238 20. k.ül.sz. 2  

 Katonák elszállásolásáról és a költségek fedezetéről jelentés a 
főszolgabírónak 

1852 sz. n. 21. k.ül.sz. 2  
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2. doboz Főgimnázium újabb rendszer szerinti felállításáról a két város a 
püspök közbenjárását kéri a helytartónál 

1852 sz. n. 33. k.ül.sz. 2  

 Elemi iskolai tanítók fizetésének egyenlősítése érdekében a két 
város kérelme a főszolgabíróhoz, a püspökhöz és a káptalanhoz

1852 sz. n. 34. k.ül.sz. 4  

 Ideiglenes laktanyák kijelölésére a két város felterjesztése a fő-
szolgabíróhoz 

1852 sz. n. 45. k.ül.sz. 1  

 Ensel József levele a polgármesterhez a fogyasztási adó bérle-
tére hirdetett árverés tárgyában 

1852 sz. n. 51. k.ül.sz. 2  

 Adótárnok jelentése a városi tisztviselőkre 1849-1850. évekre 
kivetett jövedelemadó visszatérítéséről 

1852 244  1  

 Városi főpénztár bevételei és kiadásai — főpénztárnok heti je-
lentése 

1852 336  1 február 21-28. 

 Guoth Gábor zár alá vett földjeinek haszonbérbe adásáról 
Pruner Antal tanácsnok és gondnok jelentése 

1852 360  1  

 Regele Károly v. hadnagy jelentései kiszabott bírságok besze-
déséről és a városi hajdúk öltözetének 1850. évi költségeiről 

1852 422  4  

 Számvevői jelentés az árvapénztár elszámolásáról 1852 431  6  
 Főpénztárnok heti jelentése 1852 446  1 március 6-13. 
 Adótárnok heti pénztári jelentése 1852 447  1 március 6-12. 
 Főpénztárnok heti jelentése 1852 497  1 március 13-20. 
 Adótárnok heti pénztári jelentése 1852 498  1 március 13-19. 

 Katonai “nyargaló” iskola költségeire P. Vác és Káptalan-Vác 
főispánhoz és főszolgabíróhoz beadott kérvényei 

1852 776  7  

 Kiutasítottak élelmezéséről választmány felterjesztése a fő 
szolgabíróhoz 

1852 sz. n. 62. k.ül.sz. 1  

 Polgármester felterjesztése a főszolgabíróhoz a laktanya felsze-
reléséhez szükséges pénzösszeg megszerzése tárgyában 

1852 866 195. gazd.sz. 4  

 Serédy Károly v. főpénztárnok bor és sör illetménye, Schimpl 
József plébános misebor váltsági ára iránti határozatot kér a ta-
nácstól 

1852 1061 63. k.ül.sz. 1  

 Püspök-Vác v. közönségének a helytartóhoz benyújtott kérel- 1852 1271 210., 14  
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me a városnak a kincstárral szemben fennálló követelése ki-
egyenlítésére 

430.gazd.sz. 

2. doboz Marhavágóhíd városon kívüli felállításához fa kiadása az ura-
dalmi erdőből — a püspöki uradalom kormányzójának levele a 
tanácshoz 

1852 1293 44. k.ül.sz. 2 a váci püspöki uradalom papír-
felzetű pecsétjével 

 Újhelyi János asztalos mester keresetlevele a járásbírósághoz a 
várossal szembeni követelésének kiegyenlítése tárgyában 

1852 1297  3  

 A gödi pusztán elszállásolt vasas ezred részére lepedőt és pok-
rócot kér a főszolgabíró a várostól 

1852 1298 41. k.ül.sz. 1  

 Bor és hús fogyasztási adó haszonbérbe adásáról a kincstárral 
kötött szerződés ügyében a két város kérvényei a kamarai igaz-
gatóhoz 

1852 1368 35., 47.,51.,66. 
köz.ül.sz. 

22  

 A városi tanács kéri a püspöktől a canonica visitatio alkalmával 
felvett jegyzőkönyv másolatát, a püspök elutasítja a kérést 

1852 1391 50. k.ül.sz. 3  

 Közép-elemi leányiskola számára önálló tanítói állás létesítésé-
ről a püspök levele a tanácshoz 

1852 1423 52. k.ül.sz. 2  

 Schubert Lázár mészárszéki bérlő kéri a tabáni mészárszék be-
zárását és az alsóvárosi mészárszék városi gondozásba vételét 

1852 1435 58. k.ül.sz. 3  

 Tehénpásztoroknak járó bocskorbőr kiadásáról jkv-i kivonat és 
Berecz Ferenc kamarás jelentése 

1852 1460 55. k.ül.sz. 2 benne német nyelvű irat Pest 
szabad kir. v. polgármester-
ének viaszpecsétjével 

 Vályoghányó hely kijelöléséről gazdasági ülési jkv. kivonata 1852 1475 53. k.ül.sz. 1  
 Az 1781. évi, mindkét plébánián tartott egyházi látogatás — 

canonica visitatio — jegyzőkönyvéből a várost érintő pontok 
hiteles kivonata 

1852 sz. n. 64. k.ül.sz. 6 latin nyelven, a szentszéki 
jegyzői hivatal viaszpecsétjével 

 Választmány levele a főszolgabíróhoz, melyben Guoth Gábor 
adótárnok ügye rendezésének sürgetését kérik 

1852 sz. n. 65. k.ül.sz. 1  

 Kiutasítottak élelmezési költségeinek megtérítéséről a 
föszolgabírónak tett jelentés 

1852 sz. n. 67. k.ül.sz. 1  

 A Czipauer-féle ház katonai laktanya céljára történő megvétele 
tárgyában tett jelentés a főszolgabírónak 

1852 sz. n. 69. k.ül.sz. 1  
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2. doboz A király fogadására felállított bandérium költségeinek elszámo-
lása és polgármester jelentése a főszolgabírónak 

1852 sz. n. 70. k.ül.sz. 24 Serédy (főpénztárnok) viaszpe-
csétje 

 Polgármester pénzügyminisztériumnak írt levele a szabad bor-
árusításról és a borok palackokbani értékesítéséről 

1852 sz. n. 
 

75. k.ül.sz. 2 német nyelvű irat 

 Millmann János szerződése a kiutasítottak élelmezésének ha-
szonbérletére és jelentés a főszolgabírónak 

1852 sz. n. 80. k.ül.sz. 2  

 Önálló leánytanítói állás létesítésére tanítók kérelme, közös ta-
nács levele a káptalannak, a püspöknek és az igazgatónak, 
Pruner Antal és Makay Imre tanácsnokok jelentései 

1851, 
1852 

 21., 54., 143., 
189. k.ül.sz. 
81. k.ül.sz. 

16  

 Tanítók fizetésének egyenlősítéséről a főszolgabírónak és az 
iskola igazgatójának írt levél a választmánytól 

1852 sz. n. 93. k.ül.sz. 2  

 A szóri erdőbeni faizásról választmány jelentése a főszolgabí-
rónak 

1852 sz. n. 95. k.ül.sz. 2  

 Vadászszázad elszállásolási költségei városi pénztárból való 
fedezésének engedélyezéséről főszolgabíró levele a polgármes-
ternek 

1852 1970 96. k.ül.sz. 1  

 Főpénztáros és vámbiztos jelentései az 1851-1852. évi katonai 
szállásköltségekről 

1852 1977 119. k.ül.sz. 8  

 A községi börtönök helyreállításáról Hajdú József építőmester 
felmérése és Réty Ignác polgármester jelentése a főszolgabíró 
hátiratával 

1852 1988 110. k.ül.sz. 3  

 Pap János a kisdedóvó megsegítését kéri a tanácstól 1852 2038 108. k.ül.sz. 2  
 Özv. Vargács Györgyné, sz. Kis Viktória kérelme a polgármes-

terhez Sztanya Istvánnak a katonaságtól való elbocsátása tár-
gyában 

1852 2051  2  

 Rózenberg Jakab letelepedési engedélye — kérelem, tanácsnok 
jelentése az izraelita hitközség véleményével, Paks mezőváros 
elöljáróságának igazolásai 

1852 2055  6 Paks mezőváros 1849. évi ma-
gyar és német nyelvű körbé-
lyegzői és 1847. évi viaszpe-
csétje 

 Makay Imre tanácsnok jelentése az 1850-1851. évi adótarto-
zásokról 

1852 2058  2  
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 A régi formájú pengő rézpénz elfogadásának határidejéről 
Serédy Károly főpénztáros és Bauer János adótárnok jelentése 

1852 2059  1  

2. doboz Özv. Rosner Mária és fia, Rosner Ferenc útlevél ügyében a 
polgármester utasítása és a főszolgabírónak tett jelentése a v. 
hadnagy beszámolója alapján 

1852 2065  3 
 

 

 Leirer Mátyás a vasútba eső földje kisajátításánál állítólag jog-
talanul felvett pénzösszeg visszafizetése alóli felmentési kérel-
me, gazdasági ülési jegyzőkönyvi kivonat 

1852 2073 246. gazd.sz. 3  

 Főpénztárnok heti jelentése 1852 2083  1 november 27-december 4. 
 Tanítók háziadó alóli felmentési kérelme 1852 sz. n. 117. k.ül.sz. 2  
 Zimmerman Ármin vámbiztos jelentése a kórházi pokrócok ál-

lapotáról 
1852 sz. n. 118. k.ül.sz. 1  

 A két város közönsége Ensel József ügyvédet bízza meg az 
uradalom elleni perében 

1852 sz. n. 123. k.ül.sz. 3 P. Vác v. tan. viaszpecsétje 

 Szerződés a két város és Millmann János között a kiutasítottak 
március-október havi élelmezéséről 

1852 sz. n. 126. k.ül.sz. 2 P. Vác 1841. és K. Vác 1743. 
évi viaszpecsétjével 

 Millmann János és a két város szerződése a kiutasítottak 1852. 
november-1853. június havi élelmezéséről 

1852 sz. n. 127. k.ül.sz. 2 P. Vác v. és Millmann viaszpe-
csétje, K. Vác v. papírfelzetű 
pecsétje 

 Főpénztárnok heti jelentése 1852 2154  2 december 4-11. 
 Réty Ignác polgármester jelentése a főszolgabírónak a katonai 

pokrócok elárverezéséről 
1852 2163 129. k.ül.sz. 1  

 Püspöki uradalmi kormányzó Pest-Pilis Megye cs. kir. főnöké-
hez intézett beadványa alapján tett vizsgálatról szóló jelentés a 
főszolgabírónak az uradalom tulajdonában lévő, katonaság által 
elfoglalt épületekről 

1852 2186  3  

 Főpénztárnok heti jelentése 1852 2212  2 december 11-18. 
 Özv. Schwinn Tresi újvidéki lakos végrendelete 1852 2238  5 német ny. irat és a hitelesítés 

megerősítése magyarul 
 Polgármester jelentése a főszolgabíróhoz a hivatalnokoknak 

juttatott tiszti szobák jóváhagyása és takarítási költségük városi 
1852 2253 310. gazd.sz. 3  
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pénztárból való fedezése tárgyában 
2. doboz Polgármester jelentése a főszolgabírónak a katonai laktanyává 

átalakított nyugalmazott papi intézet épületének (mely a “for-
radalmi üdőben” katonai kórház volt) további sorsáról 

1852 2266  2  

 Polgármesteri hivatal jelentése a főszolgabírónak csendőrségi 
feljelentés alapján végzett vizsgálatról, mely szerint Schubert 
Lázár mészárszéki haszonbérlő romlott hús árusításában vét-
kesnek találtatott 

1852 2278  1  

 Adótárnok kimutatása a főszolgabíró által átadott 1849-1850. 
évi névjegyzék szerint beszedett jövedelemadóról 

1852 sz. n.  1 február 15. 

 Zámbelly Lajos és felesége kérelmében, melyet a város meg-
küld a főszolgabírónak Chielniczky R. lovag, Kolomeni (Galí-
cia) lakos tartozásának hatósági úton való behajtását kéri 

1852 sz. n.  1 július 20. 

 Regele Károly v. hadnagy jelentése Machdal Tamás szabadsá-
gos katona taliga és szamár ellopása miatti elfogásáról 

1852 sz. n.  1 szeptember 15. 

 Városi hadnagy jelentése Podbutsányi Amália, Mizser Boris és 
Králik Amália “feslett személyek” elleni ítélet végrehajtásáról 

1852 sz. n.  2 október 16. 

 Zimmerman Ármin szállásbiztos által kiadott létszám igazolás 
két vadászszázadról 

1852 sz. n  1 december 6., “VÁCZ” iratú 
körbélyegzővel 

 Guoth Gábor adótartozására letett pénzből a városi pénztárba 
való befizetés elrendelése és Bauer János tanácsnok általi átvé-
tel igazolása 

1852 sz. n.  1 december 7. 

 Rendőrségi utasítás másolata a Svájcba szökött Ghijka György 
drámájának betiltásáról Kapy Ede megyei főnök és Párniczky 
Ede főszolgabíró ráiratával 

1852 sz. n.  1 december 13. 

 Simon János csizmadia legény panasza Dudás-Laza Ferenc, 
Czaéh József és Skolnikovits csizmadia legények ellen. Utóbbit 
bűnösnek találván 12 órára bezáratták Pruner Antal céhbiztos 
vizsgálata és jelentése alapján 

1852 sz. n.  3 december 17. 

 A késmárki rendőrség megkeresése alapján Makay Imre ta-
nácsnok jelentése arról, hogy Paulitska Jakab cipész legény ál-

1852 sz. n.  1 december 20. 
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lításával ellentétben Bakfur János nevezetű cipészmester Vácon 
soha nem lakott 

2. doboz Özv. Naisz Pálné, sz. Adamecz Ilona elárverezett örökségének 
elszámolásáról elismervények, jegyzék 

1852 sz. n.  12  

 A gyámpénztár hűtlen kezelésével vádolt Póder (Medrey) 
István jegyző ügyének iratai  

1852–
1855 

  34 Korábban e téma szerint össze-
gyűjtötték és egyben tárolták. 
A Pest megyei törvényszék pa-
pírfelzetes pecsétjével 

3. doboz Vaizer Károly, Varsányi Gusztáv és Lázár István városi írno-
kok az 1852. évi pótlékukat kérik 

1853 70 7. gazd.sz. 2  

 Főpénztárnok jelentése a város kintlevőségeiről 1853 81 20. gazd.sz. 2  
 Főpénztárnok kimutatása utalványokról, melyekről hiányzik a 

bélyeg 
1853 120 19. gazd.sz. 3  

 Városi szolgák 1853. évi fa pótlék megállapítását kérik 1853 126 8. gazd.sz. 2  
 Választmány felterjesztése Albert főherceg helytartóhoz a vá-

rosnak a kincstárral szemben fennálló követeléseiről 
1853 sz. n. 25. gazd.sz., 

61. k.ül.sz.  
2  

 Regele Károly v. hadnagy levele Vereszky Antal Káptalan-Vác 
v. hadnagyának Cserni János kocsmáros záróra áthágásairól 

1853 279  1  

 A városi pénztár vizsgálatáról Makay Imre tanácsos, 
Mitterhoffer Ádám és Millmann János választott polgárok hi-
vatalos jelentése 

1853 303 42. gazd.sz. 2  

 Pruner Antal tanácsnok, Trexler András és Meiszner Ferenc 
adótári vizsgálati jelentése 

1853 370 43. gazd.sz. 7  

 Főpénztáros jelentése Teleki István és Lázár János árváinak tő-
kéjéből kifizetett kölcsönökről 

1853 405 41. gazd.sz. 5 két kötelezvény a város viasz-
pecsétjével 

 Ferdinánd főherceg felhívása adományozásra templom építésé-
hez a Ferenc József elleni merénylet meghiúsulása emlékére 

1853 sz. n. 68. gazd.sz. 4 nyomtatvány, 4 példány 

 Főpénztárnoki jelentés a város kintlevőségeiről 1853 704 71. gazd.sz. 5  
 Főpénztárnoki jelentés a város fizetési kötelezettségeiről 1853 705 69. gazd.sz. 1  
 Főpénztárnok heti jelentése 1853 954  1 március 26-április 2. 
 Felterjesztés a fsz.bíróhoz a kórházban elhalt katonák temetési 1853 976  1  
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költségeinek fedezéséről 
3. doboz Alsóvárosi lelkész, prépost, kanonok Ribiánszky Józsefnek írt 

levél és Müller Mihály plébános levele a polgármesternek a 
szegények számára gyűjtött pénz elosztásáról 

1853 980  2  

 Jelentés a főszolgabírónak arról, hogy Krenedits Antal a ta-
nácsülésen megsértette Mitterhoffer Antalt 

1853 982  1  

 Varázséji Gusztáv kéri díjnoki fizetésének utalványozását 1853 1004 84. gazd.sz. 2  
 A főszolgabíró havonta kéri a járásbíróságtól a megbüntetettek 

névjegyzékét 
1853 1005  1  

 Acsay Vince és Schwartz Krisztián, a “Tigris”  vendégfogadó 
bérlői engedélyt kérnek bálok rendezésére 

1853 1014  2 német ny. irat 

 Kincstári épületek kimutatása a főszolgabíró számára 1853 1019  2  
 Főpénztárnok heti jelentése 1853 1039  1 április 2-9. 
 A “Dom Miguel” Cs. Kir. 39. gyalogezredbeli Schmidt Alajos 

családi viszonyairól Makay Imre tanácsnok által tett jelentés a 
parancsnokság megkeresésére 

1853 1059  4 a megkeresés német nyelven 

 Paszternák István szabólegény és katona családi viszonyairól 
Makay Imre tanácsnoktól a polgármesternek és a főszolgabíró-
nak tett jelentés 

1853 1060  4  

 Novák József gombkötő legény és katona családi viszonyairól 
Makay Imre jelentése a főszolgabírónak 

1853 1061  3  

 Buda sz. kir. főváros megkeresése Kampfman István hadköte-
lezett vándorló molnár legény hazautasítására 

1853 1067  3 német ny. megkeresés és ma-
gyar fordítása 

 A fogyasztási adó bérlőjétől elvett tábla és pecsét tárgyában tett 
jelentés a főszolgabírónak 

1853 1077  3  

 Jelentés a főszolgabíró pecsétjének 10 db vándorkönyvhöz való 
felhasználásáról 

1853 1104  2  

 A város elküldi a főszolgabírónak  rendeltetési helyre való to-
vábbítás céljából a Póta helységbeli (Moson vm.) izraelita fele-
kezetűek roskadt templomának felépítésére gyűjtött adományt 

1853 1106  3  

 Jelentés a főszolgabírónak a budapesti kerületi kereskedelmi- 1853 1115  2  
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és iparkamarák számára készült szabályzatnak a helybéli ke-
reskedőkkel történt ismertetéséről 

3. doboz Maizner Móric és Kardos Pál hadi kártérítés elutasításáról és a 
felek kiértesítéséről tett jelentés a főszolgabírónak 

1853 1118  3  

 Farkas Rudolf váci születésű egyén családi viszonyairól a ka-
tonai parancsnokság megkeresésére jelentés a fsz.bírónak 

1853 1120  5 parancsnokság német ny. leve-
le 

 Grosz Farkas szatócs elismert hadi kárának megtérítéséről a fő-
szolgabírónak tett jelentés 

1853 1121  1  

 Mikolovits András katonaköteles felmentési kérelmét a csatolt 
okmányokkal megküldi a város a főszolgabírónak 

1853 1122  3 melléklet német ny. 

 Együd István református lelkész Prunner Antal tanácsnok ellen 
benyújtott panaszos folyamodványáról jelentés a fsz.bírónak 

1853 1129  3  

 Főpénztárnok heti jelentése 1853 1133  2 április 9-16. 
 A Váci Cs. Kir. II. osztályú járásbíróság megküldi a polgár-

mesteri hivatalnak az április 1-jével bezárólag börtönbe került 
váci lakosok névjegyzékét 

1853 1156  2  

 Meisner Móric kéri a tanácstól az izraelita község által kiadott 
bizonyítványa megerősítését 

1853 1157  2  

 A városi tanács megyefőnöki rendeletre megküldi a főszolgabí-
rónak a hatósága alatt lévő középületekről és bérbe vett épüle-
tekről készített kimutatást 

1853 1159  3  

 Katonák elszállásolása ügyében az uradalmi kormányzó kérvé-
nyét továbbítja a város a főszolgabírónak 

1853 1164  1  

 Bujakórról szóló nemleges jelentés a főszolgabírónak 1853 1180  3  
 Főpénztári kimutatás az 1850-1851. évi országos adóról és heti 

jelentés a bevételekről és kiadásokról 
1853 1188  2  

 Adópénztári kimutatás az 1851-1852. évi országos adóról 1853 1189  1  
 Adópénztári kimutatás az előbbi évekrőli restanciákról és az 

1850-1852. évi adók állapotáról 
1853 1190  1  

 Farkas József hentes céhbe való felvételéről jelentés a főszol-
gabírónak 

1853 1191  1  



V. 441-c 19 

Raktári 
egység sor-

száma 
Az irat tárgya Év Iktatószám Egyéb szám Fólió Megjegyzés 

3. doboz Krenedits Antal nyilatkozata a fogyasztási adó haszonbérletéről 
folyt vitában elhangzottakról 

1853 1195  2  

 Városi hadnagy jelentése a gyanús egyének összeírásáról 1853 1223  1  
 Városi hadnagy jelentése a főszolgabírónak a gyanús szemé-

lyek összeírásáról, valamint Tajthy Ferenc főesperes igazoló 
levele kocsisáról, Dévaj Józsefről 

1853 1224  3  

 Szőke Józsefnek Nagy Ferenc elleni panaszlevele és Vadas Pál 
erről szóló nyilatkozata a polgármesterhez 

1853 1237  4  

 Szemerédy Józsefnek kiadott vándorlevél ügyében Pruner An-
tal céhmester igazoló irata alapján tett jelentés a fsz.bírónak 

1853 1253  3  

 Balogh Gergely megváltott katonakötelesről polgármester és 
főszolgabíró levélváltása 

1853 1255  2  

 Jelentés a fsz.bírónak a v. hadnagy beszámolója alapján arról, 
hogy a városbeli kereskedők nem árulnak lőport 

1853 1267  2  

 Járásbíróságnak írott levél a kivetett adó megfizetése nélkül el-
adott ingatlanokról 

1853 1268  1  

 A polgármester Makay Imre tanácsos feljegyzése alapján írt je-
lentése a főszolgabírónak Keckó Józseftől beszedett bélyeg bír-
ságról 

1853 1269  2  

 Káptalan-Vác v. tanácsának írt levél néhai Kosterny Ferenc 
közvitéz hátrahagyott vagyonának kezeléséről 

1853 1278  1  

 Heti főpénztári jelentés 1853 1279  1 április 23-30. 
 A folyó évben eszközölt újoncozásról készített kimutatás visz-

szaküldése a főszolgabírónak 
1853 1282  2 a kimutatás német nyelven 

 A tanácsi ügykezelésre és a tisztviselők munkájára vonatkozó 
igazoló jelentés a főszolgabírónak 

1853 1296  5  

 Városi hadnagy jelentése Hlavatska Mária szolgáló magavise-
letéről 

1853 1297  1  

 A Siketnéma Intézet igazgatójától tájékoztatás kérése főszolga-
bírói utasítás alapján 

1853 1298  1  

 Az országos katonai és polgári kormányzó fogyasztási adóról 1853 1301  2  
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szóló rendeletének a haszonbérlővel való ismertetéséről jelen-
tés a főszolgabírónak 

3. doboz A mészárszékek haszonbérletének legutóbbi árverezéséről je-
lentés a Pest Városi Árszabályzó Bizottmánynak 

1853 1313  1  

 Krivánszky Pálnak Pest, Nógrád és Hont megyékre szóló útle-
vél kiadását javasolja a polgármester, a főszolgabíró ráiratában 
vándorkönyv kiadását rendeli el 

1853 1319  1 P. Vác v. viaszpecsétjével 

 Szentendre város jegyzői hivatala a polgármesterhez írt levél-
ben kövezőket kér 

1853 1334  2 Szentendre mezőváros viasz-
pecsétjével 

 Villámcsapásról szóló jelentés a főszolgabírónak 1853 1354  1  
 A Siketnéma Intézet igazgatójának nyilatkozata a főszolgabíró 

érdeklődésére arról, hogy az intézetből senki nem szökött meg 
1853 1356  3 az intézet viaszpecsétjével 

 Heti főpénztári jelentés 1853 1361  2 április 30-május 7. 
 Polgármester jelentése a v. hadnagy beszámolója alapján a fő-

szolgabírónak arról, hogy sem Hevér Pál, sem anyja nem váci 
lakosok, illetve illetőségűek 

1853 1362  2  

 Id. és ifj. Kováts Ferenc (vagy K. István és fia, Károly) cserép-
rakó iparosok az ács ipartestületbe való felvételüket kérik, a 
polgármester az ács iparosok nyilatkozata alapján írt jelentésé-
ben nem javasolja az engedély megadását 

1853 1366  3  

 A mészárszékek kibérlése alkalmával vezetett árverési jegyző-
könyv és a befizetett összegek elszámolásának felterjesztése a 
főszolgabíróhoz 

1853 1374  1  

 Monszpart József katonaköteles mentességének igazolása 1853 1376  1  
 Pruner Antal tanácsnok és céhbiztos értesítése arról, hogy fel-

sőbb rendelet alapján a csizmadia és szitás iparos legények 
vándorkönyve útlevélnek tekintendő 

1853 1384  1  

 Kimutatás a község területén vágott és eladott marhákról a fő-
szolgabírónak címzett kísérőlevéllel 

1853 1386  3 a kimutatás német nyelven 

 A főszolgabírónak tett vizsgálati jelentés Hültl Móric felügye-
let alatt álló megkegyelmezett engedély nélküli eltávozásáról a 

1853 1388  1  
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Somogy megyei Jokó községből, családjával Vácra kívánva le-
telepedni 

3. doboz Tűzkár esetén a mentést végzők díjazásáról polgármester és fő-
szolgabíró levélváltása 

1853 1389  2  

 Vác v. közönsége részéről az adópénztárba befizetett összegek-
ről szóló nyugták felterjesztése a főszolgabíróhoz 

1853 1394  1  

 Főpénztári heti jelentés 1853 1412  2 május 7-14. 
 Hornyák János katonaköteles családi viszonyairól polgármester 

és főszolgabíró levélváltása 
1853 1436  2  

 Kmet József és Pintér János katonai felavatása tárgyában Pest 
v. újonc állító bizottmányának megkeresését a polgármester 
felterjeszti a főszolgabírónak 

1853 1441  3  

 Felügyelet alatt álló egyének részére kiadandó út- vagy menet-
levelekről szóló megyei rendelet tárgyában a főszolgabírónak 
írt levél 

1853 1450  2  

 Megyei számvevői hivatalnak megküldendő közös ispánsági 
számadások megkérése a püspöki uradalom levéltárából a fő-
szolgabíró részére 

1853 1470  2  

 A nemzetőröknek 1848-ban készített lábbelik árát követeli a 
csizmadia céh, a városi pénztárból történő kifizetésének enge-
délyezését kéri a város a főszolgabírótól 

1853 1473  1  

 Kurucz József hadköteles adatairól szóló jelentés szabad kir. 
Buda főváros tanácsának megkeresésére 

1853 1474  4 a megkeresés német ny. 

 Csere József molnár legénynek a városból való kitiltásáról ki-
hallgatási jegyzőkönyv, a molnár céh nyilatkozatai és polgár-
mester jelentése a főszolgabírónak 

1853 1475  12  

 Főpénztári heti jelentés 1853 1485  1 május 14-21. 
 Az izraelita iskolai alapítvány alaptőkéjének befizetéséről Pau-

er József tanácsnok jelentését a polgármester felterjeszti a fő-
szolgabíróhoz 

1853 1487  3  

 A katonai zsoldokkal kapcsolatos visszaélésekről Regele Kár- 1853 1525  2  
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oly v. hadnagy jelentésének felterjesztése a főszolgabíróhoz 
3. doboz Strober János városi seborvos jegyzéke az általa kezelt megse-

besített egyénekről és kérelme az ennek alapján a tanács által 
megítélt díjak kifizetése iránt, felterjesztés a fsz.bíróhoz, mel-
lékelve az ide vonatkozó tanácsülési jegyzőkönyvi kivonatok 

1853 1526  10  

 Sperger Ignác besorozott felmentése iránt beadott kérelméről 
jelentés a főszolgabírónak 

1853 1541  1  

 Főpénztári heti jelentés 1853 1546  2 május 21-28. 
 Helytartótanácsi rendelet nyomán felállított közös árszabályozó 

bizottmány által kiadott június hóra szóló hús-árszabás 
1853 1554  1 nyomtatvány, Pest v. jegyzői 

hivatala papírfelzetű pecsétjé-
vel 

 A főszolgabíró havi jelentést kér a polgármestertől a tiszti fel-
ügyelet alatt állókról, különösen Zámbelly Lajosról és a forra-
dalom előtti tartózkodási helyeiről 

1853 1570  2  

 Főpénztári heti jelentés 1853 1591  1 május 28-június 4. 
 Braunstock János kőfaragó legény erkölcsi bizonyítványt kér 1853 1594  3  
 Bíró Mátyás erkölcsi bizonyítványt kér 1853 1598  1  
 A tiszti felügyelet alatt álló Zámbelly Lajosról jelentés a fő-

szolgabírónak 
1853 1600  1  

 A ferencrendi atyák szénát kérnek a városi tanácstól 1853 1601 131. gazd.sz. 2  
 Majer József igazolást kér és kap arról, hogy a Seminarium u. 

99. sz. alatti ház birtokosa 
1853 1605  3  

 Az anyakönyvezésről szóló helytartósági rendelet végrehajtásá-
ról jelentés a főszolgabírónak 

1853 1622  1  

 A fogyasztási-adó köteles tárgyakra kivetendő pótadóra vonat-
kozó jelentés kérése és a város válasza a főszolgabírónak 

1853 1630  2  

 A 32. gyalogezred parancsnokságának Racskay Sándor közvi-
téz örökségére vonatkozó megkeresését a Káptalannak, a va-
gyon kezelőjének küldi meg a város 

1853 1633  1  

 A letartóztatottak nemük szerint elkülönített börtönbe zárásáról 
jelentés a főszolgabírónak 

1853 1642  1  
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3. doboz A Dunából kifogott Jakits György holtteteméről tett hadnagyi 
jelentés megküldése a főszolgabírónak 

1853 1652 143. gazd.sz. 1  

 Az adópénztári vizsgálatról jelentés 1853 1660  2  
 Főpénztári heti jelentés 1853 1699  1 június 11-18. 
 Főpénztári heti jelentés 1853 1727  1 június 4-11. 
 Főpénztári vizsgálatról Pruner Antal tanácsnok jelentése 1853 1729 153. gazd.sz. 2  
 Polgármester jelentése a fsz.bírónak a városi pénztár kiürült ál-

lapotáról, kimutatás az 1852. évi bevételekről és kiadásokról 
1853 1735 163. gazd.sz. 6  

 Izraelita kereskedők szombati nyitva tartással kapcsolatos ké-
relmének felterjesztése a főszolgabíróhoz 

1853 1738  1  

 A püspöki uradalom pénztárától a városi tanácsnak a kisebb 
haszonbérletek fizetésére vonatkozó felhívás 

1853 1772 162. gazd.sz. 2 az uradalom papírfelzetű pe-
csétjével 

 K. Vác tanácsa kéri P. Vác tanácsától a közös költségekre elő-
legezett pénzösszegekről készített számadást 

1853 1784 171. k.ül.sz. 2  

 Pest-Pilis megye Cs. Kir. Főnöke értesíti Vác v. közönségét, 
hogy a király elfogadta a merényletből való megmenekülése 
alkalmával kinyilvánított szerencsekívánatokat 

1853 1855 108. k.ül.sz. 2 Pest-Pilis vm. papírfelzetű pe-
csétjével 

 A Váci Cs. Kir. Járásbíróság főtörvényszéki leiratra hivatkozva 
figyelmezteti a várost, hogy az árvaellátást árvabizottmányra 
köteles bízni egy 1851-ben kiadott igazságügy-minisztériumi 
utasítás alapján 

1853 1874 178. gazd.sz. 4 a járásbíróság viaszpecsétjével 

 A v. hadnagy jelentése “Kovács Imre, Varga Antal, Béres Imre, 
Füzik, Vladár és Vámos nevezetű rakoncátlankodó csizmadia 
legények” szabadon bocsátásáról büntetésük letöltése után 

1853 2177  1  

 A Pesten felállított közös árszabályozó bizottmány hús-
árszabása szeptember hóra 

1853 2289  1 nyomtatvány, Pest v. jegyzői 
hivatala papírfelzetű pecsétjé-
vel 

 A közös ispánsági számadásról választmány felterjesztése a fő-
szolgabíróhoz a két városi tanács jelentésével 

1853 2334  5  

 Október havi hús-árszabás 1853 2543 208. gazd.sz. 1  
 Polgármester felterjesztése a főszolgabíróhoz a Szent Ferenc 1853 2819 200. gazd.sz. 3 Pest v. jegyzői hiv. papírf. 
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rend kérelme folytán megerősítendő dunai kőfalra megajánlott 
segítség jóváhagyása tárgyában 

pecs. 

3. doboz Városi sörház engedélyezési iratai — kérelem a főszolgabíró-
hoz, járásbírósághoz, telekkönyvi végzés, Bubla Ágoston ura-
dalmi igazgató nyilatkozata, helytartósági iratok, szerződés, 
haszonbérleti szerződés, törvényszéki végzés 

1853 sz. n. 241. gazd.sz. 34 latin, német és magyar nyelvű 
iratok, Pest Kerületi Cs. Kir. 
Telekkönyvi Járás viaszpecsét-
je 

 A városi pénztár javára eladatni rendelt Guoth Gábor-féle javak 
árverezésének iratai — választmányi határozat, Guoth Gábor 
nyilatkozata, Pruner Antal gondnok jelentései, ingatlanok ér-
tékbecslése, Palik Mátyás bíró, Hier Ferenc aljegyző és a pol-
gármester jelentése a főszolgabírónak, árverési hirdetmény 

1853 2865 222., 244. 
gazd.sz. 

28  

 Megyei főnöknek és a főszolgabírónak küldött felterjesztés a 
kisebb királyi haszonbérletekről 

1853 2913 242. gazd.sz. 6  

 Póder István káptalani uradalmi jegyző hűtlen kezelése miatt 
elveszett letéti összegek pótlására Káptalan-Vác elöljárói ellen 
hozott járásbírósági végzés megküldése a Pest megyei törvény-
szék elnökének, Eötvös Józsefnek 

1853 sz. n.  2  

 Guoth Gábor vagyonával kapcsolatos iratok 1853-
1854 

sz. n.  20 a legelső iratok iktatószám: 
293/1853. 

4. doboz Roskoványi Ágoston váci püspök levele a tanácshoz a szegé-
nyek intézetéről készítendő kimutatásról 

1854 39  2  

 Ertl Mária nyugtája 1 forint 15 krajcárról, melyet Pruner Antal-
tól vett fel Guoth Gábor borának lefejtéséhez 10 szál gyertya és 
11 db einslag ára fejében 

1854 144  1  

 Csendőrtiszti szálláson szalmazsákok és székek kijavítására 6 
forint 45 krajcár elszámolása 

1854 sz. n.  2  

 Úrbéri birtokosok nyilatkozata a csörögi és derecskei rétekről 1854 sz. n.  2  
 A felsővárosi plébánia épületének átalakítása — Roskoványi 

Boldizsár püspöki uradalmi kormányzó levele a polgármester-
hez, polgármester válaszlevele, püspöki és káptalani uradalmi 
közös ülés jegyzőkönyve, polgármesteri hivatal levele az ura-

1855 925  12  
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dalmi kormányzóhoz, uradalmi kormányzó levele a püspöki és 
a káptalani tanácshoz, német és magyar nyelvű költség-
összesítés 

4. doboz Püspöki uradalmi kormányzó levele a városi tanácshoz a ki-
sebb királyi haszonbérletek megújításáról 

1855 1117  2 Váci Püspöki Uradalom viasz-
pecsétjével 

 Rigler Ferenc főpénztárnok kéri, rendelje el a tanács a csörögi 
és derecskei rétekért járó haszonbér fennmaradó részének befi-
zetését 

1855 1124  1  

 A volt katonai nevelőintézet szerződése 1855 1624  4 német ny., P. Vác pecsétjével 
 Nagykáta, Ráckeve és Vác mezővárosokban tartott országos és 

heti vásárokra megállapított helypénzek árszabálya 
1855 sz. n. 37. gazd.sz. 1 nyomtatvány, május 6. 

 A Váci Káptalan elleni végrehajtási ügyben a kerületi törvény-
szék utasítása és a Monori járási főszolgabíró jelentése 

1855 sz. n.  5  

 Kimutatás Vác város úrbéri tartozásairól 1855 sz. n.  4 német ny. 
 Domaniczky Antal árverés útján vásárolt háza állapotát utólag 

panaszolja 
1856 1330  3 színezett helyszínrajz mellé-

kelve 
 Érsekújvár v. tanácsa a meg nem adóztatott, raktárakat fenntar-

tó gabonakereskedőkkel szembeni eljárás mikéntjéről érdeklő-
dik 

1856 3419  4 Érsekújvár szabad kir. v. papír-
felzetű pecsétjével 

 Mároky János gondnok értesítése a gondnokolt Tarjányi Anna 
egészségi állapotáról 

1856 sz. n.  1 július 31. 

 Schmidt Ferenc tát(h)i bíró levele a tanácshoz Kirchtner nevű 
egyén felkutatására bírság behajtása céljából, hátiraton Regele 
hadnagy közli, hogy nem találta fel nevezettet 

1857 874  1  

 Főszolgabíró körlevele a Zsófia főhercegnő haláláról Albrecht 
főherceg által írt levélnek a nép előtt való felolvasásáról 

1857 sz. n.  1 június 16. 

 Patkányi András letelepedésével kapcsolatos iratok 1857 4538  9 Rosenberg város papírfelzetes 
pecsétjével, Vadkert város pe-
csétjével, több bélyegzővel és 
15 és 30 krajcáros bélyegekkel 

 Tanfelügyelőnek írt levél a tanárok városi közpénztárból törté- 1858 217  2  
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nő fizetéséről 
4. doboz A város köszönti az uralkodó párt a trónörökös születése al-

kalmából, a polgármester hálaadó misére hívja a képviselőket 
1858 3898  4  

 A püspöki és a káptalani uradalom és Káptalan-Vác v. tanácsá-
nak levélváltása a sörház haszonbérlőjének visszaéléseiről 

1858 4422  6  

 Serédy Károly főpénztáros felterjesztése a polgármesteri hiva-
talhoz, az 1857-1858. évi számadásról, okmányok csatolásával 

1858 6172  9 P. Vác v. tan. 3 db (1 db sérült) 
viaszpecsétje, 1 db kispecsétje 

 A városban működő négy temetkezési egylet egyesülése — fő-
szolgabíró utasításai, temetkezési egyletek kérvényei a megyei 
főnökhöz, alakítandó egylet tagjainak tárgyalási jegyzőkönyve, 
felterjesztés a főszolgabíróhoz 

1858 6370  24  

 Együd István református lelkész által kiadott bizonyítvány ar-
ról, hogy Tóth József közvitéz a 9. huszárezredből és jegyese, 
Fábián Julianna a református egyház tagjai és istentiszteleten 
rendszeresen megjelennek 

1858 9136  1 A Váci Ref. Egyház 1784. évi 
viaszpecsétjével 

 Főszolgabíró körlevele az 1859. I. félévi közmunka váltság be-
fizetésének elrendeléséről 

1859 1120  1  

 Hermann József kanonok bejelentése a volt Zimmermann – 
féle házban megkezdett építkezésről 

1859 2649  6  

 Gombási szőlőhegyen lévő híd javítása — jelentés a főszolga-
bírónak, megyei hivatal leirata, költségvetések, K. Vác taná-
csának jelentése a főszolgabíróhoz, tervrajzok 

1859 5429  28 német ny. megyei leirat és 
költségvetés német ny. bélyeg-
zővel, Alois Cacciari mérnök 
tervei 

 A fsz.bíró értesíti Barna (Braun) Gábor kereskedőt iparenge-
délyének helytartósági osztály általi jóváhagyásáról 

1859 sz. n.  1 augusztus 

 A városi kórházi alapba történő befizetéseket elrendelő ira-
tok és alapirataik 

1855-
1858 

    

 Pokorni Vince bírságáról főszolgabíró határozata 1855 sz. n. 4. pénztári sz. 1 október 5. 
 Regele Károly v. hadnagy ellennyugtája bírsági pénzekről 1855 sz. n. 5. p.sz. 1 október 25. 
 Kozma János és Török István bírságáról fsz.bíró határozata 1855 3478 6. p.sz. 1  
 Regele v. hadnagy ellennyugtája beszedett bírságokról 1856 sz. n. 7. p.sz. 1 március 17. 
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4. doboz Krezsák György szegényalapba fizetett bírságáról polgármester 
határozata 

1856 1260 8. p.sz. 1  

 Schulcz Benedek szegényalapba fizetett bírságáról főszolgabíró 
határozata 

1856 1311 9. p.sz. 1  

 Gressner Antal bírságáról polgármester határozata 1856 1522 10. p.sz. 1 német ny. irat, polgármester 
magyar ny. ráiratával 

 Kohn Jakab pincér záróra túllépés miatti bírságáról Vohl Jakab, 
K.-Vác bírájának levele P.-Vác főpénztárnokához 

1856 sz. n. 11. p.sz. 1 április 29. 

 Szutréli Péter vaskereskedő letelepedési engedélye 1855 3344 12. p.sz. 1 A letelepedési engedélyekről 
tanácsülési jegyzőkönyvi kivo-
nat és főszolgabírói határozat, 
a kórházi alapba való utalásról 
a hátiraton vagy ráiraton pol-
gármesteri utasítás 

 Brill Jakab, a “Zöldfa” uradalmi kocsma haszonbérlőjének lete-
lepedési engedélye 

1856 468 13. p.sz. 1  

 Morgenstern Mandl sapkakészítő letelepedési engedélye 1855 987 14. p.sz. 1  
 Rotipal József cipész mester letelepedési engedélye 1855 2787 15. p.sz. 1  
 Kovács Imre csizmadia legény letelepedési engedélye 1856 sz. n. 16. p.sz.,  

89. tan. ül.sz. 
1  

 Péter Gergely letelepedési engedélye 1855 3342 17. p.sz. 1  
 Csőgli Mátyás és Kareczky Ferenc vágómarha tilos árulásáért 

kiszabott bírságáról főszolgabíró határozata 
1856 2646 18. p.sz. 1  

 Spitzer Jakab letelepedési engedélye 1856 2035 19. p.sz. 2  
 Rothauser Salamon kereskedő letelepedési engedélye 1856 1705 20. p.sz. 2  
 Lővinger Ábrahám terménykereskedő és a “Zöldfa” kocsma 

alhaszonbérlője letelepedési engedélye 
1856 1530 21. p.sz. 2  

 Lővi Márton pálinka- és sermérő letelepedési engedélye 1856 1895 22. p.sz. 1  
 Szabó József szitás legény letelepedési engedélye 1856 1860 23. p.sz. 2  
 Teknyős István által ellopott 3 pléh kanál ára 15 krajcár sze-

gényalapból kórházi alapba átutalása 
1856 3094 24. p.sz. 1  
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4. doboz Főszolgabírói nyílt rendelet másolata a kunszentmiklósi jegy-
ző, Szigligethy László és a bíró megbüntetéséről, Nógrády Já-
nos hivatalszolga jelentése a pénz beszedéséről, hátiraton a fő-
szolgabíró és a polgármester utasítása 

1856 41 25 3  

 Nagy István asztalos legény letelepedési engedélye 1856 514 26. p.sz. 2  
 Beischl Károly kávéház nyitási és kávéfőzői engedélyéről fő-

szolgabírói határozat 
1856 3142 27. p.sz. 1  

 Schuller József letelepedési engedélye 1856 1707 28. p.sz. 1  
 Gutfreund Leopold alsópenci kocsmáros zene-engedély díjáról 

főszolgabíró határozata, polgármester utasítása 
1856 3215 29. p.sz. 1  

 Izraelita ifjúság zene-és táncengedély díjáról fsz.bírói végzés 1856 3989 30. p.sz. 1  
 Teknyős Márton piaci kihágásért kiszabott büntetésének befi-

zetéséről nyugta és ellennyugta 
1856 sz. n. 31. p.sz. 1 október 28. 

 Mnixler Jakab szabó legény letelepedési engedélye 1856 2260 32. p.sz. 2  
 Gerény István molnár legény letelepedési engedélye 1856 4176 33. p.sz. 2  
 Kumorek Mihály napszámos letelepedési engedélye 1856 3487 34. p.sz. 2  
 Posonyi Katalin bírságáról föszolgabírói végzés 1856 4373 35. p.sz. 1  
 Baranek Antalné, sz. Neuman Franciska Básti János ellen el-

követett becsületsértési kihágása miatt kirótt büntetéséről fő-
szolgabírói határozat 

1856 4374 36. p.sz. 1  

 Turi János kihágási bírságáról főszolgabírói határozat 1856 4376 37. p.sz. 1  
 Nagy Máriának Verner Adolf elleni becsületsértési kihágási 

bírságáról főszolgabíró levele a polgármesterhez 
1856 7375 38. p.sz. 1  

 Gutfreund Lipót alsópenci táncengedély díjáról főszolgabírói 
határozat és polgármester utasítása 

1856 4449 39. p.sz. 1  

 Vitt Manó kereskedő letelepedési engedélye 1856 4402 40. p.sz. 1  
 Nyári Ferencre Veszelovszky János elleni, zálogolás alkalmá-

val elkövetett szóbeli sértés miatt kiszabott büntetésről főszol-
gabírói határozat 

1856 3419 41. p.sz. 1  

 Budai Sámuel bírságáról fsz.bíró levele a polgármesterhez 1856 4691 42. p.sz. 1  
 Mester Mária bírságáról polgármesternek címzett főszolgabírói 1857 330 44. p.sz. 1  
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levél másolata 
4. doboz Szabó János mészáros legény kihágásért kiszabott büntetéséről 

főszolgabíró határozata 
1857 276 45. p.sz. 1  

 Rádi György csizmadia legény letelepedési engedélye 1857 117 46. p.sz. 2  
 Kovács Sándor “újmagyar zenész” letelepedési engedélye 1856 3624 47. p.sz. 2  

 Patkányi András rézműves letelepedési engedélye 1856 4538 49. p.sz. 1  
 Katona István csizmadia mester letelepedési engedélye 1857 199 50. p.sz. 1  
 A molnár céh tagjaira kirótt büntetésről fsz.bíró határozata 1857 441 51. p.sz. 2  
 Reiner Antal letelepedési engedélye 1857 546 52. p.sz. 2  
 Braun Dávid Subert Sámuel elleni becsületsértésért kiszabott 

büntetéséről főszolgabíró levele a polgármesterhez 
1857 528 53. p.sz. 1  

 Balla József letelepedési engedélye 1857 192 54. p.sz. 1  
 Túri János, Keszeg András és Kovács István kihágásért kisza-

bott büntetéséről a polgármester utasítása 
1857 689 55. p.sz. 1  

 Morlin Zsigmond, mint a bált adó váci fiatalság pénzkezelője a 
bevételből fennmaradt összeget felajánlja a kórházi alapnak a 
polgármester jóváhagyásával 

1857 690 56. p.sz. 2  

 Reisman Luis nosztrai (Márianosztra) lakos piaci tilalom áthá-
gása miatti büntetéséről a v. hadnagy jelentése alapján polgár-
mester utasítása 

1857 691 57. p.sz. 1  

 Hajnal Péter csizmadia letelepedési engedélye 1857 558 58. p.sz. 2  
 Rajágh József szabólegény letelepedési engedélye 1857 613 59. p.sz. 2  
 Roger Sámuel szabólegény Pézl Antal alcéhmester elleni sérté-

sért kirótt büntetéséről főszolgabíró határozata 
1857 1339 60. p.sz. 1  

 Meltzner János és felesége által fizetett 2 forint kórházi alapba 
utalását elrendelő főszolgabírói határozat másolata 

1857 1306 61. p.sz. 1  

 Teknyős Mártonné, sz. Szakatits Rozália bírságáról főszolgabí-
rói határozat másolata 

1857 1307 62. p.sz. 1  

 Friedman Moyzes letelepedési engedély díjáról Káptalan-Vác 
v. bírájától P. Vác v. polgármesterének írt levél másolata 

1857 1657 63. p.sz. 1  

 Jungl Márton húsvágási engedélyéről fsz. bíró határozata 1857 1604 64. p.sz. 1  
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4. doboz Pintér Dániel húsvágási engedélyéről fsz.bíró határozata 1857 1605 65. p.sz. 1  
 Lents Ferenc húsvágási engedélyéről fsz.bíró határozata 1857 1606 66. p.sz. 1  
 Vadkerti István húsvágási engedélyéről fsz.bíró határozata 1857 1602 67. p.sz. 1  
 Holdampf János húsvágási engedélyéről fsz.bíró határozata 1857 1603 68. p.sz. 1  
 Steiner Izrael kihágási bírságáról fsz.bírói határozat 1857 1838 69. p.sz. 1  

 Káptalan-Vác levele Püspök-Váchoz Forgó Antal csizmadia 
céhbe történt felvételének díja ügyében 

1857 1933 70. p.sz. 1 német nyelvű irat 

 Halmisek Mihály büntetéséről szolgabírói hivataltól polgár-
mesteri hivatalnak írt levél másolata 

1857 2087 71. p.sz. 1  

 A váci izraelita hitközség által 200 forint kórházi alapba való 
befizetéséről főszolgabíró határozata 

1857 sz. n. 72. p.sz. 1 német ny. irat 

 Valter József Cacciari Alajosné elleni pere költségének kórházi 
alapba fizetéséről a szolgabírói hivataltól és a főszolgabírótól a 
polgármesteri hivatalnak írt levelek 

1857 2254 73. p.sz. 3  

 Heinzman Károly pénzbírságáról főszolgabírói határozat 1857 2464 75. p.sz. 1 német ny. irat 
 Tempesz József bírságáról főszolgabírói határozat 1857 2463 76. p.sz. 1 német ny, irat 
 Freund József becsületsértési kihágási bírságáról fsz.bírói hat. 1857 2467 77. p.sz. 1  
 Vainer Ignác bírságáról főszolgabírói határozat 1857 2653 78. p.sz. 1 német ny. irat 
 Gutfreund Lipót alsópenci kocsmáros sikkasztási kihágásért ki-

rótt bírságáról főszolgabírói határozat 
1857 2879 79. p.sz. 1  

 Vaisz Bernard bírságáról főszolgabírói határozat 1857 3055 80. p.sz. 1  
 Gutfreund Leopold alsópenci kocsmáros engedély nélküli ze-

nemulatság miatti pénzbírságáról fsz.bírói határozat 
1857 3145 81. p.sz. 1  

 Hramaszta Ferenc mészáros legény kihágási bírsága 1857 3327 82. p.sz. 1  
 Hramaszta Ferenc bírságáról főszolgabírói határozat 1857 3327 83. p.sz. 1  
 Otta Vencel posztókereskedő letelepedési engedélye 1857 637 84. p.sz. 2  

 Krenedits Mihály Ábrahám János elleni becsületsértés miatti 
per költségének befizetéséről főszolgabíró levele a polgármes-
teri hivatalhoz 

1857 3540 85. p.sz. 1  

 Fürst Péter savanyúvíz engedély nélküli árusításáért kirótt bír-
ságáról főszolgabírói határozat 

1857 3769 86. p.sz. 1  



V. 441-c 31 

Raktári 
egység sor-

száma 
Az irat tárgya Év Iktatószám Egyéb szám Fólió Megjegyzés 

4. doboz Deutsch Fülöpnek Paskusz, sz. Fischer Rozália felperes elleni 
felülvizsgálati költsége befizetéséről fsz.bíró határozata 

1857 3784 87. p.sz. 2  

 Reiner Vencel kőműves legény letelepedési engedélye 1857 2212 88. p.sz. 2  
 Kaufman Ignác letelepedési- és sapka készítési engedélye 1857 3740 89. p.sz. 2  
 Schechter Jakab letelepedési- és szesz árusítási engedélye 1857 2901 90. p.sz. 2  
 Schwarcz Lázár zsibárus letelepedési engedélye 1857 3609 91. p.sz. 2  

 Goldberger Guttman kereskedő letelepedési engedélye 1857 3228 92. p.sz. 2  
 Kohlman Károly épületfa kereskedői engedélyért fizetett ösz-

szeg kórházi alapba utalásáról tanácsülési jkv. kivonata 
1857 3227 93. p.sz. 2  

 Rozenczveig Simon kihágási bírságáról fsz.bírói határozat 1857 4049 94. p.sz. 1  
 Jeszenszky István húsvágási engedélyéről fsz.bírói határozat 1857 3346 95. p.sz. 2  
 Schubert Lázár húsvágási engedélyéről fsz.bírói határozat 1857 3345 96. p.sz. 2  
 Müller Simon fegyvertartási kihágásért kirótt bírságáról fő-

szolgabíró határozata 
1857 sz. n. 97. p.sz. 1  

 Rogal Sámuel letelepedési engedélye 1857 1574 98. p.sz. 1  
 Kollner Móric letelepedési engedélye 1857 219 99. p.sz. 2  
 Valec Antal a számára Lázár Istvántól és Nagy Ferenctől járó 

kártérítési összeg egy részét a kórházi alapnak ajánlja fel, en-
nek befizetéséről a fsz.bíró értesíti a polgármesteri hivatalt 

1857 sz. n. 100. p.sz. 1  

 A “Fehér Hajó” vendéglőben tartandó farsangi táncvigalmak 
engedélyezési díját fsz.bírói határozat alapján özv. Pintérné 
bérlő a kórházi alapba fizeti be 

1858 126 101. p.sz. 1  

 A Tarner József által befizetendő összegről fsz.bíró határozata 1857 5544 103 p.sz. 2  
 Kovács Katalin útleveléért a szécsényi szolgabírói hivatalnak 

megküldött és onnét visszaküldött összeg bevételezéséről ren-
delkezik a főszolgabíró 

1858 106 104. p.sz. 1 német ny. irat 

 Lesztyák Adolf csővári lakos által beszolgáltatott rossz puska-
cső eladásából befolyt összegről fsz.bírói határozat 

1858 104 105. p.sz. 1  

 Ifj. Bartos István kihágási bírságának bevételezéséről főszolga-
bírói határozat 

1858 360 106. p.sz. 1  

 Veres Mihály kihágási bírságáról főszolgabírói határozat 1858 359 107. p.sz. 1  
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4. doboz Üröm Imre tilos bormérésért kirótt bírságáról határozat 1857 5230 108. p.sz. 1  
 Klein András tilos bormérésért kirótt bírságáról főszolgabírói 

határozat 
1857 5230 109. p.sz. 1  

 Básti Mihály bírsága tilos bormérésért — fsz.bírói hat. 1857 5230 110. p.sz. 1  
 Sági János bírsága tilos bormérésért — fsz.bírói határozat 1857 5230 111. p.sz. 1  
 Tóth Ferenc tilos bormérésért kirótt bírságáról fsz.bírói hat. 

 
1857 5230 112. p.sz. 1  

 Mikolányi István tilos bormérésért kirótt bírságáról fsz.bíró 
hat. 

1857 5230 113. p.sz. 1  

 Kisújfalu és Kis Szent Miklós községek jegyzőjétől beszedett 
bírságról főszolgabírói határozat 

1858 1475 114. p.sz. 1  

 Schmidt Móric bírságáról főszolgabírói határozat 1857 5307 115. p.sz. 2  
 Ifj. Nyári Ferenc becsületsértésért kirótt bírságáról főszolgabí-

rói határozat 
1858 1983 116. p.sz. 1  

5. kötet  1852 1-2286   Iktatókönyv 
6. kötet  1854 1-2706   Iktatókönyv 
7. kötet  1855 1-4084   Iktatókönyv 
8. kötet  1856 1-5218   Iktatókönyv 
9. kötet  1857 1-5632   Iktatókönyv 

10. kötet  1858 1-6663   Iktatókönyv 
11. kötet  1859 1-4130   Iktatókönyv 
12. kötet  1849    Mutatókönyv A-Z 
13. kötet  1852    Mutatókönyv A-Z 
14. kötet  1853    Mutatókönyv A-Z 
15. kötet  1854    Mutatókönyv A-Z 
16. kötet  1855    Mutatókönyv A-Z 
17. kötet  1856    Mutatókönyv A-Z 
18. kötet  1857    Mutatókönyv A-Z 
19. kötet  1858    Mutatókönyv A-Z 
20. kötet  1959    Mutatókönyv A-Z 
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