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Administrative Information 
 
Access: No restrictions on access. 
 
Reproduction and Use:  According to the terms of the United States‐Hungary Agreement, personal  
data of an individual mentioned in the records must not be published sooner than 30 years following 
the death of the person concerned, or if the year of death is unknown, for 90 years following the 
birth of the person concerned, or if both dates are unknown, for 60 years following the date of issue 
of the archival material concerned.  "Personal data" is defined as any data that can be related to a 
certain natural person ("person concerned"), and any conclusion that can be drawn from such data 
about the person concerned. The full text of the Agreement is available at the United States 
Holocaust Memorial Museum Archives reference desk. 
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Preferred Citation:  RG‐39.008M, Personal Records of the Hungarian Ministry of Internal Affairs (MOL 
K 150 P), 1939‐1944. United States Holocaust Memorial Museum Archives, Washington, DC. 
 
Acquisition Information: Original records located in the Magyar Országos Levéltár (Hungarian 
National Archives), Budapest. The United States Holocaust Memorial Museum's International 
Archives Project purchased the microfilm from the Hungarian National Archives. The United States 
Holocaust Memorial Museum Archives received the microfilm in June 2006. 
 
Forms part of the Claims Conference International Holocaust Documentation Archive at the United 
States Holocaust Memorial Museum. This archive consists of documentation whose reproduction 
and/or acquisition was made possible with funding from the Conference on Jewish Material Claims 
Against Germany. 
 
Existence and Location of Originals:  The original records are held by Magyar Országos Levéltár, 
Bécsikapu tér 2‐4, Budapest H‐1014, Hungary, Phone: 011 361 225 2800; Email: 
gecsenyi@natarch.hu.  More information about this repository can be found at http://mnl.gov.hu/ 
 
Related  Materials:   
USHMM, RG‐52.000, Randolph Braham Collection;   
USHMM, RG‐39.007M, General Records of the Hungarian Ministry of Internal Affairs (MOL K 150); 
USHMM, RG‐39.013M, Selected Records Related to the Hungarian Jewish Communities. 
 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was  processed, see archives catalog 
at collections.ushmm.org for further information. 
Shipments of files: 1‐150 – received  
151‐195 – received 9/14/04 
196‐350 – received 1/5/05 
351‐650 – received 2/4/05 
651‐900 – received 3/2/05 
901‐1369 ‐ received 4/18/05 
 
Processing History:  Aleksandra B. Borecka, February 2014 
 
Scope and Content of Collection 
Records of Hungarian law enforcement authorities about extra‐judicial suppression of such activities 
as "spreading rumors," "anti‐state" or "anti‐Hungarian" statements, listening to British or Soviet 
radio broadcasts, "profiteering," "hoarding," sheltering Jewish fugitives, providing the latter with 
false papers, bribing officials, "vagrancy," prostitution, "miscegination," and so on. Measures 
included not only arrest and incarceration, but house arrest, restrictions on use of telephones and 
postal services, banishment from particular places, forbidding contact with persons outside 
immediate family, and the like. Police records (including fingerprints), suspects' statements, 
authorizations, appeals, suspension of measures, communications with attorneys, and other 
materials. 
 
System of Arrangement 
The system of arrangement of the source repository has been preserved in the microfilmed reels. Arranged in 
two series: 1. Public Safety: Police surveillance files with Individaul cases (Reel 1‐20); 2. Health 
Administration: Forced labor doctors; Permits for new pharmacies; Statements in hospitals and 
clinics in Budapest forJewish patients. Individual cases (Reel 20‐21). 
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Indexing Terms 
Hungary. Belügyminisztérium. 
World War, 1939‐1945‐‐Jews‐‐Hungary. 
Police administration‐‐Hungary‐‐History‐‐20th century. 
Public health administration‐‐Hungary‐‐History‐‐20th century. 
Jews‐‐Legal status, laws, etc.‐‐Hungary‐‐20th century. 
Forced labor‐‐Law and legislation‐‐Hungary‐‐20th century. 
Jews‐‐Persecutions‐‐Hungary‐‐20th century. 
Jewish physicians‐‐Hungary‐‐‐‐20th century. 
Holocaust, Jewish (1939‐1945)‐‐Hungary. 
Hungary‐‐Politics and government‐‐1918‐1945. 
Hungary‐‐Ethnic relations. 
Reports. 
Statements. 
Permits. 

CONTAINER LIST 
 
 
Reel List 
 
Reel number    File numbers 
 

1 361‐610 
2 611‐801 
3 802‐1013 
4 1014‐1234 
5 1235‐1276a 
6 1277a‐1553 
7 1554‐1838 
8 1839‐2146 
9 2147‐2429 
10 2430‐2487 
11 2488‐2707 
12 2708‐2955 
13 2956‐3331 
14 3332‐3740 
15 3741‐4162 
16 4163‐4598 
17 4599‐4950 
18 4951‐5361 
19 5362‐5685 (pp. 905‐907) 
20 5685 (pp. 912‐918)‐5816 
21 5817‐5940 
22  

 

 
 
Note:  Files numbers 1‐361 constitute the collection RG‐39.007M, Acc. No. 2006.263, General 
Records of the Hungarian Ministry of Internal Affairs (MOL K 150 G) , 1939‐1944, (3 reels).  The file # 
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361 is a starting file number of  the collection RG‐39.008M, Acc. No. 2006.264, Personal Records of 
the Hungarian Ministry of Internal Affairs (MOL K 150), 1939‐1944, (TotAL 21 reels)  
 
 
REEL 1 
 

 
361./ ./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3874. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1939‐100359. 45‐63 lap. 
Horváth Béla izr. miskolci kárpitossegéd internálási ügye, majd ref. alá 
helyzése, amely alól munkaszolgálatra történő bevonulása miatt 
felfüggesztik. 
 
362./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3874. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1940‐ sz. n. 18‐23 lap. 
Kimutatás a Szatmárnémeti területéről, a város katonai parancsnokság által 
internáltakról – benne zsidók is. 
 
363./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐249157. 34‐38 lap. 
Csubán Mihály a „Pokait” nevű szekta tevékeny tagjának internálási ügye. 
 
364./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐251523. 72‐78 lap. 
Weintraub Saul izr. internálási ügye. 
 
365./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐255241. 95‐108 lap. 
Katz Miklós izr. internálási ügye, mert megélhetését elfogadható módon nem 
tudta igazolni, ref. alá helyezése, majd felmentése, mivel munkaszolgálatra 
bevonult. 
 
366./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐255492. 113‐114 lap. 
Grauer Zoltán izr. abonyi lakos internálási ügye. 
 
367./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐258008. 195‐205 lap. 
Fekete Miksáné sz. Valentin Kornélia izr. nagyváradi lakos internálása. 
 
368./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐258887. 214‐225 lap. 
Gertner István izr. egri lakos internálása. 
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369./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a‐ 1941‐259216. 226‐233 lap. 
Hirsch Lajos izr. tolcsvai lakos internálása, mert azt mondta: „az oroszok majd 
elintézik a németeket s akkor rend lesz”. 
 
370./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐259439. 1‐28 lap. 
Az angol rádió hallgatása miatt néhány nagytétényi lakos internálása, benne 
Zwillinger Zoltán izr. is. 
 
371./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐259864. 1 lap. 
Rosenfeld Nándor izr. hajdúdorogi lakos, tollgyűjtő izgatás gyanúja miatt 
internálása. 
 
372./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐260138. 254‐255 lap. 
Dr. Klein Mór ügyvéd, feltehetően izr. tiltakozó levele a belügyminiszterhez, 
mert a mezőkövesdi főszolgabíró szerinte koholt kihágási ügy miatt ref. alá 
helyezte. 
 
373./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐260234. 256‐263 lap. 
Kohn Mór izr. kereskedő zagyvarónai lakos internálási ügye – benne a 
salgótarjáni járás főszolgabírójának felülvizsgáló levele, amelyben csak ref. alá 
helyezést javasol. 
 
374./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐260808. 283 lap. 
Gál /Goldstein/ Ignác kassai lakos ref. alá helyzéséről szóló kisérő levél. 
 
375./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐261252. (322.) 1‐11 lap. 
Schwarcz László izr. miskolci lakos internálása. 
 
376./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐261501. 323 lap. 
A sátoraljaújhelyi rendőrkapitány levele, 1941. aug. 19‐én a 
belügyminiszternek arról, hogy az országból Körösmezőn át eltávolított, 47 
orosz és lengyel zsidóból 9‐en megszöktek, ellenük országos körözést adtak 
ki. 
 
377./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐ 262314. 330‐337 lap. 
Brauer Péter izr. hentes és mészáros aszódi lakos internálása az angol rádió 
híreinek terjesztése miatt. 
 
378./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐262316. 338‐346 lap. 
Markovics Károly izr. szabómester aszódi lakos internálása az angol rádió 
híreinek terjesztése miatt. 
 
379./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel ‐1941‐262376. 347‐350 lap. 
Englender Lajos izr. aszódi lakos internálása az angol rádió híreinek 
terjesztése miatt. 
 
380./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐262377. 351‐354 lap. 
Pick Zoltán izr. aszódi lakos internálása az angol rádió híreinek terjesztése 
miatt. 
 
381./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐262862. 356‐358 lap. 
Apter Herman és társai izr. internálási ügyüknek felülvizsgálata. 
 
382./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐263805. 376‐378 lap. 
Nágler Izidor internálása. 
 
383./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐264363. 406‐414 lap. 
Kalmár Sándor izr. turai lakos kitiltása és internálása az angol rádió híreinek 
hallgatása miatt. 
 
384./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐264492. 415‐417 lap. 
Kohn Kató levele Horthy Miklósnénak édesapja Kohn Mór internálása 
ügyében – lásd a 370./ alatt is. 
 
385./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐264714. 419‐433 lap 
Adler Salamon izr. királymezői lakos internálása. 
 
386./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐265379. 448‐457 lap. 
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Dr. Erdélyi Elemér bodrogszerdahelyi orvos, izr. internálási ügye. 
 
387./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐265660. 458‐465 lap. 
Lichtschein Zsigmond izr. budapesti lakos internálási ügye. 
 
388./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐266142. 471‐485 lap. 
Deutsch Lipót izr. budapesti lakos internálása – államellenes kijelenetés 
miatt. 
 
389./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐266985. 491‐492 lap. 
Bick Mendel izr. toronyi lakos internálási ügye. 
 
390./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐267757. 526‐541 lap. 
Wallenstein Ödön izr. kereskedő internálási ügye. 
 
391./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐267794. 542‐543 lap. 
Reich Ignác izr. salgótarjáni lakos internálási ügye. 
 
392./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐268402. 548‐551 lap. 
Lővi Miksa izr. felsődabasi lakos internálása. 
 
393./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐268673. 552‐554 lap. 
Deutsch Andor izr. ipolysági lakos ref. alá helyzése és kitiltása. 
 
394./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐269622. 557‐564 lap. 
Umstedter Lipót izr. nagykálnai lakos internálása, hasznosnak nem 
minősíthető foglalkozása miatt. 
 
395./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐269652. (565.) 1‐6 lap. 
Kohn Dávid izr. miskolci lakos árdrágítás miatt rendőrhatósági őrizetbe került. 
 
396./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1941‐269703. 568‐570 lap. 
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Goldblatt Beibi izr. nő internálása. 
 
397./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐269874. 572‐581 lap. 
Fischer Béla itr. losonci lakos volt házaló internálása. 
 
398./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐457573. 589‐591 lap. 
Fischer Albertné izr. kolozsvári lakos internálása – kommunista 
szervezkedésben való részvétel miatt. 
 
399./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐458433. 606‐611 lap. 
Gellért Sándor izr. kereskedősegéd ref. alá helyzése, mert a közrend, 
közbiztonság szempontjából veszélyes egyén. 
 
400./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐460408. 623 lap. 
Kolompár Frenc, Zsófia, Jolán bocföldei /Zala   megye/ cigánytanyasi lakosok 
internálása. 
 
401./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐460408. 627‐631 lap. 
Sajnovits Mór izr. minkolci kereskedő internálása. 
 
402./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐460662. 632‐633 lap. 
Bauer Jenő izr. budapesti lakos internálása. 
 
403./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐ sz. n. 651‐654 lap. 
Schwartz József és 14 társa internálása. 
 
404./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐ sz. n. 663‐664 lap. 
Spiegel Salamon iglinczi lakos felülvizsgálati kérelme internálása ügyében. 
 
405./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3875. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1941‐ sz. n. 665 lap. 
Schrantz Jakab izr. internálása.  
 
406./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐190347. 56‐66 lap. 
Hellman Pinkász volóci izr. lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
407./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐190511. 92‐105 lap. 
Bisám Márton internálási ügye, mert a topolyai izr. hitközség ötös tanácsa 
segélyezési tevékenységében részt vett, akik az internáló tábor zsidó tagjai 
számára adományokat gyűjtöttek. 
 
408./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1942‐190617. 135‐145 lap. 
Schlesinger Béla izr. szendrői lakos internálási ügye. 
 
409./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐190662. 146‐164 lap. 
Katz Dávidné sz. Stein Lenke izr. internálási ügyének felülvizsgálata: további 
internálását rendeli el az ökörmezői hatávidéki r. kirendeltség, mert 
szabadlábon ismét összeköttetésbe kerülne a kitelepített zsidókkal és 
visszaszívárgásukat elősegítené. 
 
410./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐190754. 199‐221 lap. 
Klerman Dezső izr. szilágysomlyói lakos internálásának felülvizsgálata és ref. 
alá helyezése. 
 
411./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐190770. 289‐312 lap. 
Lang Manó izr. abonyi lakos internálási ügye fajgyalázás miatt. 
 
412./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐191116. 326‐342 lap. 
Meiszter Ferenc izr. szücssegéd, borgópundi lakos internálási ügye. 
 
413./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐191353. 367‐376 lap. 
Golblath Bébi izr. nő ref. alá helyzésének felülvizsgálata – lásd 396./‐nál is. 
 
414./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐191471. 377‐390 lap. 
Kesztenbaum Miksa izr. nagyváradi nyers‐bőrkereskedő ref. alá helyzésének 
felülvizsgálata. 
 
415./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐191485. 392‐393 lap. 
Gertner István izr. egri lakos internálásának felülvizsgálása és helyben 
hagyása, mert az egri kommunista zsidóság egyik szellemi irányítója. 
 
416./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐191715. 426‐436 lap. 
Hőnig Márkusz izr. nagykanizsai lakos internálásának megszüntetése és ref. 
alá helyzése. 
 
417./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐192103. 444‐457 lap. 
Goldmann Salamon izr. beregszászi lakos ref. alá helyzésének felülvizsgálata, 
az ok állam elleni izgatás. 
 
418./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐192339. 462‐474 lap. 
Schnitzer Lajos izr. internálásának felülvizsgálását kérte édesanyja. 
 
419./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐192289. 475‐481 lap. 
Malek Izsák izr. majszini lakos internálási ügye. 
 
420./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐192468. 485‐505 lap. 
Dr. Kemény Miklós izr. marosvásárkelyp lakos internálása állam ellenes 
kijelentés miatt. 
 
421./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐192502. 506‐514 lap. 
Alpern Miklós internálásának felülvizsgálatát kéri – ügye összekapcsolódik a 
Schwartz József és társai üggyel láds 403./. 
 
422./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐192790. 516‐533 lap. 
Dr. Klein Mór mezőkövesdi izr. ügyvéd ref alá helyzésének felülvizsgálata, lásd 
az előzményt 372./‐nél. 
 
423./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐192989. 534‐547 lap. 
Nuhamovics Dávid izr. nyiregyházi lakos internálása, mert adományokat 
gyűjtött az internált zsidók hozzátartozói számára. 
 
424./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐193056. 575‐601 lap. 
Weinberger Dávidné sz. Klein Hani izr. munkácsi lakos, rémhírterjesztés, 
nemzetgyalázázás miatti internálása. 
 
425./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐193073. 602‐611 lap. 
Braun Dezső izr. budapesti lakos internálása. 
 
426./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐193312. 612‐633 lap. 
Kovács györgyné sz engel Klára izr. szabadszállási lakos internálása, a vád 
ellene erkölcstelenéletmód. 
 
427./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐193583. 656‐663 lap. 
Goldenberg Sándor izr. kolozsvári szigorló orvos internálása. 
 
428./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐193651. 666‐673 lap. 
Strasser Gyula izr. ref. alá helyezése, mert egy rádiókereskedő megvádolta 
azzal, hogy a rendelet ellenére rádiókészülék van tulajdonában és a londoni, 
moszkvai híreket hallgatja és terjeszti. 
 
429./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐193743. 683‐706 lap. 
Grünhut Jenő izr. ref alá helyezése rémhírterjesztés miatt. 
 
430./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐193787. 708‐719 lap. 
Schwartz Ede izr. szentesi lakos internálásának felülvizsgálása. 
 
431./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐194455. 746‐757 lap. 
Weisz Jenő izr. székelyhídi lakos internálása. 
 
432./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐194500. 758‐761 lap. 
A m. kir. honvéd állomásparancsnok és a topolyai internáló táborparancsnok 
levélváltása, az 1942. januári délvidéki razziákon elfogott 30 fő őrizetbe vett 
személy átvétele ügyében. 
 
433./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐194522. 762‐779 lap. 
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Dróth Miklós izr. boldvai lakos ref. alá helezése, valótlan hír terjesztése, állam 
és társadalmi rend felforgatása vád alapján. 
 
434./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐194725. 805‐821 lap. 
Klein Róza izr. nagymuzsalyi lakos internálása rémhírterjesztése miatt. 
 
435./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐194962. 839 lap. 
M. kir. rendőrség szabadkai internáló táborparancsnokának levele a BM 
közbiztonsági osztályának az 1942.jan. 30‐án az óbecsei „karhatalmi erők” 
által beszállított 50 főről, akik internálásának oka ismeretlen. 
 
436./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐195076. 840‐853 lap. 
Nagler Izidor csikszeredai lakos „hontalan galiciai” internálása. 
 
437./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐195714. 908‐912 lap. 
Szilágyi József izr. kolozsvári lakos, női szabósegéd ref aláhelyezése, mert 
meggyőzödéses kommunista. 
 
438./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐196297. 945‐951 lap. 
Deutsch Andor izr. ipolysági lakos ref. alá helyzésének felülvizsgálata. 
 
439./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐196529. 961‐973 lap. 
Jakab Sándor izr. székelyhídi lakos ref alá helyezése, mert közszükségleti 
cikkeket (liba, kacsa) piaci vásárlás helyett lakásán vette meg a termelőtől. 
 
440./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐196958. 991‐996 lap. 
Cziegler Farkasné sz. Freund Róza izr. árdrágítás miatti internálása. 
 
441./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐197886. 1037‐1047 lap. 
Neumann Mór izr. napszámost árdrágítás miatt internálták. 
 
442./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐198172. 1062‐1078 lap. 
Weisz Farkas izr. nagyváradi lakos internálási ügye. 
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443./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐199488. 1118‐1127 lap. 
Krausz Sándor izr. mokácsi lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
444./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐199714. 1173‐1181 lap 
Klein Áron izr. internálásának megszüntetése. 
 
445./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3876. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐199903. 1183‐1187 lap. 
Kohn Dávid izr. miskolci lakos ref. alá helyezése, aki éppen akkor 7 hónapos 
börtönbüntetését töltötte Debrecenben. 
 
446./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942 ‐200511. 24‐51 lap. 
Vörös Jenő izr. malomtulajdonos, bodrogszerdahelyi lakos internálása 
ügyében helyi lakosok interveniálása. 
 
447./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek  
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐200600. 55‐59 lap. 
Kardos István izr. állásnélküli középiskolai tanár, gyergyótölgyesi lakos 
kitiltása. 
 
448./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐200966. 60‐71 lap. 
Reuner József izr. gyöngyösi lakos internálása, majd ref. alá helyezése, mert 
nyilvános helyen az angol hadsereg győzelmét és a szovjeturalomtól való 
segiítség várásának adott hangot. 
 
449./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐201099. 76‐89 lap. 
Grosz Herman izr. sárbogárdi lakos, röfös kereskedő ref. alá helyezése. 
 
450./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐201100. 90‐96 lap. 
Glancz Ignác pincér, rokkant sárbogárdi lakos internálása, mert a gazdasági 
életre káros. 
 
451./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐201101. 98‐102 lap. 
Kaufmann Simon izr. újvidéki lakos zsidó csempészés miatti rendőri felügyelet 
alá helyezésének felfüggesztése, mert hadi munkaszolgálatra bevonul, 1943. 
máj. 8. 
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452./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐201296. 106‐124 lap. 
Dukesz Pál izr. dunaszerdahelyi lakos és 57 társának internálása – ügyükben 
Rassay Károly interveniálása a belügyminiszterhez. 
 
453./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐201358. 126‐129 lap. 
Löwi Miksa felsődabasi lakos internálása – a vármegyei főjegyző szerint nem 
kivánatos személy a községben, mert fecsegésével és rémhír terjesztésével 
nyugtalanítja a lakosságot. 
 
454./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐201384. 130‐139 lap. 
Weisz Adolf izr. bánrévei lakos ref. alá helyezése. 
 
455./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐201844. 151‐166 lap. 
Hirschl Miklós és Mihály izr. apostagi lakosok internálása. 
 
456./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐202125. 216‐231 lap. 
Weisz Ferencizr. Komáromi lakos ref. alá helyzésének felülvizsgálata. 
 
457./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐202328. 233‐259 lap. 
Fodor Adolf izr. lévai lakos internálási, majd ref. alá helyezési ügye. 
 
458./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐202357. 279‐285 lap. 
Jutkovits Jakab izr. gyöngyösi lakos internálása, mert a szovjet hadsereget 
nyilvános helyen dicsérte. 
 
459./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐202510. 288‐291 lap. 
Kondor /Kohn/ József g.kel. volt izr. balassagyarmati lakos, ref. alá helyezése. 
 
460./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐202732. 298‐324 lap. 
Kovács /Kohn/ Jenő izr. lávai lakos internálási ügye. 
 
461./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
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3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐203006. 326‐328 lap. 
Neumann Ignác izr. szobránci lakos ref. alá helyezése, mert kapcsolatot 
tartott Jakubovits Elek kommunista szobránci lakossal. 
 
462./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐203407. 339‐350 lap. 
Reich Ignác izr. salgótarjáni lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
463./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐203774. 352‐358 lap. 
Dr. Feleki Dezső izr. volt ügyvéd ref. alá helyezése. 
 
464./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐204236. 393‐401 lap. 
Hayn Aladár izr. lévai lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
465./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐204273. 405‐418 lap. 
Rozner Ármin izr. gardócbogdányi lakos internálási ügye. 
 
466./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐204348. 419‐432 lap. 
Bader Emil izr. ref. alá helyezésének felülvizsgálata, mert kieg. 
munkaszolgálatra bevonul.  
 
467./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐ 204626. 458‐462 lap. 
Amsel József izr. sátoraljaújhelyi lakos internálási ügye. 
 
468./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐204788. 466‐468 lap. 
Dr. Gáti /Gelb/ Mór izr. ref. alá helyzésének felföggesztése, mert 
munkaszolgálatra bevonult. 
 
469./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐205079. 493‐507 lap. 
Grünstein József izr. napszámos, munkácsi lakos ref. alá helyezésének 
felülvizsgálata. 
 
470./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐205145. 514‐528 lap. 
Todresz Lajos izr. beregszászi lakos rendőrvesztegetés miatti fogház 
bűntetése. 
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471./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐206412 654‐658 lap. 
Heszki Béla izr. ref. alá helyezése. 
 
472./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐206631. 686‐690 lap. 
Keleti Jenő izr. budapesti lakos internálása. 
 
473./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐206926. 709‐712 lap 
Amsel József izr. ügyének felülvizsgálata – lásd 467./‐nél is. 
 
474./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐207170. 721‐735 lap. 
Reif Sándorné sz. Klein Gizella keceli lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
475./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐207318. 740‐753 lap. 
Glück Izidor izr. nagyváradi kereskedősegéd ref. alá helyezése, valótlan hírek 
terjesztése miatt. 
 
476./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐207602. 762 lap. 
Alpern Miklós sárbogárdi lakos ref. alá helyezésének felülvizsgálata. 
 
477./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐207658. 763 lap. 
Rosenczweig Miksa sárbogárdi lakos ref. alá helyzésének felülvizsgálata. 
 
478./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐207617. 764 lap. 
Glancz Ignác sárbogárdi lakos ref. alá kelyezésének felülvizsgálata. 
 
479./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐207887. 780‐790 lap. 
Gottesmann Bertalan izr. poroskói lakos ref. alá helyezése, mert az angol és 
orosz rádió híreit hallgatta és terjesztette. 
 
480./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐208056. 799‐816 lap. 
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Steinberg Herman /Hersch/ izr. felsővereckei lakos internálási ügye. 
 
481./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐208216. 818‐822 lap. 
Kocsi Péter jehovista internálása. 
 
482./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐208392. 831‐836 lap. 
Ingber Jenő izr. gyergyószentmiklósi lakos ref. alá helyezése. 
 
483./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐208956. 837‐842 lap. 
Dávid Endre izr. székelyudvarhelyi lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
484./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐209200. 843‐845 lap. 
Martinovics Anna izr. sátoraljaújhelyi lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
485./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐209286. 846‐855 lap. 
Róth Zsigmondné sz, Klein Szerén izr. ungvári lakos ref. alá helyezése, mert 
szlovák állampolgárságú vejét magyar állampolgárként jelentette be. 
 
486./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐209414. 864‐871 lap. 
Szücs László izr. miskolci lakos internálása. 
 
487./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐210152. 902‐903 lap. 
Dr. Klein Mór mezőkövesdi ügyvéd internálásának megszüntetését kéri – lásd 
előbb. 
 
488./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐210435 923‐929 lap. 
Feldmann Herman izr. rakaszi lakos internálása. 
 
489./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐211144. 1002‐1003 lap. 
Lazarevics Szvetiszláv családja holléte iránti érdeklődés, benne az 1942. jan. 
21‐23‐i újvidéki razziáról. 
 
490./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

18

18

3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐211411. 1008‐1019 lap. 
Grünberger Magda izr. szobránci lakos internálása. 
 
491./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐212382. 1054‐1068 lap. 
Leimsider Salamon izr. beregszászi lakos internálása, majd ref. alá helyezése, 
államellenes izgatás miatt. 
 
492./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3877. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐212400. 1069‐1077 lap. 
Dr. Szerb Miklós internálási ügye, aki az 1941. évi XV.tc. szerint számitott 
zsidónak. 
 
493./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐217993. 14‐17 lap. 
Friedmann Henrik izr. sepsiszentgyörgyi lakos internálása. 
 
494./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐217792. 31‐33 lap. 
Adler Ernő izr. magánhivatalnok, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
495./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐217178. 55‐56 lap. 
Deutsch Marcall Sámuel izr. budapesti lakos internálása. 
 
496./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐216660. 94‐101 lap. 
Domokos /Deutsch/ László izr. monori lakos, gazdatiszt internálása.  
 
497./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐216409. 102‐107 lap. 
Blau Gáborné sz. Vogel Berta izr. tornóci lakos ref. alá helyezése, mert 
jogosulatlanul itt tartozkodó külföldinek szállást adott. 
 
498./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐215960. 109‐122 lap. 
Fuchs Rózsi itr. munkácsi lakos titkos kéjelgés miatti internálása. 
 
499./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐215286. 131‐143 lap. 
Győrfi Sándorné sz. Katona Júlia nazarénus ref. alá helyezése. 
 
500./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
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ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐215171. 146‐150 lap. 
Kammer Simon izr. internálása. 
 
501./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐213800. 262‐272 lap. 
Bíró Andorné sz. Sternberg Irma izr. internálása, mert Szlovákiából 
beszivárgott zsidókat rejtegetett férjével együtt. 
 
502./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐213673. 273‐274 lap. 
Segál Regina izr. internálása. 
 
503./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐213636. 275‐289 lap. 
Klein Sándor izr. internálása. 
 
504./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐213664. 291‐296 lap. 
Seidner Jenő izr. internálása. 
 
505./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐213213. 323‐331 lap. 
Doppel Dávid izr. nagyváradi lakos internálása. 
 
506./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐213142. 332‐339 lap. 
Rosenfeld Sándor izr. kereskedő, szabadkai lakos internálása. 
 
507./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐212853. 341‐348 lap. 
Fischl Ferenc izr. budapesti lakos, gyári munkás internálása. 
 
508./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐212664. 350‐358 lap. 
Lévald Ervin izr. internálásának felülvizsgálata. 
 
509./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐218315. 365‐367 lap. 
Filipovics Simon izr. ungvári lakos ref. alá helyezése. 
 
510./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
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3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐218420. 368‐371 lap. 
Goldfinger Dezső izr. ungvári lakos ref. alá helyezése. 
 
511./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐218659. 375‐376 lap. 
Grosz Lajos izr. budapesti lakos internálása. 
 
512./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐218850. 378‐381 lap. 
Káhán Hers izr. máramarosszigeti lakos ref. alá helyezése. 
 
513./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐219447. 395‐396 lap. 
Özv. Lévai Zsigmondné sz. Schőnfeld Olga budapesti lakos internálása. 
 
514./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐219855. 418‐425 lap. 
Frisch J. Gyulán ész. Buxbaum Irma izr. kereskedő neje internálása. 
 
515./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐537111. 427‐430 lap. 
Roth Károly izr. internálása, mert Magyarországon jogosulatlanul tartozkodó 
külföldieknek szállást adott. 
 
516./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐537132. 433‐436 lap. 
Weinberger József izr. cinkográfussegéd ref. alá helyezése. 
 
517./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐537147. 438‐449 lap. 
Raffael József vályogvető cigány internálása, majd ref. alá helyezése 
munkakerülő életmódja miatt. 
 
518./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐537656. 486‐494 lap. 
Özv. Kubinyi Ernőn ész. Pilis Szerén internálása, mert az országban 
jogosulatlanul tartozkodó külföldi zsidóknak támogatást nyújtott. 
 
519./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐538192. 531‐540 lap. 
Gedájlovics Icig izr. alsóapsai lakos internálása. 
 
520./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
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ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐538637. 555‐556 lap. 
Mayer Zoltán szolyvai lakos internálása, mert zsidók részére hamis 
okmányokat készített. 
 
521./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐539318. 580‐587 lap. 
Révész Izidor izr. tanár monori lakos internálása. 
 
522./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐541260. 639‐650 lap. 
Dr. Kohn Hillel és társai állam és társadalom törvényes rendjének felforgatása 
elleni tevékenységüknek elítélése: 139+7+401+255+2+6+22 fő név szerinti 
felsorolása. 
 
523./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐540745. 655‐660 lap. 
Jakober Izsákné sz. Neuman Sári munkácsi lakos internálása, mert a Galiciából 
bezsivárgó zsidóknak élelmet adott. 
 
524./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐540746. 661‐665 lap. 
Jakober Bella izr. munkácsi lakos – lásd mint az előbbi. 
 
525./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐540748. 666‐691 lap. 
Szégel Izsák izr. munkácsi lakos internálása, mert a Munkács területén 
tartozkodó galiciai zsidók részére gyűjtést indított, ezzel elősegítette ezeknek 
az embereknek az ország belsejébe való jutását. 
 
526./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐540798. 692‐695 lap. 
Goldstein Rebeka izr. rendőri felügyeletének megszüntetése, mert az ország 
területéről „elszállitatott”. Az irat dátuma 1944. jún. 23. 
 
527./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐541698. 702‐704 lap. 
Polgár /Polacsek/ László izr. nagykereskedő ref. lá helyezése. 
 
528./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐541124. 710 lap. 
Décsy Gyuláné keresztény vendéglős neje ref. alá helyezése, mert zsidózott. 
 
529./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
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ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐543299. 717‐722 lap. 
Rosenberg Andor izr. nagykanizsai lakos internálása. 
 
530./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐542156. 724 lap. 
Dr. Klein Mór mezőkövesdi ügyvéd internálása ügyében feljegyzés – lásd 
előbb. 
 
531./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐542228. 726 lap. 
Sztojka József és társai, cigányrazzia során őrizetbe vettek internálása. 
 
532./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐542571. 733‐738 lap. 
Rosenthal Jenő izr. sajószentpéteri lakos ref alá helyezése. 
 
533./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐542573. 739‐743 lap. 
Róth József izr. varbói mészáros internálása. 
 
534./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐542810. 748‐752 lap. 
Jusztic Ignác izr. miskolci lakos, kereskedő internálása. 
 
535./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐543015. 753‐759 lap. 
Fried Mihály izr. internálása. 
 
536./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐543692. 768‐776 lap. 
Moskovits Ignác izr. kántor internálásának felülvizsgálata. 
 
537./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐543770. 777‐797 lap. 
Winkler Zsigmond izr. gazdasági ellenőr, kálózi lakos internálása. 
 
538./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐543964. 811‐812 lap. 
Kalmár László izr. kereskedő árdrágítás miatti internálása. 
 
539./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
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3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐545519. 813‐816 lap. 
Spitz Dezső érsekújvári lakos, órássegéd internálása, mert két rokon 
gyereknek szállást adott és ezt nem jelentette azonnal a rendőrségen. 
 
540./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐544228. 820 lap. 
Özv. Leszkovits Béláné izr. szobránci lakos ref. alá helyezése, mert a 
Szlovákiából beszökött zsidónőnek segítséget nyújtott. 
 
541./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐sz. n. 900‐901 lap. 
Ismeretlen szerzőtől származó levél a belügyminiszternek, melyben baráti 
alapon kéri Bauer Dezső zsidó internált felmentését, mert bátyján keresztül 
szükségük van reá. 
 
542./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐sz. n. 905 lap. 
Dr. Erdélyi Elemér izr. orvos ref. alá helyezése. 
 
543./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐sz. n. 920‐923 lap. 
Engel Smil Chájem és Taub Mózes izr. pálosremetei lakosok ügye. 
 
544./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐sz. n. 935 lap. 
Moskovits Ignác izr. kántor véghatározata internálásáról – lásd előbb. 
 
545./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálái 
ügyek 
3878. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1942‐sz. n. 946 lap. 
A KEOKH kolozsvári kirendeltsége vezetőjének levele vitéz Siménfalvy 
Sándorhoz: külföldi zsidónők Magyarországra való mentésükről szóló hírről. 
 
546./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184058. 26‐39 lap. 
Gotteszman Jenő izr. napszámos, nagylucskai lakos internálásának 
megszüntetése, mert a 108/66. számú kieg. munkásszázadhoz, hadműveleti 
területre bevonult. 
 
547./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184072. 40‐44 lap. 
Jakober Izsákné sz. Neumann Sarolta munkácsi lakos ref. alá helyezésének 
felülvizsgálata. 
 
548./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
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ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184073. 46 lap. 
Jakober Bella ref.alá helyezésével kapcsolatos iratok kisérő levele. 
 
549./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184245. 88‐93 lap. 
Fux Blanka izr. dombói lakost a m. kir. rendőrség aknaszlatinai határvidéki 
kirendeltség ref. alá helyezte, mert a zsidók tömeges kitelepítésekor nagyobb 
ruhanemű mennyiséget lakásán rejtegetett. 
 
550./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184246. 94‐98 lap. 
Fülöp József izr. nyírkarászi lakos internálási ügye. 
 
551./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐186253. 133‐139 lap. 
Javaslat Deutsch Magda és Grósz Mayerné izr. debreceni lakosok súlyos 
jövedéki kihágások miatti internálására. 
 
552./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184259. 174‐184 lap. 
Gutfreund Dezső izr. apci hentes árdrágítás miatti internálása. 
 
553./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184261. 192‐200 lap. 
Hajnal Ilona izr. tanítónő, topolyai lakos ref. alá helyezése. 
 
554./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184274. 233‐244 lap. 
Ingber Móric izr. csernefalvi lakos és társai ref. alá helyezése. 
 
555./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184276. 245‐256 lap. 
Junger Ignác izr. csernefalvi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert 
a 110/57. számú tábori munkásszázadhoz bevonult. 
 
556./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184278. 257‐267 lap. 
Karczag Pálné sz. Osztrovszki Rozina izr. háztatásbeli, budapesti lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetése. 
 
557./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184279. 268‐278 lap. 
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Krausz Zsigmond izr. budapesti lakos, fényképész ref. alá helyezésének 
megszüntetése. 
 
558./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184281. 287‐294 lap. 
Katz Sámuel técsői izr. volt cukrász ref. alá helyezése. 
 
559./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184283. 295‐302 lap. 
Katz Tilda izr. técsői lakos ref. alá helyezésének felülvizsgálata. 
 
560./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184296. 412‐432 lap. 
Lázár Albert izr. tejtermékek árdrágítása miatt ref. alá helyezése. 
 
561./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184299. 438‐459 lap 
Lőrincz Sándor ize. Nagyváradi lakos ref. alá helyezése. 
 
562./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184301. 460‐472 lap. 
Lővinger Sándor izr. kereskedő ref. alá helyezése. 
 
563./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184304. 480‐484 lap. 
Moskovits Dezső izr. takács internálása. 
 
564./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184307. 485‐500 lap. 
Márkusz Márton izr. szatmárudvari lakos ref. alá helyezése árdrágítás miatt. 
 
565./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184320. 560‐573 lap. 
Pollák Izrael izr. gyergyószentmiklósi lapos ref. alóli felfüggesztése, mert 
közérdekű munkaszolgálatra bevonult. 
 
566./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184322. 591‐608 lap. 
Relle Volmos izr. budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
567./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184335. 624‐627 lap. 
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Vas József izr. aszódi lakos ref. aláhelyezése. 
 
568./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184336. 628‐644 lap. 
Vágó Sándor izr. kecskeméti lakos internálása, szélsőséges politikai 
magatartása miatt, majd ennek felfüggesztése, mert a 482. számú kmsz‐hez a 
hadszinttére bevonult. 
 
569./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184339. 675‐678 lap. 
Veisz Sándor izr. rahói lakos ref. alá helyezése. 
 
570./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184360. 685‐693 lap. 
Özv. Fischer Vilmosné sz. Schwartz Berta dunaszerdahelyi lakos ref. alá 
helyezése. 
 
571./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184366. 735‐738 lap. 
Büchler Imre izr. földbérlő, kiskunfélegyházi lakos ref. alá helyzése. 
 
572./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184367. 739‐742 lap. 
Büchler Imre izr. földbérlő, kiskunfélegyházi lakos ref. alá helyezése (két 
aktája van). 
 
573./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184371. 757‐777 lap. 
Deutsch József és Lővi László izr. ref alá helyezésük „suttogó propaganda” 
miatt. 
 
574./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184376. 785‐794 lap. 
Friedmann Frida izr. felsőhidegpataki lakos internálása. 
 
575./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184384 848‐863 lap. 
Herskovics Dezső izr. szinyérváraljai születésű kereskedősegéd internálása. 
 
576./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184388. 864‐876 lap. 
Horovitz Jónás izr. munkácsi lakos volt kereskedő internálása. 
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577./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐184391. 877‐895 lap. 
Dr. Illés Gyuláné sz. Grausz Ilona izr. hatvani lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
578./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184394. 907‐913 lap. 
Kapitány Józsefné sz. Gulácsi Julianna jehovista, tiszaújlaki lakos ref. alá 
helyezése. 
 
579./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184400. 954‐959 lap. 
Lőwi István izr. szabadkai lakos ref. alá helyezése, előtte internálták. 
 
580./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184418. 1022‐1034 lap. 
Reiner Ferenc izr. rendőri felügyeletének felfüggesztése, mert 
munkaszolgálatra bevonult. 
 
581./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184424. 1049‐1062 lap. 
Stern Olga izr. rákócziszállási lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
582./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184425. 1063‐1076 lap. 
Steinberg Joel izr. munkácsi lakos internálása, mert Lengyelországból szökött 
zsidónak szállást adott. 
 
583./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184428. 1077‐1090 lap. 
Spielmann Chájemné sz. Feuerstein Hanni izr. munkácsi lakos internálása, 
majd ref. alá helyezése, azután a budapesti zsidókórházban elhunyt ( az irat 
dátuma 1943. jún. 5.) 
 
584./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184439. 1118‐1132 lap. 
Weiser Simonné sz. Majer Sári izr. munkácsi lakos internálása, mert 3 
külhonos zsidónak segített az ország belsejébe jutásában. 
 
585./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3879. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184440. 1133‐1144 lap. 
Weisz Mendel izr. munkácsi lakos internálásának felülvizsgálata. Az ok, amiért 
internálták a Magyarországra beszivárgó zsidókaz segítette. 
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586./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184483. 1‐14 lap. 
Meisels Lipót izr. bútorkereskedő internálása. 
 
587./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184494. 28 lap. 
Berger Márton internálásának felfüggesztése, mert közérdekű 
munkaszolgálatra bevonult. 
 
588./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184503. 44‐53 lap. 
Bich Mendel izr. ökörmezői lakos internálása. 
 
589./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184442. 86‐99 lap. 
Weisz Jenőn ész. Schwartz Sári izr. munkácsi lakos segítette a külföldről 
érkezett zsidókat, ezért internálták, majd ref. alá helyezték. 
 
590./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184444. 100‐111 lap. 
Weisz Sándor izr. internálási ügye, amelynek oka Szlovákiából ide menekült 
nagybátyját fáradalmai kipihenése idéjére befogadta. 
 
591./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184524. 164‐167 lap. 
Farkas Kálmán izr. textilkereskedő, budapesti lakos ref alá helyezése. 
 
592./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184530. 182‐201 lap. 
Orgel Lajos izr. napkori lakos ref. alá helyezése. 
 
593./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184541. 239‐244 lap. 
Özv. Gonda Ferencné sz. Junger Szeréna izr. budapesti lakos keresztény, 
nemzetgyalázó kijelentései miatt ref. aláhelyezése. 
 
594./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184543. 246‐259 lap. 
Guttmann Adolf izr. nagykállói lakos árdrágítás miatti ref. alá helyezése. 
 
595./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184549. 261‐264 lap. 
Hermann Lipót izr. „szövetnepper” ref. alá helyezése. 
 
596./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184570. 330‐332 lap. 
Kovács Mihály g.kath. vallású, zsidókat segített, ezért ref. alá helyezték. 
 
597./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184581. 374‐387 lap. 
Niedermann Jakab izr. internálása. 
 
598./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184588. 405‐409 lap. 
Pollatschek Ferenc izr. salgótarjáni lakos ref. alá helyezésének felfüggesztése, 
mert a miskolci zsidó munkaszolgálatos zászlóaljhoz bevonult. 
 
599./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184593. 422‐428 lap. 
Schwartz Sándor nagyváradi lakos ref. alá helyezésének felülvizsgálata. 
 
600./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184594. 429‐448 lap. 
A Slamovics család ref. alá helyezése. 
 
601./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184597. 449‐452 lap. 
Stein Salamon izr. órás, borsai lakos internálásának felfüggesztése, mert 
közérdekű munkaszolgálatra bevonult. 
 
602./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184604. 474‐484 lap. 
Szántó /Schlésinger/ István kolozsvári lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
603./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184606. 485‐500 lap. 
Szegő József izr. gépkereskedő, nagykanizsai lakos ref. alá helyezése. 
 
604./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184612. 552‐561 lap. 
Tuvel Herman és családja ref. alá helyezése. Mivel Tuvel Herman a közérdekű 
mukaszolgálata teljesítése közben a harctéren 1942‐ben meghalt, így családja 
kitiltását és ref. alá helyezését a m. kir. gyergyószentmiklósi 
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rendőrkapitányság megszüntette. 
 
605./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184650. 602‐615 lap. 
Sajó /Singer/ Sándor izr. budapesti újságiró ref. alá helyezése. 
 
606./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184657. 622‐630 lap. 
Berger Bernát izr. ref. alá helyezése, mert elvont iparengedélyének 
meghosszabbítását vesztegetés útján kisérelte megszerezni. 
 
607./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184666. 654‐665 lap. 
Fischer Mendel izr. petrovai lakos ref alá helyezésének felülvizsgálata. 
 
608./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184667. 666‐673 lap. 
Frojomovics Sijáné sz. Farkas Zseni izr. felsőapsai lakos ref. alá helyezése. 
 
609./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184668. 674‐687 lap. 
Frommer Endre izr. boconádi lakos internálása. 
 
610./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184671. 688‐703 lap. 
Grosszberg Sándor izr. hevesi lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
611./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184677. 707‐719 lap. 
Jakab Móric izr. magyarláposi lakos ref. alá helyezése, mert kommunista. 
(Cont’d on reel 2.) 
 
 
 

REEL 2 
 
611. (Cont.) / Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184677. 720‐726 lap. 
Jakab Móric izr. magyarláposi lakos ref. alá helyezése, mert kommunista. 
 
612./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184681. 730‐746 lap. 
Katz Zelman izr. rahói, volt kereskedő rendőri felügyelete alóli felmentése. 
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613./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184683. 747‐757 lap. 
Katz Bernát izr. visóoroszi magántisztviselő internálásának felfüggesztése, 
munkaszolgálatból való leszereléséig. 
 
614./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184693. 782‐815 lap. 
Nemes József izr. mészárostanonc kommunista szervezkedés miatti 
internálása. 
 
615./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184696. 806‐813 lap. 
Porgesz Sándor izr. kisújszállási lakos ref alá helyezése. 
 
616./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184700. 827‐828 lap. 
Stasser Gyula izr. rendőri felügyeletének megszüntetése, mert hadműveleti 
területen szolgálatot teljesit. 
 
617./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184702. 829‐835 lap. 
Fried Ezráné sz. Stern Szura izr. petrovai lakos, vegyeskereskedő ref alá 
helyezése árúrejtegetés miatt – a lakásán magyar borsot rejtett el. 
 
618./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184746. 842‐852 lap. 
Bernstein Mórné sz Schlosinger Berta izr. újpesti lakos internálása. 
  
619./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184757. 869‐905 lap. 
Deutsch József izr. bajai lakos internálása, oka fajgyalázás, erőszakos nemi 
közösülés, vesztegetés. 
 
620./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184760. 922‐940 lap. 
Erdős Sándor izr. dunaszerdehelyi lakos internálása, majd ref. alá 
helyezésének felülvizsgálata. 
 
621./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184761. 941‐966 lap. 
Ehrenthal Jenő izr. ipolysági lakos ref. alá helyezése. 
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622./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184762. 967‐982 lap. 
Erdős Andor izr. dunaszerdehelyi lakos internálása, majd ref alá helyezése. 
 
623./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184772. 1008‐1024 lap. 
Földvári Dezső izr. gazdálkodó, vesztegetés miatti ref. alá helyezése. 
 
624./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184776. 1069‐1086 lap. 
Goldmann Ábrahám izr. internálása. 
 
625./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184778. 1090‐1099 lap. 
Guttmann Zoltán izr. kereskedősegéd internálása. 
 
626./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3880. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184780. 1100‐1114 lap. 
Grünfeld Henrik izr. dunaszerdahelyi lakos ref. alá helyezése. 
 
627./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943 184800. 15‐25 lap. 
Dr. Kovács László izr. ügyvédjelölt, turai lakos rendőri felügyeletének 
megszüntetése, mert a 101/11. sz. munkaszolgálatos zászlóaljhoz, 
Nagykátára bevonult. 
 
628./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184802. 26‐35 lap. 
Láng János volt izr. internálása, mert közbiztonsági szempontból veszélyes. 
 
629./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184805. 37‐49 lap. 
Lichtmann Nándor izr. nagyoroszi lakos, honvédelmi szempontból aggályoa, 
ellenséges érzelmű, ezért internálják, majd ref. alá helyezik. 
 
630./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184815. 83‐84 lap. 
Neumann Ignác szobránci lakos, volt internált 1942. okt. 7‐én hadműveleti 
területen meghalt. 
 
631./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184820. 89‐101 lap. 
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Pfeiffer Miklós izr. nagyoroszi lakos ref. alá helyezése, mert baloldali érzelmű. 
 
632./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184825. 108‐118 lap. 
Strausz Tibor izr. budapesti lakos internálása, majd megszüntetése, mert 
közérdekű munkaszolgálatra bevonult. 
 
633./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184826. 119‐131 lap. 
Schachter Lipót Mór izr. kereskedő, nagyorosz lakos internálása, mert 
baloldali érzelmű, viselkedése állambiztonsági szempontból kifogás alá esik. 
 
634./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184841. 145‐160 lap. 
Weinberger István izr. müszerész tanonc aszódi lakos internálása, mert az 
angol‐orosz híreket terjesztette. 
 
635./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184892. 187‐189 lap. 
Blau gyula izr. felsőgödi lakos ref. alá helyezése. 
 
636./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184899. 190‐206 lap. 
Bleier László izr. órás és ékszerész, szolnoki lakos ref. alá helyezése árdrágítás 
miatt. 
 
637./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184900. 259‐293 lap. 
Biedermann Emánuelné sz. Spielmann Erzsébet izr. kereskedő, székelydobói 
lakos internálása. 
 
638./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184903. 302‐313 lap. 
Czodik Andor izr. marosvásárhelyi lakos ref. alá helyezése. 
 
639./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184908. 33‐345 lap. 
Fürst Kálmán Dávid izr. dunaszerdahelyi lakos ref. alá helyezése. 
 
640./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184913. 347‐355 lap. 
Grünfeld Ferenc izr. kereskedelmi ügynök, szegedi lakos ref. alá helyezése. 
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641./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184918. 368‐381 lap. 
Haás Lajos izr. vizsolyi lakos kereskedő internálása árdrágítás, 8 db rádió a 
lakásán, tiltott sajtótermék birtoklása miatt. 
 
642./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184930. 413‐421 lap. 
Jellinek Károly izr. budapesti lakos lopás miatti internálása. 
 
643./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184938. 473‐477 lap. 
Kun István és 3 társa, kobor cigányok internálása. 
 
644./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184950. 603‐618 lap. 
Megyeri László izr. kereskedő, aszódi lakos internálása, angol‐orosz hírek 
terjesztése miatt. 
 
645./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184953. 623‐638 lap. 
Moskovits József izr. hajasdi lakos internálása, mert az ország területére 
engedély nélkül visszaszökött külföldi állampolgárt rejtegetett, élelemmel 
látta el. 
 
646./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184960. 655‐674 lap. 
Pollák Sándor izr. balassagyarmati lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
647./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184965. 708‐717 lap. 
Réti Ernő izr. budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
648./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184966. 718‐727 lap. 
Réh Dezsőn ész. Grünfeld Mária izr. rendőri felügyeletének megszüntetése. 
 
649./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐184999. 825‐833 lap. 
Waldmann Imre izr. aradi lakos internálási ügye. 
 
650./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185034. 848 f.=30 lap. 
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Dr. Klein Mór mezőkövesdi ügyvéd internálási ügye – lásd előbb is. 
 
651./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185043. 885‐894 lap. 
Csillik József és Vallyon István internálása, mert jehovisták. 
 
652./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185054. 929‐936 lap. 
Dr. Lusztig Zsigmond izr. fogorvos rendőri felügyeletének felülvizsgálata. 
 
653./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185056. 938‐?  Lap. 
Mandler Edit izr. háztartásbeli, volt orvostanhallgató, érsekújvári lakos ref. 
alá helyezése. 
 
654./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185060. 985‐1004 lap. 
Reiner Nándor izr. magántisztviselő, szabadkai lakos ref. alá helyezése. 
 
655./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3881. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185064. 1016‐1017 lap. 
Szegő Mór izr. nyerstermény kereskedő, nagykanizsai lakos ref. alá helyezése.  
 
656./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185108. 1‐3 lap. 
Erbszt Mendel rahói lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
657./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185125. 46‐51 lap. 
Lővy Miksa felsődabasi lakos internálása, mert a magatartása a közrendre, 
közbiztonságra aggályos. 
 
658./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185132. 74‐84 lap. 
Rosenberg Izrael munkácsi lakos, földműves ref. alá helyezése, mert cukor‐
jeggyel üzérkedett. 
 
659./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185134. 85‐99 lap. 
Sajó /Ábrahám/ Ernő izr. oroszvégi lakos ref. alá helyezése, mert az ország 
gazdasági erőfeszítésében kellő mértékben munkájával nem vesz részt. 
 
660./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
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ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185135. 100‐111 lap. 
Steiner Frenc izr. bőrkerskedősegéd, mosonmagyaróvári lakos ref. alá 
helyezése. 
 
661./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185164. 159‐162 lap. 
Ábrahámovics Helén izr. dunkófalvi lakos ref. alá helyezése, mert a szappan 
kilógramját 2 pengő helyett 8 pengőért árusította. 
  
662./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185171. 174‐180 lap. 
Berber Ernő itr. szolyvai lakos, volt cipészmester ref. alá helyezése, mert a 
lakásán nagyobb mennyiségű bőranyagot, cipőfelsőrészt rejtegetett. 
 
663./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185174. 182‐189 lap. 
Böhm Icigné sz Berkovics Malvin ref. alá helyezése, mert 1q burgonyát 55 
pengőért adott el. 
 
664./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185176. 205‐220 lap. 
Büchler Lajos izr. tiszadobi lakos árurejtegetés miatti ref. alá helyezésének 
felülvizsgálata. 
 
665./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185187. 265‐276 lap. 
Fux Mayer izr. magántisztviselő, kolozsvári lakos rendőrségi felügyeletének 
felfüggesztése, mert katonai munkaszolgálatra bevonult. 
 
666./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185192. 314‐341 lap. 
Grunstein Henrikné sz Mittelmann Jolán izr. takcsányi lakos ref alá helyezése 
rémhír terjesztés miatt. 
 
667./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185199. 358‐365 lap. 
Hercz Sámuel izr. berettyószéplaki lakos internálása, nyersbőr feketén történt 
vásárlása és feldolgozása miatt. 
 
668./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185201. 366‐373 lap. 
Özv. dr. Hollós Edéné  sz. Schwartz Mária izr. budapesti lakost mivel külhonos 
zsidónak szállást adott ezért internálták. 
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669./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185219. 447‐458 lap. 
Mermelstein Salamon izr. ref. alá helyezése, mert a jogerősen kiutasított 
unokáit a rendőrhatóság intézkedése elől elrejtette és felhívásra sem adta elő 
őket. 
 
670./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185220. 459‐466 lap. 
Milhoffer István izr. kereskedő, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
671./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185235. 531543 lap. 
Rosenberg József izr. kereskedő internálása. 
 
672./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185240. 559‐562 lap. 
Steinhercz Dezső izr. kereskedősegéd ref. alá helyezése zugkereskedés miatt. 
 
673./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185243. 571‐591 lap. 
Süssmann Adolf munkaszogálatos felmentése ügyében okirathamisítás. 
 
674./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185259. 683‐690 lap. 
SzücsLászló izr. miskolci lakos internálásának megszüntetése, mert a107/7. 
munkásszázadhoz bevonult. 
 
675./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185262. 691‐694 lap. 
Tannenbaum Fábián izr. csapos, mezőcsáti lakos ref. alá helyezése. 
 
676./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185273. 711‐718 lap. 
Végh Istvánné sz. Turó Irén mivel biblia‐ tanuló államellenes szekta hivője, 
ezért ref. alá helyezése. 
 
677./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185277. 721‐731 lap. 
Weisz Sándor izr. margittai lakos ref. alóli felmentése, mert munkaszolgálatra 
bevonult. 
 
678./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
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ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185278. 732‐741 lap. 
Weisz Lajos izr. margittai lakos ref. alóli felmentése, mert a kassai közérdekű 
munkaszolgálatos zászlóaljhoz bevonult. 
 
679./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185281. 742‐753 lap. 
Weimann Lajos izr. zselizi lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
680./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185320. 809‐812 lap. 
Burger László salgótarjáni lakos ref. alá helyezésének ügye. 
 
681./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185322. 813‐830 lap. 
Chajmovics Margit izr. szeklencei lakos internálása, majd ref. alá helyezése, a 
magyar állam és a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló vétség miatt. 
 
682./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185324. 831‐847 lap. 
Deutsch József izr. napszámos, nyíradonyi lakos internálása rémhírterjesztés 
miatt. 
 
683./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185350. 850‐868 lap. 
Kolompár Ferenc nagykörösi Pöcök dülő cigánytelepi lakos rendőri felügyelet 
alá helyezésének felülvizsgálata. 
 
684./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185355. 887‐912 lap. 
Márer Simonné sz. Neibauer Ibolya izr. újvidéki lakos internálási ügye, az 
illegálisan érkezett rokonai rövid nála tartózkodása miatt. 
 
685./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3882. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185368. 974‐995 lap. 
Somló /Grünfeld/ Ármin árurejtegetés miatti internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
686./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185385. 19‐38 lap. 
Weiner Gyula izr. takarító vállalkozó, budapesti lakos internálása, majd ref. 
alá helyezése. 
 
687./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
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ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185501. 81‐103 lap. 
Korn Sándor izr. zalaegerszegi lakos, állatkereskedő internálása, majd ref. alá 
helyezése és ennek felfüggesztése, mert a 103/14. tábori munkásszázadhoz 
bevonult. 
 
688./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185505. 104‐111 lap. 
Koch Károly izr. építőmester, budapesti lakos rendőri felügyeletének 
megszüntetése. 
 
689./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185514. 124‐135 lap. 
Lővinger Zoltán izr. gellei lakos internálása, majd ref. alá helyezése, mert 
szlovák zsidónőket rejtegetett. 
 
690./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185535. 217‐224 lap. 
Penner Izrael izr. péksegéd, alsóvereckei lakos ref. alá helyezése. 
 
691./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185538. 244‐271 lap. 
Pupos József kőműves, vályogvető, népzenész, monori lakos internálási 
ügye.(feltehetően cigány) 
 
692./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185547. 321‐328 lap. 
Steinmetz Dávid Alter izr. visóoroszi lakos ref. alá helyezése. 
 
693./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185549. 329‐340 lap. 
Steinberg Májer izr. felsővereckei, volt marhakereskedő internálása, majd ref. 
alá helyezése, mert iparengedélyétől történt megfosztása ellenére is borjú 
vásárlással foglalkozott. 
 
694./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185550. 341‐350 lap. 
Szeinberg Mendel izr. földműves, felsővereckei lakos ref. alű helyzése, mert 
réti szénáját mázsánként 12 pengőért adta el a maximált 7,76 pengő ár 
helyett. 
 
695./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185551. 351‐365 lap. 
Stein Jantel /Gancz/ borsai lakos rendőri felügyeletének megszűntetése. 
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696./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185590. 518‐529 lap. 
Weisz Szeréna izr. kisvárdai lakos ref. alá helyezése, tejfelvásárlás miatt, 
amelyet csak zsidóknak adott el. 
 
697./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185632. 545‐577 lap. 
Strassburger Tibor izr. soltvadkerti lakos intérnálási ügye. 
 
698./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185650. 603‐610 lap. 
Büchler Dezső izr. ipolysági lakos rendőri felügyeletének felfüggesztése,mert 
munkaszolgálatra bevonult. 
 
699./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185658. 661 lap. 
Eckstein Lajos ipolysági lakos rendőri felügyeletének megszűntetése, mert 
hadműveleti területen teljesít munkaszolgálatot. 
 
700./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185660. 662‐671 lap. 
Éliás Ignác internálása. 
 
701./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185661. 672‐682 lap. 
Eisler Gyula izr. budapesti lakos internálása, mjd ref. alá helyezése. 
 
702./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185672. 691‐697 lap. 
Dr. Herczfeld László izr. ipolysági ügyvédjelölt ref. alá helyezése. 
 
703./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185675. 702‐717 lap. 
Hoffenreich György izr. fiatakorú zsrolási ügy miatti internálása. 
 
704./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185680. 718‐735 lap. 
Klein Salamon izr. tibai lakos internálása, majd ref. alá helyezése, nyersbőrrel 
való zugkereskedés miatt. 
 
705./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185681. 736‐742 lap. 
Klein Emánuel izr. nyírbátori lakos, füszer‐ és csemegekereskedő ref. alá 
helyezése, mert iparengedély nlkül baromfi és tojás kereskedelemmel 
foglalkozott. 
 
706./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185683. 758‐760 lap. 
Kohn Imre ipolysági lakos rendőri felügyeletének felfüggesztése, mert 
munkaszolgálatra bevonult. 
 
707./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185690. 790‐796 lap. 
Matzner Aladár izr. ipolysági lakos ref. alá helyezésének felfüggesztése, mert 
munkaszolgálatra bevonult. 
 
708./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185695. 845‐865 lsp. 
Moskovics Jenő és felesége sz Herczfeld Margit ref. alá helyzésük ügye. 
 
709./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185696. 866‐886 lap. 
Moskovics József izr. napszámos, bereznai lakos ref. alá helyezése árdrágító 
tevékenység miatt. 
 
710./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185707. 903‐913 lap. 
Rosenfeld Sándor ipolysági lakos rendőri felügyeletének felfüggesztése, mert 
hadműveleti területen munkaszolgálatot teljesít. 
 
711./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185709. 914‐921 lap. 
Róth Lajos izr. bádogosmester, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
712./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185714. 940‐950 lap. 
Spiegel Sándor izr. pénzbeszedő, budapesti alkos ref. alá helyezése. 
 
713./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185721. 974‐980 lap. 
Szügyi Gyula izr. ipolyszakállosi lakos rendőri felügyeletének felfüggesztése, 
mert munksszogálatra bevonult. 
 
714./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185728. 981‐993 lap. 
Wollner Lajos izr. ipolysági gazdálkodó internálása, mert baloldali érzelmű, 
ellenséges propagandát terjeszt. 
 
715./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185758. 994‐1008 lap. 
Ábrahám Bernát izr. fürdős, körösmezői lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
716./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185761. 1009‐1020 lap. 
Ackermann Hermanné sz. Mermelstein Giza izr. munkácsi lakos internálása, 
majd ref. alá helyezése, mivel beszivárgó zsidókat rejtegetett. A m. kir. 
rendőrség munkácsi kapitánysága rendőri felügyeletét megszüntették, mert 
„folyó év (1944.) május havában ismeretlen helyre szállították 
 
717./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185794. 1025‐1097. 1064‐1097 
lap. 
Lengyel György ág. h. ev. ( törvény szerint zsidó – nyílvántartó lapján így 
szerepel) rábapatonai lakos internálása. 
 
718./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185956. 1064‐1097 lap. 
Berger Ármin talmudista, Weisz Rudolf fehérnemű szebó, Rubin Adlfné sz. 
Friedmann Hanna, Lefkovics Henrik internálásuk, majd ref. alá helyezésük. 
 
719./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185957. 1098‐1109 lap. 
Weinreb Ignác izr. nagyváradi lakos internálása, majd ref. alá helyezése, 
üzletszerű pálinkakészítés deneturált szeszből. 
 
720./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3883. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐185998. 1110‐1124 lap.  
Dr. Bálint Imre ág. h. ev. /volt zsidó/ magánorvos, kerekegyházai lakos 
internálása, mert külföldi rádió adásainak híreit hallgatta és továbbadta.    
 
721./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186003. 1‐23 lap. 
Berger Ármin izr. mohácsi lakos internálása, majd ref.‐nek megszüntetése – 
az internálás oka árdrágító visszaélés. 
 
722./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186014. 54‐60 lap. 
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Ezikovics Adolfné sz. Einhorn Erzsébet izr. volt cipőkereskedő neje, huszti 
lakos rendőri felügyeletének megszüntetése. 
 
723./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186016. 71‐84 lap. 
Friedmann Jenő izr. sárospataki lakos, kereskedő ref. alá helyezésének 
felülvizsgálata. 
 
724./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐18632. 158‐169 lap. 
Klein Sámuel sz. Izrael Matild zsibói lakos ref. alá helyezése. 
 
725./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186035. 177‐183 lap. 
Komrnik Henrik izr. zsibói lakos ref. alá helyezése, mert családja eltávozását 
nem jelnetette be és a rájuk eső liszt‐jegyeket beváltotta, így 30 kg nullás 
liszthez jutott. 
 
726./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186038. 184‐204 lap. 
Leichner Sándor izr. budapesti lakos internálása, majd ref alá helyezése, mert 
a kisvárdai izr. hitközség pártfogó irodája nevére hamis nyugtakönyvet, 
igazolványt, felhívást készített és az adományokat saját céljára fordította. 
 
727./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186042. 212‐225 lap. 
Leitersdorfer István izr. jászárokszállási lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
728./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186043. 226‐229 lap. 
Löwy Zoltán izr. ref. alá helyezése csavargás miatt. 
 
729./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186052. 268‐275 lap. 
Michli Lipótné sz. Szakasz Róza sósújfalui lakos ref. alá helyezése, mert a 
mosószappant a megállapítottnál magasabb áron kinálta eladásra. 
 
730./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186056. 283‐295 lap. 
Murai Ignác izr. budapesti lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
731./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186072. 328‐339 lap. 
Roboz Jenő izr. hivatalnok, budapesti lakos ref.‐nek megszüntetése. 
 
732./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186076. 340‐348 lap. 
Özv. Spán Lázárné sz. Fleischmann Gizelle izr. nagymegyeri lakos internálása, 
mert szlovák honos unokáit lakásán rejtegette. 
 
733./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186081. 364‐382 lap. 
Schönberg Sándor izr. lakatossegéd, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert felesége elhurcolt szüleit kereste Körösmezőn. 
 
734./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186082. 383‐387 lap. 
Schor Árminné sz. Scher Erzsébet izr. zsibói lakos internálása. 
 
735./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186085. 388‐401 lap. 
Szattler Imre izr. magántisztviselő, nagykanizsai lakos rendőri felügyeletének 
felülvizsgálata. 
 
736./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186088. 416‐422 lap. 
Traub Mózes izr. körösmezői lakos ref. aláhelyezése. 
 
737./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186089. 423‐428 lap. 
Tendler Samu izr. napszámos körösmezői lakos internálása árdrágítás miatt. 
 
738./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186096. 447‐465 lap. 
Weinberger László izr. óbecsei lakos internálása, majd betegsége miatt ref. 
alá helyezése. 
 
739./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186097. 466‐475 lap. 
Weisz Jenő izr. szatócs rendőri felügyeletének megszüntetése. 
 
740./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186121. 502‐509 lap. 
Blau László izr. budapesti lakos ref. alá helyezése. 
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741./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186128. 517‐536 lap. 
Ackermann Salamon /Sándor/ a Ferrum vasöntöde tulajdonosa, csikszeredai 
lakos kitiltása. 
 
742./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186130. 540‐551 lap. 
Blau Jenő izr. mátészalkai órásmester internálása, uzsora és orgazdaság 
miatt. 
 
743./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186132. 553‐556 lap. 
Ifj. Botos György cigány lókereskedő ref. alá helyezése. 
 
744./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186143. 629‐644 lap. 
Farkas Lázár izr. nagykárolyi lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
745./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186149. 720‐728 lap. 
Grósz Ábrahám izr. rongykereskedő, nagybereznai lakos ref. alá helyezése. 
 
746./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186153. 729‐736 lap. 
Hőnig Jenő izr. domafalvi gazdálkodó ref. alá helyezése. 
 
747./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186156. 759‐771 lap. 
Jakobovits Miksán ész. Weisz Mária izr. nagyváradi lakos, albérlőtartó ref. alá 
helyezése. 
 
748./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186163. 817 lap. 
Klein Henrik izr. turjaremetei lakos ref. alá helyezése. 
 
749./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186164. 818‐830 lap. 
Klein Ede Dávid izr. sátoraljaújhelyi lakos, kereskedő ref. alá helyezése. 
 
750./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186176. 842‐844 lap. 
Marmorstein Lajos izr. győri kőművestanonc ref. alá helyezése. 
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751./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186188. 887‐889 lap. 
Bolgár László izr. panziótulakdonos, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
752./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186193. 931‐932 lap. 
Révész Izidor izr. nyug. tanár monori lakos ref. alá helyezése. 
 
753./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186208. 957‐971 lap. 
Wetheimer Jakab izr. kereskedő, a makói orth. hitközség volt elnökének 
internálása, mert kis unokáját Szlovákiából befogadta. 
 
754./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186241. 972‐1009 lap. 
Knapp Mór izr. ócskavas kereskedő, mosonmagyaróvári lakos rendőri 
felügyeletének megszüntetése. A ref. oka árdrágítás volt. 
 
755./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186248. 1054‐1066 lap. 
Biermann Izsó izr. hents és mészáros, budapesti lakos internálása, majd ref. 
alá helyezése, mert két szlovák zsidónőt lakásán rejtegetett. 
 
756./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186249. 1067‐1081 lap. 
Dr. Bolgár Sándor izr. alberti lakos, orvos internálása, majd ref. alá helyezése, 
mert olyan személyeknek adott szállást, akik a magyar állam szempontjából 
kémkedésükkel veszélyes magatartást tanusítottak 
 
757./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186261. 1092‐1103 lap. 
Freund Károly izr. topolyai kereskedelmi utazó rendőri felügyeletének 
felülvizsgálata. 
 
758./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3884. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186264. 1104‐1115 lap. 
Friedmann Zsigmond izr. órássegéd lévai lakos ref. alá helyezése. 
 
759./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186275. 1‐36 lap. 
Hajdú lászló izr. és társai: Oppenheim Alfréd izr., Tóth Pál r.kat., Spitzer Imre 
izr., Reichard Sámuel izr. internálásának ügye. Az ok köznyugalmat 
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veszélyeztető kijelentésket tettek. 
 
760./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186283. 69‐81 lap. 
Jekkel Róbert izr. szabadkai lakos internálása. 
 
761./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186307. 167‐176 lap. 
Moskovits Ignác izr. kántor‐tanító, enyingi lakos internálásának 
megszüntetését kéri. 
 
762./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186321. 205‐264 lap. 
Stern Pál izr. és felesége sz. Kogán Verona orosz származású, kommunista 
gyanú miatti internálásuk. 
 
763./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186335. 313‐323 lap. 
Tóth Imre nazarénus, érsekcsanádi lakos ref. alá helyezése. 
 
764./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186348. 339‐340 lap. 
Vörös /Roth/ Jenő bodrogszerdahelyi lakos ref.‐ének felülvizsgálata. 
 
765./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186389. 376‐398 lap. 
Bárd Sámuel izr. nyírmeggyesi lakos ref. alá helyezése. 
 
766./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186394. 408‐418 lap. 
Berkovics zsigmond izr. internálási ügye, aki időközben meghalt. 
 
767./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186399. 454‐459 lap. 
Bruck Zsigmond izr. géplakatos, tabi lakos ref. alá helyezése. 
 
768./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186401. 460‐472 lap. 
Blüch Ödön izr. szabómester, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
769./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186403. 480‐493 lap. 
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Davidovics Bernát izr. nagyváradi ügynök internálása. 
 
770./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186414. 540‐555 lap. 
Goldstein Miksa izr. a somorjai orth. hitközség pénztárosának internálása, 
mert a „beszivárgó” zsidókat segítette. 
 
771./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186418. 557‐561 lap. 
Hercz Sándor izr. újpesti asztalossegéd, közszükségleti cikekkel való üzletelés 
miatti internálása. 
 
772./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186427. 562‐565 lap. 
Kaufmann Ábrahám izr. tanító, budapesti lakos internálása 
élelmiszerjegyekkel való üzérkedés miatt. 
 
773./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186445. 593‐604 lap. 
Leitner Imre izr. színész internálása, majd ref. alá helyezése, mert 
„beszivárgó” német zsidót lakásán rejtegetett. 
 
774./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186447. 605‐607 lap. 
Lőwinger Sámuel nagyváradi zsidó internálásának felfüggesztése, mert 
munkaszolgálatra bevonult. 
 
775./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186455. 648‐658 lap. 
Özv. Neumann Árminné sz. Künstler Gizella izr. alk. munkásnő, budapesti 
lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
776./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186458. 673‐681 lap. 
Politzer Fülöpné sz. Goldstein Róza izr. pénztárosnő, budapesti lakos ref. alá 
helyezése, mert koldult és csavargott. 
 
777./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186461. 690‐701 lap. 
Reizman József izr. gencsi lakos ref. alá helyetése, mert a réti szénát a 
hatóságilag megállapított árnál csaknem kétszereséért értékesítette. 
 
778./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186464. 702‐708 lap. 
Róth Miklós kabolapataki lakos elleni feljelentés élelmiszerjegyekkel történő 
üzérkedés miatt. 
 
779./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186465. 709‐713 lap. 
Özv. Schwarcz Dezsőné budapesti és Schwarcz István alsódabasi lakosok 
internálása. 
 
780./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186466. 714‐721 lap.  
Segal Regina izr. sátoraljaújhelyi lakos internálása. 
 
781./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186467. 722‐736 lap. 
Stren Ödön izr. közszövő‐segéd, újpesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése – meghalt 1942. okt. 6‐án az Új Szent János kórházban. 
 
782./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186509. 833‐841 lap. 
Gombos Imréné sz. Mayer Vilma izr. kereskedő nejének internálása, mert 
külhonos rokonának segített Magyarországon. Férje az őrizetbe való kerülése 
miatti félelmében öngyilkos lett. 
 
783./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186556. 862‐870 lap. 
Hliniki Neuberger Adolf izr. szikszói lakos ref. alá helyezése. 
 
784./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186562. 871‐883 lap. 
Jakober Nándor izr. munkácsi háztulajdonos internálásának felülvizsgálata. 
 
785./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186567. 903‐925 lap. 
Dr. Kovács Andorné sz. Spitzer Borbála izr. nagykátai ügyvéd feleségének ref. 
alá helyezése. 
 
786./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186579. 990‐998 lap. 
Rosenfeld Farkas izr. nagyláposi lakos rendőri felügyeletének megszüntetése. 
 
787./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3885. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186591. 1008‐1012 lap. 
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Weinberger József izr. földműves ref. alá helyezése. 
 
788./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186623. 1‐7 lap. 
Braun Ernő izr. budapesti lakos internálása. 
 
789./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186672. 203‐210 lap. 
Kardos Menyhért izr. kereskedő felsőgallai lakos ref. alá helyezése. 
 
790./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186676. 224‐230 lap. 
Klein Lilla izr. varrónő újpesti lakos internálása, majd ref. alá helyezése, 
kommunista röpitatok terjesztése miatt. 
 
791./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186682. 257‐264 lap. 
Kurcz Hugó izr. butorgyáros, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
792./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186683. 265‐269 lap. 
Kulinyi Ernőné sz. Pilisi Szerén izr. htb. Internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
793./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186688. 272‐275 lap. 
Mandl Pálné sz. Reuer Ella izr. kereskedelmi utazó nejének ref. alá helyezése, 
valótlan hírek terjesztése miatt. 
 
794./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186705. 344‐356 lap. 
Reich Mihályné sz. Winkler Szerén izr. budapesti lakos, templomszolga 
nejének internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
795./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186708. 367‐373 lap. 
Rubin Jakab izr. hajdúböszörményi lakos ref. alá helyezése. 
 
796./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186709. 374‐393 lap. 
Schaffer Róbert izr. nyomdásztanonc, budapesti lakos internálása, majd ref. 
alá helyezése. A Szlovákiából kitoloncolt zsidók Magyarországon történő 
tartózkodását, a cionista szövetség által működtetett hamis okmányokkal 
való ellátásban és számukra pénzgyűjtésben vett részt.  
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797./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186739. 476‐488 lap. 
Wallenstein Albert izr. újkigyósi lakos internálása, majd ref. alá helyezése, 
mert magyar és német államférfiakat sértő és Angliát dicsérő kijelentéseket 
tett. 
 
798./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186775. 502‐519 lap. 
Blau Imre izr. nagyváradi cipész internálása, majd ref. alá helyezése és ennek 
felfüggesztése, mert munkaszolgálatra bevonult. 
 
799./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186785. 593‐594 lap. 
Botos József cigány, lókereskedő kitiltása Losonc város területéről és ref. alá 
helyezése. 
 
800./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186792. 623‐624 lap. 
Farkas Ignác izr. férfiszabósegéd, kolozsvári lakos internálásának 
felfüggesztése, mert katonai munkaszolgálatra bevonul. 
 
801./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186807. 657‐669 lap. 
Jeger Jakab izr. felsőrónai lakos internálása. 
 
802./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186816. 730‐731 lap. 
Özv. Kluger Sándorné sz. Kremsier Hermina izr. ószeres, zalaegerszegi lakos 
internálása, mert az új bakancsokat a hatóságilag megállapított 19.90 pengő 
helyett 24‐33 pengőért árusította. (Cont’d on reel 3.) 
 
REEL 3 
 
802. (cont.)/ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186816. 732‐751 lap. 
Özv. Kluger Sándorné sz. Kremsier Hermina izr. ószeres, zalaegerszegi lakos 
internálása, mert az új bakancsokat a hatóságilag megállapított 19.90 pengő 
helyett 24‐33 pengőért árusította. 
 
803./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 758 lap. 
Nagy Márkusz izr. sátoraljaújhelyi lakos nyilvántartó lapja, amely szerint 
rendőri felügyelete megszűnt. 
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804./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186822. 759‐760 lap. 
Marosi Julianna jehovista ref. alá helyezése. 
 
805./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186824. 762‐764 lap. 
Nagy Márkusz izr. volt kereskedő, jelenleg magánzó (1943.), sátoraljaújhelyi 
lakos rendőri felügyeletének megszüntetése. 
 
806./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186841. 783‐796 lap. 
Schönfeld Ezékiás Cheszkel munkácsi lakos internálása, ref. alá akkor kerül, ha 
a munkaszolgálatból leszerel. 
 
807./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186860. 844‐865 lap. 
Linczer Sándor izr. leveleki lakos internálása, majd ref. alá helyezése, mint 
hentes és mészáros több esetben árdrágítást követett el. 
 
808./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186864. 866‐883 lap. 
Weisz Léba Jenő izr. földműves internálása, majd ref. alá helyezése, mert 
szlovákiai hozzátartozóinak kikeresztelkedési okmányokat szerzett be. 
 
809./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186865. 884‐895 lap. 
Wolf Sándorné sz. Dunajetz Sarolta izr. budapesti lakos internálása, mert 
1942‐ben lakásán 5 Lengyelországból szökött zsidót találtak. 
 
810./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187887. 911‐933 lap. 
Weisz Márton izr. magánzó, gazdálkodó, margittai lakos internálása, majd 
ref.alá helyezése. Ennek oka: megvesztegetés zsudó társai mentése 
érdekében. 
 
811./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186896. 950‐967 lap. 
Auslander Miksa izr. csongrádi lakos élelmiszer‐csempészés miatti ref. alá 
helyezése. 
 
812./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186908. 994‐1003 lap. 
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Engel József izr. szabadszállási lakos 300 db patkóvasat rejtegetett 
raktárhelyiségében, ezért ref. alá helyezték. 
 
813./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186911. 1005 lap. 
Fried Mihály izr. asztalos, nagybányai lakos ref. alá helyezése. 
 
814./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186918. 1016‐1021 lap. 
Halász Mátyás izr. kereskedő, hódmezővásárhelyi lakos internálása közellátási 
visszaélések miatt. 
 
815./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186924. 1022‐1033 lap. 
Káldor József izr. szappangyáros, mohácsi lakos ref. alá helyezése. 
 
816./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186929. 1062‐1069 lap. 
Kohn Károly izr. kereskedő bódvaszilasi lakos ref. alá helyezése árdrágítás 
miatt. 
 
817./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186936. 1082‐1098 lap. 
Müller Márkusz izr. kereskedő rahói lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert elvont iparengedélyének visszaszerzése érdekében az 
illetékest megvesztegette. 
 
818./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3886. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐186938. 1099‐1106. lap. 
Lőwy Mór izr. kereskedő, nagybányai lakos rendőri felügyeletének 
felfüggesztése, mert munkaszolgálatra bevonult. 
 
819./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐186946. 20‐28 lap. 
Steinberg Simon izr. cipész kereckei lakos árdrágítás és ipartörvénybe ütköző 
kihágás miatt ref. alá helyezése. 
 
820./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐186948. 33‐50 lap. 
Markovics György izr. aszódi lakos internálása. Markovics Károly izr. 
szabómester aszódi lakos ref. alá helyezése. Steinmetz Bernát bruszturai 
föfdműves internálása, majd ref. alá helyezése – zsidók visszaszivárgásának 
elősegítése miatt. 
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821./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐186959. 110‐117 lap. 
Veisz Eizikné sz. Rózenberg Ilona izr. htb. Taracközi lakos ref. alá helyezése, 
mert lakásán 8 pár cipőt rejtegetett. 
 
822./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187006. 141 lap. 
Dr. Klein Mór mezőkövesdi ügyvéd ügye – lásd előbb is. 
 
823./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187007. 142‐146 lap. 
Rosenfeld Sándor szabadkai lakos rendőri felügyeletének felülvizsgálata. 
 
824./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187008. 147‐164 lap. 
Rosenfeld Márton izr. szabadkai lakos internálása, majd ref. alá helyezésének 
felülvizsgálata. Internálásának oka zsidó túszok kiszabadítása miatti 
vesztegetés. 
 
825./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187009. 165‐191 lap. 
Dr. Szegő Béla izr. ügyvéd budapesti lakos ügye, akit közokirat hamisítással 
gyanusítottak, mivel a Szlovákiából beszivárgott zsidók állampolgárságát 
hamis adatokkal akarta bizonyítani. 
 
826./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187015. 192‐199 lap. 
Arnstein Pál izr. állatkereskedő internálása, majd ref. alá helyezése + 8 hónap 
fogház büntetése, amely időre ref.‐ét felfüggesztették. 
 
827./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187023. 216‐222 lap. 
Berger Róza izr. királyházai lakos ügye. Abban az üzletben, ahol dolgozott 22 
db pipere‐ szappant tartott hatósági engedély nélkül, vagyis „elrejtette”. 
 
828./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187024. 223‐228 lap. 
Breuer Péter izr. hentes, aszódi lakos ref. alá helyezése. 
 
829./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187033. 254‐255 lap. 
Cziegler Farkasné sz. Freud Róza izr. kereskedő, torbágyi lakos ref. alá 
helyezése. 
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830./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187034. 256‐268 lap. 
Dávid Albert izr. krasznabéltelki lakos internálása – a termés betakarítása 
előtt a terményt a hatóságilag megállapított árnál magasabb áron vásárolta 
meg és értékesítette. 
 
831./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187035. 269‐275 lap. 
Davidovics Ignác izr. szécsényi lakos ref. alá helyezése. 
 
832./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187039. 277‐304 lap. 
Freundlich Ferenc izr. nagyváradi lakos internálása, mert az előírt 
mennyiségnél több cukrot vásárolt beteg, rövidesen meghalt kisgyermekének 
és várandós feleségének. 
 
833./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187045. 305‐307 lap. 
Fuchsz Rózsi izr. sándorfalvi cseléd, munkakerülő életmódja miatt 
internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
834./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187049. 322‐339 lap. 
Goldberger Dezső ungvári izr. fodrászsegéd internálása, mert a 
munkaszolgálatból való leszerelése után foglalkozás, kereset nélküli lett. 
 
835./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187052. 343‐353 lap. 
Goldberger Bernát kállósemjéni lakos internálása, árdrágító visszaélés miatt. 
 
836./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187053. 357‐377 lap. 
Grünstein Elemér izr. ungvári lakos internálása politikai ok miatt. Rendőri 
felügyeletének megszüntetése, mert hadműveleti területen 
munkaszolgálatot teljesít. 
 
837./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187055. 378‐381 lap. 
Herskovics Herman izr. izari lakos, napszámos ügye, aki a vesszőkosarakat 
hatóságilag zárolt terményekért adta el és alapos a gyanú ezek 
zugértékesítésére. 
 
838./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
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ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187064. 402‐404 lap. 
Klein Zoltán izr. ungvári lakos rendőri felügyeletének felfüggesztése, mert 
közérdekű munkaszolgálatra bevonult. 
 
839./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187069. 432‐438 lap. 
Kohn Pál izr. szatócs, komjáti lakos ref. alá helyezése, árdrágítás miatt. 
 
840./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187070. 439‐448 lap. 
Léderer Oszkár izr. bicskei lakos internálása, mert a rendőri felügyelet 
követeményeinek nem tett eleget. 
 
841./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187078. 450‐460 lap. 
Munk Lajos izr. szabósegéd, komáromi lakos ref. alá helyezése, mert 
szöveteket 100‐150%‐os haszonnal értékesített. 
 
842./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187086. 494‐529 lap. 
Reiszmann Fülöp izr. kereskedősegéd, nagysurányi lakos internálása, mert 
nemzethűség és politikai szempontból nem kivánatos személy. 
 
843./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187088. 530‐545 lap. 
Schwartz lajos izr. perbáli lakos internálása, mert gyarmatárukat tartott. 
 
844./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187176. 772‐776 lap. 
Grósz Izsák dési izr. lakos rendőri felügyeletének felfüggesztése, mert 
közérdekű munkaszolgálatra bevonult. 
 
845./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187213. 989‐992 lap. 
Meisner Mendel izr. máramarosszigeti lakos rendőri felügyeletének 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállíttatott az irat dátuma. 
1944. jún. 23. 
 
846./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187214. 994‐1003 lap. 
Meisner Mendel izr. máramarosszigeti lakos internálási ügye – az elözőhöz 
kapcsolódik. 
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847./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187223. 1062‐1073 lap. 
Pollák Éliás izr. majszini lakos rendőri felügyeletének megszüntetése. A ref. 
oka az volt, hogy borjúhúst csempészett Borsa községbe, így a borsai zsidók 
kijátszhatták a hústalan napokat és veszélyeztették ezzel a közellátást. 
 
848./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3887. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐ 1943‐187225. 1081‐1092 lap. 
Dr. Reiszmann Ödön izr. okl. gyógyszerész, rákoshegyi lakos internálása, majd 
ref alá helyezése, mert nagyobb mennyiségű pipere szappant és tiltott 
gyógyszert tartott lakásán. 
 
849./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187254. 17‐37 lap. 
Zipszer Ida izr. köröemezői lakos internálása, majd ref. alá helyezése, mert 
közfogyasztási cikkeket rejtegett lakásán. 
 
850./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187299. 53‐73 lap. 
Rosenberg Herman izr. újpesti kereskedősegéd internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert keresztény árus igazolványával árult a füzesabonyi vásáron. 
 
851./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187304. 74‐83 lap. 
Appel Juda izr. napszámos, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
852./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187309. 95‐109 lap. 
Balla Lászlóné sz. Grünstein Margit izr. budapesti htb. Ref. alá helyezése, mert 
külhonosnak szállást adott. 
 
853./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187326. 143‐150 lap. 
Blumenthal Jenő izr. ügynök rendőri felügyeletének megszüntetése. Ref. alá 
helyezésének oka: közrend és közbiztonság elleni vétség. 
 
854./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187330. 151‐153 lap. 
Daszkál Károly izr. budapesti lakos ref. alá helyezése zsarolás miatt. 
 
855./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187332. 168‐175 lap. 
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Deutsch Béla izr. budapesti lakos ref. alá helyezése – „Budapestről vidékre 
ment és a XV. tc.‐t kijátszva magyar honos nem zsidónőt nemi közösülés 
céljából megszerzett.” 
 
856./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187333. 176‐181 lap. 
Deutsch Mór izr. budapesti lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
857./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187334. 182‐191 lap. 
Özv. Deutsch Mórné sz. Blüch Karolina izr. budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
858./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187339. 206‐221 lap. 
Dr. Erdélyi Lajos izr. budapesti ügyvéd internálása, majd ref. alá helyezése, 
mert a Szlovákiából menekült és Magyarországról kitoloncolt dr. Róth 
Miksának és családjának az országba való visszajutását akarta előpsegíteni. 
 
859./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187340. 222‐224 lap. 
Ehrenwald Károly izr. újpesti lakos ref. alá helyezése. 
 
860./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187349. 235‐243 lap. 
Farkas /Rosenberg/ Izidor izr. hulladékgyűjtő, izai lakos árdrágítás miatti 
internálása. 
 
861./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187351. 244‐261 lap. 
Frühling Baruch Bernát izr. budapesti nagykereskedő árdrágítás miatti ref. alá 
helyezése. 
 
862./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187355. 271‐273 lap. 
Geiger Rezső izr. budapesti gépkocsivezető ref. alá helyezése ‐ magyarok 
szidalmazása miatt. 
 
863./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187359. 278‐308 lap. 
Dr. Grünfeld Andorné sz. Weltner Magda izr. internálása, mint az Anker 
csokoládégyár tulajdonosa stróman felhasználásával cukor többletre tett 
szert. 
 
864./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
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ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187361. 311‐315 lap. 
Grünzweig Jenő izr. budapesti lakos internálása. 
 
865./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187362. 317‐320 lap. 
Guttmann Manó izr. volt gyáros ref. alá helyezése, mert nincs állása. 
 
866./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187369. 340‐350 lap. 
Hechner rezső izr. budapesti magántisztviselő ref. alá helyezése. 
 
867./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187370. 351‐369 lap. 
Holestein László izr. budapesti könyvelő rendőri felügyeletének 
felülvizsgálata. A ref. oka nyugtalanságot keltő magatartása. 
 
868./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187373. 377‐384 lap. 
Krausz Jenő izr. budapesti garázsmester ref. alá helyezése, mert szlovák 
állampolgár anyósának és apósának Magyarországra csempészésében részt 
vett. 
 
869./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187375. 385‐386 lap. 
Krausz Salamon izr. nagyszöllősi borkereskedőt zsarolás miatt 
börtönbüntetésre ítélték. 
 
870./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187376. 388‐401 lap. 
Kellner Gyula izr. budapesti ügynök ref. alá helyezése, mert hamis adatokkal 
német zsidók rejtegetésében vett részt. 
 
871./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187391. 452‐454 lap. 
Lattmann Lajos izr. budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
872./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187393. 458‐464 lap. 
Leuchter Áron izr. budapesti lakos rendőri felügyeletének felülvizsgálata. A 
ref. oka szlovák zsidó számára hamis útlevelet szerzett. 
 
873./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187399. 465‐471 lap. 
Márkus Mór izr. budapesti szappanfőző ref. alá helyezése, mert engedély 
nélkül itt tartózkodó külhonos zsidónak szállást adott. 
 
874./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187401. 480‐493 lap. 
Maged Áron izr. budapesti kereskedő internálása, mert felesége 1942. szept.‐
dec. hónapokban lakásába fogadta sógorát. 
 
875./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187407. 511‐516 lap. 
Nádler Gizella izr. ápolónő ref. alá helyezése – kormányzó sértés, 
kereszténység ellen izgató kijelentés miatt. 
 
876./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187410. 534‐540 lap. 
Neubach Endre izr. budapesti árukihordó ref. alá helyezése, mert erdélyi 
menekültnek adta ki magát és vállalatoktól támogatást kért. 
 
877./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187412. 541‐552 lap. 
Dr. Neumann Tibor rabbi ref. alá helyezése, mert az OMZSA‐gyűjtés 
keretében egyik beszédében azt mondta „a pártfogó irodának a internáló 
táborok sokba kerülnek”. 
 
878./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187414. 553‐558 lap. 
Nuszbaum Mihály izr. kispesti sírkőkereskedő ref. alá helyezése – a 
keresztény világ gyalázása miatt. 
 
879./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187420. 580‐586 lap. 
Pfeifer Dezső izr. kifutó, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert kitoloncolt 
család visszahozatala érdekében 700 pengőt fizetett ki. 
 
880./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187427. 608‐626 lap. 
Dr. Reisz Endre izr. ügyvédjelölt budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert kiutasított lengyel honos nő számára tartózkodási engedélyt 
szerzett. 
 
881./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187435. 638‐645 lap. 
Spiegel Mózesné sz. Friedmann Teréz izr. varrónő internálása, mert 
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jogosulatlanul itt tartózkodó külföldinek szállást adott. 
 
882./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187453. 692‐695 lap. 
Fogel Éliás izr. kereskedő, técsői külhonos lakos ref. alá helyezése. 
 
883./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187458. 710‐722 lap. 
Grossmann Simon izr. kereskedő, szakcsi lakos sorozatos árdrágítása miatt 
ref. alá helyezése. 
 
884./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187459. 723‐745 lap. 
Herskovics Mayer izr. alsóhidegpataki lakos, gazdálkodó internálása, majd ref. 
alá helyezése – okirat hamisítás és megvesztegetés miatt. 
 
885./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187460. 746‐757 lap. 
Herskovics Dávid izr. alsóhidegpataki lakos, aranyműves segéd internálása. 
 
886./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187481. 801‐805 lap. 
Tusák Gábor izr.gazdálkodó újhartyáni lakos ref. alá helyezése, mert lakásán 5 
db autógumit bejelentés nélkül tartott. 
 
887./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187515. 901‐918 lap. 
Adler Endre izr. büdszentmihályi lakos rendőri felügyeletének felfüggesztése, 
mert munkaszolgálatra bevonult. 
 
888./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187520. 928‐944 lap. 
Baum Sándor izr. cukrászati alkalmazott, nagyváradi lakos, nyereséget célzó 
viszont eladásban való részvétel miatti internálásának felülvizsgálata. 
 
889./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187539. 1019‐1033 lap. 
Halász /Dicker/ Hugó izr. ungvári lakos, tisztviselő internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
890./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187540. 1034‐1046 lap. 
Hahn Gyula izr. magánhivatalnok, szabadkai lakos internálása, majd ref alá 
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helyezése. 
 
891./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187542. 1047‐1073 lap. 
Hirsch Edéné sz. Gerő Elza izr. nagytétényi lakos, közrend, közbiztonság elleni 
vétség, magasabb állami érdek szempontjából aggályos magatartás miatti 
internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
892./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3888. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187543. 1074‐1084 lap. 
Hirschl Oszkár izr. szabadkai lakos internálása, majd ref. alá helyezése.    
 
893./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187560. 11‐17 lap. 
Knöpfler Dezsőn ész. Rosenblum Róza izr. pátyi szatócs, alakásán a 
megengedettnél több élelmiszert tartott, ezért ref. alá helyezték. 
 
894./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187561. 18‐37 lap. 
Koppelman Zsigmond izr. gépkocsivezető, rahói lakos internálása, majd ref. 
alóli felmentése. Kornbaum Salamon izr. textilhulladék kereskedő, 
máramarosszigeti lakos ref. alá helyezése. 
 
895./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187629. 167‐195 lap. 
Félix Izidor Izsó izr. ügynök budapesti lakos Kárpátalja területről 5 énre való 
kitiltása, mert az orosz területre kitoloncolt anyósának és sógorának az 
országba való visszacsempészésében közbenjárt. 
 
896./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187638. 219‐228 lap. 
Czeigermann Áron izr. kalapos, huszti lakos rendőri felügyeletének 
megszüntetése. A ref. oka az volt, hogy engedély nélkül birkát vásárolt és 
annak húsát eladta. 
 
897./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187641. 237‐243 lap. 
Csonka Sándor izr. nagygéresi lakos ref. alá helyezése, mert valótlan hírt 
terjesztett. 
 
898./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187646. 255‐264 lap. 
Eisner József izr. péksegéd, utcási lakos rendőri felügyeletének 
megszüntetése, mert hadműveleti területen munkaszolgálatot teljesít. 
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899./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187648. 265‐282 lap. 
Fischer Béla izr. ócskabútor kereskedő, kecskeméti lakos internálása, 
munkakerülő életmódja miatt és szerencsejátékban való részvétele miatt. 
 
900./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187649. 283‐294 lap. 
Fischer István izr. pékmester, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 

 
901./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187651. 301‐311 lap. 
Gál  /Grünsberger/  Ferenc  rk.‐  izr.  magántisztviselő,  budapesti  lakos 
internálása, majd  ref.  alá helyezése  – üzletszerűen  közvetített Nusfer  Lajos 
pestszenterzsébeti plébánoshoz kikeresztelkedni akaró zsidókat. 
 
902./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187656. 326‐330 lap. 
Grünbaum Adolf izr. horlyói lakos ref. alá helyezése áruelvonás miatt. 
 
903./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187686. 389‐405 lap. 
Róth  Jenő  izr.  gépkocsivezető,  budapesti  lakos  internálása,  majd  ref.  alá 
helyezése. 
 
904./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187689. 413‐428 lap. 
Spiegel  Salamon  izr.  iglinci  földműves  internálása, majd  ref.  alá  helyezése 
magyarellenes  tevékenysége, a magyar állam ellen  sértő kijelentések miatt. 
Ref.  megszüntetése,  mert  hadműveleti  területen  katonai  szolgálatra 
bavonult. 
 
905./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187708. 504‐505 lap. 
Viezel Burech izr. aknaszlatinai lakos ref. alá helyezése. 
 
906./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187709. 506‐536 lap. 
Wolheimer Ernő izr. topolyai bőrkereskedő internálása. 
 
907./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187749. 553‐555 lap. 
Blaxer /Blayer? Bleyer?/ M András  izr. kereskedő peregi  lakos  lakásán 37 kg 
szappant engedély nélkül tartott, ezért internálták. 
 
908./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187750. 556‐566 lap. 
Basch  Lajos  izr. margittai  lakos  internálása, majd  ref.  alá  helyezése, mert 
nagyobb mennyiségű cukrot vásárolt. 
 
909./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187757. 578‐609 lap. 
Dávidovics Mózes izr. ötvösfalvai fuvaros internálása, majd ref. alá helyezése 
– valótlan hír terjesztése miatt. 
 
910./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187767. 671‐686 lap. 
Frank Ignác izr. lázári lakos árdrágítás gyanúja miatt internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
911./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187770. 703‐709 lap. 
Feldmann Herman  izr.  fuvaros  rakaszi  lakost, mert közszükségleti cikkeket a 
megállapítottnál magasabb áron értékesített ezért ref. alá helyezték. 
 
912./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187774. 727‐733 lap. 
Gáti /Gelb/ Mór izr. orvos rendőri felügyeletének megszüntetése. 
 
913./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187779. 756‐762 lap. 
Grünberger Dezső  izr. újfehértói  lakos árdrágító  tevékenysége miatt  ref. alá 
helyezése. 
 
914./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187780. 763‐781 lap. 
Haász  Éliás Manó  izr.  és  társai,  nagyváradi  lakosok  jövedéki  kihágás miatt, 
internálási javaslatuk. 
 
915./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187782. 782‐793 lap. 
Hartstein  Sándor  izr. margittai  lakos  a hatóságilag megállapított  árnál  jóval 
magasabb áron több mázsa cukrot hozott forgalomba, ezért internálták. 
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916./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187787. 821‐842 lap. 
Hollender  Mór  izr.  mátyfalvai  lakos,  földtulajdonos  internálása,  mert  a 
munkaszolgálat teljesítését megtagadta.  
 
917./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187800. 855‐873 lap. 
Kirsch  Jenő  izr.  büdszentmihályi  lakos  internálása  politikai  indítékú 
rendzavarás miatt. 
 
918./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187809. 900‐916 lap. 
Dr.  Laufer  László  izr. gyulai magántisztviselő  ref. alá helyezése, majd ennek 
felfüggesztése, mert honvédelmi munkaszolgálatra bevonult. 
 
919./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187810. 917‐925 lap. 
Lévi  Rezső  izr.  miskolci  házgondnok  internálása,  mert  kivonta  magát  a 
termelőmunka alól. 
 
920./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187812. 927‐941 lap. 
Lichtmann Vilmos izr. szatócs, csengeri lakos ref. alá helyezése. 
 
921./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187817. 974‐984 lap. 
Mandler László izr. szegedi lakos rendőri felügyeletének megszüntetése. 
 
922./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187822. 992‐1001 lap. 
Mire  Sándor  izr.  gabonakereskedő,  szekszárdi  lakos  rendőri  felügyeletének 
megszüntetése, mert hadműveleti területen munkaszolgálatot teljesít. 
 
923./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187839. 1068‐1085 lap. 
Rosenvasser József izr. kisvárdai lakos, liszt, cukor és kenyérjegyeket lopott és 
azokat árusította zsidóknak. 
 
924./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187840. 1086‐1095 lap. 
Rotschild  Fülöp  izr.  margittai  lakos  internálása  államérdek  és  gazdasági 
szempontok miatt. 
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925./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187841. 1096‐1106 lap. 
Rupa Antal vajtai cigány internálása, mert lopásokból tartotta fenn magát. 
 
926./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187857. 1122‐1135 lap. 
Löbl  József  izr.  sütőmester  internálása, aközség belnyugalmának megőrzése 
miatt. 
 
927./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3889. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187863. 1162‐1169 lap. 
Singer Sándor izr. villanyszerelő segéd, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
928./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187950. 12‐18 lap. 
Berkovics  Ella  izr.  kőrösmezői  lakos,  templpmszolga  vadházastársa 
/elmegyenge/ ref. alá helyezése, mert galíciai menekült zsidók az ő tudtával a 
kőrösmezői zsinagógában rejtőzködtek. 
 
929./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187951. 19‐33 lap. 
Better  Dezső  izr.  csillaghegyi  lakos  többszörösen  büntettet,  sikkasztás  és 
csalás miatt internálása. 
 
930./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187963. 62‐69 lap. 
Franck Miklós izr. budapesti lakos, zár alá vett gumiabroncsok drágán történő 
árusítása miatti internálása. 
 
931./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187966. 72‐81 lap. 
Farkas Lajos izr. margittai lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
932./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187970. 82‐85 lap. 
Frisch I. Gyuláné sz. Bachmann Irén izr. budapesti lakos rendőri felügyelet alá 
helyezésének felülvizsgálata. 
 
933./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187974. 103‐120 lap. 
Grünfeld  Tibor  izr.  autószerelő  internálása,  majd  rendőri  felügyelet  alá 
helyezésének  megszüntetése.  Internálásának  oka  gondatlanságból  okozott 
súlyos testi sértés és csalás. 
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934./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187976. 132‐141 lap. 
Hercz  Dezső  izr.  sebesújfalvi  lakos  több mázsa  cukrot  hozott  forgalomba, 
ezért internálták – ennek felülvizsgálata. 
 
935./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187986. 177‐181 lap. 
Katz Dávidné sz. Stein Lenke újbárdi lakos internálása. 
 
936./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187987. 182‐191 lap. 
Kreisz  Szeréna  izr.  hollóházai  lakos  Szlovákiából  átszökött  zsidókat 
rejtegetett, ezért internálták. 
 
937./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187989. 199‐203 lap. 
Keleti Jenő izr. kereskedő, budapesti lakos internálása. 
 
938./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187993. 204‐206 lap. 
Kovács  Márk,  Kovács  György  és  Kolompár  András  szalántai  cigányok 
internálása. 
 
939./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188001. 237‐240 lap. 
Lichtschein Zsigmong  izr. kereskedelmi alkalmazott, budapesti  lakos  ref. alá 
helyezése. 
 
940./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188005. 241‐248 lap. 
Maged  Áronné  sz. Weisz  Erna  izr.  budapesti  lakos  internálása, mert  nincs 
állandó foglalkozása és nem kivánatos egyének beszívárgását mozdítja elő. 
 
941./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188021. 282‐295 lap. 
Révész /Róth/ Miklós rendőri felügyeletének megszüntetése. 
 
942./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188027. 303‐309 lap. 
Stark  Izsák  izr.  kőrösmezői  lakos  /gyenge  elméjű/,  tudtával  és 
beleegyezésével  a  Galíciából  szökött  Kromholc  Sulim  és  felesége  a 
kőrösmezői zsinagógában rejtőzködött. Ref. alá helyezték. 
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943./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188029. 325‐329 lap. 
Wallenstein Ödön Ede izr. nyomdászsegéd, budapesti lakos internálása, majd 
ref. alá helyezése – 1938‐tól internált. 
 
944./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188058. 390‐407 lap. 
Weiszberger  Ferenc  izr.  vegyészmérnök,  budapesti  lakos  rendőri 
felügyeletének megszüntetése. 
 
945./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188085. 416‐424 lap. 
Hanófer Izidor kókai lakos ref. alá helyezése. 
 
946./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188129 466‐467 lap. 
Kardos  István  izr.  tanár gyergyótölgyesi  lakos nem helyezhető  ref. alá, mert 
hadműveleti területen munkaszolgálatot teljesít. 
 
947./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188130. 468‐484/a lap. 
Kaufmann Ferenc izr. szabadkai lakos árdrágítás miatti internálása. 
 
948./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188147. 535‐543 lap. 
Mózes  Béla  izr.  szilágysomlyói  lakos  a  kisvárdai  481.  kmsz‐nél  teljesít 
szolgálatot,  ezért  ref.  alá  nem  helyezhető.  A  ref.  előtti  internálásának  oka 
cukrot áron felül, jegy nélkül értékesített. 
 
949./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188184. 662‐670 lap. 
Weisz  Zoltán  izr.  margittai  lakos  internálása,  majd  ref.  alá  helyezésének 
felfüggesztése,mert munkaszolgálatra bevonult. 
 
950./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188230. 672‐677 lap. 
Askenázi Gyula izr. magántanuló /1924‐es születésű/ ref. alá helyezése, mert 
közellátási célokra zárolt élelmiszerből utalvány nélkül vásárolt. 
 
951./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188232. 678‐693 lap. 
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Berliner  Lajos  izr. magántisztviselő,  gyöngyösi  lakos  jövedéki  kihágás miatt 
ref. alá helyezése. Rendőri felügyeletének megszüntetése, mert 1942. aug. 4‐
én hadműveleti területen eltünt. 
 
952./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188233. 694‐698 lap. 
Bíró Andorné sz. Sternberg, budapesti lakos, kertész neje ref. aláhelyezése. 
 
953./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188250. 757‐759 lap. 
Földes /Feldmann/ Adolf izr. pásztói lakos, nyomdász és könyvkereskedő ref. 
alá helyezése. 
 
954./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188278. 833‐851 lap. 
Moskovics Mózes  izr.  talmudista, munkácsi  lakos  internálása, mert  külföldi 
zsidók beszívárgását segítette elő. 
 
955./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188279. 852‐863 lap. 
Özv. Molnár  Gusztávné  sz.  Stöckler  Terézia  r.k.  budapesti  lakos,  százados 
özvegye,  szlovákiai  zsidóknak  pénzért  szállást  adott  és  az  elfogottaknak 
ügyvédet fogadott – internálták. 
 
956./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188301. 956‐971 lap. 
Özv.  Ungár  Gézáné  sz.  Schein  Jusztina  izr.  budapesti  lakos,  albérlőtartó 
internálása, majd ref. alá helyezése, mert szlovák zsidóknak szállást adott. 
 
957./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188331. 1005‐1021 lap. 
Weinberger  Ferencné  sz.  Mayer  Aranka  izr.  rákoshegyi  lakos,  füszerés 
csemegkereskedő  ref.  alá  helyezése,  mert  10  kg  pipereszappant  tárolt 
engedély nélkül. 
 
958./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188342. 1027‐1057 lap. 
Eisig  Emánuel  izr. nagyváradi  lakos  internálása, majd  ref.  alá helyezése  –  a 
gazdasági életre káros tevékenysége miatt. 
 
959./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188346. 1091‐1099 lap. 
Fleischmann Lázár izr. dunaszerdahelyi lakos ref. alá helyezése. 
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960./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188347. 1100‐1108 lap. 
Fischer  Áronné  sz. Wassermann Gizella  izr.  dunaszerdahelyi  lakos  és  társai 
ref. alá helyezése. 
 
961./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188350. 1119‐1127 lap. 
Fischer Herman izr. dunaszerdahelyi lakos ref. alá helyezése. 
 
962./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3890. csomó K 150. VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188353. 1128‐1136 lap. 
Gottlieb Herman izr. dunaszerdahelyi lakos ref. alá helyezése.  
 
963./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188360. 11‐ 28 lap. 
Klein  Sámuel  izr.  ombodi  lakos  iparengedély  nélkül  foglalkozott 
szappanfőzéssel és az előállított szappant 5‐6 pengő/kg –jával árisította, ezért 
internálták. 
 
964./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188363. 36‐46 lap. 
Kohn Gábor izr. dunaszerdahelyi lakos ref. alá helyezése. 
 
965./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188366. 60‐66 lap. 
Kovács /Kohn/ Jenő izr. lévai lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
966./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188370. 87‐94 lap. 
Lusztig Jenő izr. felsőgallai lakos ref. alá helyezése, fajgyalázás miatt. 
 
967./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188378. 110‐115 lap. 
Özv. Neuhauser Lázárné sz. Wollner Eszter  izr. dunaszerdahelyi  lakos ref. alá 
helyezése. 
 
968./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188385. 133‐141 lap. 
Reisz Jenő izr. dunaszerdahelyi lakos ref. alá helyezése. 
 
969./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188386. 142‐150 lap. 
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Reisz Jakab izr. internálása. 
 
970./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188389. 157‐164 lap. 
Sebő Kálmán izr. felsőgallai lakos ref. alá helyezése. 
 
971./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188390. 165‐174 lap. 
Schick Herman izr. felsőgallai lakos ref. alá helyezése. 
 
972./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188391. 175‐182 lap. 
Schiller Elemér izt. Kereskedő, felsőgallai lakos ref. alá helyezése. 
 
973./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188393. 183‐189 lap. 
Surányi Gábor izr. felsőgallai lakos ref. alá helyezése. 
 
974./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188395. 190‐193 lap. 
Sztankó József cigány és társai bokodi lakosok internálása. 
 
975./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188431. 238‐257 lap. 
Springer  Lászlón  ész.  Lehoveczki  Friderika  izr.  budapesti  lakos  internálása, 
mert orosz állampolgár  szüleit, akik  tiltott múódon  szöktek Magyarországra 
lakásán rejtegette. 
 
976./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188432. 258‐276 lap. 
Adler Imre izr. nógrádverőcei lakos internálása – árdrágító visszaélés miatt. 
 
977./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188444. 299‐304 lap. 
Elefánt Jenő izr. ungvári lakos ref. alá helyezése. 
 
978./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188445. 305‐313 lap. 
Elefánt Miklós izr. ungvári lakos ref. alá helyezése. 
 
979./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188448. 318‐323 lap. 
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Feuerstein  Miksa  izr.  ungvári  lakos  rendőri  felügyeletének  felfüggesztése, 
mert a 108/64. számú munkásszázadhoz Tiszalökre bevonult. 
 
980./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188450. 324‐338 lap. 
Fodor László izr. ungvári lakos rendőri felügyeletének felülvizsgálata. 
 
981./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188451. 339‐344 lap. 
Galambos Árpád izr. köbölkúti lakos rendőri felügyeletének megszüntetése. 
 
982./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188452. 345‐346 lap. 
Goldfinger Dezső ungvári lakos rendőri felügyeletének felfüggesztése, mert a 
108/56. számú munkásszázadhoz bevonult. 
 
983./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188457. 358‐362 lap. 
Herskovics  József ungvári  lakos  rendőri  felügyeletének  felfüggesztése, mert 
munkaszolgálatra bevonult. 
 
984./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188478. 367‐370 lap. 
Lefkovics Dávid izr. ungvári lakos ref. alá helyezése. 
 
985./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188480. 371‐378 lap. 
Özv.  Lévai  Zsigmondné  sz.  Schönfeld  Olga  izr.  internálása,  majd  ref.  alá 
helyezése, mert szlovák menekülteknek szállást adott. 
 
986./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188490. 417‐423 lap. 
Pataki Jenő izr. szamosújvári lakos ref. alá helyezése. 
 
987./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188499. 467‐475 lap. 
Schiffer Mór  izr.  rőföskereskedő,  kunszentmártoni  lakos  internálása, majd 
ref. alá helyezése – árdrágító visszaélés miatt. 
 
988./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188605. 483‐490 lap. 
Amsel  József  izr.  sátoraljaújhelyi  lakos,  rabbi  internálása,  majd  rendőri 
felügyeletének felülvizsgálata. 
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989./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188633. 507‐517 lap. 
Grosz  Mór  izr.  állatkereskedő,  nagykanizsai  lakos  rendőri  felügyeletének 
megszüntetése. 
 
990./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188680. 518‐520 lap. 
Mendel  Farkas  izr.  bádogossegéd,  kolozsvári  lakos  internálásának 
felfüggesztése, mert közérdekű munkaszolgálatra bevonult. 
 
991./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188794. 522‐537 lap. 
Esikovics  Teréz  izr.  napszámos,  beregszászi  lakos  internálása,  rendőri 
felügyeletének  megszüntetése,  mert  a  német  parancsnokság  az  ország 
területéről kitelepítette, az  irat dátuma 1944.  júl. 10. Internálásának oka két 
utiokmány nélküli zsidót rejtegetett. 
 
992./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐188974. 540‐546 lap. 
Steiner  Miklós  izr.  udvardi  lakos  internálása,  majd  ennek  megszüntetése, 
mert katonai munkaszolgálatra adták át. 
 
993./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189255. 589‐603 lap. 
Lantos  Sándor  r.kat.  /1938‐ban  tért  át  a  zsidó  vallásról/  budapesti  lakos 
internálása, majd ref. alá helyezése munkakerülő életmódja miatt. 
 
994./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189256. 604‐606 lap. 
Láng Rezsőné sz. Brach Janka izr. budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
995./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189257. 607‐613 lap. 
Lebovics  Sámuel  izr.  maszárfalvai  lakos  rendőri  felügyeletének 
megszüntetése – az ok amiért erre sor került: gabonalapjára nem vezette rá 
az 50 kg zabot, amit lakásán tartott. 
 
996./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189258. 614‐616 lap. 
Lévai /Löwi/ Artur izr. budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
997./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189295. 766‐768 lap. 
Rimaszombati /Roklstein?/ Herman  izr. csomagoló, nyíregyházi  lakos ref. alá 
helyezése. 
 
998./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189296. 769‐789 lap. 
Rottmann  Tibor  izr.  terménykereskedő,  hódmezővásárhelyi  lakos  rendőri 
felügyeletének megszüntetése. 
 
999./ Közbiztonság. Rendőri  felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189297. 790‐796 lap. 
Rottenstein Ödön izr. rendőri felügyeletének megszüntetése. 
 
1000./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189303. 803‐809 lap. 
Schwartz  Salamon  izr.  maszárfalvai  lakos  rendőri  felügyeletének 
megszüntetése. 
 
1001./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189309. 820‐834 lap. 
Somenfeld József izr. budapesti lakos magánhivatanok ref. alá helyezése. 
 
1002./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189326. 895‐913 lap. 
Vágó  Endre  izr.  kereskedő,  nagykanizsi  lakos  rendőri  felügyeletének 
felülvizsgálata. 
 
1003./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189337. 941‐954 lap. 
Weisz  Farkas  izr.  kisbodonyi  lakos  internálásának  felülvizsgálata  –  640  kg 
kenyérgabonát jogtalanul tárolt. 
 
1004./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189338. 955‐961 lap. 
Wieder  Györgyné  sz.  Pásztor  Piroska  izr.  győri  lakos  internálása 
erkölcsrendészeti okok miatt. 
 
1005./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189417. 994‐1008 lap. 
Gellért Sándor izr. rimaszombati lakos rendőri felügyeletének felülvizsgálata. 
 
1006./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3891. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189423. 1010‐1035 lap. 
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Hanofer  Vimos  izr.  budafoki  lakos,  pénzbeszedő  rendőri  felügyeletének 
felülvizsgálata.  A  ref.  felfüggesztése,  mert  hadműveleti  területen 
munkaszolgálatra bevonult.  
 
1007./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189439. 15‐27 lap. 
Dr. Kosiner Dezső izr. rimaszombati lakos internálása, majd ref. alá helyezése, 
amelyet  munkaszolgálatra  történő  bevonulása  miatt  felfüggesztettek. 
Internálásának  oka:  közrend  és  közbiztonság  szempontjából  veszélyes 
személy. 
 
1008./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189460. 82‐101 lap. 
Szántó Andor  izr.  rimaszombati  lakos  rendőri  felügyeletének  felfüggesztése, 
mert munkaszolgálatra bavonult. 
 
1009./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189466. 115‐139 lap. 
Végh Sája izr. kiskrivai lakos, kereskedő internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1010./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189468. 140‐142 lap. 
Kimutatás az internáltakról, 1943. febr. 5. az irat dátuma. 
 
1011./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189524. 199‐200 lap. 
Hirchl  Miklós  rendőri  felügyeletét  nemlehetett  foganatosítani,  mert 
munkaszolgálatra bevonult. 
 
1012./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189526. 207‐230 lap. 
Hoffmann  Sándor  izr.  kereskedelmi  utazó,  érsekújvári  lakos  internálása  – 
üzletszerűen  szállított  Érsekújvárról  Budapestre  megbizói  számára 
élelmiszereket. 
 
1013./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189528. 236‐259 lap. 
Jakubovics  Náthán  izr.  talmudista,  ungvári  lakos  internálása  –  árdrágítás, 
megvesztegetés és megélhetési forrással sem rendelkezik. 
 
1014./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189531. 261‐263 lap. 
Kohn Sámuel marosszentannai lakos internálása. Majd rendőri felügyeletének 
megszüntetése. (Cont’d on reel 4.) 
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REEL 4 
 
1014.  (cont.)/  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189531. 264‐288 lap. 
Kohn Sámuel marosszentannai lakos internálása. Majd rendőri felügyeletének 
megszüntetése. 
 
1015./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189533. 289‐291 lap. 
Löw Henrik ipolysági lakos ref. felülvizsgálati kérelme. 
 
1016./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189534. 292‐307 lap. 
Lojka Miklós jehovista, kolonicai lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1017./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189540. 308‐313 lap. 
Nóé Herman izr. szatmárökörirtói lakos ref. alá helyezése. 
 
1018./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐198542. 314‐318 lap. 
Palkovics  Áron  izr.  horlyói  lakos  gazdálkodó  rendőri  felügyeletének 
megszüntetése. 
 
1019./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189549. 323‐350 lap. 
Politzer Árpád Achárjon izr. dunaszerdahelyi lakos internálása. 
 
1020./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189552. 351‐369 lap. 
Steiner  Margit  izr.  rémhírterjesztés  miatti  internálása,  majd  rendőri 
felügyeletének felülvizsgálata. 
 
1021./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189555. 370‐373 lap. 
Özv.  Schöpfer  Sándorné  sz.  Steiper  Irén  izr.  rémhírterjesztés  miatti 
internálása. 
 
1022./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189558. 388‐405 lap. 
Tauber  Zsigmond  izr.  nagykálnai  lakos  internálása,  mert  nincs  állandó 
foglalkozása, politikai és nemzetgazdálkodási szempontból veszélyes. 
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1023./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189561. 406‐410/a. lap. 
Ungár Herman izr. esküllői alkalmi munkás ref. alá helyezése. 
 
1024./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189603. 443‐447 lap. 
Berkovits  Margit  izr.  szilágycsehi  lakos  kommunista  szervezkedés  miatti 
internálása. 
 
1025./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189617. 506‐515 lap. 
Fehér Izidor izr. budapesti lakos internálása. 
 
1026./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189618. 517‐525 lap. 
Friedmann Sándor izr. sárospataki lakos internálása. 
 
1027./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189622. 526‐543 lap. 
Gelb Bernát izr. nagyberegi lakos internálása. 
 
1028./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189631. 554‐556 lap. 
Horváth  Mártonné  sz.  Lakatos  Margit  cigányasszony  kitiltása  a  váci  járás 
területéről és ref. alá helyezése. 
 
1029./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189644. 579‐583 lap. 
Lörincz  Rosenfeld  Miklós  izr.  sötősegéd,  hajdúböszörményi  lakos  ref.  alá 
helyezése. 
 
1030./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189642. 584‐586 lap. 
Lévald Ervin izr. dunaszerdahelyi lakos ref. alá helyezése. 
 
1031./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189666. 613‐627 lap. 
Szamet Ármin  izr. mádi  lakos, szatócskereskedő  internálása, mert elsőrendű 
közszükségleti  cikkeket  tartott  pincéjében  és  azokat megrágták  az  egerek, 
használhatatlanokká váltak. 
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1032./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189681. 656‐675 lap. 
Walter Miklós izr. szódi lakos rémhírterjesztés miatti internálása. 
 
1033./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189694. 676‐689 lap. 
Weisz Gyula  izr.  fényképész  ref. alá helyezése  rémhírterjesztés miatt. Weisz 
meghalt, az irat dátuma 1943. febr. 17. 
 
1034./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189760. 690‐710 lap. 
Appel  Tóbiás  izr.  felsővisói  lakos,  gazdálkodó  internálása,  majd  ref.  alá 
helyezése.  Az  ok:  hamis  anyakönyvi  kivonatokat  és  származási 
bizonyítványokat állítottak ki a helyi hitközségnél. 
 
1035./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189761. 711‐720 lap. 
Ábrahám Béla izr. budapesti lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1036./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189762. 721‐728 lap. 
Auslander  Éliásné  sz.  Gold  Ráchen  izr.  munkácsi  lakos,  utalvány  nélkül 
szerzett élelmiszert, ezért ref. alá helyezték. 
 
1037./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189770. 753‐766 lap. 
Berkovics Vilmos izr. textilkereskedő rendőri felügyeletének felülvizsgálata. 
 
1038./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189776. 767‐770 lap. 
Blum Lajos izr. kereskedő, újvidéki lakos ref. alá helyezése. 
 
1039./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189777. 771‐778 lap. 
Burger  Lipót  izr.  budapesti  pincér  ref.  alá  helyezése,  mert  részt  vett  a 
Wekerle‐telepi református egyháznál történt keresztlevél hamisításokban. 
 
1040./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189779. 779‐786 lap. 
Burger Ferenc izr. kávémérő rendőri felügyeletének megszüntetése. 
 
1041./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189781. 787‐792 lap. 
Farkas Ábrahám  izr. napszámos,  zsibói  lakos  internálása –  tojás  és baromfi 
felvásárlása miatt. 
 
1042./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189783. 793‐801 lap. 
Fekete  Sámuel  izr.  kereskedő  internálása,  majd  ref.  alá  helyezése. 
Rendszeresen  részt vett a Rumbach utcai  zsidó vendéglőben  tartott  „zsidó‐
börzén”  és  feltehetően  sorozatos  árdrágítások  következtében  tartja  fenn 
magát. 
 
1043./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189785. 816‐823 lap. 
Friedmann  Jenőn  ész. Weisz Margit  izr. munkácsi  lakos  ref.  alá  helyezése 
árdrágítás miatt. 
 
1044./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189788. 824‐836 lap. 
Fillencz Sándor izr.(r.kat.) magánzó, budapesti lakos internálása. 
 
1045./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189789. 837‐853 lap. 
Fogel Izidor izr. felsővisói lakos internálása hamis zsidó anyakönyvi kivonatok 
és származási igazolványok készítése miatt. 
 
1046./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189794. 870‐886 lap. 
Fruchter Náthán izr. felsővisóilakos internálása. 
 
1047./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189800. 903‐918 lap. 
Haás Zoltán izr. vizsolyi lakos ref. alá helyezése. 
 
1048./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189801. 919‐934 lap. 
Heiszler Józsefné sz. Wimmer Magdolna izr. zsámbéki lakos internálása, majd 
ref.alá  helyezése,  mert  rövidáru  üzletükben  a  kartont  a  megállapítottnál 
magasabb áron adta el. 
 
1049./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189815. 971‐977 lap. 
Özv. Klein  Sámuelné  sz.  Englender  Ziszl  füszeres, munkácsi  lakos  árdrágítás 
miatt ref. alá helyezése. 
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1050./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189816. 978‐984 lap. 
Klein  Jakabné  sz.  Strach  Etel  izr.  munkácsi  lakos  rendőri  felügyeletének 
megszüntetése. 
 
1051./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189820. 993‐996 lap. 
Komlós  Vilmos  izr.  ügynök,  budapesti  lakos  rendőri  felügyeletének 
megszüntetése. 
 
1052./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189839. 1013‐1021 lap. 
Róth Bernát izr. gépkocsivezető ref. alá helyezése, mert az országhatárt tiltott 
módon  átlépő  külföldieknek  az  ország  belsejébe  való  tovább  jutását 
előmozdította. 
 
1053./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189860. 1071‐1079 lap. 
Trattner Henrik izr. rendőri felügyeletének megszüntetése. 
 
1054./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3892. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189863. 1105‐1120 lap. 
Tolnai Nándorné sz. Grosz Ilona izr. budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. Internálásának oka szlovákiai zsidóknak szállást adott. 
 
1055./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189871. 52‐57 lap. 
Özv. Weisz Bernátné munkácsi lakos internálása. 
 
1056./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189872. 58‐66 lap. 
Weisz  Éva  izr.  budapesti  lakos,  gyári munkásnő  internálása, majd  ref.  alá 
helyezése, mert  rendes  foglalkozással nem  rendelkezik, minden  idejét egyik 
kávémérésben, kártyázó zsidó munkanélküliek társaságában tölti. 
 
1057./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189899. 67‐69 lap. 
Ackermann Márkuszné izr. iglénci lakos ref. alá helyezése árdrágítás miatt. 
 
1058./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189938. 146‐154 lap. 
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Grosz  Vilmos  izr.  árfalvai  lakos,  lakásán  57  kg‐val  több  zabot  talált  a 
csendőrnyomozó  járőr, mint amennyit  a gabona alapjába bevezettek, ezért 
ref. alá helyezték. 
 
1059./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189939. 155‐167 lap. 
Grünfeld Imre izr. kisvárdai lakos internálása, mert a cukor‐ és kenyérjegyeket 
100 számra árusította 2 pengőért a zsidóknak. 
 
1060./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189948. 176‐196 lap. 
Hoffmann  Hers  /Herman/  felsővisói  lakos  internálása,  mert  hamis  zsidó 
anyakönyvi kovonatokat és származási igazolványokat állított ki. 
 
1061./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189949. 197‐200 lap. 
Hőnig Márkusz nagybereznai lakos rendőri felügyeletének felülvizsgálata. 
 
1062./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189964. 236‐253 lap. 
Káhán Lilli  izr. máramaosszigeti  lakos, kiszolgálónő hamis élelmiszerjegyeket 
hozott forgalomba, ezért internálták. 
 
1063./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189970. 261‐268 lap. 
Köstenbaum Emil ungvári  lakos rendőri felügyeletének megszüntetése, mert 
a  223/84.  számú  tábori  munkásszázadnál,  hadműveleti  területen 
munkaszolgálatot teljesít. 
 
1064./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189978. 270‐298 lap. 
Schwarcz  József  és  társai  (14  fő)  sárbogárdi  lakosok  internálása  ill.  ref.  alá 
helyezésük,  mert  kétes  vagyoni  állapotuk  nem  biztosította  a  hatóságok 
szerint megélhetőségüket. 
 
1065./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189980. 307‐312 lap. 
Mayer Sámuel Miklós izr. Szolyvai lakos ref. alá helyezése. 
 
1066./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189992. 335‐365 lap. 
Róth  József  izr.  nagyváradi  lakos  internálása, majd  ref.  alá  helyezése, mert 
nem volt keresete 1941. óta. 
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1067./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189994. 366‐369 lap. 
Rosenczweig Miksa sárbogárdi lakos rendőri felügyeletének felülvizsgálata. 
 
1068./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐189995. 370‐372 lap. 
Rosenberg  Herman  izr.  talmudista  internálása,  mert  hamisított 
kenyérjegyeket hozott forgalomba. 
 
1069./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190000. 374‐385 lap. 
Stern Lajos sárbogárdi lakos rendőri felügyeletének felülvizsgálata. 
 
1070./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190001. 386‐393 lap. 
Seidenfeld  Eta  izr.  munkácsi  lakos,  htb.  Rendőri  felügyeletének 
megszüntetése. 
 
1071./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190002. 394‐401 lap. 
Seidenfeld Ida izr. munkácsi lakos ref. alá helyezése áru elvonás miatt. 
 
1072./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190105. 522‐526 lap. 
Kolompár  Istvánné  sz.  Lázár  Csatos  Erzsébet  cigány,  kajdacsi  lakos 
internálása. 
 
1073./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190107. 527‐535 lap. 
Kolompár  Mária  /Marona/  kajdacsi  cigány,  internálása,  mert  a  cigányok 
magatartása a közcsendre, közbiztonságra aggályos és veszélyes. 
 
1074./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190108. 536‐541 lap. 
Kolompár István /Tuba/ kajdacsi cigány internálási ügye. 
 
1075./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190110. 552‐560 lap. 
Lax Gizella izr. szalárdi lakos /tatarosi lakos?/ kitoloncolása – állampolgársági 
ügye miatt. 
 
1076./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190136. 598‐609 lap. 
Dr.  Tenczer  Izidor  érsekújvári  lakos  internálása, majd  ref.  alá  helyezése  – 
szlovákiai menekült zsidó segítése miatt. 
 
1077./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190172. 618‐625 lap. 
Büchler Sándor izr. portás, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1078./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190193. 643‐647 lap. 
Koppel  Márton  izr.  bőrkereskedő  soproni  lakos  rendőri  felügyeletének 
felfüggesztése, mert a 103/4. kmsz‐nél teljesít szolgálatot. 
 
1079./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190234. 709‐726 lap. 
Schwarcz Miklós és felesége izr. kereskedő, továbbá társaik újkécskei lakosok 
internálása, majd ref. alá helyezésüknek felülvizsgálata. 
 
1080./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190257. 727‐738 lap. 
Adler Arnoldné  sz. Binét  /Bonéth/  Júlia  izr.  htb.  dunaföldvári  lakos  ref.  alá 
helyezése, mert utiokmány nélküli szlovák zsidót lakásán rejtegetett. 
 
1081./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190258. 739‐751 lap. 
Adler Jenő izr. dunaföldvári lakos ref. alá helyezése – lásd mint az előbbi. 
 
1082./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190279. 840‐849 lap. 
Büchler József izr. baromfikereskedő, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1083./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190305. 934‐940 lap. 
Goldstein  Jakabné  sz.  Reich  Etel  izr.  kisvárdai  lakos  ref.  alá  helyezése, 
közellátást veszélyeztető vétség miatt. 
 
1084./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3893. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190319. 978‐984 lap. 
Kálmán  Imre  Mózes  izr.  kassai  lakos  lánckereskedés,  nem  tisztázott 
állampolgársága miatt ref. alá helyezése.     
 
1085./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190362. 83‐93 lap. 
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Paller  László  izr.  volt  bőrkereskedő  internálásának  megszűntetése,  mert 
hadműveleti területen katonai munkaszolgálatot teljesít. 
 
1086./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190373. 133‐141 lap. 
Rosenberg Ödön  izr.  etesi  lakos,  kereskedő  rémhírterjesztés miatti  ref.  alá 
helyezése. 
 
1087./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190376. 145‐154 lap. 
Roth  Károly  izr.  budapesti  lakos  internálása  (1942.  óta),  majd  ref.  alá 
helyezése. 
 
1088./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190390. 177‐183 lap. 
Pick  Zoltán  izr.  gépkocsivezető,  aszódi  lakos  rendőri  felügyeletének 
felfüggesztése, mert a  IX. kmsz. 4. pótszázadánál Galántán, munkasolgálatot 
teljesít. 
 
1089./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190393. 229‐237 lap. 
Szilágyi  Hugó  izr.  zenész,  találkahely  tulajdonos,  zalaegerszegi  lakos 
internálása. 
 
1090./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190416. 285‐292 lap. 
Weis Béla izr. vághosszúfalui lakos ref. alá helyezése. 
 
1091./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190427. 293 lap. 
Steiner Ábrahám Adolf miskolci lakos rendőri felügyeletének felülvizsgálata. 
 
1092./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190436. 294‐315 lap. 
Szilágyi Mihályné  sz.  Frisch  Erzsébet  izr.  jászkiséri  lakos  ref.  alá  helyezése, 
mert az eladott szalmazsákot 8%‐os haszonkulcs helyett 15%‐val adta el. 
 
1093./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190493. 354‐373 lap. 
Holics Jenő izr. berendi lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1094./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190509. 425‐437 lap. 
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Özv.  Letényi  Vilmosné  sz.  Rosenberg  Irma  izr.  kereskedő  internálása, mert 
Szlovákiából  illegális  úton  érkezett  nőnek  szállást  adott  és  mint  belföldit 
jelentette be. 
 
1095./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190510. 438‐448 lap. 
Lengyel József  izr. szilágysomlyói  lakos  internálása, majd ref. alá helyezése – 
közellátási és anyaggazdálkodási visszaélések miatt. 
 
1096./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190517. 473‐494 lap. 
Háy  Miksa  izr.  abonyi  lakos  internálása,  mert  birtokát  nem  kellően 
hasznosította. 
 
1097./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190518. 495‐504 lap. 
Neumann Bernát izr. pékmester, büdszentmihályi lakos internálása, majd ref. 
alá helyezése. 
 
1098./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190529. 538‐544 lap. 
Stern  Fülöp  izr.  ilovai  lakos  élelmiszerrejtegetés  (a  cukrot  feketén  vette) 
miatti reff. Alá helyezése. 
 
1099./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190530. 545‐551 lap. 
Stern  Ábrahám  izr.  napszámos,  ravaszmezői  lakos  árdrágítás miatt  ref.  alá 
helyezése. 
 
1100./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190550. 619‐625 lap. 
Ungár Jenő izr. budapesti lakos, gyári munkás ref. alá helyezése. 
 
1101./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190555. 628‐638 lap. 
Winter  Jenő  izr.  textilkereskedő,  budapesti  lakos  internálása, majd  ref.  alá 
helyezése, mert engedély nélkül  itt  tartozkodó  külhonosnak hosszabb  ideig 
szállást adott. 
 
1102./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190573. 648‐666 lap. 
Fleischmann Ernő dunaszerdahelyi lakos internálása, majd ref. alá helyezése, 
mert nem folytatott rendes kereső foglalkozást. 
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1103./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190575. 667‐680 lap. 
Almási  Jenő  izr.  árukihordó‐betűkiszedő,  budapesti  lakos  internálása, majd 
ref. alá helyezése, mert alk. bünöző, betörő tolvaj. 
 
1104./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190576. 681‐690 lap. 
Brief  Magda  izr.  nagykárolyi  lakos  internálása,  majd  ref.  alá  helyezése, 
szeszjövedéki kihágás miatt. 
 
1105./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190581. 701‐720 lap. 
Erdős Jenő izr. dunaszerdahelyi lakos, angóranyúl tenyésztő internálása, majd 
ref. alá helyezése. 
 
1106./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190588. 721‐748 lap. 
Grünberg Samu  izr. dunaszerdahelyi  lakos, gépkocsivezető  internálása, majd 
ref. alá helyezése. 
 
1107./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190603. 757‐766 lap. 
Klein  Jakabné  sz.  Lipkovics  Hanni  izr.  szülésznő,  sátoraljaújhelyi  lakos 
internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1108./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190605. 771‐792 lap. 
Konrád Ferenc  izr. szatmárnémeti  lakos rendszeresen hallgatta az ellenséges 
nemzetek rádióadásait és ott hallottakat tisztviselő társai között terjesztette 
– internálták. 
 
1109./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190606. 793‐799 lap. 
Kovács Györgyné sz. Engel Klára izr. budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1110./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190613. 808‐811 lap. 
Pethő  Istvánné  sz.  Klein Mária  izr.  sashalmi  lakos  ref.  alá  helyezése, mert 
büntetett előéletű, bűnözésre hajlamos egyén. 
 
1111./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190672. 836‐872 lap. 
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Andorkó  Imréné  sz.  Koleszár  Zsuzsanna  jehovista  debreceni  lakos  ref.  alá 
helyezése. 
 
1112./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190714. 972‐977 lap. 
Klein Dezső  izr.  törökszentmiklósi  lakos,  röfős  kereskedő  ref.  alá helyezése, 
mert budapesti idegenek részére élelmiszer csomagokat szállított. 
 
1113./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190716. 979‐986 lap. 
Kóhn Mór izr. zagyvarónai lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1114./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3894. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190727. 1005‐1023 lap. 
Moskovits  Vilmos  izr.  cipész  nagybereznai  lakos  internálása, majd  ref.  alá 
helyezése árdrágítás, lánckereskedelem miatt. 
 
1115./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190742. 85‐90 lap. 
Schönfeld  Márton  izr.  marosvásárhelyi  lakos  internálása,  majd  ref.  alá 
helyezése. 
 
1116./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190745. 94‐114 lap. 
Szávin Ráda  sajkásgyörgyei  lakos, nazarénus  járási  veuető  internálása, mad 
ref. alá helyezése. 
 
1117./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190795. 149‐170 lap. 
Angelusz ernő izr. kereskedő, budapesti  lakos  internálása – 1943. máj. 15‐én 
meghalt.  Internálásának oka:  vagyon  elleni bűncselekmény miatt büntetést 
kapott  6  esetben,  foglalkozás  nélküli,  rovott  múltú  egyének  társaságában 
kártyázott. 
 
1118./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190799. 176‐209 lap. 
Barna  Lipót  izr.  bankbizományos  (a  lipótmezei  elmegyógyintézet  lakója) 
internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1119./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190815. 244‐252 lap. 
Dászkál Hers izr. felsővisói lakos internálása árdrágítás miatt. 
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1120./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190820. 272‐274 lap. 
Weisz Gyula és Engel Hász Pinkász mesterséges édesítőszer  jövedéki kihágás 
ügye. 
 
1121./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190827. 285‐295 lap. 
Friedmann Mór  izr.  budapesti  lakos,  Kisvárda  községben  Czigler Mártonné 
kamrájában zsidók részére rituális vágóüzemet rendeztek be, engedély nélkül 
és működtették, ezért internálták. 
 
1122./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190835. 297‐301 lap. 
Grósz Sámuel  izr. szinérváraljai  lakos rendőri felügyelete megszünt, mert „az 
ország területéről eltávolitattott” , az irat dátuma 1944. aug. 28. 
 
1123./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190844. 306‐319 lap. 
Jakubovits  Ignác  és  Herkovits  József  izr.  ref.  alá  helyezésük,  árdrágítás  és 
nemzeti szempontból megbizhatatlanok. 
 
1124./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190848. 320‐330 lap. 
Katz  Bencin  izr.  visóoroszi  lakos,  gazdálkodó  ref.  alá  helyezése  ‐ 
magánfeleknek, mint  zugirász díjazásért különféle kérelmeket készített és a 
tilalom ellenére a községházán dolgozott. 
 
1125./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190851. 331‐344 lap. 
Klein  Árpád  izr.  lévai  lakos  internálása,  majd  ref.  alá  helyezésének 
felfüggesztése, mert katonai szolgálatot teljesít. 
 
1126./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190852. 345‐353 lap. 
Klein Áron  izr. nágszövő üzemi alkalmazott, kisgéresi  lakos  internálása, majd 
ref. alá helyezése, mert feltételezik, hogy zugkereskedő. 
 
1127./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190856. 361‐370 lap. 
Kolompár  Imre  és  társai  bocfölei  cigánytanyai  lakosok  internálása  – 
dologkerülő, többszörösen büntetett előéletük miatt. 
 
1128./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190866. 377‐378 lap. 
Heiszter Ferenc izr. borgóprundi lakos ref. alá helyezése. 
 
1129./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190873. 420‐434 lap. 
Neuwirth Jenő izr. építési rajzoló, körösmezei lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
1130./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190880. 461‐470 lap. 
Pollák Pál izr. volt könyvkereskedő, budapesti lakos ref. alá helyzése. 
 
1131./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190881. 471‐475 lap. 
Pollák  Burech  Jakab  izr.  visóoroszi  lakos  internálása,  majd  ref.‐nek 
megszüntetése. 
 
1132./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190886. 496‐501 lap. 
Róth Miklósné sz. Friedmann Ilona izr. budapesti lakos ref. alá helyzése. 
 
1133./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190887. 502‐514 lap. 
Salamon jenő izr. korláthelmeci lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1134./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190889. 515‐522 lap. 
Seif Samu izr. szücsmester, lévai lakos ref. alá helyzése. 
 
1135./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190892. 523‐529 lap. 
Schneider Zsigmond izr. utazó kereskedő, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1136./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190893. 530‐539 lap. 
Stern  Herman  izr.  kassai  lakos  internálása,  zsidók  Szlovákiából  való 
átcsempészésében vett részt. 
 
1137./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190894. 540‐541/a lap. 
Sonnenwirth Elek  izr. állásnélküli kereskedelmi ügynök, nagyváradi  lakos ref. 
alá helyezése. 
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1138./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190901. 564‐577 lap. 
Teichner  Irén  izr. tisztviselő, győri  lakos  internálása, majd ref. alá helyezése, 
mert Tóth Gyula városi kisegítőt  révették arra, hogy különböző  férfiakről és 
nőkről születési anyakönyvi kivonatokat állítson ki. 
 
1139./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190906. 583‐599 lap. 
Wertheim Zsigmond  izr. budapesti  lakos, kommunista szervezkedésben való 
részvétel miatti internálása. 
 
1140./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190926. 607‐614 lap. 
Dr.  Erdélyi  Elemér  orvos,  bodrogszerdehelyi  lakos  ref.  alá  helyzése,  majd 
felfüggesztése, mert munkaszolgálatra bevonult. 
 
1141./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190958. 629‐661 lap. 
Sorger  Herman  és  társai  izr.  állategészségügyi  kihágás  miatti  ref.  alá 
helyezésük. 
 
1142./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190973. 687‐697 lap. 
Ferenci  /Friedlender/  Antal  izr.  gebei/mándoki  lakos,  kétes  államplgársága 
miatti kitoloncolása. 
 
1143./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190984. 707‐717 lap. 
Herceg  László  izr.  magántiszviselő.  Budapesti  lakos  ref.  aéá  helyezése, 
gumiabroncsok zugárusítása miatt. 
 
1144./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190990. 719‐725 lap. 
Jakubovics  Izidor  izr.  napszámos  ref.  alá  helyezése,  engedély  nélküli 
szappanárusítás miatt. 
 
1145./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐190998. 744‐758 lap. 
Káhán Náchmán utazó  kereskedő,  técsői  lakos  internálása, mert nővérének 
Szlovákiából való jogtalan határátlépését elősegítette. 
 
1146./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191000. 764‐770 lap. 
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Özv.  Klein  Izidorné  sz. Moskovics Malvin  izr.  htb.  banatinai  lakos  ref.  alá 
helyezése, tojással való zugkereskedés miatt. 
 
1147./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191108. 781‐789 lap. 
Doppel Dávid izr. nagyváradi lakos ref. alá helyezése. 
 
1148./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191110. 792‐801 lap. 
Fischbán Mórné sz. Herkovits Etel izr. alsószopori lakos ref. alá helyezése. 
 
1149./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191355. 843‐855 lap. 
Hajnal Dezső  izr.  kiskunfélegyházi  lakos,  fogtechnikus  internálása, mert  a  z 
„Aranyközpont”‐tól  havonként  kapott  60  gr.  aranyat  nem  használta  fel, 
hanem eltulajdonította. 
     
1150./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191369. 860‐862 lap. 
Czáp Péter fölműves jehovista, újlucskai lakos internálása. 
 
1151./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191374. 874‐888 lap. 
Ifj. Faragó Rudolf /Dile/ cigány ref. alá helyezése. 
 
1152./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191426. 958‐969 lap. 
Neuschloss Mór izr. paksi lakos ref. alá helyezése. 
 
1153./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191427. 971‐975 lap. 
Neuschloss Ármin izr. paksi lakos, üvegessegéd internálása. 
 
1154./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191459. 1085‐1088 lap. 
Wider  Györgyné  sz.  Pásztor  Piroska  izr.  füzőkészítő  ref.  alá  helyezése, 
közerkölcsiség, közrend, közbiztonsági okok miatt. 
 
1155./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3895. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191460. 1089‐1091 lap. 
Wieder Náthán izr. napszámos internálása, mert orosz állampolgárságú zsidót 
rejtegett lakásán.   
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1156./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191508. 45‐64 lap. 
Braun  Irén  izr.  szabómester,  battonyai  lakos  internálása,  a  r.  kat.  egyházat 
sértő kijelentései miatt. 
 
1157./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191516. 95‐99 lap. 
Deutsch Dávid  izr.  rövidáru  kereskedő, pécsi  lakos  internálása – 1942. dec. 
29‐én meghalt. 
 
1158./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191520. 103‐110 lap. 
Frajmovits  Róza  izr.  szatmárnémeti  lakos  ref.  alá  helyezése, mert  a  zsidók 
részére engedélyezett de. 10 óra előtt tejet vásárolt a piacon. 
 
1159./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191531. 182‐197 lap. 
Hágel  Károly  izr.  asztalossegéd,  felsővisói  lakos  internálása,  majd  ref.  alá 
helyezése, csalás és közveszélyes munkakerülés miatt. 
 
1160./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191538. 213‐220 lap. 
Kelemen  Sándor  izr.  sapkakészítő,  debreceni  lakos  ref.  alá  helyezése, mert 
büncselekményekből tartja fenn magát, nincs rendes foglalkozása. 
 
1161./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191548. 232‐244 lap. 
Mikitinecz  András  szombatos,  irhóci  lakos  internálása,  majd  ref.  alá 
helyezése. 
 
1162./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191556. 257‐264 lap. 
Róth Róbert  izr.  kereskedő,  szatmárnémeti  lakos  ref.  alá helyezése, mert  a 
zsidók részére engedélyezett de. 10 óra előtt a piacon megjelent. 
 
1163./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191557. 265‐272 lap. 
Rubin Ignác izr. szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése – oka lásd, mint előbb. 
 
1164./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191559. 273‐280 lap. 
Schwartz Márton izr. kereskedő, szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése – oka 
lásd, mint előbb. 
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1165./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191561. 281‐288 lap. 
Stern Lenke izr. szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése – oka lásd, mint előbb. 
 
1166./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191573. 301‐308 lap. 
Váradi József jehovista, csepeli lakos ref. alá helyezése. 
 
1167./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191578. 310., 315., lapok. 
A topolyai kisegítő toloncázból eltávolított, külhonos zsidók listája. 
 
1168./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191606. 322‐348 lap. 
Koós Márton izr. kikörösi lakos internálása kommunista agitáció miatt. 
 
1169./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191608. 349‐355 lap. 
Antal György  református  vallású, magántisztviselő,  csepelo  lakos  a  Kispest‐
Wekerle  telepi  református  egyháznál  történt  keresztlevél  hamisításokban 
való részvétel miatti előzetes letartóztatása. 
 
1170./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191622. 413‐416 lap. 
Özv.  Déman  Józsefné  sz.  Neumann  gizella  izr.  budapesti  lakos  ref.  alá 
helyezése. 
 
1171./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191626. 438‐450 lap. 
Frankl  Ignác  izr.  rimaszombati  lakos  internálása, majd  ref. alá helyezésének 
felfüggesztése, mert katonai munkaszolgálatra bevonult. 
 
1172./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196633. 456‐482 lap. 
Mikály Herman  izr.  szamosújvári  lakos  internálása, majd  ref.  alá  helyezése 
árdrágítás,  lánckereskedelemben  való  részvétel  és  foglalkozás  nélkülisége 
miatt. 
 
1173./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191649. 484‐493 lap. 
Hollander  Jenő  izr.  vámosladányi  lakos  internálása,  mert  politikai, 
nemzethűség szempontjából addályoa magatartású. 
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1174./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191633. 515‐518 lap. 
Kolompár  /Dudás/  József  cigány,  székesfehérvári  cigánytelepi  lakos 
internálása calás, csavargás miatt. 
 
1175./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191671. 554‐561 lap. 
Lebovits Miksa  izr. kereskedő, gyalui  lakos  ref. alá helyezése, mert a  lakása 
pincéjében nagyobb mennyiségű talpbőrt találtak elrejtve. 
 
1176./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191676. 572‐592 lap. 
Mauszkopf László izr. fakereskedő internálása, majd ref. alá helyezése, a helyi 
közigazgatási vezetők, országgyűlési képviselő becsmérlése miatt. 
 
1177./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191677. 593‐603 lap. 
Mathéser Dezső izr. kereskedő, karcagi lakos ref. alá helyezése. 
 
1178./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191686. 653‐660 lap. 
Orbán Imre jehovista, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1179./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191700. 702‐706 lap. 
Schuk Dezső  izr. kereskedősegéd, ungvári  lakos ref. alá helyezése,  jogtalanul 
megszerzett cukorjegyek forgalombahozatala miatt. 
 
1180./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191717. 727‐742 lap. 
Dr.  Vajda  /Weisz/  Sándor  izr.  ügyvéd,  budapesti  lakos  közokirat  hamisítás 
gyanúja miatt internálták, majd ref. alá helyezték. 
 
1181./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191792. 772‐801 lap. 
Vajda Bélán ész. Keszler Dóra izr. htb. Tállyai lakos internálása, mert az angol 
rádió magyar híreit hallgatta lakásán. 
 
1182./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐191952. 826‐833 lap. 
Kopolovics Mendelné  sz. Meizlik Fáni  izr. hársfalvai  lakos  ref. alá helyezése, 
mert a tejnek literjét előbb 50, majd 60 fillérért árusította. 
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1183./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192105. 863‐870 lap. 
Schwartz Mihályné sz. Berger Erzsébet  izr. bőrkereskedő neje, kalocsai  lakos 
ref. alá helyezése, ármegállapodás szabotálása miatt. 
 
1184./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192 125. 887‐895 lap. 
Vidák  gizella  izr.  színésznő  internálása,  mert  honvédelmi  szempontból 
megbizhatatlan, közveszélyes munkakerülő. 
 
1185./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192131. 897‐902 lap. 
Zelkovics Márton  izr. gyári munkás, nagyváradi  lakos  rendőri  felügyeletének 
felülvizsgálata. 
 
1186./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192170. 945‐947 lap. 
Engelstein  Fábián  izr.  hitközségi  alkalmazott,  nagyváradi  lakos  kitiltása  a 
nyírbátori járásból. 
 
1187./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192177. 962‐967 lap. 
Gold  Izidorné  sz.  Szabó  Belle  ref.  alá  helyezése,  valótlan  hírek  terjesztése 
miatt. 
 
1188./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192197. 1003‐1009 lap. 
Rosenfeld manó izr. fülöpszállási lakos ref. alá helyezése árdrágítás miatt. 
 
1189./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192198. 1010‐1020 lap. 
Schaffer Győző izr. ügynök budapesti lakos internálása, ref. alá helyezése. 
 
1190./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3896. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192200. 1021‐1044 lap. 
Sternberg Aranka  izr. nagykanizsai  lakos  internálása, majd ref. alá helyezése 
nyerészkedés miatt. 
 
1191./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192277. 90‐102 lap 
Erdősi  Eckstein  Ernő  izr.  utazó,  budapesti  lakos  internálása,  Nagyváradon 
történt rémhírterjesztés miatt. 
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1192./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192284. 111‐114 lap. 
Fogel Mendel izr. nagydebreki lakos ref. alá helyezése. 
 
1193./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192300. 130‐133 lap. 
Katz  Simon  izr.  tamásváraljai  lakos  ref.  alá  helyezése, mert  társával  50  kg 
cukrot Nagyszőllősre akartak szállítani és ott eladni. 
 
1194./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192315. 142‐145 lap. 
Lőwy István izr. kifutó, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1195./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192316. 146‐149 lap. 
Lunka Ida cigány, nagyváradi lakos ref. alá helyezése. 
 
1196./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192330. 162‐178 lap. 
Mittelmann Lajos  izr. sütőmester, nagyváradi  lakos  internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert a  lisztet a megengedettnél drágábban árisította és politikai 
meggyőződése nem egyeztethető össze a „jelen háborús törekvésekkel”. 
 
1197./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192339. 210‐214 lap. 
Niszel Etelka és Kumea/?/ Ábrahámné gyergyótölgyesi lakosok kiutasítása. 
 
1198./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192351. 264‐271 lap. 
Radneziner  Zoltán  izr.  nagyváradi  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert  a 
pamutfonalat és a cérnát zugforgalomban árusította. 
 
1199./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192352. 272‐275 lap. 
Reiner Oszkár izr. villanyszerelő, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1200./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192356. 280‐293 lap. 
Schwartz  István  izr.  kereskedő,  alsódabasi  lakos  internálása, majd  ref.  alá 
helyezése. Az ok kijelentései: „a honvédség melyik hazát védi? Mert most ott 
vannak, hát az a hazájuk?”. 
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1201./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192362. 295‐302 lap. 
Sréter Emil  izr. divatárukereskedő, beregszászi  lakos ref. alá helyezése, mert 
az ellenséges rádió propaganga adásait hallgatta. 
 
1202./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192363. 303‐306 lap. 
Simon Zélig izr. turci lakos – lásd a 1193./ sorszám alatti ügyet. 
 
1203./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192367. 307‐330 lap. 
Dr.  Székács  Pál  izr.  orvos,  budapesti  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert  a 
Szlovákiából „beszirvárgott” Láng Magda zsidó tanulót lakásán rejtegette. 
 
1204./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192396. 374‐388 lap. 
Schönbaum  Erna  izr.  varrónő,  vágvecsei  lakos  internálása, mert megbízást 
adott  egy  pozsonyi  lakosnak,  hogy  Nyítrán  élő  rokonait  Magyarországra 
csempéssze. 
 
1205./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192432. 414‐446 lap. 
Hanoffer István izr. turai lakos internálása, majd ref, alá helyezése kijelentései 
miatt, melyekkel  a  szövetséges  haderő  győzelembe  vetett  bizalmát  célozta 
megrendíteni és ezenkivül napi programja az állam érdekeire veszélyes. 
 
1206./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192434. 461‐464 lap. 
Horovizt József  izr. ref. alá helyezése, mert az orosz és a  londoni rádió híreit 
hallgatta és azokat családtagjainak elmondta. 
 
1207./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192435. 465‐572 lap. 
Klein  Henrik  izr.  gépész,  turjaremetei  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert  a 
cséplésnél  keresett  gabonáját  a  megengedettnél  drágábban  adta  el  és 
iparengedély nélkül vállalt bádogosmunkát. 
 
1208./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192437. 473‐489 lap. 
Lefkovics  Lajos  izr.  nagykereskedő,  nagyváradi  lakos  internálása  – 
közszükségleti cikkek elrejtése miatt. 
 
1209./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐ 192446. 495‐502 lap. 
Rubinstein Károly izr. balassagyarmati lakos ref. alóli felmentése. 
 
1210./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192456. 524‐525 lap. 
Összesített kimutatás a rendőrhatósági őrizetben lévőkről, 1943 májusában. 
 
1211./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192457. 526‐529 lap. 
Weisz Jakab  izr. dési  lakos ref. alá helyezése – több társával együtt az orosz 
rádió magyar nyelvű adásait hallgatta. 
 
1212./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192460. 530‐533 lap. 
Zorger Herman ref. felfüggesztése, mert katonai munkaszolgálatra bevonult. 
 
1213./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192501. 546‐556 lap. 
Ackermann  Áron  izr.  perecsenyi  lakos  internálása, majd  ref.  alá  helyezése, 
mert    tényleges  szolgálatban  lévő  honvédek  előtt  a magyar  hadsereg  és  a 
csehszlovák hadsereg rukázata között vont párhuzamot. 
 
1214./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192508. 584‐596 lap. 
Dr. Blaufeld Béla alsóvereckei  lakos internálása, mert 1941 őszén a Galicíába 
kitelepített 4 zsidó visszatéréséhez segítséget nyújtott. 
 
1215./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192512. 597‐604 lap. 
Barna  Ferenc  izr.  szolnoki  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert  zsidó 
munkaszolgálatosokat csomagok, levelek kézbesítésével segítette. 
 
1216./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192529. 606‐608 lap. 
Eismann  Andor  ungvári  lakos  ref.  felfüggesztése,  mert  munkaszolgálatra 
bevonult. 
 
1217./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192549. 647‐674 lap. 
Hay Mihály izr. érdligeti lakos internálása – kommunista volta miatt. 
 
1218./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192551. 675‐692 lap. 
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Schwartz  Mihályné,  Weisz  Jakabné,  Steiner  Adolfné,  Khon  Fülöpné 
harársávbeli lakosoknak  alkalmi utiokmány kiadása. 
 
1219./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192555. 693‐699 lap. 
Jakubovics Fáni izr. nagylicskai lakos, más tulajdonát képező 3 zsák tengerijét 
padlásán elrejtette. 
 
1220./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192572. 725‐743 lap. 
Landau Jakab  izr. kassai  lakos  internálása, majd ref. alá helyezése árdrágítás 
miatt. 
 
1221./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192573. 744‐764 lap. 
Özv. Majorovics Mórné sz. Bizán Matild izr. battonyai lakos internálása, majd 
ref. alá helyezése árdrágítás miatt.   
 
1222./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192574. 765‐770 lap. 
Mauszkopf Lipótné sz Weizser Margit izr. ilosvai lakos ref. alá helyezése, mert 
120 kg anyarozst tartott lakásán. 
 
1223./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192575. 771‐776 lap. 
Markovics  Márton  izr.  volt  cipész,  ilosvai  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert 
engedély nélkül 1,2 kg talpbőrt vásárolt ismeretlen szemálytől. 
 
1224./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192608. 831‐844 lap. 
Róth imon izr. ungvári lakos internálása, többrendbeli közokirat hamisításban 
való bűnrészesség miatt. 
 
1225./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192674. 931‐932 lap 
Ábrahámovics  Ábrahám  ref.  megszüntetése,  a  csendőrségnek 
Sátoraljaújhelyen  átadott  németországi  munkaszolgálatra  való  kiszállítása 
miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
1226./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192699. 970‐973 lap. 
Polgár /Polacsek/ László izr. budapesti lakos ref. megszüntetése. 
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1227./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192700. 974‐985 lap. 
Dr.  Popper  Józsefné  sz  Perl Margit  izr.  érsekújvári  lakos  internálása, mert 
szlovákiai rokonait Tornócz községből lakására szállytotta és részükre szállást 
adott. 
 
1228./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192751. 990‐998 lap. 
Barna Gáborné sz. Biller Berta izr. budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1229./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192752. 999‐1018 lap. 
Braun Éliás izr. nagykaposi lakos internálása nemzetgyalázó kijelentései miatt. 
 
1230./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192770. 1039‐1051 lap. 
Eibenschütz  József  izr.  pincér,  budapesti  lakos  ref.  alá  helyezése  – 
szövetcsaló, sikkasztó. 
 
1231./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3897. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192781. 1083‐1087 lap. 
Glancz Aladárné sz Pollák Janka izr. sárbogárdi lakos ref. alá helyezése. 
 
1232./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192784. 1‐7 lap. 
Gőser  Ádám  ósziváci  lakos,  nazarénus  szekta  tagja,  földműves  ref.  alá 
helyezése. 
 
1233./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192785. 8‐24 lap. 
Guszmann Marcell  izr. magántisztviselő,  budapesti  lakos  internálása, mert 
lakásán tiltott rulett‐klubot tartott fenn. 
 
1234./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192787. 25‐30 lap. 
Hartstein Rózsi izr. huszti lakos ref. alá helyezése. 
 
1235./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192792. 38‐40 lap. 
Hunszinger Henrik ósziváci  lakos, földműves, nazarénus szekta tagja, ref. alá 
helyezése. (Cont’d on reel 5.) 
 

REEL 5 
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1235.  (Cont.)/  Közbiztonság. Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192792. 40‐43 lap. 
Hunszinger Henrik ósziváci  lakos, földműves, nazarénus szekta tagja, ref. alá 
helyezése. 
 
1236./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192793. 44‐49 lap. 
Hunszinger  Jakab  ósziváci  lakos,  földműves,  nazarénus  szekta  tagja  ref.  alá 
helyezése. 
 
1237./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192796. 50‐54 lap. 
Jankovics Bernátné sz. Motyovocs Dóra ref. megszüntetése. 
 
1238./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192808. 61‐66 lap. 
Lebovics Ilona izr. kövesligeti lakos ref. megszüntetése. 
 
1239./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192814. 93‐98 lap. 
Miroszávlyev Negován ósziváci lakos, nazarénus ref. alá helyezése. 
 
1240./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192817. 106‐111 lap. 
Nityetin Novák ósziváci lakos, nazarénus ref. alá helyezése. 
 
1241./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192823. 121‐126 lap. 
Pejin Sándor ósziváci lakos, nazarénus ref. alá helyezése. 
 
1242./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192829. 140‐144 lap. 
Rajity Vojin ósziváci lakos, nazarénus ref. alá helyezése. 
 
1243./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192838. 146‐164 lap. 
Singer  Sándor  izr.  kereskedő,  nagykanizsai  lakos  internálása,  majd  ref. 
megszüntetése. Az előbbi oka árdrágítás, magánokirat hamisítás. 
 
1244./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192839. 165‐183 lap. 
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Singer  Pál  izr.  kereskedő,  nagykanizsai  lakos  internálása,  majd  ref. 
megszüntetése. Az előbbi oka árdrágítás, magánokirat hamisítás. 
 
1245./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192841. 190‐196 lap. 
Stock Vilmos ósziváci lakos, nazarénus ref. alá helyezése. 
 
1246./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192846. 201‐206 lap. 
Sztojakov Milán ósziváci lakos, nazarénus ref. alé helyezése. 
 
1247./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192847. 207‐210 lap. 
Sztojakov Ráda ósziváci lakos, nazarénus ref. alá helyezése. 
 
1248./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192889. 213‐218 lap. 
Braun  Ernő  izr.  mezőkászonyi  lakos,  gépkocsivezető  internálása,  rendszer 
ellenes kijelentései miatt. 
 
1249./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192897. 249‐260 lap. 
Farkas  Mór  izr.  berettyóújfalui  lakos  ref.  alá  helyezése:  kiskorúakkal  való 
fajtalakodás gyanúja miatt. 
 
1250./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192901. 262‐266 lap. 
Gesheit Izidor izr. putnoki lakos internálása. 
 
1251./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐192913. 270‐280 lap. 
Klein Ferenc izr. családjával együtt Baja területéről való kitiltása. 
 
1252./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193265. 339‐350 lap. 
Fleischer  Lászlóné  sz.  Halm  Cili  izr.  budapesti  lakos  internálásának 
megszüntetése.  Internálásának oka: a Körösmezőn át  folyt zsidócsempészés 
során az egyik zsidónőt figyelmeztette, ne menjen tovább, mert a detektívek 
követik. 
  
1253./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193273. 376‐382 lap. 
Gotteszman  Fülöpné  sz.  Dávidovics  Stefénia  izr.  taracközi  lakos  ref.  alá 
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helyezése. 
 
1254./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193276. 383‐396 lap. 
Grün Lipót izr. metsző, körösmezői lakos internálása, majd ref. alá helyezése, 
mert a Galicíába kitelepített zsidók visszacsempészésében részt vett. 
 
1255./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193278. 397‐411 lap. 
Handler Mihályné izr. nagybereznai lakos ref. alá helyezése. 
 
1256./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193282. 414‐430 lap. 
Huber  Lázár  izr.  napszámos,  nagyváradi  lakos  internálása,  majd  ref.  alá 
helyezése, csavargás, foglalkozásának hiánya miatt. 
 
1257./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195067. 447‐452 lap. 
Kolompár János /Sala/ dologkerülő cigány internálása. 
 
1258./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193297. 459‐473 lap. 
Lindenbaum  Helén  izr.  szobalány  internálása, majd  ref.  alá  helyezése  –  a 
Galcíába kitelepített zsidók segítése miatt. 
 
1259./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193299. 474‐484 lap. 
Malek  Dávid  izr.  Majszini  lakos  internálása,  majd  ref.  alá  helyezése,  liszt 
csempészése, árdrágítás miatt. 
 
1260./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193300. 485‐486 lap. 
Malek Izsák majszini lakos ref. alá helyezése. 
 
1261./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193303. 496‐499 lap. 
Moskovics  Dezső  izr.  takácssegéd,  székelyudvarhelyi  lakos  internálásának 
ügye. 
 
1262./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193307. 504‐519 lap. 
Preizler Jakab izr. felsővisói lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
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1263./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193308. 520‐528 lap. 
Pinkászovics Áron majszini lakos ref. alá helyezése, mert minduntalan utazgat 
munkakeresés ürügyén. 
 
1264./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193352. 588‐599 lap. 
Appel Izsák Márk izr. talmudista internálási ügye. 
 
1265./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193360. 622‐642 lap. 
Braun  Ferenc  (Rafael)  izr.  királyhelmeci  lakos  internálása,  majd  ref.  alá 
helyezése – állategészségügyi kihágás miatt. 
 
1266./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193372. 655‐662 lap. 
Davidov Milán ósziváci lakos, a nazarénus szekta vezető tagjának internálása. 
 
1267./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193397. 687‐693 lap. 
Gottesmann Mózes izr. fedelesfalvai lakos ref. alá helyezése árdrágítás miatt. 
 
1268./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193398. 694‐696 lap. 
Grosz Herman sárbogárdi lakos internálási ügye. 
 
1269./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193431. 798‐800 lap. 
Lébi Mór izr. benzinkútkezelő, nagyszőllősi lakos ref. alá helyezése. 
 
1270./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193438. 821‐843 lap. 
Mann Sámuel izr. ny. OTI altiszt ref. megszüntetése. 
 
1271./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193441. 862‐872 lap. 
Dr. Márkus György r. k. ügyvédi  irodai alkalmazott  internálása, mert pénzért 
vállalta  a  szlovákiai  zsidók  részére        Neofer  Lajos  plébános  által  kiállított 
hamis keresztlevelek eljutattását. 
 
1272./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193446. 879‐887 lap. 
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Mayer Zoltán izr. szolyvai lakos ref. megszüntetése. 
 
1273./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193447. 888‐897 lap. 
Meer  Sándor  izr.  nyomdász  internálása  kommunista  gyanús  magatartása 
miatt. 
 
1274./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193451. 907‐919 lap. 
Megai Dezső izr. ügynök, kolozsvári lakos ref. alá helyezése. 
 
1275./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193465. 938‐944 lap. 
Róth Balázs izr. nyomdászsegéd, nagyszőllősi lakos ref. alá helyezése. 
 
1276./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193469. 952‐958 lap. 
Sshaár Vilmos izr. kereskedősegéd, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1277./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193470. 959‐974 lap. 
Schwartz Náthán  izr.  sárbogárdi  lakos  –  lásd  Schwartz  József  és  társai  név 
alatt. 
 
1278./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193471. 975‐981 lap. 
Stettler Zoltán izr. budapesti lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1279./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193474. 982‐986 lap. 
Smilovics Jenő beregszászi lakos börtönben volt, ezért nem tudták internálni. 
 
1280./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193475. 988‐993 lap. 
Sipos  Jánosné  sz.  Magyar  Ilona  nyíregyházi  lakos,  jehovista  ref. 
megszüntetése. 
 
1281./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3898. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193479. 998‐1006 lap. 
Szatmári László izr. magántisztviselő, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1282./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
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3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193500. 16‐30 lap. 
Weisz  Adolf  izr.  szobafestő,  nagyváradi  lakos  internálása, majd  ref.  ennek 
felfüggesztése,  mert  munkaszolgálatra  bevonult.  Internálásának  oka 
„kommunista mozgalomban való szereplése igazolást nyert”. 
 
1283./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193562. 38‐47 lap. 
Adlovics Márton  izr.  sütősegéd, nyíregyházi  lakos  ref. megszüntetése, mert 
hadműveleti területen katonai szolgálatot teljesít. 
 
1284./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193565. 57‐64 lap. 
Bánszki  Mihályné  sz.  Morovszki  Mária  nyíregyházi  lakos,  jehovista  ref. 
megszüntetése, mert visszatért az ev. egyház kebelébe. 
 
1285./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193578. 70‐93 lap. 
Einhorn  Mózes  izr.  irhóci  lakos,  volt  mészáros  internálása,  majd  ref. 
megszüntetése.  Internálásának  oka:  iparengedély  nélkül  végzett 
rendszeresen  rituális  vágást,  ezzel  a  betelepített  keresztény  hentes  és 
mészárosok árusítását veszélyeztette. 
 
1286./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193593. 129‐135 lap. 
Hajdu  Pál  izr. pénzbeszedő,  budapesti  lakos  ref.  alá  helyezése  –  állitólagos 
zsebtolvaj, aranyékszerekkel való manipulálás. 
 
1287./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193605. 154‐165 lap. 
Kiss  József  r.  k.  (izr.)  budapesti  lakos,  péksegéd  internálása, majd  ref.  alá 
helyezése. 
 
1288./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193607. 169‐173 lap. 
Kohn Dávid ref. megszüntetése. 
 
1289./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193614. 186‐189 lap. 
Moskovits  Miklós  izr.  foglalkozás  nélküli  pincér,  nyíregyházi  lakos  ref.  alá 
helyezése, árdrágítás miatt. 
 
1290./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193621. 229‐237 lap. 
Pevnyi Gyuláné sz. Schőffer Etel  izr. budapesti  lakos  internálása, mert a Bp. 
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Rákoczi  út  30.  alatti  panzió  tulajdonosának  nővéreként  8  külföldi  zsidót 
befogadott okmányok nélkül a panzióba. 
 
1291./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193628. 274‐285 lap. 
Schulmeister  Jenő  izr.  gazdálkodó,  tiszadorogmai  lakos  internálása, magyar 
érzelmeket mételyező kijelentései miatt. 
 
1292./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193672. 305‐318 lap. 
Tobovics  Bernát  izr.  tornóci  lakos,  kántor  internálása, mert  a  Szlovákiából 
szökött  Steiner  Ármin  és  családja  számára  a  jogtalan  határátlépést 
elősegítette és több napon át lakásán rejtegette őket. 
 
1293./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193718. 326‐332 lap. 
Moskovics Lenke izr. tihai lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1294./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193956. 374‐384 lap. 
Herrmann Endre  izr. kőművestanonc, budapesti  lakos  internálása, majd  ref. 
Internálásának oka Burger Endre  és Hochfelder Miklós  Szlovákiából  szökött 
zsidókat lakásán rejtegette éa részükre okmányokat szerzett. 
 
1295./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193958. 385‐409 lap. 
Frommer  Henrik  töki  lakos,  Fleischmann  Imre,  Basch  László,  Basch  Rezső, 
Spatz Hugó, Heiszler  József és Gárdonyi Vilmos zsámbéki,  izr.  lakosok Endre 
László Pest megyei alispám általi internálásuk. 
 
1296./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193961. 414437 lap. 
Hoffmann  Erzsébet  izr.  munkásnő,  pécsi  lakos  ref.  felfüggesztése,  mert 
gettóba került. Az irat dátuma 1944. jún. 19. 
 
1297./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐193970. 441‐446 lap. 
Özv. Klein Adolfné izr. nagyváradi lakos ref. megszüntetése. 
 
1298./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194151. 510‐514 lap. 
Schwartz Jenő izr. ügynök, budapesti lakos internálása. 
 
1299./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
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ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194440. 547. lap+ 1 számozatlan 
lap. 
Farkas Jankel izr. ref. felülvizsgálata. 
 
1230a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194457. 557‐561 lap. 
Krausz  József  izr.  magántisztviselő,  kispesti  lakos  internálása,  mert  Bp. 
Délibáb utcai rulett‐klubban krupié és csavarog. 
 
1231a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194574./ 632‐636 lap. 
Dénes /Deutsch/ Imre izr. magántisztviselő, budapesti lakos internálása, mert 
a Bp. Délibáb utcai rulett‐klubban szerzi be jövedelmét. 
 
1232a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194596. 646‐657 lap. 
Hirsch Lajos izr. tolcsvai lakos ref. alá helyezése. 
 
1233a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194629. 718‐724 lap. 
Róth Fáni izr. ref. alá helyezése árdrágítás miatt. 
 
1234a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194632. 737‐757 lap. 
Szende jenő izr. fuvaros, verebélyi lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1235a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194652. 759‐767 lap. 
Dr. Eirenbarth Ferenc székesfehérvári tisztifőügyész és dr. Pásztoy Ámon min. 
tanácsos levélváltása Winkler Zsigmond izr. ref. ügyében. 
 
1236a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194731. 810‐817 lap. 
Gelb Mártonné sz. Moskovics Mária izr. munkácsi lakos ref. alá helyezése. 
 
1237a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194740. 836‐876 lap. 
Hecht  Miklós  izr.  málasi  lakos,  földbirtokos  internálása,  majd  ref.  alá 
helyezése. 
 
1238a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194744. 877‐895 lap. 
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Hitter Lajos /Anr Lézer/ izr. nyersbőr‐kereskedő, nagyváradi lakos internálása, 
majd ref. alá helyezése. 
 
1239a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194748. 896‐907 lap. 
Horváth Rozália cigány, koldulás és lopás miatti internálása. 
 
1240a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194760. 944‐951 lap. 
Klein Mózes izr. nagytrnai lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
1241a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194762. 955‐961 lap. 
Kikin Blanka  /1928./  izr.  tanuló, munkácsi  lakos  ref.  aá helyezése  árdrágító 
tevékenység miatt. 
 
1242a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194765. 963‐967 lap. 
Özv. Kolompár  Józsefné sz. Kolompár Angela cigány, zalaegerszegi  lakos ref. 
alá helyezése. 
 
1243a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194768. 968‐973 lap. 
Özv.  Koppel  Ferencné  sz. Weisz  Róza  izr.  albérlő‐tartó,  budapesti  lakos  – 
engedély nélkül itt tartózkodó, külföldi zsidónak szállást és élelmet adott. 
 
1244a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899.  csomó  K  150‐VII.  kútfő‐9‐a.  tétel‐1943‐194770.  974‐978  lap  +  2 
számozatlan lap. 
Lang  Lipótné  sz.  Stróbek  Róza  izr. munkácsi  lakos  ref.  alá  helyezése, mert 
zárolt élelmiszer‐készletből vásárolt. 
 
1245a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194773. 979‐985 lap. 
Lichtblau László izr. komáromi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1246a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194774. 986‐992 lap. 
Lőwinger  Kálmán  izr.  cipészmester,  losonci  lakos  a  lakásán  nagyobb 
mennyiségű bőrt halmozott fel ref. alá helyezése. 
 
1247a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek.  
3899. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194780. 1006‐1008 lap. 
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Medák Márta izr. varrónő rákospalotai lakos ref. alá helyezése.   
 
1248a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194884. 18. lap. 
Dávidovics Chájem  Lázár  középapsai  lakos  ref.  alá helyezésével  kapcsolatos 
kisérőlevél. 
 
1249a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194893. 37‐51 lap. 
Grünfeld  Ignác  izr.  szatmárnémeti  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert  100  db 
kenyérjegyet  vásárolt  Moskovits  Márton  szatmárnémeti  lakostól  és  ezt 
árusította. 
 
1250a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194895. 79. lap+2 lap. 
Glück  Eszter  izr.  felsőapsai  lakos  internálása, mert  a  szappant  a maximált 
árnál magasabb áron adta el. 
 
1251a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194919. 128‐145 lap. 
Kohn  László  izr.  abonyi  lakos  internálása,  ezt  követően  ref.  alá  helyezése, 
majd bevonult munkaszolgálatra. Az  internálás oka: az orosz és angol  rádió 
hallgatása. 
 
1252a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194924. 155‐161 lap. 
Lebovics  Izsák  izr.  napszámos,  aknaszlatinai  lakos  ref.  alá  helyezése, mert 
iparigazolvány nélkül cukrászsüteményeket készített és adott el. 
 
1253a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194940. 216. lap. 
Nojovits /Neuvitz/ Cála ref. alá helyezéséről szóló kisérő levél. 
 
1254a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194949. 233‐235 lap. 
Ruttner  Dávid  izr.  napszámos  bustyaházai  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert 
másoktól vásárolt cukorjegyen – cukrot vásárolt és azt feketén akarta eladni. 
 
1255a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194954. 243‐248 lap. 
Simonovics Herman  ungvári  lakos  internálása, mert  szlovákiai  zsidóknak  az 
ország területére való becsempészésében vett részt. 
 
1256a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
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priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194960. 260‐269 lap. 
Hirsch  Lajos Márk  izr.  szatmárnémeti  lakos  internálása,  mert  zsidó  létére 
megjelent a napi piacon – lásd az aktában az erről szóló helyi rendeletet. 
 
1257a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐194975. 306‐316 lap. 
Zmikála Flórea g. kat. napszámos, alsóapsai  lakos ref. megszüntetése,mert a 
„Pokait” nevű tiltott szektát elhagyta, tanait nem terjeszti. 
 
1258a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195054. 317‐345 lap. 
Czeizler Gyula izr. ügynök, budapesti lakos ref. alá helyezése sikkasztás miatt. 
 
1259a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195072. 349‐357 lap. 
Lerner  Etel  izr.  szakácsnő,  kassai  lakos  internálása  –  zsidó  külhonos 
rejtegetése miatt. 
 
1260a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195073. 360‐366 lap. 
Özv.  Lichtenstein Márkné  sz. Neumann  Katalin  izr.  budapesti  lakos  ref.  alá 
helyezése. 
 
1261a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195074. 367‐377 lap. 
Lőwy Antal izr. mészáros, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1262a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195089. 441‐447 lap. 
Payor István izr. magánhivatalnok, budapesti lakos ref. alá helyezése – tiltott 
határátlépés miatt. 
 
1263a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195096. 491‐505 lap. 
Réh  Endre  izr.  zenész,  budapesti  lakos  ref.  alá  helyezése,  meet  tiltott 
szerencsejátékot rendezett kávéházban, 
 
1264a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195122. 544‐553 lap. 
Weisz Ede tasnádi lakos internálási ügyének felülvizsgálata. 
 
1265a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
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3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195168. 601‐607 lap. 
Fauerstein  Márkuszné  sz.  Waldmann  Záli  izr.  nagylucskai  lakos  ref  alá 
helyezése, mert iparengedélyének bevonásakor nem jelentette be a nála lévő 
bőranyagot. 
 
1266a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195213. 716‐735 lap. 
Seidner Mihály  izr.  zselizi  lakos volt  rőföskereskedő  ref. alá helyezése, mert 
foglalkozás nélküli, munkakerülő életmódot folytatott. 
 
1267a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195214. 736‐744 lap. 
Schönfeld Miksán ész. Szederovics Fáni izr. felsőapsai lakos internálása, majd 
ref. alá helyezése, mert a zsidók visszaszivárgását segítette. 
 
1268a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195273. 803‐813 lap. 
Izrael Endre  izr. géplakatossegéd, marosvásárhelyi  lakos  ref.  felfüggesztése, 
mert munkaszolgálatra bevonult. 
 
1269a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195276. 814‐832 lap. 
Blum  Ignác  izr.  lapterjesztő,  budapesti  lakos  ref.  alá  helyezésének 
felfüggesztése, mert rendes kereseti forrása lett. 
 
1270a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195277. 833‐838 lap. 
Buck Sándor izr. kemecsei lakos ref. alá helyezése. 
 
1271a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195286. 863‐875 lap. 
Fischer  Dezső  izr.  mészáros,  budapesti  lakos  internálása,  majd  ref.  alá 
helyezése. 
 
1272a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195291. 880‐894 lap. 
Genád Dezső izr. csekefalvai lakos internálása tiltott rádiók hallgatása miatt. 
 
1273a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195293. 912‐923 lap. 
Dr. Haás István izr. ref. felfüggesztése, mert munkaszolgálatra bevonult. 
 
1274a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
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3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195304. 945‐952 lap. 
Józsa Imréné sz. Szilágyi Ibolya izr. budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1275a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195364. 1114‐1118 lap. 
Weisz Géza idegen állampolgár internálása. 
 
1276a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3900. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195400. 1155‐1173 lap. 
Alter József izr. gyergyószentmiklósi lakos internálásának felülvizsgálata, majd 
ref. alá helyezése – munkanélküli, áruhalmozás, árdrágítás, engedély nélküli 
iparüzés miatt. 
 

REEL 6 
 
1277a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195402. 2‐9 lap. 
Bajai László izr. újságárus, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1278a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195428. 42‐47 lap. 
Gantz Manó izr. marosvásárhelyi lakos ref. alá helyezése árdrágítás miatt. 
 
1279a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195430. 56‐63 lap. 
Goldféder  Sámuelné  sz.  Mózes  Hanna  izr.  tehenészettel  foglalkozó 
nagyváradi lakos ref. alá helyezése, tej árdrágítás miatt. 
 
1280a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195435. 64‐65 lap. 
Gutmann Ferenc izr. csengeri lakos ref. alá helyezése. 
 
1281a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195454. 91‐94 lap. 
Dr.  Leszman  Jenőn  ész.  Goldschmidt  Gizella  izr.  nagyszőllősi  lakos  ref.  alá 
helyezése,  mert  Deutsch  Jakabné  sz.  Goldschmidt  Habi  Szlovákiából 
beszivárgott zsidót lakásába befogadta éas rejtegette. 
 
1282a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195468. 113‐122 lap. 
Nasch József izr. ügynök, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1283a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
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3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195470. 139. lap. 
Neuman Mór  izr.  napszámos,  huszti  lakos  ref.  alatt  álló, meghalt Huszton, 
1943. febr. 18‐án. 

 
1284a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195479. 164‐172 lap. 
Pollák  Salamon  izr.  magánhivatalnok,  szenttamási  lakos  internálásának 
megszüntetése. 
 
1285a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195487. 174‐175 lap. 
Stein  Mátyás  izr.  gyári  munkás,  kolozsvári  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert 
burgonyát lopott egy szekérről. 
 
1286a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195491. 189‐195 lap. 
Schmideg Aladár izr. vállalati igazgató, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1287a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195513. 217‐225 lap. 
Weisz  Herman  izr.  topolyai  lakos  ref.  alá  helyezése, mert  államrendészeti 
szempontból megbizhatatlan. 
 
1288a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195515. 226‐232 lap. 
Weisz Lajos izr. villanyszerelősegéd, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1289a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195555. 234‐240 lap. 
Ábisch  Salamon  izr.  volt  kereskedő,  rahói  lakos  internálása,  mert  zárolt 
árujából engedély nélkül eladott. 
 
1290a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195557. 241‐256 lap +1 lap. 
Berger Márton izr. marosvásárhelyi lakos internálása, majd ref. alá helyezése 
árdrágítás miatt. 
 
1291a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195573. 269‐272 lap. 
Grosz Miksa izr. budafoki lakos elleni névtelen feljelentés. 
 
1292a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195580. 292. lap. 
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Kun István és 3 társa munkanélküli kóbor cigányok internálása. 
 
1293a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195584. 293‐297 lap. 
Katz Márton izr. kissallói lakos internálásának felfüggesztése. 
 
1294a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195599. 360‐363 lap. 
Schwartz  /Iczkovics/  Adolf  izr.  tejes,  szatmárudvari  lakos  internálása, majd 
ref. alá helyezése, mert a tejellátás igazságos elosztását akadályozta. 
 
1295a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195605. 364‐387 lap. 
Tannenzopf Herman izr. gyári munkás, gyergyószentmiklósi lakos internálása, 
majd ref. alá helyezése. 
 
1296a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195662. 429‐436 lap. 
Darvas  István  és  Jenő  izr.‐k  továbbá  családjuk,  szenttamási  lakosok 
internálása‐ref. alá helyezésüknek megszüntetése. 
 
1297a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195670. 443‐445 lap. 
Grün Magda  izr.  varrónő, debreceni  lakos  ref.  alá helyezése – mesterséges 
édesítőszer és tűzkő árusítása miatt. 
 
1298a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195671. 446‐456 lap. 
Glück Ábrahám izr. volt kereskedő, rahói lakos ref. megszüntetése. 
 
1299a./  Közbiztonság.  Rendőri  felügyelet,  rendőri  őrizet,  /internálás/ 
priorálási ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195710. 526‐535 lap. 
Schwartz  Sámuel  izr.  napszámos,  mokcsakerészi  lakos  internálása,  mert  a 
határsávban való tartózkodása csempészés miatt nem kivánatos. 
 
1300./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195715. 536‐555 lap. 
Schwarcz Aladárné sz. Weisz Margit izr. szabadszállási lakos internálása. 
 
1301./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195783. 591‐644 lap. 
Szekulesz  Béla  izr.  magánhivatalnok,  budapesti  lakos  internálása‐  ref. 
megszüntetése. 
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1302./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195796. 684‐689 lap. 
Benedek Adolf izr. dunaszerdahelyi lakos, alkalmi munkás ref. felülvizsgálata. 
 
1303./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195814. 723‐728 lap. 
Friedmann Magda izr. ricsei lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1304./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195815. 729‐734 lap. 
Friedmann  Menyhértné  sz.  Markovics  Erzsébet  izr.  ricsei  lakos  ref. 
felülvizsgélata. 
 
1305./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195816. 735‐741 lap. 
Friedmann Menyhért izr. ricsei lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1306./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195820. 742‐745 lap. 
Grün Ábrahám  izr. kárpitossegéd, nagykárolyi  lakos, volt nyersbőrkereskedő 
ref. alá helyezése. 
 
1307./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195858. 809‐819 lap. 
Róna /Kohn/ Dezső izr. dévaványai lakos ref. alá helyezése. 
 
1308./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195859. 820‐826 lap. 
Schwarcz Andor izr. sárospataki lakos internálása‐ref. – árdrágítás miatt. 
 
1309./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195861. 827‐832 lap. 
Schőnwald  Miklós  izr.  volt  hentes  és  mészáros,  losonci  lakos  ref.  alá 
helyezése. 
 
1310./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195908. 867‐877 lap. 
Schreiber  Samu  izr.  budapesti  lakos  internálása‐ref.,  mert  nemzetközi 
bünöző. 
 
1311./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195942. 961‐965 lap. 
Dr.  Faragó  Elek  izr.  gyógyszerész,  budapesti  lakos  ref.  alá  helyezése  tiltott 
szerencsejáték szervezése miatt. 
 
1312./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3901. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195961. 993‐1001 lap. 
Joszipovics József  izr. földműves, nagyszőllősi  lakos  internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert 50 kg lisztet eladott.    
 
1313./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195981 41‐43 lap. 
Krón Aladár  izr. volt magántisztviselő henyélő, munkakerülő életmódja miatt 
internálása. 
 
1314./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195983. 44‐55 lap. 
Kóhn  Sándor  izr.  nagyváradi  lakos,  gyári munkás  gazdasági  okokból  káros 
magatartása miatt internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1315./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐195988. 60‐62 lap. 
Lakatos  Józsefné  sz.  Dudás  Gizella  cigánynő,  győri  lakos  csalás  és 
megvesztegetés miatti ref. alá helyezése. 
 
1316./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196022. 187‐194 lap. 
Singer  Mór  izr.  látszerész,  budapesti  lakos  közokirat  hamisítás,  román 
szövegű hamis bélyegző készítése miatt internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1317./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196037. 222‐231 lap. 
Weisz Ármin izr. szabadkai lakos árdrágító visszaélés miatti internálása. 
 
1318./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196096. 269‐272 lap. 
Fischer  Mátyás  /Pipi/  ág.  ev.  rajkai  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert 
zsidócsempészéssel gyanusítják. 
 
1319./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196098. 273‐279 lap. 
Grünberger József izr. szobránci gazdálkodó ref. felülvizsgálata. 
 
1320./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

118

118

3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196105. 290‐296 lap. 
Izrael Jenő izr. szatmárnémeti lakost nem tudták internálni, mert 1942. márc. 
27‐én meghalt. 
 
1321./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196142. 424‐426 lap. 
Uhelyák Jánosné sz. Popcsák Anna jehovista, zakari lakos ref. alá helyezése. 
 
1322./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196157. 450‐454 lap. 
Wolf János horvátújfalui lakos ref. alá helyezése, mert 3 alkalommal résztvett 
zsidóknak a határon való átcsempészésében. 
 
1323./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196205. 468‐480 lap. 
Bauer  Imre  izr.  füszerkereskedő, budapesti  lakos  ref.  alá helyezése, mert  a 
kártyarazzia során a Royal szállóban kártyázott. 
 
1324./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196212. 490‐495 lap. 
Breitner Sándorné sz. Beke Lenke izr. budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1325./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196226. 542‐544 lap. 
Dudás Gizella cigánynő budapesti  lakos rézgyűrűt aranyként adott el ref. alá 
helyezték. 
 
1326./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196232. 557‐560 lap. 
Fehér Lajosné sz. Berczi Klára izr. magánzó, budapesti lakos ref. alá helyezése, 
mert keresetszerű titkos kéjelgéshez a lakását alkalmanként bérbe adta. 
 
1327./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196233. 561‐569 lap. 
Dr.  Földes  Gyula  izr.  gyakorló  orvos  ref.  alá  helyezése  kommunista 
tevékenység miatt. 
 
1328./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196234. 570‐580 lap. 
Dr.  Gál  Ernő  ág.  ev.  1938‐ig  izr.  ungvári  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert 
megbizta  Klein  Leót,  hogy  3000  pengőért  édesapját  Szlovákiából 
átcsempéssze, de ez nem sikerült. 
 
1329./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
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ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196254. 625‐636 lap. 
Lax Herman izr. beregkövesdi lakps ref. alá helyezése. 
 
1330./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196265. 665‐676 lap. 
Moskovits Hermanné sz. Burger Pepi  izr. volt kereskedő árurejtegetés miatti 
ref. alá helyezése. 
 
1331./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196272. 685‐693 lap. 
Rosenberg Andor izr. nagykanizsai lakos ref. megszüntetése. 
 
1332./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196285. 708‐710 lap. 
Tolnai  /Turtelbaum/  Szigfrid  izr.  kereskedő,  budapesti  lakos  ref.  alá 
helyezése. 
 
1333./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196347. 719‐720 lap. 
Antalffy János jehovista csókfalvai lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1334./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196350. 729‐735 lap. 
Ackerman Móric  izr.  napszámos  závidfalvai  lakos  árdrágítás miatti  ref.  alá 
helyezése. 
 
1335./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196362. 767‐769 lap. 
Berkovits  Albert  izr.  péksegéd,  borszéki  lakos  ref.  alá  helyezése  és  a 
gyergyótölgyesi járásból való kitiltása. 
 
1336./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196367. 773‐776 lap. 
Bede  Sándorné  sz.  Czeizler  /Szeréna/  Elza  református  előtte  izr.  gyári 
munkásnő  ref.  alá  helyezése  a  szovjetunió  iránti  szimpátiája  és  fecsegése 
miatt. 
 
1337./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196381. 782‐791 lap. 
Büritz Lázárné sz. Paschkus Sarolta izr. és férje ref. megszüntetése. 
 
1338./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196398. 844‐847 lap. 
Fried Zoltán izr. sátoraljaújhelyi lakos ref. alá helyezése. 
 
1339./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196405. 850‐858 lap. 
Özv. Györfí Jánosné nazarénus ref. megszüntetése súlyos betegsége miatt. 
 
1340./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196422. 869‐870 lap. 
Junger Samu izr. és családja gyergyótölgyesi járásból való kitiltása. 
 
1341./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196427. 887‐891 lap. 
Kahán Salamonné sz. Friedmann Helén izr. kovácsréti lakos ref. alá helyezése. 
 
1342./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196428. 892‐898 lap. 
Kalkstein Lőrincné sz. Herskovics Mária izr. ungvári lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1343./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196429. 899‐907 lap. 
Kalkstein Lőrinc izr. ungvári lakos ref. megszüntetése. 
 
1344./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196430. 908‐914 lap. 
Katz Áron izr. závidfalvai lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1345./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3902. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196436. 923‐940 lap. 
Klein Sándor izr. kereskedelmi alkalmazott, budapesti lakos internálása, majd 
ref. alá helyezése. 
 
1346./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196452. 10. lap +1 lap. 
Léderer Oszkár izr. bicskei lakos ref. alá helyezése. 
 
1347./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196453. 12‐19 lap. 
Lefkovics Szerén izr. szerednyei lakos ref. alá helyezése, mert megkisélte egy 
rendőrségi  fogalmazó  megvesztegetését,  külföldi  zsidó  kiutasításának 
elhalasztása érdekében. 
 
1348./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
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ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196457. 20‐28 lap. 
Markovics Lipót izr. cipész, bodrogkeresztúri lakos ref. alá helyezése. 
 
1349./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196481. 62‐94 lap. 
Pfeifer Béla  izr.  szabadszállási  lakos, baromfikereskedő, 75%‐os hadirokkant 
internálása, majd ref. alá helyezése fajgyalázás miatt. 
 
1350./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196499. 117‐119 lap. 
Schweitzer Rezső izr. Kókai lakos, kereskedő ref. alá helyezése. 
 
1351./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196501. 120‐135 lap. 
Steinberg  ignác  izr.  cipész,  kovácsréti  lakos  ref.  alá  helyezése  –  engedély 
nélküli cipész iparűzés gyanúja miatt. 
 
1352./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196546. 207‐211 lap. 
Zsemlye  Andrásné  sz.  Bozóki  Erzsébet  nazarénus  szegedi  lakos  ref.  alá 
helyezése. 
 
1353./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196590. 214‐216 lap. 
Baczonyi Gyula MÁV  felügyelő  feljelentése  Klein Andor  izr.  nagyváradi  volt 
bankigazgató ellen, melyben Klein internálását kéri. 
 
1354./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196609. 230‐237 lap. 
Csillag György izr. budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1355./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196610. 238‐249 lap. 
Farkas Sándor izr. nagyszőllősi lakos, bádogossegéd ref. megszüntetése. 
 
1356./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196659. 352‐359 lap. 
Zappert Rudolfné sz. Csapó Regina izr. kecskeméti lakos ref. alá helyezése. 
 
1357./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196691. 360‐368 lap. 
Almási  Magda  izr.  gyári  munkásnő,  budapesti  lakos  ref.  alá  helyezése 
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kijelentései miatt, melyekben az anfol‐orosz kationai felszereléseket dicsérte 
és a magyar újságok hazug hadi jelentéseit hangoztatta. 
 
1358./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196697. 405‐415 lap. 
Bergmann  László  izr.  budapesti  lakos,  házi  szolga  internálása,  majd  ref. 
megszüntetése. 
 
1359./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196699. 416‐421 lap. 
Berger Sándor izr. óföldeáki lakos, a garanyi kisegítő toloncházban 1943. okt. 
7‐én meghalt. 
 
1360./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196713. 456‐470 lap. 
Engel László izr. ügynök, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1361./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196714. 471‐473 lap. 
Frank Jenő izr. arnóti lakos internálásanak felülvizsgálati kérelme. 
 
1362./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196717. 474‐485 lap. 
Fried István izr. hentes és mészáros újszegedi lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
1363./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196761. 591‐594 lap. 
Práger  Sándor  izr.  ügynök,  budapesti  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert 
megélhetését kellőképpen nem tudta igazolni. 
 
1364./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196769. 615‐622 lap. 
Sachs Salamon izr. mészárosmester, budapesti lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1365./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196771. 627‐629 lap. 
Steiner  Ignác  izr.  halkereskedő,  budapesti  lakos  internálása  orgazdaság, 
sikkasztás miatt. 
 
1366./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196772. 630‐637 lap. 
Sommer Márton izr. zsibárus, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
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1367./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196788. 680‐683 lap. 
Ungár József izr. szabómester, budapesti lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
1368./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196830. 698‐706 lap. 
Barabás Ignác izr. állatorvos, vajszlói lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
1369./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3903. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196837. 718‐740 lap. 
Deutsch Lipót izr. volt kereskedő, kuntapolcai lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1370./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196958. 32‐34 lap. 
Basch Ezer izr. napszámos, felsőapsai lakos ref. alá helyezése, mert lisztet, 
jegy nélkül feketén adott el. 
 
1371./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196959. 36‐41 lap. 
Basch Kálmán izr. fuvaros, felsőapsai lakos ref. alá helyezése, mert lisztet, 
jegy nélkül feketén adott el. 
 
1372./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196983. 88‐90 lap. 
Goldstein Mária izr. varrónő, szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése, 
keresetszerű titkos kéjelgés, lopás, közveszélyes munkakerülés miatt. 
 
1373./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐196993. 129‐136 lap. 
Hoffmann Izráelné izr. felsőapsai lakos ref. alá helyezése, mert a tejet a 
maximált árnál drágábban adta el. 
 
1374./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197536. 229‐244 lap. 
Engel Sámuelné sz. Klein Mária izr. alsóviznicei lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése áruelvonás miatt. 
 
1375./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197571. 296‐301 lap. 
Lipkovics imre izr. újvidéki lakos, kereskedelmi utazó ref. felfüggesztése. 
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1376./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197572. 302‐304 lap. 
Lővy Miklós izr. kunhegyesi lakos, kereskedő internálása, mert tevékenysége 
a nemzetgazdasági életre káros. 
 
1377./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197588. 357‐363 lap. 
Reinitz József izr. segédmunkás, balkányi lakos ref. alá helyezése, 
kenyérváltójegy árusítása miatt. 
 
1378./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197589. 364‐368 lap. 
Rosenthal Simon izr. körösmezői lakos ref. alá helyezése, mert Galíciából 
becsempészett zsidó házaspárt rejtegetett. 
 
1379./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197606. 380‐384 lap. 
Szilágyi József izr. női szabósegéd, kolozsvári lakos ref. felfüggesztése, mert 
munkaszolgálatra Tasnádra bevonult. 
 
1380./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197609. 385‐398 lap. 
Ungár Miklós izr. selypi lakos ref. alá helyezése, mert baloldali érzelmű, 
környezetére rossz befolyást gyakorol. 
 
1381./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197664. 432‐444 lap. 
Deutsch Henrikné sz. Zinner Jolán izr. sátoraljaújhelyi lakos ref. 
felülvizsgálata. 
 
1382./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197678. 472‐478 lap. 
Gerő Erzsébet izr. hajdúböszörményi lakos ref. alá helyezése, tűzkő és 
édesítőszer árusítása miatt. 
 
1383./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197701. 518‐520 lap. 
Leichter Jakab nagyváradi lakos kitiltása és ref. alá helyezése – gyengeelméjű. 
 
1384./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197730. 609‐610 lap. 
Róth József izr. mészáros, verbói lakos ref. alá helyezése. 
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1385./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197732. 616‐619 lap. 
Stern Simon izr. pincér, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1386./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197734. 620‐626 lap. 
Stern Milós izr. parasznyai lakos, kereskedő internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
1387./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197932. 833‐839 lap. 
Barta István jehovista, sajókeszi lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
1388./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197940. 861‐874 lap. 
Dr. Csiky Dénes r. kat. gyergyószentmiklósi lakos, ügyvéd, irodai alkalmazott 
internálása, mert Neoffer Lajos plébános által kiállított hamis keresztlevelek 
pénzért való terjesztésében részt vett. 
 
1389./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197952. 897‐906 lap. 
Erdős Nándor izr. kereskedő, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1390./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197956. 915‐923 lap. 
Faragó Rózsi cigány végegyházai lakos internálása, majd ref. alá helyezése – 
az iratban id. Faragó Rudolf és 13 cigány társának internálásáról adat. 
 
1391./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197967. 924‐925 lap. 
Hercz Dezső izr. tiszacsegei lakos, kereskedő ref. alá helyezése – cukor 
árusítása utalvány nélkül és a megengedettnél drágábban. 
 
1392./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐197972. 937‐953 lap. 
Ifj. Ickovics Sámuel volt kereskedő, ilosvai lakos internálásának felülvizsgálata, 
majd ref. alá helyezése. 
 
1393./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3904. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐187983. 989‐1004 lap. 
Jakab József izr. margittai lakos internálása, majd ref. alá helyezése 
közellátási visszaélés miatt.     
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1394./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐198112. 22‐29 lap. 
Dénes Józsefné sz. Schotrmann Kornélia izr. budapesti lakos ref. alá 
helyezése, orgazdaság gyanúja miatt. 
 
1395./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐198200. 70‐75 lap. 
Vértes László izr. asztalossegéd, nagybányai lakos ref. felfüggesztése, mert 
munkaszolgálatra bevonult. 
 
1396./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐198203. 76‐83 lap. 
Weisz Aladár izr. lenti lakos ref. alá helyezése rémhírterjesztés miatt. 
 
1397./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐198265. 95‐97 lap. 
Deutsch Marcell Sámuel izr. segédmunkás, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1398./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐198316. 154‐163 lap. 
Porgesz Jenő izr. magánhivatalnok, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert lakás és foglalkozás nélküli. 
 
1399./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐198324. 166‐182 lap. 
Salamon Artur izr. marosvásárhelyi lakos internálása, majd ref. alá helyezése 
árdrágítás miatt. 
 
1400./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐198327. 187‐193 lap. 
Spitzer Lajos izr. magánhivatalnok, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
Gordon Imrén ész. Szerb Mártának hamis keresztlevelet szerzett. 
 
1401./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐198403. 218‐219 lap. 
Friedmann Mayer izr. volt kereskedő, kovácsréti lakos ref. alá helyezése. 
 
1402./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐198413. 220‐226 lap. 
Gross Lajos izr. budapesti lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
1403./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐198429. 233. lap. 
Klein Jakabné sz. Lipkovics Hanni izr. szülésznő internálási ügyéről kísérő 
levél. 
  
1404./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐198684. 251‐254 lap. 
Ingber Jenőné izr. oláhláposi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1405./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199024. 330‐338 lap. 
Sárközi János (Reszketős) cigány bátai lakos internálása és kitiltása Báta 
községből 1 évre, csavargás miatt. 
 
1406./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199027. 339‐346 lap. 
Steinberg Emilné sz. Mauszkopf Etel izr. polenai lakos ref. alá helyezése. 
 
1407./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199037. 369‐379 lap. 
Veinstein Endre izr. szerencsi lakos internálása, mert légiriadó idején 
lakásának ablakából világosság látszódott. 
 
1408./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199069. 451‐472 lap. 
Bóczán /Boczián/ Tibor izr. /r. kat./ kereskedősegéd /kávémérés tulajdonos/ 
internálása, csalás, orgazdaság, súlyos testi sértés, bűnpártolás, 
pénzhamisítás stb. miatt. 
 
1409./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199071. 475‐485 lap. 
Brummer Henrik izr. naszódi /budapesti/ lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, nemzetellenes kijelentései  
és rémhírterjesztése miatt. 
 
1410./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199096. 539‐549 lap. 
Feldstein Dezső izr. kecskeméti lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1411./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199105. 558‐575 lap. 
Weiner Rudolf izr. dunaszerdahelyi lakos internálása, majd ref. alá helyezése, 
mert Szlovákiából két zsidó szállítását elősegítette. 
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1412./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199107. 576‐578 lap. 
Goldapfel Sándor izr. volt kereskedelmi utazó, érsekújvári lakos ref. alá 
helyezése, mert zsidó külhonosnak az ország területén való jogtalan 
tartózkodását elősegítette. 
 
1413./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199108. 579‐581 lap. 
Guttmann Rezső izr. hajózási vállalkozó, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1414./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199119. 586‐588 lap. 
Jámbor Gyula izr. irodai altiszt, budapesti lakos ref. alá helyezése, zsarolás 
gyanúja miatt. 
 
1415./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199123. 599‐601 lap. 
Kazt Lipót izr. alkalmi munkás, budapesti lakos ref. alá helyezése – 8 esetben 
volt büntetve, rendes foglalkozása nem volt. 
 
1416./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199124. 602‐604 lap. 
Katz Ignácné sz. Vizel Eszter izr. velétei lakos tej árdrágítás miattt ref. alá 
helyezése. 
 
1417./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199127. 605‐611 lap. 
Kaiser Jozsuáné sz. Fleischman Katalin izr. dunaszerdahelyi lakos ref. alá 
helyezése és társai, Weisz Ignác+3 fő ügye. 
 
1418./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199136. 618‐620 lap. 
Klein Pál izr. gyári munkás, budapesti lakos ref. alá helyezése csavargás miatt. 
 
1419./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199156. 654‐656 lap. 
Lusztig Tibor izr. magántisztviselő, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1420./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199161. 671‐677 lap. 
Majerovics Ábrahám izr. csonoplyai lakos ref. felülvizsgálata. 
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1421./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199173. 729‐740 lap. 
Neumann Izrael izr. volt kereskedő, bilkei lakos internálásának 
megszüntetése és ref. alá helyezése. 
 
1422./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199181. 753‐755 lap. 
Roder Ferenc izr. napszámos, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1423./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199183. 756‐765 lap. 
Schvarcz Imréné sz. Schőn Hermina izr. nagyberki lakos ref. alá helyezése. 
 
1424./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3905. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199188. 774‐776 lap. 
Spulerr Emilné sz. Mór Rózsi izr. házvezetőnő, budapesti lakos ref. alá 
helyezése keresetszerű titkos kéjelgés miatt.   
 
1425./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199206. 2‐12 lap. 
Weisz József izr. kislubokai lakos árdrágítás miatt, ref. alá helyezése. 
 
1426./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199208. 13‐23 lap. 
Weisz Gyula izr.(4 társára utalás, lásd Kaiser Józsefné 1417./ szám alatt) 
dunaszerdahelyi lakos internálása, mert Szlovákiából átszökött 4 zsidó 
szállításában részt vett. 
 
1427./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199210. 24‐39 lap. 
Wolf Andor református előtte izr. magántisztviselő, budapesti lakos 
internálása. Wolf is azok közé tartozott, akiket Balogh A Sándor volt bugyi ref. 
lelkész keresztelt meg 1938‐ban. A lelkész megsemmisítette az 1919‐től 
áttértek lajstromát, újat készített helyette. Wolf ellen közokirat hamisítás 
büntettében való bűnsegédi bűnrészesség miatt indult eljárás. 
 
1428./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐199264. 68‐82 lap. 
Farkas Mayer izr. napszámos, velétei lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése – az indok valótlan hírek terjesztése.  
 
1429./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199267. 83‐90 lap. 
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Fischer Tibor izr. zenész, budapesti lakos ref. alá helyezése árdrágítás miatt. 
 
1430./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199300. 111‐134 lap. 
Péterfi Imre izr. nagyváradi lakos internálása, majd ref. alá helyezése 
áruhalmozás miatt. 
 
1431./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199301. 135‐140 lap. 
Polgár László izr. panzió tulajdonos, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert a 
korabeli baráti államokról becsmérlően nyilatkozott. 
 
1432./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199327. 154‐161 lap. 
Weisz Dezső izr. tapolcai lakos ref. alá helyezése. 
 
1433./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199372. 174‐183 lap. 
Dénes /Grünfeld/ Géza izr. ny. tanító, kalocsai lakos internálása – 
megtévesztő szerződés kötése saját és özv. Hegedűs Mártonné javára, 
iparűzés folytatása érdekében. 
 
1434./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199379. 184‐186 lap. 
Grünfeld Mayer izr. kereskedő ref. alá helyezése kommunista szervezkedés, 
idegen államok ellenséges híreinek terjesztése miatt. 
 
1435./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199383. 188‐196 lap. 
Özv. Hegedűs Mártonné sz. Hahn Fanni gabonakereskedő, kalocsai lakos 
internálása – lásd 1433./ pont alatt. 
 
1436./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199401. 229‐236 lap. 
Lax Benjáminné sz. Friedmann Lenke izr. szentmiklósi lakos ref. alá helyezése, 
mert a vajat a hatósági árnál drágábban árusította. 
 
1437./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199466. 306‐311 lap. 
Berger Gábor izr. mészárossegéd, ungvári lakos internálása – Berger Péter 
ökrének illegális levágása miatt. 
 
1438./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199490. 345‐352 lap. 
Diamant József izr. /”Szamek”/ kereskedő, kerepesi lakos ref. alá helyezése 
árdrágítás miatt. 
 
1439./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199538. 449‐468 lap. 
Mermelstein Jakab izr. mészárossegéd, ungvári lakos internálása, majd ref. 
alá helyezése – 1437./ pont alatt. 
 
1440./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199547. 485‐491 lap. 
Neumann Rgina izr. varrónő, mátészalkai lakos ref. alá helyezése titkos 
kéjelgés miatt. 
 
1441./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199560. 530‐540 lap. 
Stráusler Mihály izr. rákoscsabai lakos internálása, mert az orosz offenzivát 
dicsérte. 
 
1442./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199563. 546‐553 lap. 
Spilman Ernő izr. rudabányai lakos internálása árurejtegetés miatt. 
 
1443./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199576. 573‐582 lap. 
Weisz Ferenc izr. nyírmártonfalvai lakos ref. megszüntetése. 
 
1444./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199613. 583‐611 lap. 
Goldblatt Irén izr. borgóprundi lakos ref. alá helyezése. 
 
1445./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199614. 612‐613 lap. 
Goldblatt Beibi  borgóprundi lakos kérelme ref. alóli felmentésére. 
 
1446./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199620. 614‐625 lap. 
Aranyos Endre izr. kereskedő, budapesti lakos ref. megszüntetése, mert 
munkaszolgálatra bevonult. 
 
1447./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199626. 645‐662 lap. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

132

132

Eckfeld Egon György izr. érsekújvári lakos internálása, majd ref. alá helyezése, 
mert szlovák útlevél hamisításban vett részt. 
 
1448./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199627. 663‐670 lap. 
Engelmann Gyula izr. (r. kat.) magánzó, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1449./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199667. 737‐742 lap. 
Schwartz István izr. budapesti lakos ref. alá helyezése, mert iparengedély 
nélkül foglalkozott épületfa vásárlással‐eladással. 
 
1450./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199670. 752‐760 lap. 
Tihanyi /Ungár/ Márton izr. ügynök, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése – rovott múltú, hamis kárkyás. 
 
1451./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199700. 773‐810 lap. 
Kahán /Greif/ Dávidné sz. Librosz Anna körösmezői lakos ref. megszüntetése. 
 
1452./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199826. 882‐911 lap. 
Bass István izr. műszaki kereskedő, polgári lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése – angol rádió híreinek hallgatása és a hallottak továbbadása miatt. 
 
1453./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199892. 931‐933 lap. 
Pollák Aladár izr. kereskedősegéd internálása csavargás miatt. 
 
1454./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199921. 962‐971 lap. 
Weiszberger Emánuel izr. bankhivatalnok kassai lakos internálása – zsidók 
állampolgársági ügyeinek 100‐200 pengőért baló elintézéséért. 
 
1455./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199977. 984‐995 lap. 
Baum Hers izr. cipész, újbocskoi lakos internálása – az eltitkolt bőrárukból 
készített cipők drágán történő árusítása miatt. 
 
1456./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199995. 996‐1011 lap. 
Fried Ezra izr. petrovai lakos internálása szemes tengeri árdrágítása miatt. 
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1457./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3906. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel1943‐199999. 1012‐1015 lap. 
Grünstein Fáni izr. oroszvégi lakos ref. alá helyezése, az országhatárt tiltott 
módon átlépő külhonos rejtegetése miatt.   
 
1458./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200004. 1‐6 lap. +1 lap. 
Günczler Lajos izr. abaújszántói lakos ref. alá helyezése álhírek terjesztése 
miatt. 
 
1459./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200027. 20‐21 lap. 
Liebmann Miklós izr. györkei lakos ref. alá helyzése zsidócsempészés gyanúja 
miatt. 
 
1460./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200028. 22‐35 lap. 
Özv. Liebermann Hermanné sz. Luger Ita izr. újbocskói lakos, kereskedő ref. 
alá helyezése áruhalmozás miatt. 
 
1461./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200032. 36‐46 lap + 1 lap. 
Müller Mikós izr. diósjenői lakos internálása, mert kommunista egyénnel 
állott összeköttetésben. 
 
1462./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200043. 56‐62 lap. 
Schwarcz Dénes izr. volt gazdasági ispán, jelenleg méhész és sertéshizlaló ref. 
megszüntetése. 
 
1463./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200045. 63‐65 lap. 
Slomovits Bernát izr. rozáliai lakos ref. alá helyezése. 
 
1464./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200047. 66‐73 lap. 
Spitz Mihály izr. kassai lakos zsibárus ref. alá helyezése, mert titkos 
kártyabarlangban játszott. 
 
1465./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200053. 77‐88 lap. 
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Tuschák István izr. nagykátai lakos ref. alá helyezése a beszolgáltatás nem 
teljesítése miatt. 
 
1466./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200084. 103‐106 lap. 
Seidner Jenő izr.budapesti lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
1467./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200085. 107‐120 lap. 
Singer Dezső izr. magánhivatalnok, budapesti lakos internálásának 
felülvizsgálata. 
 
1468./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200103. 121‐132 lap. 
Benedik Imre izr. gyári munkás, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert Szlovákiából szökött zsidónak 700 pengőért hamis személyi 
okmányt akart eladni. 
 
1469./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200105. 132‐143 lap. 
Berger Gábor izr. ungvári lakos internálása – lásd 1437./pont alatt. 
 
1470./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200120. 162‐173 lap. 
Fisch Salamon izr. bőrfeldolgozó, budapesti lakos internálásának 
felülvizsgálata. Az internálás oka: tolvaj, közveszélyes munkakerülő. 
 
1471./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200135. 185‐195 lap. 
Lendvai (Nyári) Margit cigány, angyalföldi lakos internálása, 14 esetben 
büntették csalás, koldulás, lopás miatt. 
 
1472./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200151. 209‐212 lap. 
Rosenblath Bernát izr. szinyéri lakos ref. alá helyezése. 
 
1473./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200153. 213‐221 lap. 
Stendler Jakabné izr. budapesti lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
1474./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200169. 243‐244 lap. 
Kimutatás a rendőrhatósági őrizetben levőkről, 1943. május. 
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1475./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200235. 291. lap. 
Kísérőlevél Gescheit Izidor izr. putnoki lakos ref. ügyében. 
 
1476./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200242. 299‐300 lap. 
Hirschler László izr. címfestő, nagyváradi lakos ref. alá helyezése, irredenta 
színházi előadáson történt botránykeltő magatartása miatt. 
 
1477./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200252. 306‐308 lap. 
Koricsáner Jenő izr. árukihordó, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1478./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200255. 309‐320 lap+1 lap. 
Lebovits Herman izr. ungvári lakos internálása, mert iparigazolvány nélkül 
faeladásokat közvetített. 
 
1479./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200263. 336‐341 lap. 
Neményi Sándorné sz. Glancz Teréz izr. újpesti lakos, magántisztviselő ref. 
megszüntetése. 
 
1480./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200266. 342‐346 lap. 
Orgel lajosné sz. Schwarc Regina izr. napkori lakos ref. alá helyezése 
árdrágítás miatt. 
 
1481./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200274. 359‐364 lap. 
Pollák Éliás izr. napszámos, budapesti lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
1482./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200284. 377‐381 lap. 
Schnitzer  Bernátné  sz.  Einhorn  Helén  izr.  bustyaházi  lakos  ref.  alóli 
felmentése téves intézkedés miatt. 
 
1483./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200290. 389‐395 lap. 
Szász Györgyné sz. Nemes Mária adventista kövesdi lakos ref. felülvizsgálata. 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

136

136

1484./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200911. 441‐445 lap. 
Weinberger Ármin izr. talmud tanító ref. alá helyezése. 
 
1485./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200313. 446‐453 lap. 
Wessel Gyula izr. tatai lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1486./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200389. 476‐489 lap. 
Róth Arnold izr. kiskunhalasi lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
1487./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200463. 533‐536 lap. 
Fesztinger Malvin izr. szatócs técsői lakos ref. alá helyezése, mert a borsó 
kenyeret drágábban adta el. 
 
1488./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200474. 537‐553 lap. 
Grünfeld Jakab izr. kereskedősegéd, huszti lakos ref. megszüntetése. 
 
1489./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200481. 567‐575 lap. 
Herschkovits Ármin izr. barátkai lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1490./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200537. 735‐746 lap. 
Mehrl Herman izr. kereskedő nagykállói lakos ref. aéá helyezése árdrágítás 
miatt. 
 
1491./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200539. 748‐770 lap. 
Molnár Péter izr. asztalosáru‐kereskedő, nagyváradi lakos internálása, majd 
ref. alá helyezése zárolt árú felhalmozása miatt. 
 
1492./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200560. 803‐809 lap. 
Pollák Mendel izr. dragomérfalvai lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1493./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200575. 825‐834 lap. 
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Schönbaum Rózsi izr. vágvecsei lakos ref. alá helyezése, mert jogosulatlanul 
itt tartózkodó külföldinek segített Magyarország belsejébe való jutásában. 
 
1494./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200593. 870‐876 lap. 
Volyvovics Józsefné sz. Berkovics Malvin izr. kricsfalvai lakos ref. 
felülvizsgálata. 
 
1495./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200651. 897‐905 lap. 
Farkas Lajos izr. nagyváradi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1496./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200671 909‐912 lap. 
Klein Józsefné sz. Weinberger Malvin izr. ungvári lakos ref. alá helyezése, 
mert Weinberger Bertalan 6 éves, útlevél nélkül érkezett rokonát lakásán 
rejtegette. 
 
1497./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200673. 913‐919 lap. 
Kiszner Benő izr. nógrádi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1498./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200674. 920‐922 lap. 
Glasz József izr. magyardiószegi lakos ref. alá helyezése. 
 
1499./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200699. 1016‐1027 lap. 
Stern Vilmos izr. fakereskedő, galántai lakos ref. megszüntetése. 
 
1500./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3907. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200700. 1028‐1031 lap. 
Stern Vilmosné izr. galántai lakos ref. felülvizsgálata.  
  
1501./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200713. 40‐47 lap. 
Weisz Márkuszné sz. Friedmann Szerén izr. ungvári lakos ref. alá helyezése, 
mert libatepertő árát a hatósági árnál magasabb áron adta el 3 katonának. 
 
1502./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200774. 123‐134 lap. 
Fleischer László izr. cipész, mohácsi lakos ref. alá helyezése – spiritiszta tanok 
művelése miatt. 
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1503./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200792. 176‐188 lap. 
Klein Dezső izr. hitközségi altiszt, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert külföldi zsidókat albérletet biztosított. 
 
1504./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200794. 189‐196 lap. 
Klein Ferenc izr. kereskedősegéd, budapesti lakos internálása, mert nagyobb 
mennyiségű mosó‐ és pipere szappant vásárolt és azt magasabb áron 
értékesítette. 
 
1505./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200797. 211‐217 lap. 
Klopfer Mór izr. péksegéd /sütőüzem tulajdonos/, budapesti lakos 
internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1506./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200810. 262‐265 lap. 
Márványközi Tibor izr. bádogos internálása. 
 
1507./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200812. 270‐283 lap. 
Dr. Mándi Jenő izr. gyógyszerész, zalaegerszegi lakos internálása, mert 
munkaszolgálatosként kivonta magát a munka alól. 
 
1508./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200830. 347‐356 lap. 
Rosenbaum József izr. szabó, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
1509./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200841. 402‐424 lap. 
Dr. Schweiger Miklós izr. szabadkai lakos, gyakorló ügyvéd ref. felülvizsgálata. 
 
1510./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200849. 439‐442 lap. 
Silbermann Lajos izr. kalapossegéd internálása. 
 
1511./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200866. 488‐494 lap. 
Weisz Henrik izr. bőrdíszműves‐segéd internálása. 
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1512./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200868. 495‐505 lap. 
Weisz Eszter izr. takarítónő, budapesti lakos internálása – erkölcsrendészeti 
okok miatt. 
 
1513./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200914. 548‐557 lap. 
Károlyi /Kohn/ Lajos izr. ny. banktisztviselő, budapesti lakos internálása, mert 
Mühlorád József és Braun Béla Szlovákiából szökött zsidókat lakásába 
befogadta. 
 
1514./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200916. 558‐560 lap. 
Krausz József izr. kereskedő, kispesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1515./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200918. 568‐571 lap. 
Klein György izr. fogtechnikus gyakornok, budapesti lakos internálása. 
 
1516./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200923. 575‐580 lap. 
Korda Emil izr. kereskedő, budapesti lakos internálása, mert jogtalanul itt 
tartózkodó zsidót üzemében foglalkoztatott. 
 
1517./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200933. 601‐620 lap. 
Pintér Lajos izr. hulladékgyűjtő, budapesti lakos internálása, mert 
iparengedély nélkül arany ékszerek vételével és eladásával foglalkozott. 
 
1518./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200937. 634‐642 lap. 
Weisz Szerén izr. budapesti lakos, albérlőtartó internálása, mert az országba 
beszökött és itt jogtalanul tartózkodó külhonosnak szállást adott. 
 
1519./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200941. 644‐651 lap. 
Bartha Jánosné sz. Újlaki Katalin felekezet nélküli, marosvásárhelyi lakos ref. 
alá helyezése – jehovista volta miatt. 
 
1520./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200949. 652‐666 lap. 
Feder Jakab izr. fakereskedő, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
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1521./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐200954. 672‐692 lap. 
Gláser Vilmos izr. kolozsvári lakos, orvostan‐hallgató internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert cipőjegyekkel visszaélést követett el. 
 
1522./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201140. 819‐857 lap. 
Fried Sándor Sije izr. cserépgyári igazgató internálása, mert engedély nélkül 
nagyobb mennyiségű téglát adott el. 
 
1523./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201042. 858‐859 lap. 
Stöskel Márton izr. máramarosszigeti lakos ref. alá helyezése. 
 
1524./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201220. 934‐947 lap. 
Rosenfeld Béláné sz. Grünfeld Margit izr. budapesti lakos internálása 
nemzetgyalázás miatt. 
 
1525./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201241. 980‐982 lap. 
Weisz Franciska izr. cseléd, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1526./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201242. 983‐992 lap. 
Wohlberg Sámuel izr. kifutó, budapesti lakos internálása. 
 
1527./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201263. 1010‐1036 lap. 
Friedmann Ödön izr. terménykereskedő, szalonnai lakos internálása 
felvásárlás és valutacsempészés gyanúja miatt. 
 
1528./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201269. 1045‐1049 lap. 
Gedaljovics Sándorné sz. Rozmarin Margit izr. erdődi lakos ref. alá helyezése 
árdrágítás miatt. 
 
1529./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201296. 1069‐1079 lap. 
Neumann Antal izr. pincér érsekújvári lakos ref. felülvizsgálása. 
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1530./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3908. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201298. 1080‐1091 lap. 
Nojovics Ernő izr. várkulcsai lakos, gazdálkodó ref. alá helyezése.    
  
1531./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201322. 16. lap. 
Kísérő levél Sztojka László büki lakos, cigány ref. felülvizsgálati ügyéhez. 
 
1532./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201364. 17‐27 lap. 
Rakovszky László izr. fűszerkereskedő, budapesti lakos ref. alá helyezéséről 
közellátási vétség miatt. 
 
1533./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201373. 41‐47 lap. 
Czirik Antal izr. napszámos, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, büntetett előélete és csavargás miatt. 
 
1534./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201380. 95‐97 lap. 
Spielberger Mihály izr. szabósegéd, budapesti lakos internálása. 
 
1535./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201381. 98‐127 lap. 
Dr. Glück Ernő izr. ny. ügyvéd, budapesti lakos internálása. 
 
1536./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201382. 128‐132 lap. 
Hacsek Jenő izr. napszámos internálása. 
 
1537./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201398. 157‐163 lap. 
Práger Sándor izr. foglalkozás és lakás nélküli internálása. 
 
1538./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201411. 186‐189 lap. 
Schlosser Jenő izr. köszörűs, lakás nélküli internálása. 
 
1539./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201418. 204‐206 lap. 
Szántó Gyula izr. segédmunkás , budapesti lakos internálása, közveszélyes 
munkakerülése miatt. 
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1540./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201459. 300‐307 lap. 
Eppinger Arnold izr. csesztregi lakos ref. alá helyezése. 
 
1541./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201471. 344‐346 lap. 
Klein Ignác izr. dombrádi lakos ref. alá helyezése árdrágítás miatt. 
 
1542./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201484. 370‐384 lap. 
Landeszmann Leó izr. kétes honos, gazdálkodó, szirénfalvai lakos internálása, 
majd ref. alá helyezése. 
 
1543./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201509. 395. lap. 
Kísérő levél Wieder Náthán  máramarosszigeti lakos internálásáról. 
 
1544./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201538. 396‐403 lap. 
Ainkorn Jenő izr. kifutó, budapesti lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
1545./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201539. 404‐411 lap. 
Altmann Zoltán izr. bőrkereskedő, kassai lakos ref. alá helyezése. 
 
1546./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201560. 458‐466 lap. 
Guth László izr. újpesti lakos, orvosi műszerész ref. alá helyezése csalás miatt. 
 
1547./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201561. 467‐480 lap. 
Grünfeld Vilmos izr. szabósegéd, budapesti lakos ref. felfüggesztése, mert 
munkaszolgálatra bevonult. 
 
1548./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201649. 655‐658 lap. 
Tóth Istvánné sz. Donner Magda izr. takarítónő, budapesti lakos ref. alá 
helyezése. 
 
1549./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201677. 680‐699 lap. 
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Haar Sándor Sólem izr. dunaszerdahelyi lakos internálása, majd ref. 
megszüntetése. 
 
1550./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201687. 719‐726 lap. 
Özv. Kellért Andorné sz. Bachrak Anna izr. nyugdíjas, budapesti lakos 
internálása, majd ref. alá helyzése, mert jogosulatlanul az országban 
tartózkodó külföldieknek szállást adott. 
 
1551./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201695. 732‐751 lap. 
König Béla izr. dunaszerdahelyi lakos, cipész internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
1552./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201705. 752‐773 lap. 
Nágel Herman izr. dunaszerdahelyi lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1553./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201711. 786‐809 lap. 
Pollák Andor izr. dunaszerdahelyi lakos, üveges kereskedősegéd internálása, 
majd ref. felülvizsgálata. 
 

REEL 7 
 
1554./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201725. 863‐870 lap. 
Schwimmer Jakabné izr. ilosvai lakos ref. alá helyezése nemzetgyalázó 
kijelentései miatt. 
 
1555./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201739. 911‐940 lap. 
Weisz Izidor izr. dunaszerdahelyi lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1556./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201740. 941‐965 lap. 
Ifj. Weisz Simon izr. dunaszerdahelyi lakos internálása, majd ref. 
felülvizsgálata. 
 
1557./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201741. 966‐986 lap. 
Weisz Sándor izr. dunaszerdahelyi lakos, kereskedő internálása, majd ref. 
felülvizsgálata. 
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1558./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201763. 987‐995 lap. 
Bauer Gyula izr. bőröndös segéd, budapesti lakos  internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
1559./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201789. 1111‐1118 lap. 
Ernszt Gyula izr. fakitermelő, újpesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1560./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3909. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201801. 1119‐1138 lap. 
Jankó Andrásné sz. Jobbágy Erzsébet bogácsi lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert felekezet nélküli.  
 
1561./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201813. 1‐18 lap. 
Lakatos Andrásné /Beásné/ sz. Kolompár Éva internálásának megszüntetése 
(cigány?). 
 
1562./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201817. 38‐47 lap. 
Lebovics Jakab izr. nagybereznai lakos ref. alá helyezése, mert a zsíros fekete 
bakancs bőrt a hatósági árnál magasabb áron adta tovább. 
 
1563./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201843. 86‐93 lap. 
Stern Dávid izr. szolyvai lakos ref. alá helyezése, mert a burgonyát a hatósági 
árnál drágábban értékesítette. 
 
1564./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201924. 219‐226 lap. 
Özv. Heissler Sámuelné sz. Cigler Záli izr. ref. megszüntetése. 
 
1565./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201925. 227‐234 lap. 
Herskovics Mór Emánuel izr. nagyváradi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1566./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201941. 295‐304 lap. 
Mannheim Miksa izr. hódmezővásárhelyi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1567./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201946. 318‐327 lap. 
Mursich Istvánné sz. Cinege Julianna jehovista, szigetszentmiklósi lakos ref. 
alá helyezése. 
 
1568./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201948. 333‐336 lap. 
Nagy Margit izr. szövőnő, miskolci lakos ref. alá helyezése, mert titkos kéjnő. 
 
1569./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201958. 357‐360 lap. 
Péteri Nándor izr. ügynök, kispesti lakos ref. alá helyezése sikkasztás miatt. 
 
1570./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201964. 381‐391 lap. 
Rosenberg Dávid izr. csengeri lakos ref. alá helyezése rémhírterjesztés miatt. 
 
1571./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201968. 408‐415 lap. 
Sályi Elek izr. kökényesdi lakos internálásának felülvizsgálása. 
 
1572./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐201971. 416‐431 lap. 
Steiner Aladár izr. kereskedősegéd, budapesti lakos kihágási ügy miatti 
internálása. 
 
1573./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202037. 479‐490 lap. 
Blau Piroska izr. vágsellyei lakos ref. megszüntetése. 
 
1574./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202045. 510‐516 lap. 
Blau Béla izr. tornóci lakos ref. alá helyezése, mert közreműködött 
külhonosnak az ország belsejébe való bejutásához. 
 
1575./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202066. 530‐538 lap. 
Faludi László izr. napszámos‐szerszámlakatos, budapesti lakos internálása, 
majd ref. alá helyezése. 
 
1576./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202073. 542‐544 lap. 
Friedman /Kahán/ Hugó munkácsi lakos ref. felfüggesztése, mert Kassára 
közmunkaszolgálatra bevonult. 
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1577./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202074. 545‐552 lap. 
Friedmann Hermanné sz. Mermelstein Eszter izr. ref. felülvizsgálata. Rendőri 
felügyelet alá helyezésének oka: a kocsikenőcsöt a megszabottnál magasabb 
áron adta el. 
 
1578./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202092. 590‐594 lap. 
Hercz László izr. napszámos csavargás, sikkasztás és lopás miatti internálása. 
 
1579./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202105. 618‐624 lap. 
Izrael József izr. tarloci lakos internálása, majd ref. alá helyezése, mert 
iparengedély nélkül közfogyasztásra, denaturált szeszt árult a kisebbségi 
román lakosság körében. 
 
1580./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202106. 626‐629 lap. 
Izrael Ábrahám izr. tarloci lakos –lásd mint az előbbi 1579./ szám alatt. 
 
1581./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202135. 672‐675 lap. 
Kolompár István Milus bocföldei cigány ref. alá helyezése, mert dologtalanul 
él és csavarog. 
 
1582./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202142. 676‐679 lap. 
Kopf László izr. villanyszerelő, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert a 
fővárosi Rákóczi úton vonuló katonákat „piszkos magyar katonáknak” 
nevezte. 
 
1583./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202148. 694‐696 lap. 
Linzer Emil izr. ruhatáros, budapesti lakos ref. alá helyezése tiltott 
szerencsejátékban való részvétele miatt. 
 
1584./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202163. 711‐713 lap. 
Nagy Erzsébet izr. női szabó, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
kenyérjegy hamisításban segédkezett. 
 
1585./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202182. 749‐752 lap. 
Róth Zsigmondné sz. Klein Szerén ungvári lakos ref. megszüntetése. 
 
1586./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202196. 761‐779 lap. 
Szabó Mákos Simon izr. bátori lakos internálása, majd ref. megszüntetése. 
 
1587./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202210. 795‐804 lap. 
Tobovics Bernátné sz. Steiner Olga tornóci lakos ref. megszüntetése. 
 
1588./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202285. 859‐871 lap. 
Harnstein László izr. egri lakos ref. alá helyezése, ipartörvénybe ütköző 
kihágás miatt. 
 
1589./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202299. 920‐923 lap. 
Nágler Izidor izr. négerfalvai lakos (dési járás) ref. alá helyezése. 
 
1590./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202331./ 953‐959 lap. 
Ábelesz Richárdné sz. Kertész Margit izr. internálása, tiltott szerencsejáték 
rendezése miatt. 
 
1591./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202336. 984‐991 lap. 
Braun Sándor izr. szappanos‐segéd, budapesti lakos internálásának 
felülvizsgálata. 
 
1592./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202340. 1015‐1017 lap. 
Breiner Lajos izr. lakatossegéd, budapesti lakos ref. alá helyezése lopás miatt. 
 
1593./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202342. 1020‐1023 lap. 
Berger Ede izr. magánzó. Budapesti lakos ref. alá helyezése, mesterséges 
édesítőszer közvetítése miatt. 
 
1594./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202344. 1027‐1029 lap. 
Binéth Lipót izr. elárusító, budapesti lakos ref. alá helyezése, tiltott 
szerencsejáték folytatása miatt. 
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1595./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3910. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202350. 1048‐1051 lap. 
Bogár Géza izr. asztalos‐segéd, budapesti lakos ref. alá helyezése lopás miatt.  
 
1596./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202369. 32‐33 lap. 
Féder Miklós izr. kifutó, budapesti lakos ref. alá helyezése zsarolás miatt. 
 
1597./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202374. 42‐48 lap. 
Fischer Zsigmond izr. szabó, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1598./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202385. 71‐75 lap. 
Ganz Mór izr. szabótanonc, pestszenterzsébeti lakos ref. alá helyezése csalás 
miatt. 
 
1599./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202404. 167‐171 lap. 
Hirschler Ferenc izr. kárpitos‐segéd, budapesti lakos internálása. 
 
1600./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202422. 240‐249 lap. 
Justus Béla izr. budapesti lakos internálása, mert tolvaj, csavargó, a 
munkaszolgálatosok számára gyűjtött ruhaneműből lopott. 
 
1601./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202429. 271‐274 lap. 
Kaszás Irén nazarénus, üzletvezető, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1602./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202438. 305‐313 lap. 
Klein Géza izr. szabósegéd, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
1603./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202451. 355‐358 lap. 
Kovács György izr. villanyszerelő, budapesti lakos ref. alá helyezése 
keresetnélkülisége, lopás és csavargás miatt. 
 
1604./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202455. 367‐375 lap. 
Kun Oszkár izr. napszámos, budapesti lakos internálásának megszüntetése. 
 
1605./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202461. 388‐391 lap. 
Liebermann Sári izr. budapesti lakos internálása. 
 
1606./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202481. 460‐470 lap. 
Dr. Nagy Andorné sz. Kelen Erzsébet izr. budapesti lakos internálása, majd 
ref. alá helyezése, mert lakásán titkos kártyaszalont tartott fenn. 
 
1607./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202495. 504‐507 lap. 
Rex Izsó izr. hitközségi tisztviselő, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1608./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202510. 536‐545 lap. 
Ungár Dezsőn ész. Kanicz Julianna izr. budapesti lakos internálása, majd ref. 
megszüntetése – jogtalanul az országban tartózkodó külföldinek anyagi 
támogatás adott. 
 
1609./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202550. 584‐589 lap. 
Goldschmidt Sándor izr. foglalkozás és lakás nélküli internálása. 
 
1610./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202562. 609‐629 lap. 
Krausz Zoltán izr. műlakatos, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
1611./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202565. 630‐635 lap. 
Krausz Izidor izr. tisztviselő, budapesti lakos ref. alá helyezése lopás, 
orgazdaság, kéjnővel és annak kitartottjával való kapcsolattartás miatt. 
 
1612./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202573. 656‐662 lap. 
Koppel Jakab izr. kereskedő‐küldönc, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
a New‐York kávéházban kártyázással tölti idejét. 
 
1613./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202606. 709‐716 lap. 
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Spitz Árpád izr. ruhakereskedő, budapesti lakos internálása. 
 
1614./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202607. 718‐724 lap. 
Schmolka György izr. gépészmérnök, budapesti lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1615./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202662. 775‐786 lap. 
Diósi Jenő izr. topolyai lakos ref. alá helyezése magyarellenes magatartása 
miatt. 
 
1616./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202665. 787‐793 lap. 
Farkas Sámuelné izr. alsóvalkói lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1617./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202669. 794‐800 lap. 
Friedmann Sándor izr. kántor, magyarsóki lakos ref. alá helyezése. 
 
1618./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202670. 801‐807 lap. 
Friedmann Margit izr. magyarsóki lakos ref. megszüntetése. 
 
1619./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202674. 809‐814 lap. 
Grünfeld Salamon izr. magyarsóki lakos ref. megszüntetése. 
 
1620./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202708. 824‐829 lap. 
Márkusz Lajos izr. dombrádi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1621./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202709. 830‐835 lap. 
Mitleider Zoltán izr. miskolci lakos ref. megszüntetése, mert 
munkaszolgálatra bevonult. 
 
1622./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202719. 836‐842 lap. 
Perl Márton izr. alsóvalkói lakos ref. megszüntetése. 
 
1623./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202751. 859‐865 lap. 
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Weis Dávid izr. magyarsóki lakos ref. alá helyezése. 
 
1624./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202793. 872‐877 lap. 
Apter Zoltán Zakariás izr. nagyváradi lakos, piaci árus internálása. 
 
1625./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202806. 886‐912 lap. 
Blau Sándor izr. kereskedősegéd, budapesti lakos internálása munkakerülése 
miatt. 
 
1626./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202822. 936‐959 lap. 
Dr. Farkas Ervin izr. ügyvéd internálása, majd ref. alá helyezése – szlovákiai 
menekült zsidó segítése miatt. 
 
1627./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202834. 1001‐1007 lap. 
Glück Zoltán izr. péksegéd, budapesti lakos internálása közellátási vétség 
miatt. 
 
1628./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202838. 1024‐1031 lap. 
Hammermüller Sándor izr. pincér, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1629./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202858. 1038‐1042 lap. 
Oláh Ferencné sz. Orbán Klára felekezetnélküli, budapesti lakos ref. 
megszüntetése. 
 
1630./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3911. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202864. 1054‐1062 lap. 
Reichenfeld Miksa izr. mészáros, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1631./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202952. 109‐115 lap. 
Mózes Henrik izr. ippi lakos internálása – napraforgó olaj vásárlása és drágán 
árusítása. 
 
1632./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202982. 151‐159 lap. 
Steiner Sámuel izr. szendrői lakos ref. alá helyezése, mert közrendre, 
közbiztonságra veszélyes. 
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1633./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐202988. 169‐179 lap. 
Szameth Márton izr. sárvári lakos ref. alá helyezése. 
 
1634./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203010. 214‐219 lap. 
Wertheimer Sámuel izr. balkányi lakos ref. felülvizsgálata. A ref. alá helyezés 
oka árdrágítás volt. 
 
1635./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203060. 288‐297 lap. 
Erdélyi Izidor izr. budapesti lakos internálása, kártyázás miatt. 
 
1636./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203093. 349‐353., 356‐358 lap. 
Kalmár László izr. kereskedő, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1637./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203114. 376‐385 lap. 
Lebovits Henrik izr. szabó internálási ügye. 
 
1638./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203118. 386‐395 lap. 
Markovics Sámuel izr. ungvári lakos internálása. 
 
1639./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203215. 458‐469 lap. 
Bényei Andrásné sz. Daragó Katalin jehovista, bogácsi lakos internálása, majd 
ref. alá helyezése. 
 
1640./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203217. 470‐476 lap. 
Csattos Frencné sz. Kovács Rebeka felekezeten kívüli ref. alá helyezése. 
 
1641./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203224. 485‐493 lap. 
Fischer János izr. cecei lakos ref. alá helyezése, mert veszélyeztette a 
közrendet és közbiztonságot. 
 
1642./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203240. 494‐507 lap. 
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Katz Eizik izr. huszti lakos internálása, majd ref. alá helyezése árdrágítás 
miatt. 
 
1643./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203241. 508‐510 lap. 
Kaminer Szrul izr. körösmezői lakos ref. alá helyezése, mert feketén vágott 
borjút és zsidó társainak is adott belőle. 
 
1644./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203251. 544‐552 lap. 
Lusztig Tibor izr. etesi lakos ref. megszüntetése. 
 
1645./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203256. 556‐558 lap. 
Özv. Neuhauzer Lázárné sz. Wollner Eszter izr. dunaszerdahelyi lakos ref. alá 
helyezése. 
 
1646./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203270. 570‐581 lap. 
Sternbach Miklós izr. magántisztviselő, munkácsi lakos internálása, textiláruk 
elrejtése miatt. 
 
1647./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203274. 582‐586 lap. 
Steinmetz Benő izr. fölműves, buszturai lakos ref. alóli felmentése. 
 
1648./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203291. 594‐603 lap. 
Ziszovics Irén izr. bereznai lakos ref. alá helyezése. 
 
1649./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203339. 612‐615 lap. 
Einhorn Sámuel izr. ügynök, nagyváradi lakos ref. alá helyezése – 
pipereszappan drágán való árusítása miatt. 
 
1650./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203345. 616‐627 lap. 
Fischer József izr. pápateszéri lakos ref. alá helyezése, hentesáru drágán 
történő árusítása miatt. 
 
1651./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203354. 635‐636 lap. 
Geiger Sándorné sz. Winther Szerén izr. kassai lakos ref. alá helyezése. 
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1652./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203358. 638‐655 lap. 
Hilóczki Józsefné sz. Bényei Ágota felekezeten kívüli, bogácsi lakos 
internálása, majd ref. alá helyezése, mert jehovista. 
 
1653./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203376. 657‐663 lap. 
Lieber Gizella izr. ublyai lakos ref. megszüntetése. 
 
1654./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203409. 686‐696 lap. 
Flam Imre izr. hajcsár, tiszafüredi lakos internálásának felülvizsgálata. Az 
internálás oka: csavargás. 
 
1655./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203410. 697‐704 lap. 
Flax Oszkár izr. magántisztviselő, budapesti lakos, a budapesti zsidó hitközség 
tisztviselője, megdézsmálta a munkaszolgálatosok részére gyűjtött 
ruhaneműket, ezért internálták. 
 
1656./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203417. 725‐728 lap. 
Grün Samu izr. kereskedelmi alkalmazott, budapesti lakos, állás és foglalkozás 
nélküli internálása. 
 
1657./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203418. 729‐731 lap. 
Grün /Palugyai/ Henrik izr. budapesti lakos, ügynök ref. alá helyezése. 
 
1658./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203419. 732‐734 lap. 
Grünhut Béla izr. zenész, budapesti lakos ref. alá helyezése, csalás, zár alá 
vett közellátási cikkek „feketén” való beszerzése miatt. 
 
1659./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203424. 741‐746 lap. 
Hollander Gyula izr. kifőzéd tulajdonos, budapesti lakos internálása, mert 
Fenerrstein Lajos Szlovákiából szökött egyént lakásán rejtegette. 
 
1660./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203432. 778‐791 lap. 
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Kálmán István izr. magántisztviselő, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
az országba jogtalanul tartózkodó külhonosnak szállást adott. 
 
1661./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203498. 924‐929 lap. 
Brummer Ferencné sz. Hoer Piroska izr. beregszászi lakos internálása – 
közszükségleti cikkekkel való visszaélés miatt. 
 
1662./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203538. 1029‐1033 lap. 
Schönfeld Nándor izr. marosvásárhelyi lakos ref. felfüggesztése. 
 
1663./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203552. 1042‐1044 lap. 
Weinberger Sámuel izr. kereskedő, munkácsi lakos ref. alá helyezése, mert a 
beszivárgó zsidókat útmutatással látta el és segített a magukkal hozott 
értékek magyar pénzre való váltásában. 
 
1664./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3912. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203557. 1045‐1058 lap. 
Weisz Emil izr. szentei lakos ref. felülvizsgálata. Rendőri felügyelet alá 
helyezésének oka: közgazdasági és közrendészeti szempontból káros 
mentalitású, rossz hatással van a békés falusi lakosságra.                           
 
1665./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203610. 31‐37 lap. 
Klein Róza izr. szakolyi lakos árdrágítás miatti ref. felülvizsgálata. 
 
1667./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203626. 87‐97 lap. 
Friedman Ábrahám izr. iloncai lakos 950 kg diót felvásárolt a keresztény 
lakosság elől, ezért internálták. 
 
1668./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203630. 101‐109 lap. 
Gerő Herman izr. etesi lakos, kereskedő ref. alá helyezése, mert a gazdasági 
életre káros tevékenysége. 
 
1669./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203636. 134‐146 lap. 
Holczmann Sámuelné sz. Reich Bella izr. szilágycsehi lakos ref. alá helyezése 
áruhalmozás miatt. 
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1670./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203688. 241‐244 lap. 
Dr. Saphir Manó izr. volt ügyvéd, munkácsi lakos ref. alá helyezése, 
zugügyvédi működése miatt. 
 
1671./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203694. 245‐259 lap. 
Schwarcz Béla izr. ékszerész‐mester, budapesti lakos internálásának 
felülvizsgálata. 
 
1672./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203719. 314‐320 lap. 
Vámos /Weisz/ Oszkár izr. magánhivatalnok, budapesti lakos ref. 
megszüntetése. 
 
1673./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203762. 341‐355 lap. 
Barna Gábor izr. kereskedő, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése – valutaüzérkedés, arany csempészés, aranytárgyak engedély 
nélküli vétele/eladása miatt. 
 
1674./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203765. 367‐376 lap. 
Borsodi Imre izr. ezüstműves, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert tiltott 
arany‐ és ékszerügyletekkel foglalkozott. 
 
1675./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203772. 395‐399 lap. 
Falus Ferenc ág. ev. építési vállalkozó, budapesti lakos ref. alá helyezése, 
mert Zaphir Izidor beszivárgott zsidó internálttól egy külföldre szóló táviratot 
vett át és továbbított. 
 
1676./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203773. 400‐408 lap. 
Fesztinger Illés izr. aranyműves, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, arany ékszerekkel való üzérkedés miatt. 
 
1677./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203780. 418‐419 lap. 
Gárdos /Grosmann/ László izr. konyhalegény internálása. 
 
1678./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203789. 435‐442 lap. 
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Görög Lajos izr. műszerész, budapesti lakos internálása, mert dr. Nagy 
Andrásné zsidó kártyajátékos szervezőnek többször bérbe adta lakását, ahol 
tiltott szerencsejátékot játszittak. 
 
1679./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203794. 443‐446 lap. 
Glücher Ede izr. segédmunkás, budapesti lakos internálása csavargás és 
sikkasztás gyanúja miatt. 
 
1680./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203795. 447‐454 lap. 
Özv. Hartmann Armandné sz. Goldberger Elsa izr. budapesti lakos ref. alá 
helyezése különböző kijelentései miatt. 
 
1681./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203806. 458‐461 lap. 
Hubert Miklós izr. főpincér, miskolci lakos internálása. 
 
1682./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203796. 477‐479 lap. 
Halom Izidor izr. magánzó, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert cikket írt 
egy külföldi lapnak, amely alkalmas az ország hitelének külföld előtt való 
lejáratására. 
 
1683./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203819. 497‐502 lap. 
Prizant Jenő izr. budapesti lakos internálása jövedéki kihágás miatt. 
 
1684./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203829. 518‐523 lap. 
Steinhercz Dezső izr. kereskedősegéd, budapesti lakos ref. alá helyezése, 
mert vajat akart zugforgalomban értékesíteni. 
 
1685./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203830. 524‐532 lap. 
Steiner Lajos izr. budapesti lakos internálási ügye. 
 
1686./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203831. 533‐538 lap. 
Spielmann Mihály izr. péksegéd, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
csempészett cigaretta árusításával foglalkozott. 
 
1687./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐Singer Lázár izr. kifutó 
internálása, mert 1942. júniusában 3 szlovák zsidó állampolgárt az ország 
belterületén pénzért elhelyezett. 
 
1688./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203841. 553‐567 lap. 
Schwartz Ernő izr. bútorkereskedő, nagyváradi lakos internálása árdrágítás 
miatt. 
 
1689./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203865. 647‐656 lap. 
Berger László és felesége izr.‐k topolyai lakosok ref. felülvizsgálata. 
 
1690./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203866. 657‐661 lap. 
Bleyer Lipótné sz. Tauszig Mária izr. kunszentmártoni lakos ref. alá helyezése. 
 
1691./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203885. 674‐681 lap. 
Fixler Mendelné sz. Rosenthal Amália izr. rahói lakos ref. alá helyezése. 
 
1692./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203924. 710‐730 lap. 
Schiffer Miklós izr. hatvani lakos internálásának felülvizsgálata és 
megszüntetése, mert a 107/8. sz. tábori munkaszolgálat tagjaként eltűnt – az 
irat dátuma 1943. jún. 17. 
 
1693./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐203932. 738‐748 lap. 
Dr. Székely Imre izr. orvos, munkácsi lakos ref. megszüntetése. 
 
1694./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204012. 785‐788 lap. 
Holczer Zoltán Adolf izr. villanyszerelő, budapesti lakos többszörösen 
büntettet, dologkerülő, csavargó internálása. 
 
1695./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204055. 834‐839 lap. 
Basch Salamonné sz. Dreszlar Hani izr. nagybocskói lakos ref. megszüntetése. 
 
1696./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204057. 844‐849 lap. 
Berkovits Izidorné sz. Stern Jolán izr. poroskői lakos ref. alá helyezése. 
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1697./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204069. 860‐865 lap. 
Engelmann Erzsébet izr. kisbereznai lakos ref. megszüntetése. 
 
1698./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204074. 866‐868 lap. 
Feldmann Izidor izr. cipészmester, budapesti lakos internálása, mert a pesti 
hitközség által a munkaszolgálatosok részére gyűjtött ruhaneműk 
ellopásában részt vett. 
 
1699./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204075. 869‐877 lap. 
Feiles Tibor izr. budapesti lakos, hulladékgyűjtő, züllött csavargó 
internálásának felülvizsgálata. 
 
1700./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204085. 890‐892 lap. 
Grosz Emil izr. zárolt nyersgumit zugforgalomban értékesített, ezért ref. alá 
helyezték. 
 
1701./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204088. 893‐898 lap. 
Grünfeld Lajosné izr. polanahutai lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1702./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204111. 928‐933 lap. 
Nohumovics Berta izr. nyiregyházi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1703./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204119. 934‐949 lap. 
Schönfeld Albert izr. újvidéki lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1704./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204200. 977‐987 lap. 
Gránitz Vilmos izr. pápai lakos, cipész internálása orgazdaság, felbujtás miatt. 
 
1705./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204229. 1041‐1047 lap. 
Lax Salamonné sz. Moskovics Fáni izr. máramarosszigeti lakos internálása, 
mert orosz állampolgárságú zsidót rejtegett. 
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1706./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204231. 1048‐1068 lap. 
Leichner Sándor izr. dunaszerdahelyi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1707./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204232. 1069‐1083 lap. 
Levitusz Henrik izr. dunaszerdahelyi lakos ref. alá helyezése. 
 
1708./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3913. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204240. 1090‐1092 lap. 
Hirschler László izr. nagyváradi lakos ref. felfüggesztése, mert 
munkaszolgálatra bevonult.  
 
1709./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204242. 1‐8 lap. 
Neubauer Imre izr. gyári munkás, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1710./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204269. 16‐32 lap. 
Salamon József izr. kereskedő, huszti lakos ref. megszüntetése. 
 
1711./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204296. 39‐62 lap. 
Özv. Weimann Jenőné sz. Fürt Lenke izr. nagyváradi lakos internálása, majd 
ref. alá helyezése. Internálásának oka: névtelen levelet írt, amelyben a 
bolsevista eszméket helyeselte, ettől várta a társadalmi rendszer 
megváltozását. Az internálás ideje alatt elmebeteg lett. 
 
1712./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204364. 75‐89 lap. 
Deitel Mihály izr. szűcsmester, szamosújvári lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1713./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204381. 100‐102 lap. 
Haár Ignác izr. párkányi lakos, volt kereskedő ref. alá helyezése, mert 
honvédség kötelékébe tartozó egyént megvesztegetett. 
 
1714./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204388. 107‐112 lap. 
Katz Ábrahámné sz. Kohn Etel izr. técsői lakos ref. megszüntetése. 
 
1715./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
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3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204393. 117‐131 lap. 
Kolompár Gyula cigány zalaegerszegi lakos re. Alá helyezése, mert a vállalt 
mezőgazdasági munkát önkényesen otthagyta. 
 
1716./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204431. 210‐216 lap. 
Róth Miklós izr. könyvkötő mester, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1717./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204449. 217‐220 lap. 
Takács Tausz Lajos izr. hentes, pécsi lakos ref. szüneteltetése, mert katonai 
munkaszolgálatra bevonult. 
 
1718./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204465. 252‐258 lap. 
Weisz Imre izr. ügynök, budapesti lakos internálása, majd ref. alá helyezése, 
mert munkakerülő, kártyás, csal, lop, sikkaszt, megveszteget. 
 
1719./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204468. 259‐264 lap. 
Özv. Wolf Somán ész. Iricz Mária izr. szegedi lakos ref. alá helyezése – zsidó 
munkaszolgálatosok számára érkező leveleket és csomagokat az ellenőrzés 
megkerülésével kézbesített. 
 
1720./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204661. 267‐282 lap. 
Özv. Dávidovics Ferencné sz. Deutsch Irén izr. magánzó, budapesti lakos 
internálása, majd ref. alá helyezése, mert külföldiekkel kapcsolatos kihágást 
követett el. 
 
1721./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐204671. 283‐293 lap. 
Klein Jenő izr. kereskedősegéd internálása, mert kenyér beváltására jogosító 
élelmiszerjegyeket vásárolt fel és Jermendy Dezső nagyváradi pékmesternek 
megvételre ajánlotta. 
 
1722./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐205360. 314‐325 lap. 
Keller József izr. volt mészáros, ungvári lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése – vágott borjú engedély nélküli vásárlása és forgalomba hozatala 
miatt. 
 
1723./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐205709. 378‐380 lap. 
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Goldstein Rezső izr. piaci árus, budapesti lakos ref. alá helyezése koldulás 
miatt. 
 
1724./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐205745. 457‐460 lap 
Perl Andor izr. budapesti lakos, hivatalnok internálása, mert hamis számlákkal 
írószereket, papírárut árult rokkant századosnak adta ki magát. 
 
1725./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐205751. 461‐464 lap. 
Schreiber József izr. kereskedősegéd, nagykanizsai lakos zugforgalomban 
lánckereskedelmet folytatott, ezért internálták, majd ref. alá helyezték. 
 
1726./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐205752. 465‐467 lap. 
Steiner Károlyné zs. Friedmann Jozefin izr. budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1727./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐205753. 468‐469 lap. 
Segál Regina izr. varrónő sátoraljaújhelyi lakos ref. alá helyezése. 
 
1728./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐205843. 499‐504 lap. 
Katz Sája izr. napszámos técsői lakos ref. alá helyezése, mert a szappant a 
maximált árnál magasabb áron adta el. 
 
1729./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐205862. 530‐535 lap. 
Róth Dezsőn ész. Glück Margit izr. kassai lakos ref. megszüntetése. 
 
1730./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐205870. 542‐553 lap. 
Spitzer Dezső izr. pécsi lakos kitiltási ügye. 
 
1731./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐205911. 571‐572 lap. 
Adler Vilmos izr. isaszegi lakos ref. alá helyezése. 
 
1732./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐205930. 573‐576 lap. 
Feldmann Sándor izr. pincér, budapesti lakos internálása: nincs keresete, 
csavarog, bűncselekményekből tartja fenn magát. 
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1733./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐205932. 577‐586 lap. 
Fleischmann Jenő izr. szenci lakos ref. alá helyezése, mert állami és 
társadalmi rend szempontjából aggályos a ténykedése. 
 
1734./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐205938. 591‐597 lap. 
Guttmann Magda izr. tisztviselőnő, pestújhelyi lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése ‐ befolyással való üzérkedés miatt. 
 
1735./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐205939. 598‐603 lap. 
Halpert Zoltán izr. kifutó, budapesti lakos internálása, majd ref. alá helyezése 
– nem dolgozott, élelmiszerjegyeket árult a Teleki téren. 
 
1736./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐205981. 662‐710 lap. 
Rigó Zoltán és Rigó György izr. abonyi lakosok ref. felülvizsgálata. 
 
1737./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐205986. 718‐723 lap. 
Rosenberg Antal izr. ügynök, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1738./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐205998. 746‐752 lap. 
Teichmann Bernát izr. gazdálkodó, oroszpataki lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1739./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206045. 779‐787 lap. 
Braun Jenő izr. kereskedő, nagykátai lakos ref. alá helyezésének 
meghosszabbítása. 
 
1740./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206056. 824‐827 lap. 
Eizenberg Sámuel izr. napszámos nagyszőllösi lakos ref. alá helyezése, mert 
hatósági engedély nélkül szénát vásárolt és árusított. 
 
1741./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206063. 835‐862 lap. 
Grosz Mayerné sz. Katz Irén és férje izr.‐k debreceni lakosok ref. 
megszüntetése. 
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1742./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206105. 916‐925 lap. 
Salamon Artur izr. kifutó, budapesti lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1743./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3914. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206157. 973‐982 lap. 
Appel Hászkel (Chaszkel) izr. máramarosszigeti lakos 75%‐os hadirokkant ref. 
megszüntetése. 
 
1744./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206163. 1‐6 lap. 
Beck József izr. pilisi lakos ref. alá helyezése. 
 
1745./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206184. 12‐14 lap. 
Fischbein Hermanné sz. Tennerhaus Regina izr. szatmárnémeti lakos ref. alá 
helyezése, mert denaturált szeszből készült pálinkát hozott forgalomba. 
 
1746./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206185. 15‐17 lap. 
Fógel Naftalin izr. alkalmi munkás, szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése, 
mert denaturált szeszből készült pálinkát hozott forgalomba. 
 
1747./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206189. 18‐21 lap. 
Gazsi Márton /Rostás Bakró/ cigány lajosmizsei vásártéri cigányvárosi lakos 
internálása. 
 
1748./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206200. 41‐52 lap. 
Jakabovits Judit Jolán izr. nyíregyházi lakos internálása – kenyérjeggyel való 
üzérkedés miatt. 
 
1749./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206223. 61‐64 lap. 
Mayer Mór izr. szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése szesz jövedéki kihágás 
miatt. 
 
1750./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206229. 65‐71 lap. 
Mihály Dezső /Farkas/ izr. szinérváraljai lakos internálásának felülvizsgálata. 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

165

165

1751./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206250. 86‐88 lap. 
Schreier Simon izr. szabósegéd, szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése, mert 
denaturált szeszből készült pálinkát árusított. 
 
1752./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206263. 89‐107 lap. 
Teszler Jakab izr. rahói lakos, kereskedő internálása, majd ref. alá helyezése 
árdrágítás miatt. 
 
1753./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206329. 154‐160 lap. 
Diamantstein József izr. földműves, kétes állampolgárságú ref. alá helyezése, 
mert 39 kg rozst rejtett el lakásán – ugyan akkor ellátatlanként lisztjegyet 
kért. 
 
1754./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206340. 189‐193 lap. 
Gergely Miksa izr. divatáru kereskedő, újpesti lakos ref. alá helyezése 
iparűzési kihágás miatt. 
 
1755./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206344. 194‐200 lap. 
Gerő Verona izr. nagybereznai lakos ref. megszüntetése. 
 
1756./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206354. 201‐207 lap. 
Hendler Zoltánné sz. Weisz Márta izr. nagybereznai lakos ref. alá helyezése. 
 
1757./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206357. 208‐211 lap. 
Horváth György cigány lókereskedő, pilisvörösvári lakos internálása. 
 
1758./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206367. 212‐215 lap. 
Kolompár János Salamon (cigány?) internálásának felfüggesztése. 
 
1759./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206389. 245‐251 lap. 
Pilis Sándor izr. alkalmi munkás, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
hamis kártyás. 
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1760./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206401. 255‐262 lap. 
Steiner Margit izr. gyári munkás, rákospalotai lakos ref. alá helyezése 
munkahelyén tett kijelentései miatt. 
 
1761./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206442. 337‐340 lap. 
Wieder Jenő izr. réz‐esztergályos, budapesti lakos internálása, természet 
elleni fajtalanság miatt. 
 
1762./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206510. 397‐404 lap. 
Glück Mór izr. tanító, budapesti lakos internálása – lakásán 30 db kacsát és 
libát találtak feldolgozott állapotban, amelyet értékesíteni akart. 
 
1763./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206516. 411‐414 lap. 
Hübrsch Ábrahám izr. alkalmi munkás, budapesti lakos internálása 
munkakerülés és csavargás miatt. 
 
1764./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206557. 457‐473 lap. 
Strausz Imre izr. kereskedősegéd, hatvani lakos ref. megszüntetése. 
 
1765./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206639. 578‐586 lap. 
Kohn Lajos izr. hidaskürti lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
1766./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206674. 607‐612 lap. 
Glasz József izr. magyardiószegi lakos internálásának megszüntetése. 
 
1767./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206771. 663‐681 lap. 
Moskovics Chajem Hers izr. napszámos, husztrófalvai lakos ref. 
megszüntetése. 
 
1768./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206788. 717‐728 lap. 
Sztojka József cigány dunavecsei lakos internálása munkakerülése. 
Csavargása miatt. 
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1769./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206811. 748‐750 lap. 
Weisz Hugó izr. verebélyi lakos internálása, mert szlovákiai zsidóknak 
Magyarországra való szökésében segített. 
 
1770./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206916. 768‐770 lap. 
Hirschler Ernő izr. gyári munkás, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
tiltott szerencsejátékot űzött. 
 
1771./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206932. 792‐798 lap. 
Juszticz Ignác izr. kereskedő, miskolci lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
1772./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206945. 810‐819 lap. 
Kolompár János és Petrovics Jánosné sz. Kolompár Mária vályogvető cigányok 
internálásának felülvizsgálata. 
 
1773./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206962. 826‐830 lap. 
Hliniki Neuberger Adolf izr. birtokos, szikszói lakos internálása. 
 
1774./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐206978. 831. lap. 
Siegelbaum Dezső izr. fodrászmester, miskolci lakos, kormányzó sértés miatti 
őrizetbe vétele. 
 
1775./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207069. 843‐859 lap. 
Klein Sámuel izr. kassai lakos internálása, mert szlovákiai zsidóknak 
menedéket adott. 
 
1776./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207076. 871‐874 lap. 
Márk Jakab izr. csókási lakos ref. alá helyezése. 
 
1777./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207160. 909‐911 lap. 
Hoffmann Béni /Benci/ izr. ökötmezői lakos, napszámos internálása 
munkakerülés és csavargás miatt. 
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1778./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207173. 912‐917 lap. 
Kerschenbaum Pinkász izr. napszámos dolhai lakos ref. alá helyezése – 
„piszkos magyar” kijelentése miatt. 
 
1779./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207177. 918‐923 lap. 
Klein Izrael izr. cipész bozai lakos ref. alá helyezése árdrágítás miatt. 
 
1780./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207178. 924‐940 lap. 
Klein Ignác és Mór izr. berettyóújfalui lakosok ref. felülvizsgálata. 
 
1781./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207180. 941‐946 lap. 
Klein Sándor izr. budapesti lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1782./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207191. 966‐976 lap. 
Lázár Imrén ész. Weisz Berta izr. budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1783./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3915. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207219. 1036‐1040 lap. 
Sternsusz Jakab izr. mászáros tanonc, vajnatinai lakos ref. alá helyezése – 
közellátást veszélyeztető vétség miatt. 
 
1784./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207255. 43‐45 lap. 
Zweig Ármin izr. pincér, budapesti lakos internálása. 
 
1785./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207292. 55‐62 lap. 
Ádler László izr. cipőfelsőrész készítő, újpesti lakos ref. alá helyezése, 
színleges iparűzés elősegítése miatt. 
 
1786./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207303. 66‐69 lap. 
Breitner József izr. volt kávéház tulajdonos, budapesti lakos internálása – 
nyilvános árverés meghiúsítása miatt. 
 
1787./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207315. 100‐103 lap. 
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Deutsch Aladár izr. cipészmester, kispesti lakos internálása, mert nemzetközi 
zsebtolvaj. 
 
1788./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207319. 107‐112 lap. 
Einhorn Herman izr. kökényesi lakos internálása. 
 
1789./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207344. 218‐242 lap. 
Klein Ödön izr. nagyváradi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1790./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207349. 247‐254 lap. 
Dr. Kovács Pál izr. gyakorló orvos, nagykőrösi lakos ref. alá helyezése izgatás, 
kormányzó sértés miatt. 
 
1791./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207354. 258‐267 lap. 
Lefkovics Dezső izr. ügynök, budapesti lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1792./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207364. 268‐269 lap. 
Mócsel József cigány sepsiszentgyörgyi lakos internálása. 
 
1793./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207365. 270‐286 lap. 
Morvai Imre izr. magántisztviselő, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
1794./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207384. 313‐327 lap. 
Sorger Árpád izr. szabómester gödöllői lakos internálása, majd ref. 
felülvizsgálata. 
 
1795./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207405. 369‐375 lap. 
Wiener Sándorné sz. Koller Gizella izr. budapesti lakos ref. alá helyezése 
kijelentése miatt. 
 
1796./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207675. 389‐395 lap. 
Engel Smil Chajem izr. pálosremetei lakos ref. alá helyezése. 
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1797./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207477. 396‐406 lap. 
Maislis Mór izr. mohácsi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1798./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207545. 448‐453 lap. 
Berger József izr. magántisztviselő, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
Szlovákiából szökött húga két gyermekét Ungvárról Budapestre szállította. 
 
1799./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207546. 454‐456 lap. 
Bard Pál izr. nyomdász, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1800./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207553. 477‐479 lap. 
Egri Deutsch József izr. fogtechnikus, budapesti lakos ref. alá helyezése – 
csalás miatt. 
 
1801./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207561. 510‐513 lap. 
Kelemen Lászlóné sz. Stenermann Magda izr. nyomdász, budapesti lakos ref 
alá helyezése, mert munkaszolgálatos férjének „virág‐nyelven” írt levelet. 
 
1802./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207570. 524‐526 lap. 
Strasser Oszkár izr. vésnök, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
tengelyellenes óhajainak hangot adott. 
 
1803./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐Schwartz Imre izr. kifutó, 
budapesti lakos ref. alá helyezése, mert nagyobb mennyiségű kenyér 
váltójegyet adott el. 
 
1804./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207573. 530‐532 lap. 
Schlesinger István izr. kereskedelmi utazó, budapesti lakos ref. alá helyezése, 
mert nem volt állandó foglalkozása. 
 
1805./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207598. 601‐603 lap. 
Winkler Herman izr. budapesti lakos, napszámos ref. alá helyezése csavargás 
miatt. 
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1806./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207692. 625‐636 lap. 
Őzv. Jurovics Fuschs Bernátné sz. Basch Sarolta izr. internálása, mert 
Szlovákiából szökött zsidót befogadott. 
 
1807./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207720. 649‐654 lap. 
Pick Rozália izr. aszódi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1808./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207725. 659‐662/a lap. 
Rudas Gyulán ész. Szonnenfeld Szidónia izr. verebélyi lakos ref. alá helyezése, 
mert szlovák állampolgárságú lányát és vejét lakásába befogadta. 
 
1809./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207799. 723‐729 lap. 
Eibenschütz Adolfné izr. budapesti lakos ref. alá helyezése – jogosulatlanul 
keresztelési anyakönyvet szerzett be. 
 
1810./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207803. 737‐751 lap. 
Fehér László izr. szolga, budapesti lakos internálása. 
 
1811./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207822. 761‐771 lap. 
Krausz Jenőné izr. házfelügyelő ref. alá helyezése kijelentései miatt. 
 
1812./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207830. 775‐779 lap. 
Komor Endréné sz. Orosz Irén izr. újpesti lakos ref. alá helyezése kijelentései 
miatt. 
 
1813./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207832. 781‐784 lap. 
Kövesi (Kohn) Imre izr. üvegcsiszoló internálása – csavarog, lop. 
 
1814./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207844. 785‐795 lap. 
Magyar János és felesége internálása, mert jehovisták voltak. 
 
1815./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207862. 802‐816 lap. 
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Rubin Lajos izr. tatai lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1816,/ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207881. 832‐851 lap. 
Fleischmann jenő izr. szenci lakos alkusz internálása, mert Szlovákiában élő 
szüleinek és öccsének segített Magyarországra jutásában. 
 
1817./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207922. 852‐857 lap. 
Dikler Samu izr. napszámos ref. alá helyezése, mert két bőröndben gumit és 
cérnát rejtett el. 
 
1818./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207923. 858‐862 lap. 
Farkas Béla izr. gépkocsivezető, nagyszőllösi lakos ref. felfüggesztése, mert 
katonai munkaszolgálatra bevonult. 
 
1819./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207926. 863‐869 lap. 
Fried Hugó izr. kassai lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1820./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207939. 880‐887 lap. 
Krausz Imre izr. magántisztviselő, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
1821./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐207964. 918‐941 lap. 
Wirtschafter József izr. polgári lakos internálása, majd ref. alá helyezése, 
nemzetellenes viselkedése miatt. 
 
1822./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208052. 998‐1015 lap. 
Kesztenbaum Mózes izr. divatáru kereskedő, ungvári lakos internálásának 
felülvizsgálata. 
 
1823./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208055. 1016‐1030 lap. 
Kovács István cigány, sárkereszturi lakos internálása, majd ref. alá helyezése – 
a határbeli terményeket bandába verődve lopták. 
 
1824./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208056. 1031‐1045 lap. 
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Kovács Ferenc cigány – lásd, mint a 1823./ szám alattit 
 
1825./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208068. 1046‐1060 lap. 
Pollák Izidor izr. oroszkői lakos internálása, majd ref. alá helyezés, mert 
Galíciába kiutasított onnan visszaszökött zsidóknak éjjeli szállást adott. 
 
1826./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208073. 1061‐1099 lap. 
Schwartz József izr. sárbogárdi lakos internálása, majd ref. alá helyezése – 
állás és foglalkozás nélküli megélhetése nem biztosított. 
 
1827./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208149. 1109‐1112 lap. 
Ábrahámovics Helén izr. dunkófalvai lakos ref. alá helyezése. 
 
1828./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208161. 1127‐1135 lap. 
Bihari Sándor izr. ügynök budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
zugforgalomban árusított: kanavászt, nyersgumit, vásznat és egyéb zárolt 
cikkeket. 
 
1829./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3916. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208197. 1177‐1187 lap. 
Hechter Rezső izr. épületfa‐ és építőanyag kereskedő, pesthidegkúti lakos ref. 
felülvizsgálata. 
 
1830./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208210. 13‐21 lap. 
Jónás Azrél cigány szabadbattyáni lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
1831./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208257. 33‐39 lap. 
Stein Sándor izr. apátfalvai lakos, kereskedő ref. alá helyezése – lakásán 
vásárolta az eladásra szánt baromfikat, így ellenőrizhetetlenné vált ez a 
tevékenysége. 
 
1832./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208340. 85‐86 lap. 
Hellmann Pinkász volóci lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1833./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208347. 97‐108 lap. 
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Krausz Mórné sz. Schönauer Szerén izr. jánosházai lakos internálása, majd ref. 
alá helyezése – külföldiek ellenőrzésével kapcsolatos kihágási ügy miatt. 
 
1834./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208367. 128‐132 lap. 
Róth /Rátkai/ György izr. kereskedősegéd, budapesti lakos internálása – 
bűnöző: csal, lop és magánokiratot hamisít. 
 
1835./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208411. 134‐138 lap. 
Dr. Alexander Ödön a Magyar Izr. Pártfogó Irodájának helyi megbizottja, 
sátoraljaújhelyi lakos ref. alá helyezése, mert szlovák beszivárgó zsidókat 
segített. 
 
1836./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208433. 156‐170 lap. 
Grünberger Manó izr. volt fakereskedő, takcsányi lakos ref. megszűntetése. 
 
1837./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208454. 191‐193 lap. 
Kis Róbert izr. kifutó, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1838./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208468. 218‐220 lap. 
Langfelder László izr. gazdálkodó, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
állás nélküli és csavarog. 
 

REEL 8 
 
1839./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208476. 224‐245 lap. 
Megyeri József izr. kreskedő, aszódi lakos ref. felfüggesztése, mert közérdekű 
munkaszolgálatra bevonult. 
 
1840./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208492. 246‐248 lap. 
Schwartz Zoltán izr. bágodostanonc, budapesti lakos ref. alá helyezése, 
csalás, hamis név használata miatt. 
 
1841./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208496. 252‐301 lap. 
Stern Salamon malom és olaj üzem tulajdonos, Stern László Felberbaum 
Ervin, Klein Tibor malomsegédek izr.‐k baktalórántházi lakosok internálása 
csalás miatt. 
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1842./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208521. 360‐362 lap. 
Ungár Gyula izr. kereskedő, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1843./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208572. 389‐403 lap. 
Berkovics Sámuel izr. asztalossegéd, csapi lakos internálásának 
felülvizsgálata. 
 
1844./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208582. 404‐435 lap. 
Gescheit Herman izr. okl. mérnök, műépítész, putnoki v. budapesti lakos ref. 
alá helyezése – hazafiatlan kijelentése miatt. 
 
1845./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208597. 442‐449 lap. 
Kellnet Jenő izr. kereskedelmi alkalmazott, budapesti lakos ref. 
megszüntetése. 
 
1846./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208619. 463‐469 lap. 
Spitzer Árpád izr. vasbetonszerelő, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1847./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208684. 517‐519 lap. 
Gubics Ármin izr. /r. kat./ kereskedő, érsekújvári lakos ref. alá helyezése – 
mosószer előállítása és zugárusítása miatt. 
 
1848./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208693. 548‐555 lap. 
Jakubovics Izsák izr. felsőkalocsai lakos, fölműves ref. megszüntetése. 
 
1849./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208739. 601‐602 lap. 
Weisz Irén izr. nyírbátori lakos internálása élelmiszercsempészés miatt. 
 
1850./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208771. 607‐614 lap. 
Beck Simon izr. bátyúi lakos ref. alá helyezése. 
 
1851./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
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3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208794. 647‐649 lap. 
Harangozó Mihály nazarénus, földműves, bácsfeketekegyi lakos ref. alá 
helyezése, mert államrendészeti szempontból megbizhatatlan. 
 
1852./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208802. 658‐660 lap. 
Hunszinger Keresztély nazarénus szeghegyi lakos ref. alá helyezése. 
 
1853./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208811. 676‐683 lap. 
Klein Elemér izr. bátyúi lakos ref. alá helyezése. 
 
1854./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208813. 684‐686 lap. 
Klein Elemér /Körner Joachim Oszkár/ izr. nyelvtanító, kertész, soproni lakos 
ref. alá helyezése, mert utazgató szélhámos. 
 
1855./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208834. 709‐711 lap. 
Molnár István nazarénus földműves, bácsfeketehegyi lakos ref. alá helyezése. 
 
1856./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208838. 717‐724 lap. 
Neumann Terkeltaub Herman izr. várkulcsai lakos ref. alá helyezése. 
 
1857./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208853. 735‐737 lap. 
Rosenfeld Jenő izr. volt kereskedő, nagyváradi lakos ref. alá helyezése, mert 
lakását kiadta özv. Remenyik Sándorné nagyváradi lakosnak, kártyaterem 
létesítésére. 
 
1858./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208940. 821‐823 lap. 
Dick Gizella izr. takarítónő, bonyhádi lakos ref. alá helyezése, mert titkos 
kéjnő. 
 
1859./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208950. 835‐858 lap. 
Goldberger Gyula izr. magánzó, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése – baloldali érzelmű, ellenséges propaganda terjesztése miatt. 
 
1860./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208989. 927‐935 lap. 
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Rusznyák Andor izr. kereskedelmi alkalmazott, budapesti lakos internálása, 
majd ref. alá helyezése, mert Szlovákiából beszivárgó sógornőjét és annak két 
gyermekét lakásán rejtegette. 
 
1861./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208990. 936‐938 lap. 
Strausz Lajos izr. fővárosi eltartott, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1862./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208991. 939‐941 lap. 
Schwartz Jenő izr. cipészsegéd, munkácsi lakos ref. alá helyezése, a 
fővárosban megélhetés nélkül csavargott. 
 
1863./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208992. 942‐948 lap. 
Schwartz Ármin izr. kereskedelmi alkalmazott, budapesti lakos ref. alá 
helyezése, mert Csehszlovákiából érkezett 2 rokonának szállást adott. 
 
1864./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐208996. 949‐950 lap. 
Schwimmer Lajos izr. gyári munkás, munkácsi lakos ref. alá helyezése, mert 
nincs megélhetése és lopott. 
 
1865./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209068. 973‐974 lap. 
Schercz Elemér izr. fogtechnikus, nagyváradi lakos ref. felfüggesztése, mert 
bötönbüntetését tölti. 
 
1866./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209109. 1003‐1005 lap. 
Hirschl Miklós izr. kereskedelmi utazó, budapesti lakos ref. alá helyezése 
csalás miatt. 
 
1867./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3917. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209110. 1006‐1008 lap. 
Hoffer Sándor izr. budapesti lakos ref. alá helyezése – klb. kihágások miatt. 
 
1868./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209318. 12‐13 lap. 
Goldberger Sámuel izr. nagyszöllösi lakos nagyob mennyiségű lisztet vásárolt, 
engedély nélkül házilag készített kekszet árusított. 
 
1869./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
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3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209337. 14‐20 lap. 
Kampl László izr. kereskedő, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1870./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209338. 21‐27 lap. 
Kappel Pál izr. magántisztviselő, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1871./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐Berkovits Ernőn ész. Glück 
Katalin izr. sarmasági lakos ref. felülvizsgálata – elmebeteg. 
 
1872./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209445. 131‐137 lap. 
Goldstein Izidor izr. nyitrakéri lakos ref. alá helyezése árdrágítás miatt. 
 
1873./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209459. 142‐144 lap. 
Kriger Ernőné sz. Frankl Ilona izr. kereskedő, váci lakos ref. alá helyezése. 
 
1874./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209498. 169‐171 lap. 
Szabovics Sándor izr. szabó tanonc, aknaszlatinai lakos ref. alá helyezése, 
mert csavargó, munkakerülő. 
 
1875./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209506. 172‐176 lap. 
Taub Adlfné sz. Fried Ilona izr. miskolci lakos ref. alá helyezése, mert 
Szlovákiából útlevél nélkül érkezett rokonait lakásába befogadta. 
 
1876./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209585. 212‐227 lap. 
Feintuch Viktor izr. dési lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1877./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209663. 253‐255 lap. 
Simon Sámuel izr. cipész turci lakos ref. alá helyezése. 
 
1878./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209710. 271‐281 lap. 
Arányi /Goldberger/ Alfréd izr. ügynökségi iroda tulajdonos, 
pestszenterzsébeti lakos internálása, mert munkakerülő, kávéházban 
kártyázik, sikkasztás, magánokirat hamisítással gyanúsítják. 
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1879./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209713. 282‐298 lap. 
Adler Herman izr. nagyváradi lakos, kereskedősegéd internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert jogosulatlanul kereskedést folytatott. 
 
1880./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209721. 305‐310 lap. 
Dzama Mihály g. kat. földműves, hajasdi lakos internálása, mert Galíciából 
beszivárgó zsidóknak dohányt és ruhát adott, eltünésüket elősegítette. 
 
1881./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209751. 348‐350 lap. 
Méth Dávid izr. tisztviselő, budapesti lakos ref. alá helyezése – vesztegetés 
miatt: bevonulása alóli mentesítése érdekében. 
 
1882./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209780. 367‐369 lap. 
Baschitz Béla izr. kereskedő, budapesti lakos ref. alá helyezése orgazdaság 
miatt. 
 
1883./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209786. 382‐392 lap. 
Bordás Mihályné sz. Pfeifer Gizella izr. rákosligeti lakos internálása izgatás 
miatt. 
 
1884./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209807. 405‐417 lap. 
Gesnai Lajos izr. ókécskei lakos internálásának felülvizsgálata. Internálásának 
oka fecsegés, rémhírterjesztés. 
 
1885./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209822. 425‐427 lap. 
Kammer Simon izr. budapesti lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
1886./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209830. 431‐448 lap. 
Léderer Károly izr. magántisztviselő, budapesti lakos internálása, majd ref. 
megszüntetése. 
 
1887./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209848. 463‐470 lap. 
Özv. Reiner Józsefné sz. Deutsch Eleonóra izr. gödöllői lakos ref. alá 
helyezése. 
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1888./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209901. 495‐500 lap. 
Berliner Fülöp izr. napszámos, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
1889./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209907. 505‐507 lap. 
Khopka /Chipka/ András nazarénus, dunagálosi lakos ref. alá helyezése. 
 
1890./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209929. 523‐528 lap. 
Hoffmann Károlyné sz. Lunger Lívia izr. magántisztviselő, megyeri lakos ref. 
alá helyezése izgatás miatti e havi fogház után. 
 
1891./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209932. 529‐532 lap. 
Iváncsics Lázár nazarénus begecsi lakos ref. alá helyezése. 
 
1892./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209971. 562‐566 lap. 
Toman János nazarénus, napszámos, dunagálosi lakos ref. alá helyezése. 
 
1893./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐209989. 579‐585 lap. 
Zelmabovics Menyhértné sz. Leibermann Boris izr. királyházai lakos ref. 
megszüntetése. 
 
1894./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210057. 601‐622 lap. 
Orsós János, Orsós György cigányok magyarszentmiklósi lakosok internálása – 
csavargás, közrend elleni vétség miatt. 
 
1895./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210121. 636‐642 lap. 
Czikk Judkovics Dávid izr. alsóneresznivei lakos, kereskedő ref. alá helyezése – 
kommunista propaganda terjesztése miatt. 
 
1896./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210129. 649‐650 lap. 
Feuerstein Miksa ungvári lakos ref.megszüntetése. 
 
1897./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
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3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210142. 659‐667 lap. 
Indig Miklós izr. dési lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
1898./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210142. ikt. Sz. 2188/1942. 668‐
669 lap. 
Fell Gidáli Géza izr. kereskedősegéd, dési lakos internálása, közellátás 
veszélyeztetése miatt. 
 
1899./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210155. 674‐676 lap. 
Lánczer Izsák izr. marosvásárhelyi lakos felülvizsgálati kérelmével kapcsolatos 
iratok. 
 
1900./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210184. 691‐703 lap. 
Rub Dávid izr. nagybányai lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1901./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210111. 705‐713 lap. 
Özv. Seif Jenőn ész. Róthberger Cecilia izr. nyírbátori lakos zugkereskedés 
miatti internálása. 
 
1902./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210252. 727‐738 lap. 
Bernáth Győző izr. drogistasegéd, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése kijelentései miatt. 
 
1903./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210261. 758‐764 lap. 
Goldenberg /Goldberg/ Sándor izr. kolozsvári lakos internálása. 
 
1904./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210268. 772‐774 lap. 
Herskovits Mór izr. napszámos, rétegyházai lakos internálása zugkereskedés 
miatt. 
 
1905./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210285. 785‐787 lap. 
Lefkovics László izr. napszámos internálása. 
 
1906./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210403. 898‐903 lap. 
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Fogel icik izr. nagybocskói lakos ref. alá helyezése árdrágítás miatt. 
 
1907./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210407. 904‐918 lap. 
Grünfeld Kálmán izr. kisterenyei lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1908./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ 
priorálásási ügyek. 
3918. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210420. 919‐921 lap. 
Lebovits Izidor izr. szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése csalás miatt.p 
 
1909./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210435. 14‐28 lap. 
Sajnovics Herman izr. cipészmester, beregszentmiklósi lakos internálása, 
majd ref. alá helyezése, mert igazolvány nélkül vállalt cipőtalpalást. 
 
1910./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210438. 31‐52 lap. 
Steinberg Bence izr. volt rövidáru kereskedő, kereckei lakos internálása 
árurejtegetés, ruha anyag halmozás miatt. 
 
1911./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210507. 70‐86 lap. 
Brief Magda izr. nagykárolyi lakos internálása, majd ref. alá helyezése 
szeszjövedéki kihágás miatt. 
 
1912./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210527. 116‐126 lap. 
Friedman Ignác izr. hosszúmezői lakos, iparvasuti felvigyázó internálása, a 
magyar állam és a nemzet megbecsülése elleni vétség miatt. 
 
1913./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210550. 143‐146 lap. 
Kohn László izr. szabósegéd, rákospalotai lakos ref. megszüntetése. 
 
1914./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210565. 177‐189 lap. 
Morvai János izr. hiteltudosító internálása, majd ref. alá helyezése, üzletszerű 
zugirászat miatt. 
 
1915./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210581. 211‐213 lap. 
Rostás Mihály /Suha Miklós/ cigány, szegedi Csongrádi sut vályogos telepi 
lakos ref. alá helyezése. 
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1916./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210582. 214‐221 lap. 
Schreiber Béla izr. napszámos, budapesti lakos internálása, sertéshús 
zugértékesítése miatt. 
 
1917./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210611. 226‐228 lap. 
Beer Jakab izr. kassai lakos, autószerelő segéd ref. alá helyezése, büntettet 
előélete, baloldali magatartása miatt. 
 
1918./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210636. 254‐270 lap. 
Fischmann Jakab izr. máramarosszigeti lakos, világháborús rokkant 
internálása. 
 
1919./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210636. ikt. száma: 7496/1943. 
257. lap. 
Steinberg Áron tollmunkás internálása, élelmiszerjegyekkel való üzérkedés 
miatt. 
 
1920./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210660. 286‐298 lap. 
Kertész Andor izr. pincér, budapesti lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
1921./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210693. 321‐326 lap. 
Schwartz Sámuel izr. kisgércei lakos internálása. 
 
1922./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210704. 334‐342 lap. 
Tauszig Olga izr. kővágóőrsi lakos ref. alá helyezése. 
 
1923./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210755. 374‐382 lap. 
Frommer Henrik izr. töki lakos, Fleschmann Imre, Basch László és Basch 
dezső, Spatz Hugó, Heisler Józse, Gárdonyi Vilmos zsámbéki lakosok 
internálása. 
 
1924./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210767. 383‐394 lap. 
Herskovits Jakab izr. földműves, aknaszlatinai lakos ref. felülvizsgálata. 
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1925./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943210772. 395‐398 lap. 
Jakabovics Sámuel feketeardói lakos internálása. 
 
1926./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐210972. 534‐539 lap. 
Tisch Lipót izr. pincér, budapesti lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1927./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211090. 689‐693 lap. 
Szabolcs Ernő izr. keceli lakos, kereskedő ref. alá helyezése. 
 
1928./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211105. 717‐722 lap. 
Wolf Ábrahám izr. jászberényi lakos ref. alá helyezése. 
 
1929./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211157. 754‐757 lap. 
Friedmann Béla izr. szállítómunkás, budapesti lakos ref. alá helyezése, fogház 
büntetése után. 
 
1930./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211171. 791‐794 lap. 
Krausz Sándor izr. zenész, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1931./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211183. 812‐814 lap. 
Kohn László izr. sapkakészítő, budapesti lakos ref. alá helyezése, lopás miatt. 
 
1932./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐21187. 824‐831 lap. 
Marberger Akladár izr. kereskedő, újvidéki lakos ref. megszüntetése. Ref. alá 
helyezésének: a feloszlatott cionista egylet tagja volt. 
 
1933./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211242. 881‐886 lap. 
Ádler Vilmos izr. fűszerkereskedő, isaszegi lakos internálása, valótlan hír 
terjesztése miatt. 
 
1934./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211259. 894‐895 lap. 
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Daku Bálint nazarénus, pacséri lakos ref. alá helyezése. 
 
1935./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211260. 896‐903 lap. 
Özv. Drexler Izsóné kereskedő, rudabányai lakos ref. alá helyezése, mert a 
közrendre, közbiztonságra aggályos, árút rejtegetett. 
 
1936./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211262. 904‐907 lap. 
Engel Ervin izr. dunaszerdahelyi lakos internálása, mert szlovákiai zsidó 
gyereket 10 napig lakásán rejtegetett. 
 
1937./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211264. 908‐917 lap. 
Fischer László izr. órás és ékszerész, kecskeméti lakos internálása, kitiltása, 
mert a Beretvás kávéházban naphosszat kártyázik. 
 
1938./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211282. 918‐925 lap. 
Klein József izr. nyomdászsegéd, lévai lakos ref. alá helyezése, az államérdek 
fokozottabb védelme érdekében. 
 
1939./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211283. 926‐932 lap. 
Klein Dezső izr. fölműves, nagytétényi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1940./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211284. 933‐934 lap. 
Kiss Ferenc nazarénus, pacséri lakos ref. alá helyezése. 
 
1941./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211317. 964‐967 lap. 
Weisz Ernő izr. szobafestősegéd, szabadkai lakos, internálásának 
felülvizsgálata. 
 
1942./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211375. 991‐996 lap. 
Krausz Sándor izr. fodrászsegéd, mohácsi lakos ref. felfüggesztése, mert 
katonai munkaszolgálatra bevonult. 
 
1943./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211385. 997‐1006 lap. 
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Lorber Jónás izr. napszámos, keceli lakos internálása, mert baromfit vásárolt 
eladási szándékkal és erre nem volt engedélye. 
 
1944./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211410. 1017‐1023 lap. 
Silberman Lipót izr. szobafestősegéd, budapesti lakos internálásának 
felülvizsgálata. 
 
1945./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211415. 1034‐1047 lap. 
Szabolcs Sándor izr. szabó, kiskőrösi lakos ref. alá helyezése, mert Turán 
János szabót strómannként használta fel. 
 
1946./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943211429. 1055‐1068 lap. 
Wisztreich Béla izr. kereskedő, érsekcsanádi lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert 26 kg olasz szemes borsót rejtegetett. 
 
1947./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211468. 1074‐1078 lap. 
Apsán Mendel izr. foglalkozás nélküli margittai lakos ref. alá helyezése, mert 
zárolt gömbvasat engedély nélkül eladott. 
 
1948./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, /internálás/ priorálási 
ügyek. 
3919. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211633. 1148‐1157 lap. 
Farkas Jenő izr. ombod‐pálfalvai lakos internálása árdrágítás miatt. 
 
1949./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211797. 43‐45 lap. 
Ackermann Márkusz izr. földműves iglinci lakos ref. alá helyezése, mert a 
honvédség részére lefoglalt szénáját a hatóságilag megállapított árnál 
drágábban eladta. 
 
1950./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211803. 46‐67 lap. 
Breznitz Gyula izr. magkereskedő, lőrinci lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert munkakerülő életmódú, kártyás, gyanusítható 
rémhírterjesztéssel. 
 
1951./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211804. 68‐81 lap. 
Bárány Béla izr. hódmezővásárhelyi lakos internálása házi őrizetben, majd ref. 
megszüntetése. Az internálás oka: a kereszténység egyetemét mélyen sértő, 
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a vallás szentségét megalázó trágár kifejezésekkel megbotránykoztatta a 
vasárnapi istentiszteletre sietők nagy táborát. 
 
1952./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211826. 83‐89 lap. 
Kalmár Jenő izr. szegedi lakos ref. megszüntetése. 
 
1953./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211838. 97‐99 lap. 
Ösztereicher József izr. ügynök, siklósi lakos internálása – lopás, orgazdaság, 
szökés miatt. 
 
1954./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211914. 150‐161 lap. 
Friedmann József izr. szárazbereki lakos internálása, majd ref. alá helyezése, 
mert lisztet 100%‐os árdrágítással adott el. 
 
1955./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211925. 174‐175 lap. 
Hegedüs Hermanné sz. Csengeri Julianna izr. textilkereskedő, debreceni lakos 
ref. alá helyezése árdrágító visszaélés miatt. 
 
1956./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐211956. 179‐184 lap. 
Lax Berta izr. piaci árus, máramarosszigeti lakos ref. alá helyezése – 
árurejtegetés miatt. 
 
1957./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212065. 231. lap. 
Mandel Márkusz kistopolyai lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
1958./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212082. 246‐248 lap. 
Dénes László izr. magántisztviselő, budapesti lakos ref. alá helyezése 
befolyással való üzérkedés miatt. 
 
1959./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212099. 260‐266 lap. 
Kolompár Karolin cigány, újpesti lakos internálása – fogolyszöktetés, 
bűnpártolás gyanúja miatt. 
 
1960./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212103. 267‐288 lap. 
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Lengyel Imre izr. nyomdász és papírkereskedő, balassagyarmati lakos 
kitiltása, internálása, majd ref. alá helyezése – gépkocsi vásárlás más néven 
történő tulajdonlás miatt. 
 
1961./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212108. 292‐299 lap. 
Izsák Miksa izr. pincér, nagybányai lakos ref. felfüggesztése, mert katonai 
munkaszolgálatra bevonult. 
 
1962./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212122. 302‐314 lap. 
Schwartz Zsigmondné sz. Klopfer Zelma izr. budapesti lakos internálása, mert 
a kenyeret 110 %‐os áron árusította. 
 
1963./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212128. 316‐321 lap. 
Tehel István izr. mészáros és hentes, budapesti lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1964./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212184. 327‐338 lap. 
Somló Ármin izr. volt ügyvéd, nagybányai lakos internálása. 
 
1965./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212225. 373‐379 lap. 
Kosch Arnold izr. ref. felülvizsgálata. 
 
1966./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212365. 479. lap. 
Katz Bernát ref. alá helyezése – engedély nélküli borjú vágás és húsának a 
hatósági árnál drágábban való árusítása miatt. 
 
1967./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212488. 549‐555 lap. 
Deutsch Sándor izr. ügynök, budapesti lakos ref. felülvizsgálata. 
 
1968./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943212496. 574‐586 lap. 
Kalocsai Artur izr. magántisztviselő (pincér), budapesti lakos ref. 
megszüntetése. 
 
1969./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943212508. 601‐610 lap. 
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Náthán Vilmos izr. kárpitossegég, budapesti lakos internálása, mert 
foglalkozás nélküli, jegyüzér. 
 
1970./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212513. 626‐628 lap. 
Neuwohner Ferdinánd izr. napszámos, budapesti lakos internálása, mert 
kenyérváltójegy árusításával üzletszerűen foglalkozik. 
 
1971./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212516. 630‐637 lap. 
Nuszbaum Teréz izr. gyári munkásnő, újpesti lakos ref.megszüntetése. 
 
1972./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212524. 638‐656 lap. 
Rosenthal Rudolf (Weiner Artur) izr. géptechnikus, gyöngyösi (budapesti) 
lakos internálása, majd ref. alá helyezése – sikkasztás, csalás, lopás miatt. 
 
1973./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212547. 706‐709 lap. 
Brichta László izr. cipészmester, újpesti lakos ref. alá helyezése, mert 
Szlovákiából beszivárgó egyéneknek szállást adott. 
 
1974./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212559. 719‐729 lap. 
Glancz Jakabné sz. Polácsek Janka izr. és Beck István izr. tolnai lakosok ref. 
felülvizsgálata. 
 
1975./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212577. 810‐814 lap. 
Lakatos János cigány újpesti lakos internálása – fogolyszöktetés, bűnpártolás 
miatt. 
 
1976./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943212620. 851‐867 lap. 
Blau Ignác izr. turai lakos, rabbihelyettes ref. alá helyezése az angol rádió 
hallgatása és híreinek terjesztése miatt. 
 
1977./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212636. 887‐901 lap. 
Elek Lajos izr. biai lakos internálása – 1943. jan. 18‐án a keleti fronton eltünt. 
 
1978./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212758. 940‐946 lap. 
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Kardfos Izidor izr. budapesti lakos, hírlapterjesztő ref. alá helyezése 
kormányzósértés miatt. 
 
1979./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212779. 964‐970 lap. 
Palkovics Jákobné sz. Herskovits Helén izr. alsószlatinai lakos ref. alá 
helyezése kijelentése miatt. 
 
1980./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212802. 975‐993 lap. 
Schulteisz Lászlón ész. Steindler Karolona izr. biai lakos internálása, majd ref. 
alá helyezése – a közrend és az államérdek sértése miatt. 
 
1981./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3920. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212989. 1094‐1097 lap. 
Vicei János nazarénus, topolyai lakos ref. alá helyezése. 
 
1982./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213038. 31‐37 lap. 
Fekete Mártonné sz. Grünstein Lenke izr. szilágynagyfalui lakos ref. alá 
helyezése, mert munkaszolgálatos zsidók zugposta forgalmában 
közreműködött. 
 
1983./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐212041. 38‐44 lap. 
Friedlénder Márta izr. ungvári lakos ref. alá helyezése. 
 
1984./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213054. 65‐71 lap. 
Hecht Sára izr. szilágynagyfalui lakos ref. al á helyezése, mert leveleket 
csempészett a zsidó munkásszázadnak. 
 
1985./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943213057. 72‐75 lap. 
Herz Ignác izr. gazdálkodó, galántai lakos ref. alá helyezése, mert az érvényes 
úti okmányok nélkül hozzáérkezett Klein Egont és Weisz Emmát a helyi 
hatóságoknak nem jelentette be. 
 
1986./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213062. 76‐82 lap. 
Horváth ilona cigány napszámos, zalaegerszegi lakos ref. alá helyezése, mert 
koldulásból tartja fenn magát és besurranó tolvaj. 
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1987./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213081. 99‐116 lap. 
Kleinfeld Sándor izr. kereskedő, nagyváradi lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert iparigazolvány nélkül sajt értékesítésével foglalkozott. 
 
1988./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213117‐ 127‐141 lap. 
Niedermann Áron izr. templomgondnok, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
1989./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213133. 145‐161 lap. 
Rotschild Salamon izr. nagyváradi lakos, kereskedő ref. alá helyezése. 
 
1990./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213204. 239‐250 lap. 
Blaier (Bleier) Miklós izr. aszuódi lakos, kereskedő ref. felfüggesztése 
munkaszolgálata idejére. 
 
1991./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213250. 275‐295 lap. 
Lewi Herman izr. kereskedő, kőrösmezői lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése árdrágítás. áru elvonás miatt. 
 
1992./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213269. 320‐326 lap. 
Róth Miklós izr. balkányi lakos ref. alá helyezése árdrágító visszaélés miatt. 
 
1993./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213339. 363‐366 lap. 
Adler Miksa izr. szabósegéd, budapesti lakos internálása bünöző életmódja 
miatt. 
 
1994./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213345. 367‐377 lap. 
Blau László izr. magyarsóki lakos internálása – szlovákiai szökött zsidóknak 
pénzért szállást adott és elősegítette az ország belsejébe való jutásukat. 
 
1995./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213376. 378‐390 lap. 
Káhán Viezel Jantel izr. pálosremetei lakos – kommunista érzelmeinek többek 
előtt hangot adott – ref. felfüggesztése. 
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1996./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213386. 392‐399 lap. 
Mklós (Mittelmann) Aladár izr. ungvári lakos – szlovákiai rokonainak 
kereyzténységet tanusító hamis okmányokat rendelt – ref. felülvizsgálata. 
 
1997./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213397. 400‐404 lap. 
Schwartz Sándor izr. vegyész, budapesti lakos csalás miatti börtönbüntetés 
itáni internálása. 
 
1998./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213455. 438‐446 lap. 
Herskovics Májer izr. szatmárnémeti lakos internálása, mert iparigazolvány 
nélkül tollal kereskedett. 
 
1999./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213501. 511‐535 lap. 
Vas Mikós izr. nyomdász aszódi lakos internálása, majd ref. alá helyezése, 
mert a közrend és közbiztonság szempontjából káros agitációt fejtett ki. 
 
2000./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213558. 550‐553 lap. 
Eisikovits Hermina izr. iparművésznő, beregszászi lakos ref. alá helyezése 
valótlan hírek terjesztése miatt. 
 
2001./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213609. 570‐581 lap. 
Harstein Frida izr. miskolci lakos ref. alá helyezése. 
 
2002./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213617. 582‐599 lap. 
Klein Arnold izr. bérautó fuvarozó, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, 700 liter benzin illegális úton való vásárlása miatt. 
 
2003./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐ 212621. 600‐606 lap. 
Kolompár Mária cigány, zalaegerszegi lakos ref. megszüntetése. 
 
2004./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213631. 627‐641 lap. 
Lévai Zoltán izr. ügynök hódmezővásárhelyi lakos internálása, mert 
iparengedélyes ügy kapcsán haszonrészesedést szerzett. 
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2005./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213666. 693‐696 lap. 
Steinmetz Farkasné sz. Apsán Hanka izr. kereskedő, margittai lakos ref. alá 
helyezése. 
 
2006./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213691. 701‐713 lap. 
Weisz Margit izr. budapesti (szabolcsbákai) lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése erkölcstelen életmódja miatt. 
 
2007./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213744. 718‐721 lap. 
Fried József izr. batizai lakos árdrágító tevékenysége miatt ref. alá helyezése. 
 
2008./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213746. 722‐749 lap. 
Forgács József cigány, zalaegerszegi lakos kitiltása, internálása, majd 
megszüntetése. 
 
2009./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213764. 766‐778 lap. 
Kahán Jebő izr. sátoraljaújhelyi lakos ref. megszüntetése. 
 
2010./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213793. 826‐845 lap. 
Schveiger Herman izr. ároktői lakos internálásának felülvizsgálata. Az 
internálás oka valótlan hír terjesztése. 
 
2011./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213811. 890‐893 lap. 
Vörös Gizella izr. miskolci lakos ref. alá helyezése, keresetszetrű titkos 
kéjelgés miatt. 
 
2012./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213814. 894‐897 lap. 
Zelmanivics Ida izr. nagybereznai lakos ref. alá helyezése körellátási visszaélés 
miatt. 
 
2013./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213839. 898‐915 lap. 
Dr. Bársony Ernőné sz. Ungár Jolán izr. tornaaljai lakos internálása, majd ref. 
megszüntetése – zsidó külhonosnak, bátyja gyermekének az országba való 
csempészésében segített. 
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2014./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213855. 934‐937 lap. 
Cziffer Borbála izr. kiszolgálónő, pápai lakos ref. alá helyezése. 
 
2015./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213865. 958‐973 lap. 
Deutsch Izidor izr. kereskedő, lévai lakos internálása és kitiltása – árdrágítás, 
árurejtegetés, vesztegetés miatt. 
 
2016./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213953. 1020‐1021 lap. 
Singer Salamonné sz. Schwimmer Berta iloncai lakos ref. alá helyezése 
árurejtegetés miatt. 
 
2017./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213966. 1022‐1027 lap. 
Weisz Jenő izr. oroszvégi lakos ref. alá helyezése – állandó foglalkozás 
hiányában kártyajátékon tetten érték. 
 
2018./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213973. 1038. lap. 
Bernstein Mórné sz. Schlesinger Berta ref. megszüntetése. 
 
2019./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3921. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐213984. 1055‐1058 lap. 
Gruber Simonné sz. Klein Emma izr. budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
Szlovákiából utiokmány nélkül érkezett zsidókat lakásán rejtegette. 
 
2020./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214007. 24‐27 lap. 
Révész Károlyné sz. Weisz Vilma izr. budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
rendőrt vesztegetett meg azért, hogy ne jelentse fel zsidó rejtegetés miatt. 
 
2021./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214010. 28‐45 lap. 
Stern Dezső izr. ügynök, budapesti lakos internálása, majd ref. alá helyezése – 
csalás, zsarolás miatt. 
 
2022./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214011. 46‐49 lap. 
Simonovics Háni izr. nevelőnő, budapesti lakos ref. alá helyezése lopás 
gyanúja miatt. 
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2023./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214234. 138‐145 lap. 
Fischer Albertné sz. Kahána Mária izr. varrónő kolozsvári lakos internálása, 
majd ref. alá helyezése. 
 
2024./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214254. 171‐179 lap. 
Kaufman Náthán izr. állás és foglalkozás nélküli nagyváradi lakos refl alá 
helyezése, mert redszeresen a londoni rádió magyar adását hallgatta. 
 
2025./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214269. 201‐208 lap. 
Neufeld Jenő izr. kereskedő, budapesti lakos, internálása, majd ref. alá 
helyezése – élelmiszerjegyek zugforgalomban történő árusítása miatt. 
 
2026./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214277. 209‐215 lap. 
Pollák Sándor izr. pincér, marosvásárhelyi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2027./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214308. 222‐240 lap. 
Spirer (Spitzer) László izr. tamási lakos és társai ref. alá helyezése. Spirer 
internálása, közellátás veszélyeztetése miatt. 
 
2028./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214316. 241‐244 lap. 
Wercberger Mózes izr. szatócs, szilágysomlyói lakos ref. alá helyezése, mert 
engedély nélkül vásárolt klf. árucikkeket. 
 
2029./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214383. 275‐283 lap. 
Koppány Emil izr. foglalkozás nélküli nyírszőllősi lakos internálása – 
közbiztonságra és társadalomra veszélyes tevékenysége. 
 
2030./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214403. 292‐294 lap. 
Pick Jenő izr. lóalkusz, aszódi lakos internálása és kitiltása, „megállj lesz rád 
gondom, úgyis jönnek az angolok rövidesen más világ lesz” kijelentése miatt. 
 
2031./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214464. 325‐328 lap. 
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Berkovics Ferenc izr. olajfinomító segéd, szatmárnémeti lakos ref. alá 
helyezése, mert csavarog, hamis okmányokat használ. 
 
2032./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214467. 329‐342 lap. 
Bolyog K. György felekezeten kivüli földműves, beregrákosi lakos internálása, 
majd ref. alá helyezése. 
 
2033./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214478. 345‐348 lap. 
Friedmann Jenő izr. seprő és kefekötő, szatmárnémeti lakos ref. alá 
helyezése, mert csavargott és hamis okmányokkal igazolta magát. 
 
2034./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943214494. 370‐373 lap. 
Herskovics Mózes izr. kereskedő, máramarosszigeti lakos ref. alá helyezése 
árdrágító visszaélés miatt. 
 
2035./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214497. 374‐378 lap. 
Izráel Mór izr. volt mészáros, ungvári lakos internálása, mert 17 db 
vágóborjút vásárolt, engedély nélkül és az általa levágott állatok húsát 
árusította. 
 
2036./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214511. 387‐395 lap. 
Kolompár Lajos cigány, decsi lakos internálása, majd ref. alá helyezése, mert 
dologtalan lopásból, csalásból tartotta fenn magát. 
 
2037./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214539. 409‐414 lap. 
Ribár Rudolf cigány szepsi lakos internálása, közveszélyes, munkakerülő 
életmódja miatt. 
 
2038./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214540. 415‐422 lap. 
Ribár Sándor cigány, szepsi lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
2039./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214541. 423‐429 lap. 
Ribár Gyula cigány, szepsi lakos internálásának felülvizsgálata – közveszélyes 
munkakerülő. 
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2040./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214547. 431‐435 lap. 
Schőnberger Izsákné sz. Gelehrter Mária izr. ulicskrivai lakos ref. alá 
helyezése, a beszolgáltatás elmulasztáse miatt. 
 
2041./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214644. 476‐481 lap. 
Ribár András cigány, szepsi lakos internálásának megszüntetése. 
 
2042./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214700. 518‐521 lap. 
Farkas István cigány, soltvadkerti lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
2043./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214701. 522‐525 lap. 
Raffael Lajos cipész, soltvadkerti lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
2044./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214750. 596‐601 lap. 
Gruber Rezsim izr. besztercei lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2045./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214779. 616‐623 lap. 
Moskovics Zoltán izr. kereskedő, felsőapsai lakos ref. megszüntetése. 
 
2046./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214803. 668‐675 lap. 
Rosenberg ernő izr. cipészsegéd, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2047./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214824. 688‐691 lap. 
Weisz András izr. timársegéd, budapesti (monori) lakos internálása csavargás 
miatt. 
 
2048./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214903. 716‐722 lap. 
Hoffman József izr. cipész mester, nagyszőllősi lakos ref. alá helyezése – 
kommunista szervezkedés miatti fogház büntetést követően. 
 
2049./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214908. 728‐733 lap. 
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József Sándor izr. fehérnemű‐varró, nagyszőllősi lakos ref. felfüggesztése, 
mert munkaszolgálatra bevonult a 108/8. századhoz. Kommunista 
tevékenysége miatti fogházbüntetést követően került sor ref. alá 
helyezésére. 
 
2050./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214918. 745‐758 lap. 
Kovács Mártonné sz. Werlher Anna izr. budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2051./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214923. 764‐769 lap. 
Mermelstein Gyula izr. munkácsi kereskedő ref. alá helyezése, közszükségleti 
cikkek elvonása miatt. 
 
2052./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214939. 777‐779 lap. 
Schleifstein Róbert izr. porcellán festősegéd internálása – élelmiszerjegyeket 
hamisítással szerzett és ezeket árusította. 
 
2053./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214940. 780‐781 lap. 
Stern Adolf izr. budapesti lakos internálása. 
 
2054./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214941. 782‐785 lap. 
Steinfeld Tibor izr. villanyszerelő tanonc, budapesti lakos internálása, 
élelmiszerjegyek lopása miatt. 
 
2055./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214943. 787‐787/a. lap. 
Strőger Lajos izr. internálása. 
 
2056./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐214457. 794‐798 lap. 
Dávid Endre izr. napszámos, székelyudvarhelyi lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
2057./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215050. 828. lap. 
Moskovics Lenke izr. tihai lakos ref. megszüntetése. 
 
2058./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215068. 830‐850 lap. 
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Sáfrány Herceg izr. ungvári lakos, kereskedő internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
2059./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215111. 859‐866 lap. 
Bauer Imre izr. szűcssegéd, budapesti lakos internálásaának megszüntetése, 
mert hadműveleti területen teljesít katonai szolgálatot. 
 
2060./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215115. 867. lap. 
Binder János lipótvári lakos, magyar állampolgár átvételének ügye a szlovák 
hatóságoktól. 
 
2061./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215127. 868‐877 lap. 
Fekete Mór izr. abonyi lakos ref. alá helyezése rémhírterjesztés miatt. 
 
2062./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215136. 896‐908 lap. 
Groszmann Ferdinándné sz. Richmann Regina izr. budapesti lakos ref. 
megszüntetése. 
 
2063./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215141. 909‐923 lap. 
Hoffer Márta izr. gyári munkás, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2064./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215152. 924‐936 lap. 
Liszer László izr. vasesztergályos segéd, nyíregyházi lakos ref. felfüggesztése 
munkaszolgálata idejére. 
 
2065./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943215156. 927/a‐934/a. lap. 
Neumann Andorné sz. Rotschild Margit izr. szűcs‐gépésznő ref. 
megszüntetése. 
 
2066./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215233. 960‐963 lap. 
Dezsőfi Istvánné sz. Blau Ilona izr. rövidáru kereskedő, kecskeméti lakos ref. 
alá helyezése – női harisnya kivételetetteknek való árusítása miatt. 
 
2067./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215385. 1049‐1051 lap. 
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Katz Sándor izr. lakatossegéd, budapesti lakos internálása zsarolás gyanúja 
miatt. 
 
2068./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215409. 1087‐1089 lap. 
Révész Károly izr. kereskedő, budapesti lakos ref. alá helyezése, rendőr 
vesztegetése miatt, hogy ne tegyen feljelentést ellen zsidó rejtegetés miatt. 
 
2069./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215410. 1090‐1092 lap. 
Schwart József izr. szabósegéd, budapesti lakos ref. alá helyezése 
kommunista röplap terjesztése miatt. 
 
2070./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215439. 1109‐1114 lap. 
Döry Viktorné sz. Cotter Mária jehovista, marosvásárhelyi lakos ref. alá 
helyezése. 
 
2071./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3922. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215440. 1115‐1121 lap. 
Enyedi Mártonné sz. Máthé Zsuzsanna jehovista, marosvásárhelyi lakos ref. 
alá helyezése. 
 
2072./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215450. 6‐12 lap. 
Özv. Gnédig Bélán ész. Vágó Margit jehovista, marosvásárhelyi lakos ref. alá 
helyezése. 
 
2073./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215452. 13‐20 lap. 
Goldberger Mór izr. napszámos, nagykárolyi lakos internálása, mert engedély 
nélkül árpát vásárolt, hántolás után mint gerslit ill. árpagyöngyöt haszonnal 
árusította, sogórnőivel együtt. 
 
2074./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215457. 21‐25 lap. 
Harstein Ignác izr. kereskedő, alsórosztokai lakos ref. alá helyezése. 1943. 
aug. 7‐én budapesten meghalt. 
 
2075./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215474. 34‐41 lap. 
Özv. Jánosi Andrásné sz. Szakolczi Regina jehovista, előtte református, 
marosvásárhelyi lakos ref. alá helyezése. 
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2076./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215509. 79‐84 lap. 
Pammer Mihály ev. rajkai lakos internálása, majd ref. alá helyezése, mert 
zsidóknak a határon való átszökését segítette. 
 
2077./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215577. 129‐146 lap. 
Weinberger Fülöp izr. tojás és gyümölcskereskedő, ungvári lakos internálása, 
majd ref. alá helyezése, paradicsom árdrágítása miatt. 
 
2078./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215609. 167‐180 lap. 
Feuer Ármin izr. kereskedő, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2079./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215614. 198‐212 lap. 
Herczog Lipót izr. üzletszerző, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2080./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215589. 263‐269 lap. 
Frojomovics Lázár izr. vegyész laboráns, keselymezői lakos ref. 
megszüntetése. 
 
2081./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215781. 318‐321 lap. 
Özv. Deutsch Ignácné sz. grósz Éva izr. debreceni lakos ref. alá helyezése 
jövedéki bírság kifizetetlensége miatt. 
 
2082./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215785. 322‐325 lap. 
Fuchsz Jakabné sz Deutsch Frida izr. debreceni lakos ref. alá helyezése 
jövedéki bírság kifizetetlensége miatt. 
 
2083./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215792. 327‐340 lap. 
Havas Jenő izr. topolyai lakos ref. alá helyezése, mert az államrend és 
közbiztonság szempontjából megbizhatatlan. 
 
2084./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215797. 341‐345 lap. 
Jutkovics Jakab izr. szabósegég, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
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2085./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215809. 357‐364 lap. 
Lebovits Sámuel izr. kereskedő, ungvári lakos ref. alá helyezése. 
 
2086./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215920. 424‐431 lap. 
Deutsch Antal izr. kereskedő máramarosszigeti lakos ref. alá helyezése 
árdrágító visszaélés gyanúja miatt. 
 
2087./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215931. 432‐436 lap. 
Gottlieb Zoltán izr. napszámos rákospalotai lakos ref. alá helyezése, 
csavargás, rovott múltú egyének társaságában található. 
 
2088./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215939. 443‐448 lap. 
Káhán József izr. aranyműves, máramarosszigeti lakos ref. megszüntetése. 
 
2089./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215946. 453‐468 lap. 
Kohn Miksa izr. szabósegéd, budapesti lakos internálása, bünöző életmódja 
miatt. 
 
2090./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐215972. 486‐515 lap. 
Reichmann József izr. diósgyőri lakos intrenálása ref. alá helyezése, 
ellenséges proganda terjesztése miatt. 
 
2091./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216092. 608‐616 lap. 
Weisz Samu izr. alkalmi ügynök, szombathelyi lakos internálása, ref. alá 
helyezése, mert édesítő szerek árusításával üzletszerűen foglalkozott. 
 
2092./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216116. 631‐634 lap. 
Benedek Andor izr. nagyváradi lakos kitiltása, ref. alá helyezése, 
közszükségleti cikkek jogellenes elvonása miatt. 
 
2093./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216121. 644‐650 lap. 
Özv. Berger Jenőn ész. Weisz Rozália nagykanizsai lakos internálása, árdrágító 
visszaélés miatt. 
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2094./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216129. 652‐654 lap. 
Burai József (Kakas) cigány, mélykuti lakos internálása. 
 
2095./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216138. 663‐666 lap. 
Elefánt Salamon izr. kassai lakos internálása, mert Lengyelországból szökött 
zsidóknak segített. 
 
2096./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216142. 667‐670 lap. 
Földes László izr. géplakatos segéd, budapesti lakos internálása, mert 
csavarog és homoszexuális. 
 
2097./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216143. 671‐675 lap. 
Führer Sándor izr. cipőkereskedő, ungvári lakos internálása, ref. alá 
helyezése, mert zugforgalomban gumiragasztót készített társaiva és 
árusították, stróman nevére kiváltott iparengedéllyel. 
 
2098./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216178. 717‐720 lap. 
Láncz Miklós izr. órássegéd, dévaványai lakos ref. alá helyezése, a főváros 
területéről kitiltották, ennek ellenére visszatért csavarog, lop. 
 
2099./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216180. 721‐729 lap. 
Lebovics Mózes izr. bruszturai lakos ref. alá heklyezése, mert szénáját a 
hatósági árnál drágábban adta el. 
 
2100./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216214. 741‐747 lap. 
Rosmann Elek Dávid izr. királyhelmeci lakos ref. alá helyezése. 
 
2101./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216245. 804‐807 lap. 
Weisz Tibor izr. női szabó, budapesti lakos internálása garázdaság miatt. 
 
2102./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216258. 808‐814 lap. 
Bartha Ferencné sz. Grossberg Franciska izr. marosvásárhelyi lakos ref. 
megszüntetése. 
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2103./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216282. 835‐845 lap. 
Pálmonostori Lajos izr. nyomdászsegéd, budapesti lakos internálása – hamis 
bélyegzők készítése a beszivárgó zsidók bejelentő lapjának kiállításához. 
 
2104./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216290. 868‐917 lap. 
Stern Ignácné sz. Lipiszker Rgina izr. hajmunkás, kassai lakos ref. alá 
helyezése, fogházból való szabadulása után fizetési eszközökkel való 
visszaélés miatt. 
 
2105./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943216345. 900‐917 lap. 
Dengelegi Lajos izr. nagyváradi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2106./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216352. 918‐925 lap. 
Forgács Egon izr. kassai lakos ref. alá helyezése kommunista szimpatizáns 
volta miatt. 
 
2107./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216355. 926‐930 lap. 
Grósz Gyula izr. magántisztviselő, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert a 
fennálló rendelkezések megkerülésével levelez szlovákiai zsidó rokonaival. 
 
2108./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216451. 968‐74 lap. 
Grünhat Béla izr. segédmunkás, budapesti lakos internálása, mosószappant 
és mosószert eltulajdonított és feláron értékesítette. 
 
2109./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216469. 997‐999 lap. 
Stauber Jenő izr. kereskedelmi utazó, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
közszükségleti cikk jogellenes eladása, árdrágító visszaélés és vesztegetés 
miatt bűnvádi eljárást indítottak ellene. 
 
2110./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3923. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216495. 1013‐1019 lap. 
Deutsch Ernő izr. bőrkereskedő ref. felülvizsgálata. 
 
2111./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216645. 18‐24 lap. 
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Fleischmann Dávid izr. szabósegés, ungvári lakos ref. felfüggesztése 
munkaszolgálata idejére. 
 
2112./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216679. 68‐72 lap. 
Özv. Leszkovits Béláné izr. szobránci lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2113./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216705. 90‐94 lap. 
Steiner Béla (Erdős Sándor) r. kat. zsidó származású napszámos, sályi – de 
mezőkeresztesi tartózkodású lakos internálása csavargás miatt. 
 
2114./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216710. 102‐109 lap. 
Szántó Pálné sz. Mezei Róza izr. budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
lakását szerelmespároknak adta ki. 
 
2115./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216716. 110‐113 lap. 
Teitelbaum Henrik izr. cipőfelsőrész készítő, szatmárnémeti lakos ref. alá 
helyezése, zsiros bőr engedély nélküli vásárlása miatt. 
 
2116./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216726. 114‐117 lap. 
Weisz Károly izr. pápai borbély segéd ref. alá helyezése, mert lopásból 
származó zárolt árút vásárolt, röfös árúkkal üzérkedett. 
 
2117./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216728. 118‐125 lap. 
Weisz Zsigmond izr. dunaszerdahelyi lakos ref. alá helyezése, mert nyilvános 
helyeken álhíreket terjesztett. 
 
2118./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216756. 141‐149 lap. 
Győri Mór r. kat. (volt izr.) városi végrehajtó, gyöngyösi lakos ref. alá 
helyezése ellenséges rádió adás hallgatása miatt. 
 
2119./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216764. 161‐169 lap. 
Klein Rezső izr. ungvári lakos internálása, majd ref. alá helyezése árdrágító 
visszaélés miatt. 
 
2120./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216798. 180‐182 lap. 
Weinberger Miklós izr. napszámos, dotrói lakos internálása. 
 
2121./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216866. 226‐248 lap. 
Feldmesser Jenő izr. gyártulajdonos, nagyváradi lakos internálása, nemzet 
megbecsülése elleni vétség, hír koholás miatt. 
 
2122./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216867. 249‐252 lap. 
Fried Mór izr. vásári kereskedősegéd, debreceni lakos ref. alá helyezése – 
közrendre, közbiztonságra aggályos, gazdasági okokból káros tevékenysége 
miatt. 
 
2123./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216869. 253‐265 lap. 
Friemann Ernő izr. nyíregyházi lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
2124./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216880. 277‐282 lap. 
Grünfeld Náthánné sz Volyovovics Margit izr. felsőneresznicei lakos ref. alá 
helyezése – gazdasági életre káros tevékenysége miatt. 
 
2125./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐216938. 320‐331 lap. 
Pollák Manó izr. kolbaszói lakos internálása, majd ref. alá helyezése lázító 
tevékenysége miatt. 
 
2126./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐217227. 368‐369 lap. 
Horváth Béla izr. kárpitossegéd, miskolci lakos ref. megszüntetése. 
 
2127./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐217814. 433‐436 lap. 
Elefánt Salamon izr. kassai lakos internálása, mert Halpern Adlfnak és 
családjának segítséger nyújtott Lengyelországból való szökésükhöz. 
 
2128./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218007. 468‐475 lap. 
Sebestyén Henrik izr. szabósegéd, budapesti lakos internálása, majd ref. 
aláhelyezése – többször büntettet csavargó, rovott múltú egyén. 
 
2129./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218021. 483‐492 lap. 
Weisz Toni József izr. kereskedő, uzsoki lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2130./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218075. 496‐507 lap. 
Schwartz Imréné sz. Altmann Magda izr. budapesti lakos internálása, szoba 
bérbeadása titkos találkahely számára. 
 
2131./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218082. 509‐511 lap. 
Bisa György felekezeten kivüli, bubuliskai lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
2132./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218083. 509., 512‐514 lap. 
Bisa János, Bisa László felekezeten kivüliek, bubuliskai lakosok ref. alá 
helyezésük. 
 
2133./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218185. 515‐517 lap. 
Bisa Péter felekezetn kivüli bubuluskai lakos ref. alá helyezése. 
 
2134./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218106. 521‐524 lap. 
Jónás Ignác izr. fölműves érszakácsi lakos ref. alá helyezése árdrágítás miatt. 
 
2135./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218142. 542‐547 lap. 
Székely József izr. kereskedelmi ügynök, budapesti lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2136./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218262. 613‐614 lap. 
Tannenbaum Baruch Hers külhonos, huszti lakos internálása. 
 
2137./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218315. 642‐645 lap. 
Fischer Dezső izr. ügynök budapesti lakos börtönbüntetés utáni internálása. 
 
2138./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218319. 659‐661 lap. 
Grosz Jenő izr. üzletvezető, budapesti lakos ref. alá helyezése közokirat 
hamisítás miatt. 
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2139./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218349. 691‐698 lap. 
Dr. Sándor Pál felekezet nélküli (izr.) iró, magánhivatalnok, budapesti lakos 
internálása, majd ref. alá helyezése, mert kommunista a társadalmi Szemle c. 
lap szerkesztője volt, szoros barátságot tartott fenn dr. Madzsar József 
kommunistával. 
 
2140./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218364. 721‐724 lap. 
Angelmann Mihályné sz. Weisz Hermina izr. ref. alá helyezése – zefir 
ruhaanyag árdrágítása miatt. 
 
2141./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218447. 780‐783 lap. 
Özv. Spitz Antalné sz. Szinkovics Berta izr. kereskedő, sárospataki lskos ref. 
alá helyezése, árdrágítás miatt. 
 
2142./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218449. 784‐792 lap. 
Szulyok Imre felekezeten kivüli, nagylaki lakos, napszámos internálása. 
 
2143./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218467. 801‐804 lap. 
Weisz Libu izr. kereckei lakos ref. alá helyezése, cérnával való üzérkedése 
miatt. 
 
2144./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943218515. 850‐856 lap. 
Simon József izr. szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése – vesztegetés miatt. 
 
2145./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218602. 866. lap. 
Dr. Fettmann Márton izr. volt magántisztviselő, békéscsabai lakos internálása 
– állambiztonsági szempontból megbizhatatlan. 
 
2146./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218627. 884‐890 lap. 
Pollák sándor izr. fuvaros, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 

REEL 9 
 
2147./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218629. 895‐901 lap. 
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Rechnitzer József izr. bőrdiszműves segéd, budapesti lakos ref. alá helyezése, 
mert foglalkozását nem tudta igazolni. 
 
2148./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218631. 902‐905 lap. 
Rosenberg Jenő izr. napszámos, budapesti lakos ref. alá helyezése – 
megélhetését nem tudta igazolni. 
 
2149./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218634. 910‐913 lap. 
Spitz Aladár izr. budapesti lakos ref. alá helyezése – állandó lakás nélküli, 
kéregető. 
 
2150./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218809. 1003‐1011 lap. 
Goldstein Miksa izr. ref. berceli lakos ref. megszüntetése. 
 
2151./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218825. 1012‐1019 lap. 
Krausz Sándor izr. autófuvarozó, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
2152./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218629. 1029‐1033 lap. 
Klein Jenő izr. segédmunkás, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
foglalkozás nélküli, kártyázik. 
 
2153./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943218832. 1034‐1037 lap. 
Königsberg Béla izr. pincér, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert csavarog. 
 
2154./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218843. 1052‐1055 lap. 
Özv. Lázár Máértonné sz. Róth Berta izr. szabómühely tulajdonos, 
máramarosszigeti lakos ref. alá helyezése, mhamis adatokkal a közellátás 
zavartalan lebonyolítását veszélyeztette. 
 
2155./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3924. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐218851. 1072‐1075 lap. 
Löwi Dezső izr. magántisztviselő, budapesti lakos ref. alá helyezése – 
valutával való visszaélés, kártyázás, cserencsejáték miatt. 
 
2156./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐218881. 5‐22 lap. 
Stern József izr. sárospataki lakos internálásának megszüntetése. 
 
2157./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐218946. 68‐78 lap. 
Dudás György cigány toll‐ és nyersbőrkereskedő ref. alá helyezése, Budapest 
területéről kitiltása. 
 
2158./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐218953. 86‐92 lap. 
Kovács (Kohn) László izr. fogtechnikus, budapesti lakos internálása, majd ref. 
alá helyezése, mert büncselekmények elkövetéséből tartja fenn magát. 
 
2159./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐218961. 113‐116 lap. 
Ifj. Rákos Imre izr. szobafestősegéd, pestújhelyi lakos, fogház utáni ref. alá 
helyezése. 
 
2160./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐218963. 117‐120 lap. 
Reiner Béla izr. szabó, budapesti lakos ref. alá helyezése – jegyüzér. 
 
2161./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐218964. 121‐133 lap. 
Rosenvasser Herman izr. asztalossegéd, budapesti lakos internálása, majd ref. 
alá helyezése. 
 
2162./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐218970. 142‐145 lap. 
Szegfi Ernő izr. műkereskedő, budapesti lakos, ref. alá helyezése, árdrágító 
visszaélés miatt. 
 
2163./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐218977. 164‐167 lap. 
Winter Sándor izr. kávéház tulajdonos ref. alá helyezése, tiltott arany‐ és 
ékszerkereskedelemmel való foglalkozás gyanúja miatt. 
 
2164./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219019. 180. lap. 
Lebovics Izsák nagybocskói lakos ref. alá helyezése. 
 
2165./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219036. 186‐189 lap. 
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Strinbach Mihály izr. héber oktató, máramarosszigeti lakos internálása, mert 
Taub Dávidné műszerész műhelyében arany ékszerek átalakításával, 
beolvasztásával foglalkozott. 
 
2166./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219038. 190‐192 lap. 
Schreiber Sámuel izr. újfehértói lakos ref. alá helyezése – árdrágítás miatti 
jogerős ítélet végrehajtását követte ez az intézkedés. 
 
2167./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219057. 193‐201 lap. 
Végh Márkusz izr. fölműves alsóapsai lakos ref. alá helyezése. 
 
2168./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219107. 216‐225 lap. 
Özv. Erdélyi Aladárné sz. Láng Fanni izr. ungvári lakos ref. alá helyezése, mert 
Szlovákiában élő testvérei számára hamis okmányokat szerzett. 
 
2169./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219111. 226‐229 lap. 
Greiner Károly izr. órás, gyári munkás, losonci lakos ref. alá helyezése, mert 
arany és egyéb ékszerekkel üzérkedett. 
 
2170./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219115. 231‐241 lap. 
Glück Ábrahám izr. ungvári gyümölcskereskedő ref. alá helyezése – 
fogházbüntetés után. 
 
2171./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219130. 258‐267 lap. 
Klein Zoltán izr. háztulajdonos ungvári lakos internálása, majd ref, alá 
helyezése jövedéki kihágás miatt. 
 
2172./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219138. 268‐277 lap. 
Klein Ede Dávid izr. ruhakereskedő, sátoraljaújhelyi lakos ref. megszüntetése. 
 
2173./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219168. 291‐293 lap. 
Sauerbrun Mór izr. fuvaros, debreceni lakos ref. alá helyezése árdrágítás 
miatt. 
 
2174./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943219193. 300‐302 lap. 
Wieder Sámuelné sz. Glancz Blanka izr. szatmárnémeti lakos ref. alá 
helyezése, szappannak feketén történő szállítása miatt. 
 
2175./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219279. 318‐322 lap. 
Fried Ernő izr. kereskedő somoskőújfalui lakos internálása, börtönbüntetése 
után. 
 
2176./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219321. 345‐350 lap. 
Mendel Hers Herman izr. órás, gyalui lakos ref. alá helyezése – tej engedély 
nélküli felvásárlása, kóser‐tejként való árisítása a kolozsvári zsidóknak. 
 
2177./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219322. 351‐353 lap. 
Márkusz László izr. bedőházai lakos ref. alá helyezése, mert a lisztet a 
maximált árnál magasabb áron adta el. 
 
2178./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219325. 354‐356., 358. lap. 
Mihály Salamonné sz. Liebermann Jolán izr. szatócs nagybányai lakos ref. alá 
helyezése, mert a rézgálicot a megengedettnél drágábban árusította. 
 
2179./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219394. 376‐381 lap. 
Balogh László izr. budapesti lakos, géplakatossegéd internálásának 
felülvizsgálata. 
 
2180./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943219431. 421‐424 lap. 
Renner Jenő izr. magántisztviselő, budapesti lakos ref. alá helyezése – 
kártyázás miatt. 
 
2181./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219433. 425‐428 lap. 
Rosenberg Miklós izr. festőművész, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
az országban jogtalanul tartózkodóknak szállást adott. 
 
2182./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219435. 429‐432 lap. 
Rosenberg Aladár izr. pesterzsébeti lakos ref. alá helyezése – tiltott 
szerencsjátékban való részvétel miatt. 
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2183./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219439. 441‐449 lap. 
Stein József izr. budapesti lakos ügynök ref. alá helyezése – magyar törvények 
kritizálása miatt. 
 
2184./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219482. 548‐552 lap. 
Engel Ervin izr. dunaszerdahelyi lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
2185./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219491. 553‐556 lap. 
Horváth Jánosné sz. Balogh Júlia (Vicsil) cigány, kassaújfalui lakos internálása 
lopás miatt. 
 
2186./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219525. 570‐590 lap. 
Schwimmer Lajos izr. szabadkai lakos ref. alá helyezése. 
 
2187./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219574. 591‐607 lap. 
Ankraut József izr. ref. felfüggesztése, mert munkaszolgálatra bevonult. 
 
2188./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219579. 619‐626 lap. 
Breszler Zew Volf izr. kőrösmezői lakos ref. megszüntetése. 
 
2189./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219592. 627‐634 lap. 
Friedfertig Etel izr. kőrösmezői lakos ref. megszüntetése. 
 
2190./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219613. 636‐643 lap. 
Rosenberg Ábrahám izr. kőrösmezői lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2191./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219678. 693‐696 lap. 
Gottlieb Mór izr. napszámos, tasnádi lakos ref. alá helyezése – liszt 
zugkereskedéssel párosult árdrágítás miatt. 
 
2192./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219791. 764‐765 lap. 
Halpert Sári izr. kisvárdai lakos ref. alá helyezése. 
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2193./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219811. 783‐814 lap. 
Kaiser Árminné sz. Róth Jolán izr. lévai lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert a Szlovákiából szökött Weisz Ignác és családjának segítséget 
nyújtott, hogy az ország belsejébe jussanak. 
 
2194./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219841. 819‐821 lap. 
Lőwinger Dávid izr. szenci lakos ref. alá helyezése, mert iparengedélyének 
visszavonása után zárolt árukkal kereskedett. 
 
2195./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219875. 830‐862 lap. 
Róth Mórné izr. lévai lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2196./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219921. 869‐884 lap. 
Steinberg Simon izr. kisallói lakos, napszámos internálása – foglalkozás nélküli 
feltételezhető, hogy politikailag káros tevékenységet fejt ki. 
 
2197./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219988. 912‐917 lap. 
Braun József izr. mezőkaszonyi lakos internálása, mert a köznyugalmat 
zavarta kijelentéseivel. 
 
2198./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐219992. 918‐924 lap. 
Bortnyik Jánosné jehovista, királyhelmeci lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2199./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐220‐059. 966‐974. lap. 
Katz Béla izr. szabó fehérgyarmati lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
2200./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐220078. 999‐1005 lap. 
Lebovics Izrael izr. cipész magyarkomjáti lakos ref. alá helyezése, mert 
cipőket és talpalásokat a hatósági árnál magasabb áron készített. 
 
2201./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3925. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1943‐220116. 1026‐1040 lap. 
Salamon Mór izr. kereskedő, huszti lakos ref. megszüntetése. 
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2203./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐220234. 20‐24 lap. 
Seidler Tibor izr. szabó, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2204./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐220235. 25‐32 lap. 
Stern Herman izr. ügynök, budapesti lakos ref. alá helyezése – razzia során 
előállították hamis pénz használata és calás miatt. 
 
2205./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐220236. 33‐40 lap. 
Spiegel Ede izr. magánhivatalnok, budapesti lakos ref. alá helyezése, 
kijelentései miatt, 
 
2206./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐220472. 154‐164 lap. 
Grosszmann Miklós izr. abádszalóki lakos, kereskedő ref. alá helyezése, 
közszükségleti cikkek rejtegetése miatt. 
 
2207./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐220815. 255‐262 lap. 
Davidovits Jónás izr. kereskedő, nagybereznai lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2208./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐220839. 278‐279 lap. 
Kanfer Izráel (Izidor) rahói lakos ref. alá helyezése pánikkeltésre alkalmas 
kijelentései miatt. 
 
2209./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐220890. 342‐349 lap. 
Stern Márkus izr. textilkereskedő, székesfehérvári lakos ref. alá helyezése, 
közszükségleti cikkeknek forgalomból való kivonása és elrejtése miatt. 
 
2210./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐220893. 352‐361 lap. 
Singer Hani izr. alsóvereckei lakos, napszámos ref. alá helyezése, jogtalan 
iparűzés miatt. 
 
2211./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221033. 498‐503 lap. 
Friedmann Herman izr. földmivelő, debreceni lakos internálása – a 
mázsakönyvbe, mint cséplőgép felelősvezető hamis adatokat írt be. 
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2212./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221036. 504‐515 lap. 
Géczi Miklós felekezeten kivüli, zétényi lakos ref. alá helyezése. 
 
2213./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221047. 527‐540 lap. 
Klein Lajos izr. volt kereskedő, most géplakatos segéd hatvani lakos ref. 
megszüntetése. 
 
2214./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221077. 554‐560 lap. 
Székely (Schwarcz) Miklós izr. volt bankhivatalnok reff. Időszakos 
felülvizsgálata. 
 
2215./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221216. 622‐625 lap. 
Farkas Kálnmánné sz. Rosenberg Frida izr. szatmárnémeti lakos ref. alá 
helyezése – árpagyöngy engedély nélküli forgalomba hozása miatt. 
 
2216./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221247‐ 638‐641 lap. 
Lázár Ignác izr. foglalkozás nélküli, szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése, 
mert denaturált szeszből pálinkát és szeszt készített és árusította. 
 
2217./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221319. 646‐649 lap. 
Feldmann Gábor izr. budapesti lakos internálása, mert 30 garnitura 
élelmiszrejegyet üzletszerűen árusított. 
 
2218./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221325. 654‐656 lap. 
Gelb Éliás izr. textilhulladék kereskedő, munkácsi lakos internálása – 
árdrágító visszaélés miatt. 
 
2219./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221374. 689‐691 lap. 
Krausz János izr. vasesztegályos segéd, szabadkai lakos ref. alá helyezése 
fogházbüntetése kitöltése után. 
 
2220./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943221454. 687‐690 lap – innentől 
elszámozottak az oldalak!!! 
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Erdős István izr. alkalmi ügynök, budapesti lakos internálása, mert titkos 
kéjnőre vigyáz. 
 
2221./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221458. 691‐707 lap. 
Friedmann Sia izr. talmudtanító, ungvári lakos ref. alá helyezése, mert 
sogórnője fiát, aki Szlovákiából szökött át lakásába befogadta. 
 
2222./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221464. 708‐712 lap. 
Goldstein Rezső izr. piaci árus, budapesti lakos internálása – élelmiszerjegyek 
jogtalan megszerzése érdekében okiratot hamisított. 
 
2223./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221506. 725‐729 lap. 
Lőbovitz Lászlón ész. Gtrul (?) René izr. budapesti lakos ref. alá helyezése, 
édesítőszer hamisítvány forgalomba hozása miatt. 
 
2224./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221537. 738‐741 lap. 
Szerdahelyi (Spitz) Konrád izr. magánhivatalnok, budapesti lakos ref. alá 
helyezése, mert pénzközvetítés ürügye alatt csalásokat követett el. 
 
2225./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943221664. 769‐770 lap. 
Balogh György izr. budapesti lakos ref. alá helyezése, mert foglalkozás nélküli, 
autógumik feketeén való eladásával üzletel. 
 
2226./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221687. 801‐806 lap. 
Fried Sándorné sz. Szántó Ilona izr. budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2227./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221778. 851‐858 lap. 
Aftergut Ármin izr. magánzó, felsőszelei lakos internálása, mert elősegítette 
külhonos zsidók Magyarországra való beszivárgását. 
 
2228./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221817. 867‐885 lap. 
Kahán (Greif) Dávid izr. kőrösmezői lakos internálása – nemzetellenes 
tevékenysége miatt. 
 
2229./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221822. 886‐894 lap. 
Kiss Tóth Lászlón ész. Szendi Erzsébet felekezten kivüli, semjéni lakos ref. alá 
helyezése. 
 
2230./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221827. 895‐902 lap. 
Kozár György felekezeten kivüli földműves, nagylucskai lakos ref. alá 
helyezése. 
 
2231./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221869. 904‐921 lap. 
Szanyi Jenő felekezeten kivüli földműves, bacskai lakos ref. alá helyezése. 
 
2232./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221930. 938‐941 lap. 
Ernszt Sándor felekezeten kivüli utazó, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2233./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3926. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221962. 956‐962 lap. 
Weiszberger László izr. kereskedelmi alkalmazott, budapesti lakos ref. 
megszüntetése. 
 
2234./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐221998. 9‐15 lap. 
Grünwald Henrikné sz. Weisz Lenke izr. nagybereznai lakos ref. alá helyezése, 
mert 22 libából szappant főzött és zugban akarta árusítani. Az iratok között 
egy másolati kiáltvány, amelyben a miniszterelnök lemondását szorgalmazzák 
– 1937‐ben. 
 
2235./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222011. 16‐18 lap. 
Ickovics Zelmanné sz. Herskovics Gizella izr. gányai lakos ref. alá helyezése, 
mert a lisztet jegy nélkül a hatósági árnál drágábban, 2 pengőért árulta. 
 
2236./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222123. 21‐27 lap. 
Kohn Ábrahámné sz. Krausz Gizella izr. ungvári cukrász ref. alá helyezése 
cukorvásárlási ügylet miatt. 
 
2237./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222041. 29‐35 lap. 
Müller Róza izr. diószegi lakos ref. alá helyezése, mert 3 zsidó gyereket 
rejtegett Nagy Jenőné házában. 
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2238./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222059. 40‐41 lap. 
Rózner Miklós izr. bikszádi lakos internálása, mert denaturált szeszt és 
dohányt árusított. 
 
2239./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222066. 46‐49 lap. 
Steiner Sámuel izr. napszámos, ungvári lakos ref. alá helyezése cukorvásárlás 
miatt. 
 
2240./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222071. 50‐53 lap. 
Schönfeld Chaim izr. foglalkozás nélküli, munkácsi lakos ref. alá helyezése – 
ipar engedély nélküli lánckereskedelem folytatása miatt. 
 
2241./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222141. 75‐80 lap. 
Auspitcz Ábrahám (Encseli) izr. nyírbátori lakos ref. alá helyezése, mert 
iparigazolvány nélkül marha kereskedést folytatott. 
 
2242./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222157. 84‐103 lap. 
Bicskei Károly cigányzenész, komárvárosi, jelenleg keszthelyi lakos internálása 
közmunka megtagadása miatt. 
 
2243./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222170. 105. lap. 
Einhorn Májer gányai lakos ref. alá helyezése, mert a beszolgáltatási 
kötelezettség alá eső nyersbőr készletét nem jelentette be. 
 
2244./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222176. 106‐111 lap. 
Fógel Lázár Márton izr. fuvaros, nagybocskói lakos ref. alá helyezése – 
gazdasági életre káros tevékenysége miatt. 
 
2245./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222285. 139‐163 lap. 
Zelmánovits Manó izr. nagybereznai lakos, napszámos ref. megszüntetése. 
 
2246./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222302. 164‐167 lap. 
Berger Lili izr. napszámos, nagyváradi lakos ref. alá helyezése, keresetszerű 
titkos kéjelgés miatt. 
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2247./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222319. 175‐177 lap. 
Kálmán Mór izr. kereskedő, budapesti lakos ref. alá helyezése, illegális 
eredetű fonalat vásárolt Lichtenstein Dávidtól. 
 
2248./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222320. 178‐180 lap. 
Kahán Sándor izr. művezető, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert a 
Hungária fürdő medencéjében ismeretlen férfival fajtalankodott. 
 
2249./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222337. 204‐205 lap. 
Lőwi Mihály izr. órástanuló, budapesti lakos ref. alá helyezése, meert több 
társával keresztény férfiakat támadott meg és fajgyalázás büntettét is 
elkövette. 
 
2250./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222342.(?) 208. lap. 
Lőwi Mihály izr. budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
2251./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222346. 213‐216 lap. 
Nádler Jenőné sz. Stark Ilona izr. budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
albérletet adott az országba érkezett külhonos Feigenbaum Endrének. 
 
2252./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222350. 217‐223 lap. 
Oberlander Rudolf izr. ügynök, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2253./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222451. 236‐239 lap. 
Katz Lipót izr. alkalmi munkás, budapesti lakos internálása bünöző volta 
miatt. 
 
2254./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222456. 242‐244 lap. 
Lebovics Dezső izr. napszámos, lakás nélküli, internálása – közveszélyes 
munkakerülése miatt. 
 
2255./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222458. 245. lap. 
Lichtenstein Dávid internálása. 
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2256./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222548. 309‐312 lap. 
Klein Géza izr. szobafestő balassagyarmati lakos inzetnálása – honvédség és 
állam elleni izgatás miatt. 
 
2257./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222571. 354‐356 lap. 
Reismann Rubin izr. zsák‐kereskedő sátoraljaújhelyi lakos ref. megszüntetése. 
 
2258./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222578. 358‐378 lap. 
Simonovics Miklós izr. kereskedősegéd, nagyváradi lakos internálása, majd 
ref. alá helyezése valótlan hír terjesztése miatt. 
 
2259./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222591. 383‐384 lap. 
Vadkeri zsigmond izr. soltvadkerti lakos ref. alá helyezése – élelmiszer 
cikkeket a hatósági árnál jóval magasabb áron vásárolt. 
 
2260./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222736. 401‐415 lap. 
Rósenthal Ferdinánd izr. fuvaros, kőrösmezői lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése – bűnpártolás miatti fogház büntetése után. 
 
2261./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222851. 437‐447 lap. 
Spiegel Mayerr izr. ungvári lakos, napszámos ref. megszüntetése. 
 
2262./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222911. 467‐473 lap. 
Dávidovics Emánuel izr. rahói lakos ref. alá helyezése – pánik keltésre 
alkalmas hírek terjesztése miatt. 
 
2263./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222951. 510‐513 lap. 
Kallus Izidor izr. földműves felsőviznicei lakos ref. alá helyezése, gazdasági 
életre káros tevékenysége miatt. 
 
2264./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222973. 522‐536 lap. 
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Mermelstein Herman izr. mészáros tanonc (napszámos), sztrabicsói lakos 
internálása, majd ref. alá helyezése – gazdasági életre káros, politikai, 
közbiztonsági és nemzethűség szempontjából megbizhatatlan. 
 
2265./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐222994. 560‐572 lap. 
Schwartz Ferenc izr. állatkereskedő, gyóni lakos ref. felfüggesztése, mert 
munkaszolgálatra bevonult. 
 
2266./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐223097. 644‐647 lap. 
Deutsch József izr. grafikus, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
kenyérjegy hamisítás miatt bűnvádi eljárás indult ellene. 
 
2267./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐223117. 660‐663 lap. 
Kemény Tiborné sz. Krausz Mária izr. budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
az országban jogtalanul tartózkodó külhonosnak szállást adott. 
 
2268./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐223121. 668‐670 lap. 
Kornai József izr. pénzkölcsön közvetítő, budapesti lakos ref. alá helyezése 
csalások elkövetése miatt. 
 
2269./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐223129. 688‐692 lap. 
Löbovics Györgyné sz. Ohrenstein Katalin izr. budapesti lakos ref. alá 
helyezése, mert hamisított édesítőszert hozott forgalomba. 
 
2270./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐223131. 693‐695/a lap. 
Lusztig Nándor izr. ékszerész ref. alá helyezése, mert munkakerülő életmódot 
folytatott. 
 
2271./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐223133. 696‐698 lap. 
Markovics László izr. cipész, budapesti lakos ref. alá helyezése, munkahelyén 
tett kijelentései miatt. 
 
2272./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐223155. 737‐739 lap. 
Pongrácz Mária izr. fényképészsegéd, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
Békepárt aláírású, kommunista felhívást vett át és erről a hatóságot nem 
értesítette. 
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2273./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐223216. 801‐802 lap. 
Eisdarfer Zsigmond izr. ingatlan ügynök, budapesti lakos ref. alá helyezése, 
mert az országban jogtalanul tartózkodó unokahúgát bujkálásában segítette. 
 
2274./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐223277. 837‐843 lap. 
Mittner Andrásné sz. Scheibel Rozália izr. gyári munkásnő, budapesti lakos 
ref. megszüntetése. 
 
2275./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐223291. 844‐849 lap. 
Pollák dávid izr. pincér, lakás nélküli internálásának felülvizsgálata. 
 
2276./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐223304. 851‐856 lap. 
Schönberger Ignác izr. cipészmester, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
bernfeld Hugó és felesége, szlovák zsidók részére lakásában szállást adott. 
 
2277./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐223324. 864‐866 lap. 
Weisz Emil izr. ügynök, budapesti lakos ref. alá helyezése árdrágítás miatt. 
 
2278./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐223409. 872‐885 lap. 
Léderer Károly Kálmán izr. topolyai lakos ref. alá helyezése, mert a közrendre 
veszélyes. 
 
2279./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐223472. 902‐904 lap. 
Fruchter Éliás Dávid Lázár izr. felsővisói lakos internálása árdrágítás és 
közellátás veszélyeztetése miatt. 
 
2280./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐223478. 905‐914 lap. 
Gartler adolf izr. bőrkereskedő verbélyi lakos ref. alá helyezése – az országba 
beszivárgott külhonos zsidóknak élelmiszert küldött. 
 
2281./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943223694. 930‐933 lap. 
Weiner Chajem izr. kereskedő, máramarosszigeti lakos ref. alá helyezése, 
árdrágító visszaélés miatt letöltött ítélete után. 
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2282./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐szám nélkül, a továbbiakban sz. 
n. 1008‐1009 lap. 
Braun Pál izr. kereskedő pécsi lakos ref. alá helyezése. 
 
2283./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1014. lap. 
11450/1944. BM VII. res a Magyarországon tartózkodó kölföldi 
állampolgárságú és hontalan zsidók tartózkodási ügyének ujabb rendezése. 
 
2284./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1016. lap. 
Gotteszman jenő izr. földműves, nagylucskai lakos ref. alá helyezése – 
iparengedélyének megvonása után árukészletét nem jelentette be, így 
elvonta a fogyaszó közönség elől. 
 
2285./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. (196391.) 1044‐1048 lap. 
Engelman Dezső izr. pácini lakos internálása, szlovákiai idegenek rejtegetése 
miatt. 
 
2286./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. (200001.) 1049/a‐1054 
lap. 
GuttmannSamuné sz. Weiszhausz Rózsi (Rézi) izr. munkácsi lakos ref. alá 
helyezése valótlan hírek terjesztése miatt. 
 
2287./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. (200957.) 1067‐1073 lap. 
Grünstein Vilmosné sz. Katz Máli izr. oroszvégi lakos ref. alá heéyezése, mert 
az országhatárt tiltott módon átlépő külhonos rejtegetésében részt vett. 
 
2288./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. (202709.) 1074‐1075 lap. 
Mitleider Zoltán izr. lakatossegád minkolci lakos ref. felfüggesztése, mert 
mnukaszolgálatra orosz területre bevonult. 
 
2289./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1089‐1100 lap. 
Neubauer György izr. budapesti lakos kereskedősegéd internálása, mert 
Csepel községben iparjogosítvány nélkül házról‐házra járva szövetet árusított. 
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2290./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1110‐1114 lap. 
Kövesi Kohn Imre izr. üvegcsiszoló, budapesti lakos internálása, előtte 7 
esetben börtönben ült. 
 
2291./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1132‐1139 lap. 
Szántó (Schlésinger) István izr. kolozsvári lakos kitiltásának és ref. 
megszüntetése. 
 
2293./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1140‐1153 lap. 
Hirsch Mórné sz. Beinhorn Bella izr. munkácsi lakos fogházbüntetés után 
internálása, majd ref. megszüntetése, mert a német katonai hatóságok az 
ország határán túl, ismeretelen helyre szállították 1944. május hónapban. 
 
2294./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1157‐1174 lap. 
Jakóber Izsák izr. kereskedő, munkácsi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2295./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1205‐1214 lap. 
Schnitzer Lajos izr. fakereskedelmi tisztviselő miskolci lakos internálása, majd 
ref. alá helyezése. 
 
2296./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1215‐1217 lap. 
Achrelrad Simon izr. fakereskedő marosvásárhelyi lakos ref. alá helyezése. 
 
2297./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1236‐1250 lap. 
Halpert Salamon izr. munkácsi házaló ref. megszüntetése, mert a német 
hatóságok az ország határon túl, ismeretlen helyre szállították, 1944. május 
hónapban. 
 
2298./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1263‐1286 lap. 
Sztrulovics Sztrul izr. napszámos, szeklencei lakos ref. megszüntetése. 
 
2299./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1287‐1303 lap. 
Müller Antal izr. kereskedő, máramarosszigeti lakos ref. alá helyezése 
árdrágítás miatt. 
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2300./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1304‐1305 lap. 
Goldstein salamon izr. rabbi titkár munkácsi lakos ref. alá helyezése a magyar 
nemzet megbecsülése ellen irányuló vétségek miatt. 
 
2301./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1316‐1320 lap. 
Gertner István izr. lakatosmester, egri lakos, munkaszolgálatból visszatérrten 
ref. folytatására jelentkezett. 
 
2302./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1321‐1330 lap. 
Feig ferenc volt községi irnok, középapsai lakos kitiltása, internálása, majd ref. 
alá helyezése, mert zsidók részére kiváltott okmányokkal a Szlovákiából 
beszivárgó zsidókat segítette. 
 
2303./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1358‐1361 lap. 
Friedman Ignác izr. iparvasúti felvigyázó, hosszúmezői lakos ref. alá 
helyezése. 
 
2304./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1372‐1373 lap. 
Jakober N. Nándor kereskedő, munkácsi lakos kérelme ref. alóli 
felmentésére. 
 
2305./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1423. lap. 
László Bálint izr. mészáros mester ref. alá helyezése, mert a gazdasági életre 
veszélyes. 
 
2306./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1437‐1442 lap. 
Ötvös József és felesége Vas Irma cigányok internálása ill. ref. alá helyezésük, 
Orbán M. András kibédi lakos feljelentése alapján. 
 
2307./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1458. lap. 
Dr. Geiringer Jánosné sz. Deutsch Irén izr. bajai lakos ref. alá helyezése. 
 
2308./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1459. lap. 
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Meiszter Ferenc izr. foglalkozás nélküli borgóprundi lakos internálása, majd 
ref. alá helyezése. 
 
2309./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1467‐1468 lap. 
Kohn Dávid kérelme ref. alóli felmentésére. 
 
2310./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1474‐1475 lap. 
Baum Hers izr. cipész újbocskói lakos ref. alá helyezése. 
 
2311./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3927. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1943‐sz. n. 1479‐1483 lap. 
Frank Jenő gazdálkodó, arnóti lakos, garanyi internált ‐ ügyvéd által írott 
kérelme felmentése érdekében. 
 
2312./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3928. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160020. 56‐80 lap. 
Dr. Freiberger János izr. orvos, mélykuti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert letelepedése óta nőtt vetélések száma. 
 
2313./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3928. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐16021. 81‐89 lap. 
Feintuck Béla izr. kereskedő, técsői lakos ref. megszüntetése. 
 
2314./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3928. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160029. 117‐127 lap. 
Gottesmann Kálmán izr. magánhivatalnok, budapesti lakos internálása, mert 
APFELGRÜN József német honos zsidó részére hamis néven munkakönyvet 
váltott ki és magyar honosként , álnéven történt bejelentését elősegítette. 
 
2315./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3928. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160033. 158‐172 lap. 
Grüngold Ferenc izr. csáktornyai lakos internálása, majd ref. alá helyezése – 
közrendre, közbiztonságra, közélelmezésre káros tevékenysége miatt. 
 
2316./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3928. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160050. 277‐285 lap. 
Jager Belle izr. varrónő, budapesti lakos internálása, mert a KEOKH 
alkalmazásában álló Komáromi Ferenc dijnokot pénzzel és természetbeni 
szolgáltatásokkal rávettehivatali iratok megismertetésére és tartózkodási‐, 
lakhatási engedélyek szerzésére. 
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2317./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3928. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160063. 352‐374 lap. 
Klein Fülöp izr. tasnáddorbói lakos ref. alá helyezése, mert mint hatóságilag 
kijelölt szappankereskedő a részére érkezett szappant zugkereskedelemben 
értékesítette. 
 
2318./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3928. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160096. 557‐567 lap. 
Pressburger Ernőné sz. Szenes Magdolna szabadkai lakost kommunista 
szervezkedés miatt 5 év fegyházra ítélték, majd betegsége miatt felbe 
szakították és az idő alatt, ref. aláhelyezték. 
 
2319./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3928. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160102. 587‐597 lap. 
Reizman Sámuel izr. géresi lakos internálása, majd ref. alá helyezése, mert 
leszerelése érdekében kérvény akáírására mozgósította a falu lakosságát. 
 
2320./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3928. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160104. 599‐620 lap. 
Rózenberg Jenő (Jakab) izr. kereskedő, tasnádi lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert mintnem kijelölt szappankereskedő zugkereskedelemben 
szappant árult. Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) 
priorálási ügyek. 
 
2321./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3928. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160105. 622‐625 lap. 
Schenk Egon izr. tanuló, újvidéki lakos, hűtlenség vádja miatt 3 év 
fogházbüntetésre ítélték ezt követően ref. aláhelyezték. 
 
2322./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3928. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160109. 674‐685 lap. 
Schuller József izr. lókereskedő, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert többszörösen büntettet előéletű bünöző. 
 
2323./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3928. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160126. 750‐762 lap. 
Unterberger Ede izr. bádogosmester, maroshévízi lakos ref. megszüntetése, 
mert a német parancsnokság 1944. június hó folyamán az ország területéről 
végleg elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 15. 
 
2324./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3928. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160128. 763‐776 lap. 
Ungár Albert izr. nemesradnóti lakos, napszámos ref. megszüntetése. 
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2325./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3928. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160132. 793‐800 lap. 
Weisz Ignácné sz. Washtenheim Helén izr. beregszászi lakos internálása – bőr 
100% árdrágítással történő árusítása miatt. 
 
2326./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3928. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160133. 802‐823 lap. 
Weisz Pál izr. selyemszövő, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése politikai magatartása miatt. 
 
2327./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3928. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160157. 853‐873 lap. 
Dr. Kálnai László izr. gyakorló ügyvéd, budapesti lakos internálása, mert 
mások munkaszolgálat alóli kiszabadítása érdekében ténykedett. 
 
2328./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3928. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160164. 936‐938 lap. 
Bál Mórné sz. Turtentaub Ilona izr. szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése, 
mert bujkáló, katonai kötelezettség alól kivonni szándékozó zsidóknak szállást 
adott. 
 
2329./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3929. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160181. 1‐5 lap. 
Eisner Márton izr. gyertyakészítő, szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése, 
mert a szilvaízt magasabb áron akarta eladni. 
 
2330./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3929. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160183. 27‐35 lap. 
Fleischer Rudolf izr. papírkereskedő, érsekújvári lakos ref. megszüntetése 
1943. dec. 30‐án. A ref. oka az volt, hogy 1943‐ban Kunstadter Ruth szlovák 
zsidót egy napig lakásán tartotta, majd Budapestre vitte fel a zsidó pártfogó 
irodára. Az 1944. aug. 27‐i dátúmú irat szerint Budapestre távozott. 
 
2331./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3929. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160290. 964‐968 lap. 
Dalmát (Deutsch) Endre izr. magántisztviselő, budapesti lakos ref. 
megszüntetése. 
 
2332./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160312. 71‐85 lap. 
Kohn Sámuel izr. férfi szabósegéd abaújszántói lakos ref. alá helyezése 
csavargás, koldulás miatt. 
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2333./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160314. 93‐103 lap. 
Dr. Komlós Béla (Klein Barach) izr. orvos nagypeleskei lakos internálása 
valótlan hír terjesztése miatt. 
 
2334./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160317. 113‐128 lap. 
Lakatos Kálmánné sz. Rafa Mária cigány győri lakos internálása, 2 év 3 
hónapos fogház büntetése után. 
 
2335./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160345. 163‐173 lap. 
Traub Ferenc izr. nyelv‐oktató, zombori lakos internálása. Majd ref. alá 
helyezése valótlan hír koholása és terjesztése miatt. 
 
2336./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160352. 191‐202 lap. 
Winter Ignác izr. pincér, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2337./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186073.(?) 214‐216 lap. 
Hudzina József r.kat kórházi portás, ungvári lakos ref. alá helyezése, mert Sajó 
Ábrahám zsidót pénzért Budapestre szöktette. 
 
2338./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160387. 243‐258 lap. 
Bandel Ábrahám izr. szűcs, rahói lakos internálása, majd ref. alá helyezése – 
külföldi zsidók becsempészése miatt. 
 
2339./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160403. lap. 302‐312 lap. 
Dávidovics Berkóné sz. Engelman Lenke izr. huszti lakos ref. alá helyezése, 
mert engedély nélkül, drágán szappant árusított. 
 
2340./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160407. 313‐332 lap. 
Ebenspanger Ernő r. kat muraszombati lakos ref. alá helyezése, mert két 
alkalommal résztvett zsidónők szöktetésében. 
 
2341./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160423. 389‐390 lap. 
Fried Pál Béla párkányi lakos ref. felfüggesztése, mert munkaszolgálatra 
bevonult. 
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2342./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160432. 406‐425 lap. 
Guttmann Manó izr. kereskedő, szolyvai lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert unokája Magyarországra szökését segítette. 
 
2343./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160448. 473‐488 lap. 
Józsa Izidor izr. bolyi lakos internálása, mert a közrendre, köznyugalomra 
veszélyes. 
 
2344./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160451. 489‐508 lap. 
Kratz Herman izr. napszámos huszti lakos ref. alá helyezése, mert 
Szlovákiából átjött Rimer Ábrahám zsidónak átadta saját illetőségi 
bizonyítnyát, ezzel elősegítette, hogy Rimer a budapesti Magdolna utcai 
zsidótáborból kiszabaduljon és Magyarországon tartózkodjék. 
 
2345./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160465. 561‐581 lap. 
Léderer Ignác izr. dunaszerdahelyi lakos ref. megszüntetése. 
 
2346./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160482. 746‐752 lap. 
Patyipa Mihály izr. cipész viski lakos ref. megszüntetése. 
 
2347./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160626. 773‐776 lap. 
Özv. Weiszberger Vilmosné sz. Arnstein Rebeka (izr.) királyhelmeci lakos 
intrenálása elleni fellebbezése. 
 
2348./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160828. 869‐875 lap. 
Dénes Deutsch Imre izr. magánzó, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
2349./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160830. 885‐893 lap. 
Dudok András nazarénus napszámos, dunagálosi lakos ref. megszüntetése. 
 
2350./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160834. 905‐907 lap. 
Fleischer Lászlón ész. Halm Cecilia izr. budpesti lakos ref. alá helyezése. 
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2351./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160837. 929‐933 lap. 
Fux Blanka izr. dombói lakos ref. alá helyezése, majd megszüntetése, mert a 
técsői gettóból külföldi munkaszolgálatra szállították. Az irat dátuma: 1944. 
szept. 6. 
 
2352./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3930. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160845. 993‐997 lap. 
Halász László izr. magántisztviselő, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2353./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160863. 75‐76 lap. 
Kolompár István Milus cigány napszámos, bocföldei lakos ref. alá helyezése, a 
közrendre, közbiztonságra aggályos. 
 
2354./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160868. 85‐87 lap. 
Landau Lajos izr. napszámos, szentmihálykörtvélyesi lakos ref. felfüggesztése, 
mert katonai munkaszolgálatra bevonult. 
 
2355./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160886. 155‐167 lap. 
Perl Wolf Hers izr. tímár, nagybocskói lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert 21 marhabőrt lakásán rejtett el. 
 
2356./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160888. 175‐182 lap. 
PollnerJános református, géplakatos segéd, budapesti lakos internálása. 
Résztvett a Deák György és társai által kezdeményezett kommunista 
mozgalomban, a vsav szakszervezetben kommunista szellemű előadásokat 
tartott, amelyek az államhatalom, rendfenntartó közegek és a vallás ellen 
irányultak. 
 
2357./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160895. 201‐208 lap. 
Rechnitzer László izr. műszerész, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése – zárolt cikkek zugforgalomban való értékasítése miatt. 
 
2358./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160897. 210‐214 lap. 
Sraka János nazarénus, napszámos, kiszácsi lakos ref. alá helyezése. 
 
2359./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160899. 226‐232 lap. 
Scheiber jenő izr. péksegéd, kispesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
2360./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160902. 248‐254 lap. 
Schwimmer Vilmosné sz. Silberman Rózi izr. munkácsi lakos ref. 
megszüntetése, mert a német katonai hatóságok az ország határán túlra, 
májusban elszállították – az irat dátuma 1944. jún. 24. 
 
2361./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160951. 369‐376 lap. 
Kormos Pál izr. kávéfőző, budapesti lakos internálása – zsarolás kísérlete 
miatt bűnvádi eljárás alatt állt. 
 
2362./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160959. 384‐394 lap. 
Brill Nándor izr. kereskedő, budapesti lakos internálása, zug arany ügyletek 
bonyolítása miatt. 
 
2363./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160964. 440‐445 lap. 
Deutsch Juda izr. szeklencei lakos internálása csavargó, munkakerülő 
életmódja miatt. 
 
2364./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160966. 446‐454 lap. 
Faltinszky Péter felekezeten kivüli, famunkás, rahói lakos internálásának 
megszüntetése, mert katonai munkaszolgálatra bevonult. 
 
2365./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944160967. 455‐471 lap. 
Fischer József izr. nyodászsegéd, szabadkai lakos internálása, kommunista 
bűncselekmény miatt. 
 
2366./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160968. 472‐485 lap. 
Friedman Izsák izr. napszámos, rahói lakos internálása, mert a zsidók 
visszaszivárgása ügyében tudomására jutott bűnügyet nem hozta a hatóság 
tudomására. 
 
2367./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160970. 486‐490 lap. 
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Gellei Gyula izr. szabósegéd, budapesti lakos internálása orgazdaság gyanúja 
miatt. 
 
2368./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160973. 507‐528 lap. 
Groszmann János izr. fűszerkereskedő, polgári lakos ref. meghosszabbítása, 
mert nemzetvédelmi és politikai szempontból megbizhatatlan. 
 
2369./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160974. 529‐535 lap. 
Grünberger Bella izr. frigyesfalvai lakos ref. alá helyezése, mert a hatósági 
árnál drágábban árulta a denaturált szeszt. 
 
2370./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160975. 536‐542 lap. 
Özv. Grünberger Vilmosné sz. Mermelstein Frida izr. ref. alá helyezése, mert a 
hatósági árnál drágábban árulta a denaturált szeszt. 
 
2371./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160979.. 552‐558 lap. 
Hoer Jakabné sz. Jakubovics Pepi izr. maszárfalvai lakos ref. alá helyezése, árú 
rejtegetése miatt. 
 
2372./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160986. 559‐579 lap. 
Dr. Kallós Nándor izr. ügyvéd, budapesti lakos internálása, mert min t a 
Szemere Sándorné tápiószecsői gazdaságának vezetője annak leromlott 
állapotáért felelős. 
 
2373./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160987. 580‐587 lap. 
Katona János nazarénus, napszámos, bajmoki lakos ref. alá helyezése. 
 
2374./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160991. 588‐602 lap. 
Quittner Ármin izr. volt malomigazgató, verebélyi lakos ref. alá helyezése, 
mert a Magyarországra szökött Grósz Jenő zsidót átmeneteileg lakásába 
befogadta. 
 
2375./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160997. 615‐620 lap. 
Kulka Sándor református (kikeresztelkedett izr.) magánzó, szenci lakos ref. alá 
heéyezése, mert dr. Lenberger Béla szlovák, pozsinyi lakos részére 
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ismeretelen tartalmú levelet csempészett át és ezzel az esetleges zsidó 
beszivárgást elősegítette. 
 
2376./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐160999. 622‐629 lap. 
Laufer Herman izr. magánzó, jókai lakos ref. alá helyezése, mert szlovák 
zsidókat rejtegett lakásán. 
 
2377./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161010. 684‐699 lap. 
Reisner Bernát Béla izr. mezőberényi lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése – árdrágító visszaélés, áruelvonás miatt. 
 
2378./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161017. 700‐723 lap. 
Stern Dániel izr. kisvárdai lakois internálása, mert hamis anyakönyvi 
kivonatok kiállítáaára akarta rávenni a kisvárdai jegyzőgyakornokot. 
 
2379./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161018. 724‐740 lap. 
Schwimmer Jakab izr. gazdálkodó, ilosvai lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése élelmiszer halmozás miatt. 
 
2380./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161036. 795‐818 lap. 
Weisz Lipót izr. földműves ungvári lakos ref. megszüntetése, mert az ország 
területéről eltávolították, az irat dátuma 1944. jún. 26.  
 
2381./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161037. 819‐855 lap. 
Weisz Bernát Béla izr. magánzó, szenci lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert az országba becsempészett külföldi zsidók továbbjutását 
elősegítette. 
 
2382./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3931. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161084. 1036‐1039 lap. 
Lánger György izr. csáktornyai lakos internálásának megszüntetése, mert 
Csáktornya területéről az összes zsidót ismeretlen helyre kitelepítették. Az 
irat dátuma 1944. aug. 22. 
 
2383./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161307. 34‐47 lap. 
Darcsi Béni felekezeten kivüli napszámos, beregrákosi lakos internálása, majd 
ref. alá helyezése – Jehova tanui szekta tagja. 
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2384./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161314. 95‐111 lap. 
Garai Sándor izr. apátfalvai lakos internálása, majd ref. alá helyezése 
árdrágítás miatt. 
 
2385./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161317. 119‐124 lap. 
Golúb Györgyné sz. Virág Teréz nazarénus, nádaljai lakos ref. alá helyezése. 
 
2386./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161323. 158‐162 lap. 
Hasszender Helén izr. bökönyi lakos ref. alá helyezése, árdrágító visszaélés 
miatti ítéletének letöltése után. 
 
2387./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161349. 341‐374 lap. 
Markovits Sámuel izr. kakszentmártoni lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2388./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161350. 375. lap. 
Michel László hontalan, szentmihályuri lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2389./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161358. 405‐430 lap. 
Német(i) László izr. gépészmérnök, sepsiszentgyörgyi lakos internálása, majd 
ref. alá helyezése, mert a megszállás idején kommunista szervezkedésben 
vett részt. 
 
2390./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161362. 447‐449 lap. 
Pollák Lázár izr. kereskedő, máramarosszigeti lakos ref. megszüntetése, mert 
az ország területéről ekszállították – az irat dátuma 1944. jún. 22. 
 
2391./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944—161365. 462. lap. 
Rosenblatt Fischel nagybocskói lakos ref. megszüntetése. 
 
2392./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161367. 468‐487 lap. 
Schweitzer László izr. budapesti lakos internálása, majd ref. alá helyezése – 
idegen állampolgár rejtegetésének gyanúja miatt. 
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2393./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161368. 488‐496 lap. 
Schneider Jakab izr. nagylucskai lakos ref. alá helyezése árdrágítás miatt. Ref. 
megszüntetése, mert a munkácsi gyűjtőtáborból elszállították, az irat dátuma 
1944. jún. 5. 
 
2394./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161388. 585‐633 lap. 
Weisz Zsigmond izr. füzesabonyi lakos internálása, mert megbizhatatlan, 
államrendészeti szempontból káros tevékenysége és honvédelmi tekintetből 
a füzesabonyi vasútállomás mellett lakik(?). 
 
2395./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161389. 635‐637 lap. 
Weisz Ezra Izr. nagybocskói lakos ref. megszüntetése. 
 
2396./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161393. 638‐643 lap. 
Zelmanovics Mártonné sz. Dávidovics Frida izr. técsői lakos ref. 
megszüntetése. 
 
2397./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161433. 651‐672 lap. 
Basch Dávid izr. máramarosszigeti lakos internálása – galicíai beszivárgott 
zsidó rejtegetése miatt. 
 
2398./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161445. 743‐752 lap. 
Filke gyula cigány Szepsi‐i lakos internálásának megszüntetése. 
 
2399./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181451. 783‐787 lap. 
Goldstein Károlyné sz. Biber Erzsébet izr. tiszakarádi lakos ref. alá helyezése 
zugértékesítés miatt. 
 
2400./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161452. 788‐793 lap. 
Dr. Goldglancz Jenő izr. krasznabéltelki lakos ref. alá helyezése, mert 70 kg 
búzát a beszolgáltatás elől elrejtett. 
 
2401./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161464. 860‐886 lap. 
Kardos Sándor izr. gyöngyösi lakos ref. felülvizsgálata. 
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2402./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161467. 887‐907 lap. 
Klein Adolfné sz. Scmidt Ilona izr. miskolci lakos internálása, mert lopásból 
szármató kenyérjegyet vásárolt és azt árisította. 
 
2403./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161468. 908‐913 lap. 
Klein Mórné sz. Goldstein Karolina izr. tiszakarádi lakos ref. alá helyezése 
textiláruk zugértékesítése miatt. 
 
2404./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161469. 914‐926 lap. 
Klein Miksa izr. metsző, balassagyarmati lakos ref. alá helyezése – tiltott 
koldulás, közveszélyes munkakerülés és csavargás miatt. 
 
2405./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161482. 990‐1001 lap. 
Lengyel László izr. hentes és mészáros, csillaghegyi lakos internálása, mert a 
marhahúst drágábban árusította. 
 
2406./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161488. 1019‐1037 lap. 
Márkus László izr. fóti lakos ref. alá helyezése. 
 
2407./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161494. 1054‐1064 lap. 
Pick Jenő izr. abonyi lakos, lóalkusz internálása kijelentései miatt. 
 
2408./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161497. 1065‐1072 lap. 
Raffael Mária cigány, szabadszállási lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
2409./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161498. 1073‐1078 lap. 
Reizmann Jenőn ész. Klein Erzsébet izr. tiszakarádi lakos ref. alá helyezése 
textiláruk zugárusítása miatt. 
 
2410./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161680. 1106‐1110 lap. 
Klein Józsefné sz. Braun Tilda izr. gödényházai lakos ref. alá helyezése – tiltott 
haszonszerzés miatt. 
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2411./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161681. 1111‐1122 lap. 
Klein jenőné sz. Fogel Mária izr. újfehértói lakos internálása árdrágító 
visszaélés miatt. 
 
2412./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161682. 1123‐1128 lap. 
Kolompár Lajos makói lakos, üstfoltozó, analfabéta ref. alá helyezése. 
 
2413./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161684. 1135‐1165 lap. 
Özv. Kohn Sámuelné sz. Weisz Hermina izr. nagyváradi lakos internálásának 
felülvizsgálata. 
 
2414./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161690. 1166‐1188 lap. 
Lakatos Teréz cigány szabadkai lakos internálása, majd ref.alá helyezése. 
 
2415./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161691. 1189‐1194 lap. 
László Bálintné sz. Fell Ilona izr. szolnoki lakos ref. alá helyezése, árdrágító 
visszaélést követő büntetése után. 
 
2416./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3932. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161693. 1195‐1200 lap. 
László Bálint izr. szolnoki lakos ref. alá helyezése, árdrágító visszaélést követő 
büntetése után. 
 
2417./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161701. 0‐6 lap. 
Nagy Sándorné sz. Varga Erzsébet adventista, makói lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2418./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161706. 37‐53 lap. 
Perlmutter Izsák izr. makói lakos, hagymakereskedő ref. alá helyezése ár 
túllépés vétsége miatt. 
 
2419./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161714. 77‐81 lap. 
Rósenthal Ferdinánd izr. fuvaros, kőrösmezői lakos ref. felfüggesztése, mert a 
mátészalkai gyűjtőtáborba elszállították. Az irat dátuma 1944.júl. 9. 
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2420./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161722. 107‐111 lap. 
Schwimmer Lajos izr. napszámos, munkácsi lakos ref. alá helyezése, lopás 
miatti fogház büntetésének letöltése után. 
 
2421./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161723. 112‐117 lap. 
Steinberg Herman izr. felsővereckei lakos internálásának megszüntetése, 
mert a garanyi kisegítő toloncház vezetőjének értesítése szerint, 1944. máj. 
19‐én németországi munkaszolgálatra, az országból való kiszállítás végett 
Sátoraljaújhelyre vitték. 
Az irat dátuma 1944. aug. 2. 
 
2422./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161746. 161‐173 lap. 
Weisz Salamon izr. felsővereckei lakos internálásának megszüntetése – lásd 
mint az előbbi. Az irat irat dátuma 1944. júl. 27. 
 
2423./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161758. 184‐196 lap. 
Vadnai (Weisz) László izr. (református) autószerelő segéd, budapesti lakos 
internálása, majd ref. alá helyezése, mert zugirászattal, kijárással foglalkozott. 
 
2424./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161767. 208‐214 lap. 
Amsel József izr. Koma Egylet rabbija, sátoraljaújhelyi lakos internálása, 
kitiltása, mert az állam belső rendje és biztonsága, nemzetközi érdeke 
szempontjából káros magatartása. 
 
2425./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161776. 264‐271 lap. 
Bogdán János cigány, türjei lakos ref. alá helyezése megrögzött 
munkakerülése miatt. 
 
2426./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161786. 318‐331 lap. 
Forgács Angela (Róka) cigány zalaegerszegi lakos ref. alá helyezése. 
 
2427./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161787. 332‐336 lap. 
Fux József izr. napszámps, técsői lakos ref. alá helyezése, cukorjegyet pénzért 
vásárolt. 
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2428./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161790. 343‐354 lap. 
Grósz Fülöp izr. nógrádi lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
2429./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161792. 361‐385 lap. 
Grünberg Ignác izr. dunaszerdahelyi lakos internálása, majd ref. 
megszüntetése. 
 

REEL 10 
 
2430./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161793. 386‐395 lap. 
Hauer Róth Mór izr. kereskedő, beregszászi lakos internálása, majd ref. 
megszüntetése, mert a német parancsnokság az ország területéről 
elszállította. Az irat átuma 1944. júl. 10.  
 
2431./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161800. 398‐400 lap. 
Jakóber Náthán Nándor ref. felülvizsgálata. 
 
2432./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161807. 401‐405 lap. 
Dr. Klein Mór izr. volt ügyvéd mezőkövesdi lakos internálása, a sárvári 
kisegítő toloncházból máj. 19‐én a német katonaság, németországi munkára 
elszállított. Az irat dátuma 1944. okt. 4. 
 
2433./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161808. 406‐414 lap. 
Klein Samu izr. mészárossegéd, zalaegerszegi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2434./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161809. 415‐455 lap. 
Klein Márton izr. cipész polgári lakos ref. meghosszabbítása árdrágító 
visszaélés miatt. 
 
2435./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161816. 500‐506 lap. 
Kurucik Mihály földműves, medvegyóci lakos internálása, a Jehova Isten tanúi 
szekta hívője, katonai kötelezettségének nem tesz eleget. 
 
2436./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161938. 570‐582 lap.  
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Rimer (Riemer) Miksa izr, ékszerkereskedő, budapesti lakos internálása, majd 
ref. alá helyezése tiltott arany és ékszer üzlettel való foglalkozása miatt. 
 
2437./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161941. 583‐603 lap. 
Salamon Jenő izr. kertészsegéd, kassai lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. A németek kitelepítették ezért ref. megszüntetése‐ az irat dátuma 
1944. júl. 14. 
 
2438./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161942. 604‐614 lap. 
Stern Miklós izr. kereskedő, pápai lakos ref. felfüggesztése, mert 
munkaszolgálatra bevonult – az irat dátuma 1944. jún. 19. 
 
2439./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161949. 642‐660 lap. 
Sztojka Mátyás cigány foglalkozás nélküli, szenci lakos internálása, majd ref. 
alá helyezése. 
 
2440./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161950. 661‐684 lap. 
Sztojka Mátyásné sz. Sztojka Karolina cigány foglalkozás nélküli, szenci lakos 
internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
2441./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161976. 711‐724 lap. 
Adler Mátyás izr. dunaszerdahelyi nyomdász internálása szlovákiai 
beszivárgott zsidókat magyar okmányokkal látta el. 
 
2442./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944161977. 725‐732 lap. 
Balla Lászlón ész. Grünstein Margit izr. budapesti lakos internálása, majd ref. 
alá helyezése. 
 
2443./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161978. 733‐738 lap. 
Bergida Mór izr. napszámos, ókemencei lakos ref. megszüntetése. 
 
2444./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161984. 776‐782 lap. 
Dávidovics Bernátné sz Csernye Margit izr. petrovbisztrai lakos ref. 
megszüntetése. 
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2445./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐161999. 783. lap. 
Goldberger Fáni ref. megszüntetése. 
 
2446./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162127. 810‐823 lap. 
Dr.Guszmann Sándor izr. ügyvéd, monori lakos internálása kejelentései miatt. 
 
2447./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162152. 952‐963 lap. 
Kohn Irén izr. kereskedelmi alkalmazott, kassai lakos ref. megszüntetése – a 
német hatóságok az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
jún. 13. 
 
2448./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162153. 964‐876 lap. 
Kolompár Mária (Dudás Erzsébet) cigány várpalotai lakos internálása, csalás, 
lopás, koldulás, közveszélyes munkakerülés miatt. 
 
2449./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162161. 996‐1003 lap. 
Lakatos Karika Lajos ((Badó) cigány győri lakos internálása. 
 
2450./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162162. 1004‐1012 lap. 
Lakatos Kálmán (Zsömle) cigány győri lakos internálása. 
 
2451./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162163. 1013‐1018 lap. 
Lakatos István (Junics) cigány győri lakos internálása. 
 
2452./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162164. 1019‐1027 lap. 
Lakatos Kálmán (Kutya) cigány győri lakos internálása. 
 
2453./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet, (internálás) priorálási 
ügyek. 
3933. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162170. 1084‐1088 lap. 
Lichtblau Sámuelné sz. Tepper Mária izr. szűlésznő, miskolci lakos ref. 
megszüntetése, mert a német parancsnokság az ország területéről 
elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 15. 
 
2454./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162192. 89‐110 lap. 
Reinkopf Károly izr. MÁV intéző, miskolci lakos internálsa kijeéentései miatt, 
majd ref. megszüntetése. 
 
2455./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162193. 111‐116 lap. 
Rosenberg Gyula izr. Kunmadarasi lakos ref. megszüntetése. 
 
2456./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162194. 117‐131 lap. 
Schwartz Éliás izr. foglalkozás nélküli, munkácsi lakos internálása. Ref. 
felülvizsgálata, mert a német hatóságok az ország határán túl, ismeretlen 
területre szállították, az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
2457./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162195. 132‐136 lap. 
Schwarcz Jenő izr. volt kereskedő, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
2458./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162197. 139‐141 lap. 
Stern Sámuel izr. zsdenyovai lakos ref. megszüntetése, mert hadműveleti 
területen eltünt. 
 
2459./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162199. 142. lap. 
Sugár Manó izr. kereskedő, miskolci lakos ref. nyilvántartásból törölték, mert 
1943. okt. 31‐én meghalt. 
 
2460./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162207. 192‐200 lap. 
Tobinecz Lajosné sz. Fischer Róza izr. kiutasitási ügye. 
 
2461./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162212. 214‐241 lap. 
Vermes Józsefné sz. Kux Magdolna izr. budapesti lakos internálása, majd ref. 
alá helyezése, mert dr. Róth Miksa és Elter Miksa szlovák, magyarul nem 
beszélő, zsidókat lakásán rejtegette és hamis személyi adatokkal magyar 
állampolgároként jelentette be őket. 
 
2462./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162217. 257‐274 lap. 
Weiler Zoltán izr. vaskereskedő, munkácsi lakos internálása, ref. 
megszüntetése. 
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2463./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162218. 275‐294 lap. 
Wittmann Sámuel izr. ny.államvasúti tolatásvezető, ungvári lakos internálása, 
majd ref. alá helyezése cukor vásárlása éa magasabb áron továbbadása miatt. 
 
2464./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162248. 308‐313 lap. 
Bermann Márton izr. fűszerkereskedő, nyíregyházi lakos ref. alá helyezése, 
mert államrendészeti szempontból megbizhatatlan. 
 
2465./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162255. 332‐267 lap. 
Idős és ifj. Bisa Ferenc földművesek, bubuliskai lakosok, felekezetn kivüliek 
internálása, majd ref. alá helyezésük. 
 
2466./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162258. 374‐379 lap. 
Ferenczi Ferenc és 7 társa zalaudvari lakosok ref. alá helyezésük, mert a 
Jehova Isten tanúi szekta tagjai. 
 
2467./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162259. 380‐385 lap. 
Fried Ábrahám izr. kereskedő, szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése, mert 
300 kg cukrot feketén a Szamos tésztagyárnak adott el. 
 
2468./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162260. 386‐411 lap. 
Friedlander Sándor izr. mezőcsáti lakos internálása árdrágítás miatt. 
 
2469./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162261. 412‐433 lap. 
Friedmann Kálmán izr. cipészmester, nyíregyházi lakos ref. megszüntetése, 
mert a német katonai hatóságok Nyíregyháza területéről elszállították. Az irat 
dátuma 1944. jún. 30. 
 
2470./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162264. 441‐462 lap. 
Gottlieb Dezső izr. kereskedelmi alkalmazott ref. alá helyezése. A német 
hatóságok ismeretlen helyre szállították, előkerüléséig a ref.‐re vonatkozó 
iratait irattárban helyezik el. Az irat dátuma 1944. aug. 2. 
 
2471./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162268. 465‐479 lap. 
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Horváth Lajos izr. MÁV főtiszt, kisterenyei lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2472./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162274. 500‐504 lap. 
Joszipovics József izr. földműves, nagyszőllősi lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése árdrágítás miatt. 
 
2473./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162275. 505‐509 lap. 
Katz Zelman Zoltán izr. kereskedő, kassai lakos ref. alá helyezése árdrágítás 
miatt. 
 
2474./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162278. 518‐519 lap. 
Krausz József izr. magántisztviselő, kispesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2475./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162281. 532‐536 lap. 
Kertész Lili ág. ev. (izr.) magántisztviselő, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2476./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162284. 538‐557 lap.  
Kroó Emil izr. munkácsi lakos internálása, majd ref. alá helyezése, mert 
iparengedély nélkül textil és rövidárúval lánckereskedelmet folytatott. 
 
2477./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162285. 558‐562 lap. 
Kovács Gyuláné sz Friedmann (Fischmann) Borbála róm. kat. (izr.) nyíregyházi 
lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2478./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162291. 580‐610 lap. 
Özv. Nohumovics Ignácné sz. Perlmutter Éva izr. nyíregyházi lakos 
internálása. Ref. megszüntetése, mert a német hatóságok az ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
2479./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162311. 691‐697 lap. 
Slamovits Sámuel izr. maroshévizi lakos ref. megszüntetése, mert a 
szászrégeni gyűjtőtáborból ismeretlen helyre, az ország területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 10. 
 
2480./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162317. 703‐714 lap. 
Shőn Manóné sz. Stilmann Jolán izr. albérlőtartó, budapesti lakos internálása, 
majd ref. alá helyezése, mert Szlovákiából szökött zsidóknak szállást adott. 
 
2481./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162325. 747‐755 lap. 
Tauber Arnold izr. magántisztviselő, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2482./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162331. 767‐777 lap. 
A kisegítő toloncházakban elhelyezett őrizetesek részére élelmiszer behozatal 
engedélyeztetése. 
 
2483./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162376. 783‐796 lap. 
Engel Mihály izr. magánzó, verebélyi lakos ref. alá helyezése, mert Frommer 
Ágnes és Aliz Szlovákiából menekült rokonainak segítséger nyújtott az ország 
belsejébe való eljutásában. Ref. megszüntetése, mert a verebélyi gettóba, 
onnan Lévára, majd Kassára szállították, ahol a német szerveknek átadták. Az 
irat dátuma 1944. szept. 11. 
 
2484./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162425. 1058‐1069 lap. 
Haász Sámuel izr. kereskedősegéd, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
2485./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162426. 1070‐1093 lap. 
Özv. Herceg Móricné sz. Pisk Margit református (izr.) magánhivatalnok, 
budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
2486./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162434. 1102‐1110 lap. 
Kapolovics Lipót izr. utazó, nagyváradi lakos ref. alá helyezése. 
 
2487./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet. (internálás) priorálási 
ügyek. 
3934. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162438. 1118‐1125 lap. 
Klein Tibor izr. kifutó, nagyváradi laakos ref. alá helyezése – erre vonatkotó 
szabályokat megszegte, folytatta jegyüzérkedését. 
 

REEL 11 
 
2488./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162449. 13‐19 lap. 
Kolompár Jolán cigány, zalaegerszegi lakos ref. felülvizsgálata. 
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2489./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162454. 33‐41 lap. 
Lendvai Lőwi Lipót izr. budapesti lakos internálásának megszüntetése. 
 
2490./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162456. 49‐76 lap. 
Marmorstein Aladárné sz. Beck Irén izr. ref. felülvizsgálata. 
 
2491./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162481. 199‐203 lap. 
Rétfalvi Rosner Piroska izr. egyetemi hallgató, budapesti lakos politikai okok 
miatti ref. megszüntetése. 
 
2492./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162482. 204‐218 lap. 
Riegler Jenőné sz. Pollák Róza izr. budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2493./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162484. 219‐225 lap. 
Roth Árpádné sz. Totis Rózsi izr. budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2493./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162487. 226‐230 lap. 
Szamberg Henrik izr. nagyváradi lakos, napszámos internálása lopást követő 
büntetésének letöltése után. 
 
2495./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162947. 351‐364 lap. 
Bech Menyhért izr. gépkocsivezető, munkácsi lakos ref. megszüntetése, mert 
a német katonai hatóságok az ország területéről elszállították. 
 
2496./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162958. 379‐390 lap. 
Englander Ernő izr. bőröndős, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
2497./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162959. 391‐402 lap. 
Farkas Ignác izr. szabósegéd, kolozsvári lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert élelmiszerjegyekkel üzérkedett. 
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2498./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162962. 404‐423 lap. 
Friedmann Salamon izr. ökörmezői lakos ref. megszüntetése, mert a német 
hatóságok ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. jún. 22. 
 
2499./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162976. 508‐534 lap. 
Jungel Mendel izr. ref. megszüntetése, mert hadműveleti területen, 1943. 
febr. 16‐án eltünt. 
 
2500./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162979. 539‐544 lap. 
 
2501./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162992. 580‐582 lap. 
Mendelovics Antal izr. máramarosi lakos ref. felülvizsgálata – árdrágító 
visszaélés gyanúja miatt. 
 
2502./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐162994. (162463.) 583‐589 lap. 
Nagy András (Gatyás) cigány, salgótarjáni lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése – munkakerülés, büntettet előélete miatt. 
 
2503./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163005. 658‐659 lap. 
Trébits Irén izr. tiszafüredi lakos, ref. alá helyezése, kijelentései miatt. 
 
2504./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163075. 702‐712 lap. 
Stark Miklós izr. hajdúnánási lakos, fakereskedő internálása, majd ref. alá 
helyezése – árdrágítás miatt. 
 
2505./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163081. 727‐749 lap. 
Beinhorn Benjámin izr. munkácsi lakos, talmudista ref. megszüntetése, mert a 
német hatóságok május hónapban az országból elszállították. Az irat dátuma 
1944. jún. 23. 
 
2506./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163091. 785‐788 lap. 
Eizkovics Simon izr. nagyszöllősi lakos ref. megszüntetése. Az irat dátuma 
1944. júl. 3. 
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2507./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163094. 792‐810 lap. 
Frankel Salamon izr. kifutó, munkácsi lakos internálásának felülvizsgálata – az 
ország területetére jogtalanul beszivárgott zsidók részére hamis okmányok 
készítésében közreműködött. 
 
2508./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163096. 824‐825 lap. 
Fischer Salamon izr. vásárosnaményi lakos ref. alá helyezése, árdrágítás 
miatt. 
 
2509./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163097. 826‐833 lap. 
Friedmann Lajos izr. sütősegéd, volt újpesti lakos internálásának 
felülvizsgálata. 
 
2510./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163098. 834‐838 lap. 
Friedmann Salamon izr. máramaros szigeti lakos, kereskedő ref. 
megszüntetése – árdrágító visszaélés miatt. 
 
2511./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163099. 840‐845 lap. 
Fürszt Erzsébet izr. csantavéri lakos internálása – rendszeres árúcsempészés 
és árdrágítás miatt. 
 
2512./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163103. 857‐863 lap. 
Goldapfel Sándor izr. kereskedelmi utató, érsekújvári lakos ref. 
megszüntetése. 
 
2513./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163107. 881‐884 lap. 
Hersch Éliás nagybányai lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2514./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163108. 885‐909 lap. 
Dr. Heitler Emil izr. ügyvédjelölt, érsekújvári lakos internálása, ref. 
megszüntetése – vesztegetés miatt. 
 
2515./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163116. 918‐925 lap. 
Jakab Márton izr. császlói lakos ref. alá helyezése árdrágítás miatt. 
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2516./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163117. 926‐931 lap. 
Jakóber Rella izr. volt munkácsi lakos ref. megszüntetése, mert a német 
hatóságok az ország területéről május hónapban elszállították. Az irat dátuma 
1944. júl. 3. 
 
2517./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163118. 932‐938 lap. 
Jakóber Izsákné sz. Neumann Sarolta izr. volt munkácsi lakos ref. 
megszüntetése, mert a námet hatóságok az ország területéről május 
hónapban elszállították. Az irat dátuma 1944. aug. 28. 
 
2518./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163124. 962. lap. 
Klein Mózes izr. nagytarcsai lakos ref. alá helyezése. 
 
2519./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163125. 963‐964 lap. 
Kirsner Sámuel izr. cipész, szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése. 
 
2520./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163142. 1001‐1006 lap. 
Mihály Sándor baptista földműves, rákoscsabai lakos ref. alá helyezése, mert 
Mandl Ferencnek (izr.) haszonbérlezbe földet adott. 
 
2521./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163145. 1021‐1023 lap. 
Neumann Antal izr. pincér, érsekújvári lakos internálása, ref. megszüntetése. 
 
2522./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163155. 1039‐1042 lap. 
Róth Tiborné sz. Rosenfeld Margit izr. ref. megszüntetése. 
 
2523./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3935. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163158. 1055‐1074 lap. 
Sternbach Menyhért izr. templpmszolga, munkácsi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2524./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163183. 91‐99 lap. 
Weisz Ezékiel izr. kisvárdai lakos ref. alá helyezése, nem szolgálta ki a vevőket 
habár áruja volt. 
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2525./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163230. 224‐225 lap. 
Eisenberger Sámuel nagyszöllősi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2526./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163239. 255‐261 lap. 
Dr. Gáti Mór izr. fogorvos kassai lakos ref. megszüntetése, mert 
kitelepítették. Az irat dátuma 1944. jún. 25. 
 
2527./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163249. 285‐300 lap. 
Hirsch Alajosné sz. Spitzer Eszter izr. budapesti lakos, ref. megszüntetése. 
 
2528./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163270. 377‐381 lap. 
Lövenstein Imre izr. házi szolga, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
kisegítő kávéházi alkalmazottként a kártyajátékokban részt vesz, a 
vendégeket kártyázásra buzdítja, bár munkaköre a telefon kezelése. 
 
2529./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163271. 382‐400 lap. 
Lőrincz Lajos izr. kereskedő, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2530./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944163288. 453‐464 lap. 
Schwartz Miksa izr. kereskedősegéd, nagytétényi lakos ref. megszüntetése. 
 
2531./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163291. 467‐483 lap. 
Schlésinger Sándor izr. foglalkozás nélküli, mezőkövesdi lakos internálása 
rémhírterjesztés miatt. 
 
2532./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163293. 486‐490 lap. 
Sshwimmer Salamonné sz. Grósz Róza izr. bródi lakos ref. alá helyezése – a 
vajat árdrágítással árusítitta a környékbeli zsidóknak. 
 
2533./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163294. 491‐504 lap. 
Sonnenschein Nándor izr. kereskedő,marosvásárhelyi lakos árdrágítás miatti 
internálása. 
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2534./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944163295. 505‐511 lap. 
Szántó (Schlésinger) István izr. kitiltása és ref. alá helyezése, mert 
Kolozsváron való tartózkodása a közrendre, közbiztonságra az ország 
gazdasági életére gyanus és aggályos. 
 
2535./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163314. 582‐599 lap. 
Weisz Adolf izr. benzinkútkezelő, budapesti lakos internálásának 
felülvizsgálata. 
 
2536./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163315. 600‐606 lap. 
Zimmermann Sándor izr. segédmunkás, lakás nélküli internálása, 
munkakerülése miatt. 
 
2537./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163349. 677‐679 lap. 
Bretler (Bretter?) Mendelné sz. Handler Karilin izr. szatmárnémetii lakos ref. 
alá helyezése, mert nagyobb pénzösszeget társaival együtt fekete üzletek 
céljaira kivontak a forgalomból. 
 
2538./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163357. 723‐753 lap. 
Brüll Vilmos izr. tiszaigari lakos, kereskedő árdrágítás miatti internálásának 
felülvizsgálata. 
 
2539./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163371. 821‐826 lap. 
Friedmann Henrik sepsiszentgyörgyi lakost a ságvári internáló táborból, 1944. 
máj. 19‐én a német katonai parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. 
júl. 28. 
 
2540./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163372. 827‐843 lap. 
Friedmann Mór izr. kisvárdai lakos internálásának ügye. 
 
2541./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163373. 844‐847 lap. 
Friedmann Dezső izr. nagyilondai lakos ref. alá helyezése, mert a felesége 
vegyeskereskedésében fekete kereskedést folytatott. 
 
2542./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163374. 848‐851 lap. 
Fischer Árpád izr. magántisztviselő budapesti lakos internálása, mert ellene 
bűnvádi eljárást indítottak. 
 
2543./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163381. 862‐866 lap. 
Grosz Józsefné sz. Herbstmann Eta izr. ref. megszüntetése, mert az országból 
„kitelepíttetett”. 
 
2544./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163384. 876‐881 lap. 
Grünbaum Dávidné sz. Schönfeld Helén izr. munkácsi lakos ref. 
felülvizsgálata. 
 
2545./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163385. 882‐905 lap. 
Hauptman Sámuel izr. metsző, munkácsi lakos ref. megszüntetése, mert a 
német katonai hatóságok az országból május hónapban elszállítitták. Az irat 
dátuma 1944. júl. 6. 
 
2546./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163388. 916‐924 lap. 
Herskovits Jenőn ész. Schützberger Lenke izr. lehóci lakos ref. megszüntetése. 
 
2547./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163395. 947‐949 lap. 
Ingber Éliás izr. kassai lakos, napszámos ref. alá helyezése, mert 
lengyelországi szökött zsidónak szállást adott anyagi szolgáltatásért. 
 
2548./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3936. csomó K 150‐VII. kútfő‐9a. tétel‐1944‐163399. 968‐992 lap. 
Kahán Dávid izr. magántiszviselő, szatmárnémeti lakos internálása, majd ref. 
alá helyezése, árdrágítás miatt. 
 
2549./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163409. 72‐75 lap. 
Kiss Ferencné sz. Klein Rezsin református volt izr. szatmárnémeti lakos ref. alá 
helyezése, merz 69 kg mosószappant vásárolt engedély nélkül és a maximált 
árnál drágábban árusította. 
 
2550./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163420. 113‐118 lap. 
Dr. Lefkovics Sámuel izr. okl. ügyvéd ungvári lakos ref. alá helyezése, mert 
testvére lányait, akik Szlovákiából szöktk át, lakásán befogadta. 
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2551./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163421. 119‐138 lap. 
Lebovics Dávid izr. kereskedő, husznai lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert Magyarországról kiutasított és az ország területére engedély 
nélkül visszaszökött külföldi állampolgárokat rejtegetett és élelemmel látta el 
őket – mind ez történt 1941‐ben. 
 
2552./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163422. 139‐145 lap. 
Littmann Ignác izr. templom szolga újpesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. A gondjaira bízott Holló utcai imaházban, több beszivárgott 
szlovák és lengyel zsidónak menedéket adott. 
 
2553./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163425. 166‐182 lap. 
Markovics Salamon izr. napszámos ungvári lakos internálása, majd ref. 
megszüntetése, mert 1943. okt. 30‐tól hadműveleti területen 
munkaszolgálatos. 
 
2554./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163434. 227‐233 lap. 
Oláh Lajosné sz. Juhász Anna cigány, sárkereszturi lakos internálása, mert a 
kiütéses tifusz elleni fertőtlenítést rendszeresen elmulasztja. 
 
2555./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163454. 243‐248 lap. 
Stern Bertalan izr. talmudista, ungvári lakos ref. alá helyezése árdrágítás 
miatt. 
 
2556./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163461. 274‐276 lap. 
Szász Ferenc izr. litográfus, budapesti lakos ref. alá helyezése közokirat 
hamisítás miatt. 
 
2557./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163466. 305‐315 lap. 
Taub Móric izr. gyergyószárhegyi lakos internálása, majd ref. alá helyezése, 
mert kommunista gyanus. 
 
2558./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163479. 368‐398 lap. 
Varga János felekezeten kivüli magánzó, hajdúszoboszlói lakost, honvédelmi 
és államellenes cselekedete miatt internálták. 
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2559./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163482. 407‐434 lap. 
Vogel Vilmos izr. kereskedő, tápiószentmártoni lakos internálása kijelentései 
miatt. 
 
2560./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163490. 453‐455 lap. 
Özv. Weisz Sámuelné sz. Kolb Sarolta izr. szatmárnémeti lakos ref. alá 
helyezése árdrágítás miatt. 
 
2561./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163518. 514‐530 lap. 
Bagó Sándor nazarénus, földműves, bajai lakos ref. alá helyezése. 
 
2562./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163521. 531‐536 lap. 
Boros Mihály rokkant cigányzenész, vajszlói lakos ref. alá helyezése. 
 
2563./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163539. 552‐563 lap. 
Fogel Herman izr. szászrégeni lakos munkakerülés, csavargás miatt 
internálása, ref. alá helyezése. 
 
2564./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163546. 571‐576 lap. 
Gluzer Mórné sz. Róth Etel izr. szaploncai lakos ref. alá helyezése. 
 
2565./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163569. 594‐603 lap. 
Klein László és felesége sz. Ehrlich Karolina szegvári lakosok internálása, majd 
ref. alá helyezésük. 
 
2566./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163577. 621‐627 lap. 
Lőwi Hugó izr. újvidéki lakos ref. alá helyezése, meghalt 1944. jan 24‐én. 
 
2567./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163595. 658‐680 lap. 
Pinczler Béla izr. napszámos rónafüredi lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert anyagi ellenszolgáltatás fejébenm Galíciából szökött zsidókat 
fogadott be lakásába és az ország belsejébe való jutásukat is elősegítette. 
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2568./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐163785. 700‐723 lap. 
Leichter Salamon izr. mészáros, máramarosszigeti lakos ref. megszüntetése, 
mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 23. 
 
2569./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164026. 724‐726 lap. 
Radó (Reiszmann) Sándor róm. Kat. volt izr. nyugdíjas színész internálása, 
mert a „kereszténység ellen izzó faji gyülölettel rendelkezik”. 
 
2570./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164051. 727‐730 lap. 
Teltsch Pál izr. vegyész, budapesti lakos ref. alá helyezése – hamis 
magánokirat készítése miatt. 
 
2571./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164057. 738‐744 lap. 
Weinréb Salamonné sz. Schwartz Jolán izr. budapesti lakos ref. alá helyezése, 
mert Fischer Miklós beszivárgott külhonos zsidónak pénzért szállást adott. 
 
2572./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164059. 750‐758 lap. 
Weisz Józsefné sz. Schwartz Ilona izr. budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2573./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164060. 759‐767 lap. 
Weisz József anglikán vallású, volt izr. magánhivatalnok, budapesti lakos ref. 
alá helyezése, mert külföldiek részére hamis bejelentő lapokat és 
élelmiszerjegyeket, vásárlási könyvet szerzett ill. közvetített. 
 
2574./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164061. 768‐771 lap. 
Weisz Alfréd izr. kirakatrendező, budapesti lakos ref. alá helyezése árdrágítás 
miatt. 
 
2575./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164066. 784‐792 lap. 
Friedmann Dávidné sz. Schwart Laura izr. beregszászi lakos internálása, mert 
az utiokmányok nélkül érkezett Riegelhaupt Lenke szlovákiai nőt háztartásába 
befogadta. 
 
2576./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164075. 830‐833 lap. 
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Nágler Izidor négerfalvai lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2577./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164081. 839‐848 lap. 
Preisz Sándor izr. nagykátai lakos ref. alá helyezése rémhírterjesztés miatt. 
 
2578./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164113. 858‐859 lap. 
Ackermann Márkuszné izr. igléndi lakos ref. megszüntetése. 
 
2579./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164119. 870‐894 lap. 
Berger Vimosné sz. Schlesinger Rozália izr. hódmezővásárhelyi lakos 
internálásának megszüntetése, mert a német parancsnokság a ságvári 
kisegítő toloncházból külföldre szállították. Az irat dátuma: 1944. júl. 20. 
 
2580./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164138. 916‐929 lap. 
Izráel Mórné sz. Klein Szeréna izr. ungvári lakos internálása, majd ref. 
megszüntetése, mert az ország területéről el lett távolítva. Az irat dátuma: 
1944. jún. 26. 
 
2581./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164252. 1042‐1061 lap. 
Káhán Bála izr. volt kereskedő, beregszászi lakosref. Felülvizsgálata. 
 
2582./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164258. 1092‐1111 lap. 
Lefkovits Áron izr. besztercei lakos, kereskedősegéd internálása. 
 
2583./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3937. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164260. 1112‐1135 lap. 
Lőwi Dávid izr. volt kereskedő, miskolci lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert kenyérjegyekkel üzérkedett. 
 
2584./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164280. 39‐45 lap. 
Schein Ödön (Muki) izr. hahóti lakos internálása. 
 
2585./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164532. 77‐91 lap. 
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Rosenberg Mátyás izr. asztalos mester, budapesti lakos kitiltása és 
internálása, mert vesztegetéssel munkaszolgálatasok leszereltetésének 
elintézét vállalta. 
 
2586./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164533. 92‐93 lap. 
Rózner József izr. árúkihordó, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2587./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164535. 94‐97 lap. 
Spentz Leó izr. volt artista, budapesti lakos ref. megszüntetése. Ref. alá 
helyezésének oka foglalkozás nélküli és rendszeresen a Metropol kávéházban 
kártyázott. 
 
2588./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164539. 126‐130 lap. 
Schnur Simon izr. kereskedősegéd, budapesti lakos ref. megszüntetése. Ref. 
alá helyezésének oka foglalkozás nélküli, hivatásos kártyajátékos. 
 
2589./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164554. 154‐164/a lap. 
Berger Sándor izr. kereskedelmi alkalmazott, budapesti lakos internálása – 4 
esetben sikkasztásért büntették meg. 
 
2590./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164555. 165‐171 lap. 
Bergida (Borgida) Árpádné sz. Izákovics Margit izr. magántisztviselő, 
budapesti lakos ref. megszüntetése. A ref. alá helyezésének oka közokirat 
hamisítás, megvesztegetés, mert Garda Oszkár gyanusítotthoz Schönfeld 
Bertalan szlovák állampolgárt közvetítette. 
 
2591./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164562. 229‐233 lap. 
Fleisher Endre izr. állatkereskedő, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2592./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164563. 234‐242 lap. 
Glenczer Istvánné sz. Falkenstein Jolán izr. budapesti lakos ref. 
megszüntetése. 
 
2593./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164566. 246‐252 lap. 
Grünhut György izr. ügynök, budapesti lakos ref. megszüntetése. Ref. alá 
helyezésének oka sikkasztás. 
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2594./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164583. 309‐339 lap. 
Deutsch István izr. zalaegerszegi lakos internálásának megszüntetése, mert a 
nagykanizsai kisegtítő toloncház parancsnoka, 1944. ápr. 29‐én az ott 
állomásozó német katonai parancsnokságnak adta át – jelenlegi tartózkodási 
helye ismeretlen. Az irat dátuma 1944. jún. 24. 
 
2595./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164590. 353‐358 lap. 
Halpert Gyuláné sz. Mezei Ilona izr. ungvári lakos ref. merszüntetése, mert az 
ország területéről el lett távolítva. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
2596./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164597. 375‐378 lap. 
Katz Záli izr. ungvári lakos ref. alá helyezése – cukor árdrágítási ügy miatt 
Halpert Gyulánéval együtt. 
 
2597./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164600. 379‐384 lap. 
Lakatos Mátyás (Petru) cigány ref. megszüntetése. 
 
2598./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164605. 422‐480 lap. 
Mandula Jenő izr. csíkszentmártoni lakos kommunista szervezkedés miatt 
internálása. 
 
2599./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164630. 543‐549 lap. 
Weingarten Ábrahám volt munkácsi lakos internálása, mert kétes 
állampolgárságú zsidókat fogadott be lakásába. Munkaszolgálata miatt 
internálásának felfüggesztése. 
 
2600./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164663. 567‐587 lap. 
Ádler Herman izr. budapesti lakos internálása, majd ref. alá helyezése – 
lóversenyen más nevére fogadott. 
 
2601./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944164664. 588‐607 lap. 
Ábrahám Bernátné sz. Hálem Rózsi izr. körősmezőz lakos internálása, majd 
ref. alá helyezése, mert Feuerstein Helén Galíciából kiüzőtt külhonosnak 
szállást adott. 
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2602./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164678. 631‐636 lap. 
Basch Fülöpné sz. Dikker Fáni izr. körősmezői lakos ref. alá helyezése, mert a 
Galíciából szökött Kromholc Sulim és felesége rejtőzködését elősegítette. 
 
2603./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164678. 645‐669 lap. 
Berger Vilmos izr. kereskedő, hódmezővásárhelyi lakos internálásának 
megszüntetése, mert a sárvári kisegítő toloncház parancsnokának értesítése 
szerint a német hatóságok külfüldre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 20. 
 
2604./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164683. 680‐695 lap. 
Berkovics Samu izr. hentes, kövesligeti lakos ref. megszüntetése. 
 
2605./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164689. 718‐735 lap. 
Bosch Bernát izr. napszámos, ripinyei lakos internálásának megszüntetése, 
mert közérdekű munkaszolgálatot teljesít hadműveleti területen. 
 
2606./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164707. 801‐802 lap. 
Freurel Ábrahámné izr. újfehértói születésű – ref. megszüntetése, mert az 
ország területéről eltávolíttatott. Az irat dátuma 1944. júl. 7. 
 
2607./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164712. 823‐840 lap. 
Forgács Gizella (Biczegő) cigány, napszámos zalaegerszegi lakos internálása, 
majd ref. alá helyezése – lopás miatti fogház büntetését követően. 
 
2608./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164720. 843‐846 lap. 
Goldberger Sámuel izr. nagyszöllősi lakos, napszámos ref. felülvizsgálata. 
 
2609./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164732. 877‐882 lap. 
Hollender Bélán ész. Weisz Sarolta izr. drágabrátfalvai lakos ref. alá 
helyezése, mert 36 kg búzát rejtett el a lakásán. 
 
2610./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164741. 899‐905 lap. 
Indig Lázár izr. bethleni lakos ref. megszüntetése. 
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2611./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐164750. 914‐941 lap. 
Kratz Béni izr. kereskedő tiszalonkai lakos ref. megszüntetése, mert a 
mátészalkai gettóból a német parancsnokság munkaszolgálatra elszállították. 
Az irat dátuma 1944. júl. 8. 
 
2612./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165155. 951‐972 lap. 
Farkas Áron izr. nagyváradi lakos internálása, majd ref. alá helyezésének 
felülvizsgálata. 
 
2613./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165160. 973‐988 lap. 
Fried Sándor izr. mérnök, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2614./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165161. 989‐994 lap. 
Fux Sámuel izr. gazdálkodó máramarosszigeti lakos ref. megszüntetése. 
 
2615./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165167. 1021‐1026 lap. 
Goldglancz Hugó izr. tisztviselő, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2616./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3938. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165168. 1027‐1031 lap. 
Guttmann Rezső izr. hajózási vállalkozó, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2617./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165172. 1‐19 lap. 
Hanák Kálmán izr. solti lakos internálása, majd ref. alá helyezése, mert 
foglalkozás nélküli, notórius munkakerülő. 
 
2618./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165176. 27‐32 lap. 
Herczeg Istvánné sz. Weinberger Erzsébet izr. csépai lakos ref. alá helyezése 
kijelentései miatt. 
 
2619./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165183. 53‐57 lap. 
Koppány (Abelesz) Emil izr. nyíregyházi lakos, gyári munkás ref. 
megszüntetése, mert a német parancsnokság az ország területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
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2620./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165185. 63‐68 lap. 
Köves Tamás izr. székesfehérvári lakos ref. megszüntetése. 
 
2621./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165194. 113‐121 lap. 
Magyari Elemér cigány, nagyváradi lakos internálásának megszüntetése. 
 
2622./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165199. 127‐132 lap. 
Dr. Nagel Dénes izr. gyakorló ügyvéd, budapesti lakos megvesztegetés 
büntette miatti eljárás következtében ref. alá helyezése. 
 
2623./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165204. 146‐150 lap. 
Pollák Izidor földbérlő, nagyszőllösi lakos ref. megszüntetése. Ref. alá 
helyezésének oka a közellátást veszélyeztette. 
 
2624./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165205. 151‐156 lap. 
Porgesz István izr. textilkereskedő, budapesti lakos internálása, mert 
textilárút árdrágítással árusított ezért bűnvádi eljárás indult ellene. 
 
2625./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165206. 157‐159 lap. 
Radics József cigány, domonyi lakos ref. alá helyezése munkakerülő 
életmódja miatt. 
 
2626./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165208. 160‐163 lap. 
Rimóczi Benedekné sz. Bussányi Matild felekezet nélküli cseléd, rákospalotai 
lakos ref. megszüntetése. 
 
2627./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165213. 170‐173 lap. 
Stein Izsák izr. szárhegyi lakos ref. alá helyzésének és kitiltásának 
felülvizsgálata. 
 
2628./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165221. 207‐210 lap. 
Sztrulovics Sámuel izr. péksegéd, volrt rahói lakos ref. megszüntetése, mert 
Rahóról a mátészalkai gettóba és onnan külföldi munkaszolgálatra 
elszálították. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
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2629./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165225. 222‐232 lap. 
Vadász Ármin izr. állatorvos, szikszói lakos ref. megszüntetése. 
 
2630./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165254. 318‐321 lap. 
After Mózesné sz. Katz Frida izr. majszini lakos ref. alá helyezése, mert a 
majszini erődítés parancsnokság területén dolgozó munkásoktól 50 kg lisztet 
vásárolt és a lisztjegyére szóló lisztet is kiváltotta. 
 
2631./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165259. 326‐335 lap. 
Balogh (Jóka) Sándor cigány kótaji lakos internálása csavargó, munkakerülő 
életmódja miatt. 
 
2632./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165261. 342‐349 lap. 
Birnbaum Sándor izr. monori lakos ref. alá helyezése. 
 
2633./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165270. 377‐402 lap. 
Édelmann György izr. molnártanonc, polgári lakos internálása, az angol rádió 
híreinek hallgatása és továbbadása miatt. 
 
2634./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165271. 403‐412 lap. 
Eizikovics Etel izr. bródi lakos internálása, mert cukorjegyekkel üzérkedett. 
 
2635./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165273. 422‐431 lap. 
Fráter Gyula izr. kereskedő, budapesti lakos ref. alá helyzése. 
 
2636./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165275. 432‐448 lap. 
Fischer Jenő izr. kiskörösi lakos ref. alá helyezése kijelentései miatt. 
 
2637./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165276. 449‐463 lap. 
Frisch (Friesch J.) Gyula izr. kereskedő, budapesti lakos ingternálása, mert az 
országba feketeén beszökött külhonos zsidót támogatott. 
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2638./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165287. 514‐526 lap. 
Huszti József cigány sárkereszturi lakos internálása, majd ref. alá helyezése – 
lopásokból tartotta fenn magát. 
 
2639./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165293. 533‐538 lap. 
Klein Dávid izr. kereskedelmi utazó, ungvári lakos ref. alá helyezése, mert 
öccsének szlovákiai zsidó kereszténységet igazoló, hamis tanusítványt 
szerzett Halpert József ungvári lakostól. 
 
2640./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165294. 539‐549 lap. 
Klein Bélán ész. Friedmann Anna izr. kassai lakos internálása. 
 
2641./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165296. 550‐566 lap. 
Kohn Gyula izr. ügynök, újvidéki lakos ref. megszüntetése. 
 
2642./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165308. 620‐632 lap. 
Lichter Hugó izr. apátfalvai lakos ref. alá helyezése zugkereskedés miatt. 
 
2643./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165313. 654‐655/a lap. 
Melczer Jenőn ész. Eichinger Julianna izr. ungvári lakos ref. alá helyezése 
árdrágító visszaélés miatti törvényszéki eljárás miatt. 
 
2644./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165314. 656‐660 lap. 
Melczer Jenő izr. napszámos, ungvári lakos ref. megszüntetése. 
 
2645./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165324. 692‐697 lap. 
Preiszler Frida izr. ungvári lakos ref. megszüntetése. 
 
2646./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165325. 698‐701 lap. 
Preiszler Lipót izr. ungvári lakos ref. megszüntetése, mert az ország 
területéről el lett távolítva. 
 
2647./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165328. 702‐724 lap. 
Pollák Miksa izr. szatócs, borsodszemerei lakos ref. felülvizsgálata. Ref. alá 
helyezésére kijelentései miatt került sor. 
 
2648./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165332. 735‐743 lap. 
Schweiger Ármin izr. füszerkereskedő segéd, kassai lakos internálása – 
munkára elszállították a német hatóságok. Az irat dátuma 1944. júl. 15. 
 
2649./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165333. 744‐751 lap. 
Stein Ödönné sz. Plavcsán Katalin g. keleti volr izr. cseléd internálása, 
erkölcsrendészeti okok miatt. 
 
2650./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165336. 753‐759 lap. 
Spitz Sári izr. kassai lakos internálása – a németek az ország területéről 
ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. jún. 13. 
 
2651./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165337. 760‐767 lap. 
Schwimmer Lenke izr. ungvári lakos internálása, majd ref. alá helyezése, mert 
Szlovákiából szökött rokonát Riegelhaupt Leát 1943. nov. 25‐én lakásába 
befogadta. Ref. megszüntetése, mert az ország területéről el lett távolítva, az 
irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
2652./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165358. 850‐865 lap. 
Weinberger Etel izr. volt ungvári lakos ref. megszüntetése, mert az ország 
területéről el lett távolítva. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
2653./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165393. 880‐884 lap. 
Özv. Basch Ignácné sz. Jankelovics Debora izr. kereskedő, máramarosszigeti 
lakos ref. megszüntetése. 
 
2654./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165399. 890‐910 lap. 
Blum Ábrahám izr. kereskedő, dögmezei lakos internálása, majd ref. 
megszüntetése. 
 
2655./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165402. 923‐938 lap. 
Drummer József izr. munkácsi lakos ref. megszüntetése. 
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2656./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165404. 939‐945 lap. 
Frenkel Jakabné sz. Lőb Fáni izr. árdrágításért elítélt ref., majd 
megszüntetése, mert az ország területéről eltávolíttatott. Az irat dátuma 
1944. aug. 17. 
 
2657./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165406. 946‐966 lap. 
Dr. Gábor Jenő izr. budapesti lakos ref. alá helyezése – keresztlevél 
hamisítások miatt. 
 
2658./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165407. 967‐984 lap. 
Gelb Dávid izr. földműves, novaszedlicai lakos internálása, visszaszivárgott 
zsidó rejtegetése miatt. 
 
2659./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3939. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165410. 993‐1013 lap. 
Guttmann Márton izr. borbélymester, nyíregyházi lakos kitiltása és 
internálása, ref. alá helyezése, mert Schön Jolán tőketerebesi, szlovák lakost 
lakásán rejtegette. 1944. jún. 30. irat dátuma szerint Nyíregyházáról 
elszállították. 
 
2660./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165411. 1‐18 lap. 
Grünberger Jakab izr. foglalkozás nélküli szobránci lakos internálása, mert a 
hatósági áron felül vásárolt tengerit feltehetően nyerészkedési céllal. 
 
2661./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165419. 35‐39 lap. 
Jkubovics Márton izr. kárpitos segéd, munkácsi lakos ref. megszüntetése. 
 
2662./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165425. 91‐115 lap. 
Klein Jenő izr. kereskedősegéd, ungvári lakos ref. megszüntetése, mert az 
ország területéről el lett távolítva. Az irat dátuma 1944. aug. 16. 
 
2663./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165430. 130‐136 lap. 
Kovács (Kocsis) Frencné sz. Bajmóczi Teréz izr. takarítónő, budapesti lakos ref. 
alá helyezése – 1944. jan 17‐én meghalt az ügyosztály kórházában. 
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2664./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165433. 146‐154 lap. 
Lebovics Mihály izr. újpesti lakos, fogásztechnikus internálása, majd ref. alá 
helyezése – sikkasztás, kuruzslás, kerítés, kártyázás miatt. 
 
2665./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165434. 155‐169 lap. 
Marosi Mendel Zoltán izr. kárpitos, budapesti lakos internálása, ref. alá 
helyezése, hivatásos orgazda, fogházból szabadult. 
 
2666./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165440. 197‐202 lap. 
Pálfi László izr. topolyai lakos ref. alá helyezése, mert rendészeti és 
közbiztonsági szempontból megbizhatatlan. 
 
2667./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165442. 203‐259 lap. 
LAPSZÁMOZÁS TÉVEDÉS !! 
Pilischer Béla izr. újvidéki lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2668./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165448. 285‐292 lap. 
Rosenberg Vilmos izr. kereskedősegéd, budapesti lakos internálása, majd ref. 
alá helyezése. 
 
2669./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165471. 361‐365 lap. 
Weinberger Anna izr. kisbereznai lakos ref. megszüntetése, mert az ország 
területéről eltávolították. Az irat dátuma 1944. jún. 1. 
 
2670./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165472. 366‐382 lap. 
Weisz Sámuel izr. kereskedő, kunhegyesi lakos ref. felfüggesztése, mert a 
gettóba tömörített zsidókat, akik között nevezett is ott volt, 1944. jún. 17‐én 
kunhegyes községből ismeretelen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 
28. 
 
2671./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165473. 383‐384 lap. 
Wohlmuth Fáni Kassai lakos internálása, idegen állampolgársága miatt. Az irat 
dátuma 1944. ápr. 28. 
 
2672./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165499. (166498.) 385‐391 lap. 
Adler Dávidné sz. Müller Helén izr. dombói lakos ref. megszüntetése, mert a 
técsői gettó kiürítése után a német katonaság ismerelen helyre szállította. Atz 
irat dátuma 1944. júl. 25. 
 
2673./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165532. 534‐563 lap. 
Friedman Izrael izr. tejkereskedő, ungvári lakos internálása, majd ref. 
felülvizsgálata – internálásának oka a közellátást veszélyesztette. 
 
2674./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165537. 579‐602 lap. 
Guttmann Ernő kistárkányi lakos internálási ügye. 
 
2675./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165554. 643‐648 lap. 
Klein Jakab izr. kávémérési alkalmazott, munkácsi lakos ref. megszüntetése. 
 
2676./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165563. 681‐686 lap. 
Lázár Ábrahám izr. napszámos, velétei lakos ref. megszüntetése. 
 
2677./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165566. 711‐716 lap. 
LebovicsJakabné sz. Katzender Zseni izr. viski lakos ref. alá helyezése szappan 
árdrágítás miatt. 
 
2678./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165568. 717‐726 lap. 
Lefkovits Adolf izr. rabbi (tüdőbeteg) ungvári lakos ref. megszüntetése, mert 
az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 1. 
 
2678./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165573. 771‐780 lap. 
Lipschütz Dávid izr. zsdenyovai lakos, gazdálkodó ref. alá helyezése – 
kijelentései miatt. 
 
2679./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165575. 783‐796 lap. 
Lőwy Frigyes izr. munkás losonci lakos internálása, majd ref. felülvizsgálata. 
Internálásának oka illegálisan érkezett zsidónak Budapestre jutását 
elősegítette. 
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2680./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165597. 890‐896 (596) lap. 
Polacsek József izr. érpataki lakos árdrágítás miatti elítélt ref. alá helyezése. 
 
2681./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165600. 909‐932 lap. 
Róth Helén izr. fodrásznő nagyszőllősi lakos internálása – Oroszországba 
szökött, majd visszajött. 
 
2682./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165603. 933‐939 lap. 
Schwarc S. izr. topolyai lakos ref. alá helyezése, mert államrendészeti, 
közbiztonsági szempontból megbizhatatlan. 
 
2683./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165624. 1036‐1051 lap. 
Weil Vilmosné sz. Eibenschütz Szidónia izr. topolyai lakos 4 zsák lisztet 
elrejtett, ezért internálták. 
 
2684./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165627. 1052‐1071 lap. 
Vidákovics Ignác nazarénus, földműves bajai lakos internálása. 
 
2685./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165628. 1072‐1077 lap. 
Wiwzwl Hermanné sz. Meizelz Róza izr. viski lakos ref. alá helyezése szappan 
árdrágítás miatt. 
 
2686./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165682. 1092‐1118 lap. 
Arnstein Miksa izr. állatkereskedő, székesfehérvári lakos internálása börtön 
büntetését követően – árdrágító, gazdasági éetre káros tevékenysége. 
 
2687./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3940. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165684. 1123‐1143 lap. 
Dr. Alexander Ödön izr. ügyvédjelölt, sároraljaújhelyi lakos kitiltása, 
internálása. 
 
2688./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165706. 5‐8 lap. 
Grósz Dezső izr. cipőfelsőrész készítő, budapesti lakos internálása, 
fajgyalázás, kerítés és kitartottkénti életmódja miatt. 
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2689./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165708. 19‐24 lap. 
Guttman Mátyásné sz Schwarcz Cecilia izr. nyírbátori lakos ref. 
megszüntetése. 
 
2690./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165716. 44‐51 lap. 
Katz Miklós izr. játékkészítő, újpesti lakos internálása, majd ref. alá helyezése, 
mert büntetett előéletű és kéjnőkkel tartott fenn viszonyt. 
 
2691./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165720. 52‐55 lap. 
Klein Lipótné sz. Klein Rozália izr. budapesti lakos internálása, tiltott arany és 
ékszerekkel való üzérkedés miatt. 
 
2692./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165728. 102‐110 lap. 
Kovács Kohn Ernő izr. magántisztviselő, újpesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. Sikkasztás, csalás és lopás miatt büntetve volt. 
 
2693./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165730. 111‐115 lap. 
Kürti (Kohn) Emil izr. gazdálkodó, budapesti lakos internálása, mert 45 db 
hízott sertést a maximált áron felül értékesített. 
 
2694./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165731. 116‐121 lap. 
Laufer Safir Bernát izr. nyomdász, budapesti lakos internálása, mert az 
engedélyező hatóság igazolás nélkül motorkerékpár igazoló lapot és motalkó‐
jegyet nyomtatott ki. 
 
2695./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165736. 128‐131 lap. 
Lőwi Dezső izr.pénzbeszedő, budapesti lakos internálása, mert pénzért 
Grünfeld Györgynek, Karácsonyi Krámmer Istvánnak és más 
munkaszolgálatosaknak könnyebb beosztás elintézését igérte. 
 
2696./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165745. 193‐210 lap. 
Offenthürl Salamon izr. foglalkozás nélküli, budapesti lakos büntetett előélete 
miatt, ref. alá helyezése. 
 
2697./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165751. 245‐257 lap. 
Rafael József cigány alberti lakos internálása, majd ref. felülvizsgálata. 
Internálásának oka: munkakerülő, dologtalan. 
 
2698./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165752. 259‐262 lap. 
Dr. Rein Antal izr. gyakorló ügyvéd, budapesti lakos internálása, mert 
Schwartz László katonai, orvosi vizsgálat alóli felmentésének elintézésében 
Wiesel orvoshoz közvetítte. 
 
2699./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944165754. 267‐270 lap. 
Róth Sándor izr. ügynök, budapesti lakos saját okmányainak meghamisítása 
miatt internálása. 
 
2700./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165756. 271‐278 lap. 
Rosenfeld Gyula izr. fakereskedő, csillaghegyi lakos ref. alá helyezése, mert a 
fa kis tételben való kiszolgálását megtagadta. 
 
2701./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165810. 399‐426 lap. 
Dr. Dreshsler Hugó izr. érsekújvári lakos ref. megszüntetése. 
 
2702./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165817. 445‐449 lap. 
Grósz Mór izr. kereskedő, nagykanizsai lakos internálásának megszüntetése, 
mert 1944. ápr. 17‐én Németországba szállították. 
 
2703./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165825. 456‐461 lap. 
Jáger Ákos izr. kereskedelmi alkalmazott, nagybocskói lakos ref. 
megszüntetése, mert hadműveleti területen munkaszolgálatot teljesít. 
 
2704./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165831. 480‐487 lap. 
Lakatos Horváth János (Finánc) cigány, győri lakos internálása. 
 
2705./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165838. 500‐503 lap. 
Markovics József izr. cipész busztrai lakos ref. megszüntetése, mert 1943. jan. 
19‐én orosz hadműveleti területen eltünt. 
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2706./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165861. 561‐579 lap. 
Steinbrecher Márton izr. kereskedő edelényi lakos ref. megszüntetése. 
 
2707./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165901. 589‐598 lap. 
Ábrahám Lajos izr. kolozsvári lakos ref. alá helyezése, mert zárolt cipőtalpnak 
való krómos bőrt vásárolt feketén. 
 

REEL 12 
 
2708./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165905. 615‐622 lap. 
Blau Zoltán izr. abaújszántói lakos ref. megszüntetése. 
 
2709./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165910. 624‐630 lap. 
Berkovits Mártonné sz. Fischer Karolina izr. fürdő munkás budapesti lakos ref. 
alá helyezése. 
 
2710./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165930. 759‐765 lap. 
Dr. Friedmann Józsefné izr. ceredi lakos ref. alá helyezése, mert Pozsonyban 
élő bátyjának állampolgársági ügyben levelet csempészett. 
 
2711./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165934. 785‐802 lap. 
Gauer Róza izr. ungvári lakos internálása izgatás miatt. 
 
2712./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165940. 836‐841 lap. 
Özv. Herman Áronné izr. urai lakos – az iratban utalás társaira – ref. alá 
helyezése, zugforgalomban rőfös és textilárú értékesítése miatt. 
 
2713./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944165950. 879‐883 lap. 
Kaufmann (Szuri) Sára izr. szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése. 
 
2714./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165954. 922‐924 lap. 
Özv. Klár Bélán ész Troh Lina izr. albérlőtartó, bubapesti lakos ref. alá 
helyezése, mert külhonosnak jogtalanuk albérletet adott. 
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2715./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165955. 925‐932 lap. 
Klein Sándor izr. pásztói lakos internálása. 
 
2716./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165959. 934‐946 lap. 
Dr. Kincs Sándor izr. érsekújvári lakos ref. alá helyezése – tiltott határátlépés 
vétségében bűnpártolás. 1944‐ márc. 31‐én meghalt. 
 
2717./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165963. 985‐996 lap. 
Kolompár Horváth János cigány várpalotai lakos internálása. 
 
2718./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐165985. 1108‐1124 lap. 
Márkus Lajos izr. kereskedelmi alkalmazott, nagyváradai lakos internálása. 
 
2719./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166022. 1148‐1171 lap. 
Stöckel Márton izr. borbély, máramarosszigeti lakos internálása, ref. 
megszüntetése. 
 
2720./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3941. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166023. 1172‐1175 lap. 
Srul Menasse és Ida izr. testvérpár, Gyergyóholló községbe való visszatérési 
kérésükre válasz, a helyi főbírótól a belügyminiszternek. 
 
2721./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166094. 62‐64 lap. 
Brülweisz Ervin izr. budapesti lakos ref. alá helyezése – csalás és büntetett 
előélete miatt. 
 
2722./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166096. 72‐74 lap. 
Ciegler Dávid izr. kifutó, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert kéjnővel 
tartattja ki magát és büntetett előéletű. 
 
2723./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166103. 115‐117 lap. 
Dr. Feleki Dezső izr. közgazdász, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
2724./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166104. 118‐120 lap. 
Freundlich Márton izr. napszámos, budapesti lakos ref. alá helyezése fogház 
büntetését követően. 
 
2725./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166105. 121‐123 lap. 
Földes Zoltán izr. magánhivatalnok, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
nincs elfogadható látfenntartást biztosító munkája. 
 
2726./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166110. 133‐135 lap. 
Klauber Miksa izr. szabósegéd, budapesti lakos ref. alá helyezése orgazdaság 
miatt. 
 
2727./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166111. 136‐138 lap. 
Kardos Árpád izr. gépszerelő, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert kereső 
foglalkozása nincs, csavarog. 
 
2728./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166123. 169‐171 lap. 
Mann Herman izr. ügynök, budfapesti lakos ref. alá helyezése, 
megvesztegetés gyanúja miatt. 
 
2729./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166124. 172‐174 lap. 
Özv. Melich Károlyné sz. Grünfeld Margit izr. budapesti lakos ref. alá 
helyezése – nagyobb mennyiségű cérnát feketén árult. 
 
2730./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166152. 241‐243 lap. 
Spitzer Zoltán izr. kereskedősegéd, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
csalás miatti bűnvádi eljárás folyik ellene és büntetett előéletű. 
 
2731./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166168. 281‐283 lap. 
Weisz Kálmán izr. mázoló, budapesti lakos ref. alá helyezése – előzetes 
letartóztatásból szabadult, büntetett előéletű. 
 
2732./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166169. 284‐286 lap. 
Wilheim Ferenc izr. ószeresegéd, budapesti lakost tűzkő, öngyújtó árusítás 
közben tetten érték, ref. alá helyezték. 
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2733./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166192. 367‐371 lap. 
Gál (Goldstein) Ignác kassai lakos ref. megszüntetése, mert a németek 
kitelepítették. Az irat dátuma 1944. aug. 31. 
 
2734./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166195. 372‐389 lap. 
Herskovics Ábrahám izr. kétes állampolgárságú frigyesfalvai lakos internálása, 
majd ref. alá helyezése. Az internálás oka falopásból tartja fenn családját. 
 
2735./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166211. 404‐409 lap. 
Kohn Izsák izr. apátfalvai lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2736./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166229. 440‐448 lap. 
Patócs Gábor felekezet nélküli cipész, csölözstői lakos internálása. 
 
2737./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166237. 461‐462 lap. 
Schwarcz Márkus izr. nagytétényi lakos ref. alá helyezése, munkakerülés és 
izgatás miatt. 
 
2738./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166320. 523‐525 lap. 
Dénes Józsefné sz. Schockmann Kornélia izr. budapesti lakos ref. alá 
helyezése. 
 
2739./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166324. 530‐534 lap. 
Elefánt Salamon izr. Kassai lakos internálásának megszüntetése. 
 
2740./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166336. 555‐557 lap. 
Hendler Mórné sz. Rosenberg Hilda izr. budapesti lakos édesanyja 
Magyarországra való beszivárgását segítette, ezért 6 heti fogházbüntetésre 
ítélték, amelyet követően ref. alá helyezték. 
 
2741./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166346. 570‐586 lap. 
Klein Zoltán izr. fogtechnikus ungvári lakost, a kommunista mozgalomhoz 
történt csatlakozása miatt 5 hónapi börtön büntetésének letöltése után 
internálták. 
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2742./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166361. 606‐608 lap. 
Lövenstein Imre izr. kereskedő, kétes állampolgárságú budapesti lakos ref. alá 
helyezése, mert kártyázik, büntetett előéletű. 
 
2743./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166386. 669‐671 lap. 
Rosenberg Dávid izr. sátoraljaújhelyi lakos ref. alá helyezése 2 hónapi fogház 
büntetését követően. 
 
2744./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166391. 674‐677 lap. 
Schwarcz Ede izr. újpesti lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2745./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166627. 810‐820 lap. 
Wolner Dávidné fülöpszállási lakos ref. felülvizsgálata, akit időözben a 
kiskörösz gettóba és onnan ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 
1944. júl. 4. 
 
2746./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166666. 839‐844 lap. 
Diamanstein Vilmosné izr. ref. megszüntetése, mert a zsidók 
kényszerlakhelyre költöztetését követően a munkácsi gyűjtőtáborba és onnan 
továbbszállították. Az irat dátuma 1944. jün. 23. 
 
2747./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166670. 845‐860 lap. 
Hoffmann Mihály izr. kádár, szombathelyi lakost kormányzó és 
kormányzóhelyettes megsértése miatt internálták, majd ref. alá helyezték. 
 
2748./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166674. 876‐878 lap. 
Iczkovics Majer izr. földműves, napszámos, ref. alá helyezése, mert a tejet 
felvásárolta és vajnak, túrónak feldolgozva, a maximált árnál drágábban 
árulta a munkácsi zsidóságnak. 
 
2749./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166675. 879‐887 lap. 
Jeremiás Gizella izr. domokosi lakos ref. megszüntetése, mert az ország 
területéről elszállítattott. Az irat dátuma 1944. jún. 22. 
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2750./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3942. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166679. 897‐920 lap. 
Kaufmann Szerén izr. szikszói lakos internálása, mert a maximált árnál 
magasabb áron vásárolt búzát az állatok etetéséra akarta felhasználni. 
 
2751./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166681. 1‐6 lap. 
Katz Cajemné sz. Rosenberg Fáni izr. závidfalvai lakos ref. alá helyezése, mert 
iparengedély nélkül textilanyagot vásárolt és azt a hatósági árnál drágábban 
árusította. 
 
2752./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166683. 7‐16 lap. 
Klein Ábrahám izr. ref. megszüntetése, mert a munkácsi gettóból tovább 
szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 7. 
 
2753./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166684. 17‐21 lap. 
Klein Jakabné sz. Lipkovics Hani izr. sátoraljaújhelyi lakos ref. megszüntetése. 
 
2754./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166691. 40‐67 lap. 
Lőwinger Márton izr. magánzó, kassai lakos ref. megszüntetése, mert 
kitelepítették. Az irat dátuma 1944. jún. 27. 
 
2755./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166695. 68‐83 lap. 
Müller József izr. aranyosmeggyesi lakost baloldali beállítottsága és 
társadalomra való veszélyessége miatt internálták. 
 
2756./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166718. 140‐144 lap. 
Stern Jakabné sz. Weizer Blanka izr. kétes állampolgárságú závidfalvai lakos 
ref. megszüntetése, mert a munkácsi gyűjtőtábprból továbbszállították. Az 
irat dátuma 1944. júl. 1. 
 
2757./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166724. 185‐190 lap. 
Weinberger Ábrahámné sz. Weinberger Erzsébet izr. benedeki lakos ref. alá 
helyezése – a lakosságtól felvásárolt tejet vajnak és rúrónak feldolgozva a 
maximált árnál grágábban a munkácsi zsidóknak eladta. 
 
2758./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166742. 204‐208 lap. 
Braun Miksa izr. kereskedő, alsózsolcai lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
2759./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166747. 218‐269 lap. 
Dr. Bíró Sándor izr. gyakorló orvos, budapesti lakos – társaival együtt 
vállalkozott Schwartz László munkaszolgálat alóli mentesítésének elintézésére 
dr. Rein Antal ügyvéddel együtt. Büntetésének letöltése után internálták. 
 
2760./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166758. 335‐342 lap. 
Frisch Géza izr. rézműves, újpesti lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
Többszörösen büntetett előéletű lakás és foglalkozás nélküli. 
 
2761./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166786 405‐410 lap. 
Mózes Mór izr. nagyváradi lakos ref. alá helyezése jövedéki kihágás miatt. 
1944. május hó elején gettóba került és onnan ismeretlen helyre szállították. 
Az irat dátuma 1944. jún. 13. 
 
2762./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166790. 411‐413 lap. 
Pál Ferenc református vallású gazdasági munkás, rimaszombati lakos ref. alá 
helyezése, mert 1944. febr. 8‐án Rimer Bekó Bernát szlovákiai zsidót 
Magyarorsdzágra átcsempészte. 
 
2763./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166794. 442‐445 lap. 
Raffael Péterné sz. László Mária cigány kitiltása és ref. alá helyezése – lopás 
miatt büntetett előéletű, besurranó tolvaj. 
 
2764./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166796. 446‐466 lap. 
Özv. Sternbach Hersc Beerné izr. textilkereskedő, munkácsi lakos ref. 
megszüntetése, mert a német katonai hatóságok az ország határán túlra 
szállították május hónapban. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
2765./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166842. 522‐527 lap. 
Auslander Móric izr. napszámosd, viski lakos ref. megszüntetése. 
 
2766./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166848. 539‐546 lap. 
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Bick Lajos izr. napszámos, munkácsi lakos ref. megszüntetése. 
 
2767./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166849. 547‐563 lap. 
Blobstein Dezső izr. mészáros, munkácsi lakos ref. megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. okt. 2. 
 
2768./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166867. 578‐581 lap. 
Frankel Salamon izr. kifutó, munkácsi lakos ref. megszüntetése, mert a német 
katonai hatóságok május hónapban az ország határán túl ismeretlen helyre 
szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 1. 
 
2769./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166912. 590‐594 lap. 
Salamon Herman izr. napszámos, viski lakos ref. alá helyezése – a felvásárolt 
szappant a hatósági árnál drágábban árusította. 
 
2770./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166915. 606‐614 lap. 
Steinberg Béla izr, napszámos, munkácsi lakos ref. megszüntetése, mert a 
német katonai hatóságok május hónapban az ország határán túl, ismeretlen 
helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
2771./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166962. 645‐649 lap. 
Lengyel Vilmos izr. budapesti lakos ref. alá helyezése, mert Reich Lajosnak és 
feleségének, akik utiokmányok nélkül érkeztek – kitöltött és lepecsételt 
bejelentőlapot mutattak fel – albérletet adott ki. 
 
2772./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166968. 655‐660 lap. 
Ábrahám Lili izr. sárközújfalui lakos ref. megszüntetése. 
 
2773./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166992. 694‐701 lap. 
Friedman Sámuel izr. kisvárdai lakos ref. megszüntetése. 
 
2774./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166993. 702‐713 lap. 
Fixler Jakab izr. fuvaros, toronyai lakos internálása, mert az országból 
kitoloncolt zsidók visszacsempészésében rendszeresen közreműködött. 
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2775./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐166994. 714‐722 lap. 
Finder Nándorné sz. Klein Gizella izr. ungvári lakos ref. alá helyezése. 1942. 
aug. 17‐én Magyarország területére átcsempészett 8 szlovákiai zsidóünak az 
ország területén való tartózkodását elősegítette. 
 
2776./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167005. 736‐755 lap. 
Hoffmann Hermina izr. kassai lakos internálása – árdrágítás miatt. 
 
2777./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167043. 809‐811 lap. 
Popadinecz Demete felekezetn kivüli napszámos, ósándorfalvai lakos ref. 
megszüntetése. 
 
2778./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167052. 822‐826 lap. 
Dr. Schenk Károlyné sz. Róth Aranka izr. kassai lakos kitiltása, internálása, 
majd ref. megszüntetése, mert a balassagyarmati gyűjtőtáborból 1944. jún. 
10‐én ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 18. 
 
2779./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167055. 832‐851 lap. 
Slomovics Teréz izr. volt ungvári lakos ref. megszüntetése, mert au ország 
területéről el lett távolítva. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
2780./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167057. 852‐859 lap. 
Szántó László izr. magánhivatalnok, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2781./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167061. 862‐873 lap. 
Szécsi Iván izr. tudakozó(?) iroda tulajdonos, budapesti lakos internálása, 
mert guttmann Lajos és felesége, jogtalanul itt tartózkodó külhonos 
zsidóknak huzamosabb ideig szállást adott. 
 
2782./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167063. 874‐896 lap. 
Szügyi Zsigmond izr. földbérlő csuzi lakos ref. megszüntetése. 
 
2783./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167067. 897‐910 lap. 
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Tibor Gyulán ész. Faludi Klára izr. magánhivatalnok, budapesti lakos ref. alá 
helyezése. 
 
2784./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167078. 939‐952 lap. 
Weinberger Imre izr. szabósegéd, budapesti lakost, elsőrendű 
honvédelmiérdekek miatt internálták. 
 
2785./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167079. 973‐984 lap. 
Weintraub Saul izr. váci lakos, magántisztviselő ref. alá helyezése 
tiszteségtelen üzletelés miatt. 
 
2786./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167080. 985‐995 lap. 
Weisz Jenő izr. szivízkészítő, ungvári lakos ref. megszüntetése, mert az ország 
területéről el lett távolítva. Az irat dátuma 1944. aug. 3. 
 
2787./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167081 996‐998 lap. 
Weisz Menyhért izr. napszámos, bodrogszentesi lakos internálása. 
 
2788./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167082. 999‐1004 lap. 
Weisz Gyula és társai izr.‐ák jövedéki kihágási ügye – mesterséges 
édesítőszerek és gyújtószerek árusításával foglalkoztak. 
 
2789./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3943. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167084. 1005‐1011 lap. 
Ziszovics Kálmán izr. volt kereskedő, nagyszőllősi lakos ref. alá helyezése a 
közellátás veszélyeztetése miatt. 
 
2790./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167123. 68‐75 lap. 
Heszki Béla izr. kállói lakos, földbirtokos ref. alá helyezése. 
 
2791./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167134. 142‐148 lap. 
Lebovics Kálmán izr. gazdálkodó, alsókalocsai lakos ref. alá helyezése 
árdrágítás miatt. 
 
2792./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167140. 164‐183 lap. 
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Maurer Sándor izr. kenyér kihordó, nagyváradi lakos internálása, finom 
lisztjegyekkel való nyerészkedés miatt. 
 
2793./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167148. 208‐215 lap. 
Náthán Herman izr. kolozsvári kereskedelmi ügynök ref. alá helyezése, mert 
közszükségleti cikkeket vásárolt össze. 
 
2794./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167157. 261‐297 lap. 
Rosenberg Sélig izr. rabbi, beregdubrokai lakos internálási ügye. 
 
2795./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167229. 383‐397 lap. 
Baruch Herman izr. oláhszentgyörgyi lakos internálása, majd ref. 
felülvizsgalata. Internálásárakijelentései miatt került sor. 
 
2796./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167250. 510‐519 lap. 
Dávidovics Herman izr. nagyváradi lakos ref. megszüntetése. Az irat dátuma 
1944. szept. 7. 
 
2797./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167255. 527‐532 lap. 
Génád Ignác izr. foglalkozás nélküli, erdőszentgyörgyi lakos internálása – 
cérna lánc‐kereskedés folytatása miatt. 
 
2798./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167268‐ 548‐552 lap. 
Goldberger József izr. ügynök, nagyváradi lakos ref. megszüntetése, mert a 
német parancsnokságok az ország területéről elszállították. 1944. aug. 31. 
 
2799./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167275. 561‐577 lap. 
Grün Herman izr. beregszászi lakos, külhonos, hamis helyhatósági 
bizonyítvánnyal megszerezte a magyar állampolgárságot, ezért internálták. 
 
2800./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167276. 579‐582 lap. 
Hübert Lipótné sz. Schaffer Margit izr. budapesti lakos ref. alá helyezése 
kijelentési miatt. 
 
2801./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167294. 644‐670 lap. 
Kemény György izr. műhimző, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2802./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167302. 709‐712 lap. 
Özv. Kohn Sámuelné sz. Weisz Hermina izr. fehérnemű foltozó, nagyváradi 
lakos internálása, majd ref. alá helyezése árdrágítás miatt. 
 
2803./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167320. 717‐722 lap. 
Marmór Dezső izr. ügynök, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2804./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167325. 737‐742 lap. 
Molnár János izr. illatszerkereskedő, budapesti lakos internálása, Schwartz 
László munkaszolgálat alóli mentesítésének intézése miatt. 
 
2805./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167346. 767‐778 lap. 
Rosenfeld Nándor izr. utazó ügynök, hajdúdorogi lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2806./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167591. 826‐778 lap. 
Lusztig Árpád izr. mechanikus segéd, budapesti lakos internálása – 
homoszexuális volta miatt. 
 
2807./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167605. 832‐835 lap. 
Salamon Gyula izr. kövesligeti lakos, kisbirtokos ref. megszüntetése, mert 
ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 8. 
 
2808./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167606. 836‐842 lap. 
Salamon Jenő izr. korláthelmeci lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
2809./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167619. 870‐874 lap. 
Versicz Tibor izr. müszerész segéd, budfapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2810./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167642. 897‐899 lap. 
Braun Béla izr. kávéházi alkalmazott internálása, fogház büntetése után. 
Motalkó‐jegyekkel üzérkedett. 
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2811./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167651. 932‐935 lap. 
Davidovics Izsák izr. rézműves segéd, budapesti lakos internálása – külhonos 
zsidó rejtegetéséért kapott 10 napi elzárását követően. 
 
2812./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167652. 936‐941 lap. 
Deutsch József izr. kereskedősegéd, budapesti lakos internálása – Schwartz 
László munkaszolgálat alóli felmentésének intézése miatt. 
 
2813./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167669. 945‐951 lap. 
Horovitz László izr. nyíregyházi lakos, szökésben volt internált elfogása. 
 
2814./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167678. 1002‐1005 lap. 
Kupferstein Miklós izr. fehérneműkészítő, budapesti lakos internálása 
árdrágítás miatt. 
 
2815./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3944. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167700. 1114‐1130 lap. 
Radó Henrik izr. kereskedő, aszódi lakos ref. megszüntetése. 
 
2816./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167702. 1‐14 lap. 
Schwartz Manó Emánuel izr. ragályi lakos internálása, ref. alá helyezése – 
kijelentései és hamis tanúzásra való felkérés miatt. 
 
2817./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167704. 15‐17 lap. 
Steiner Dezső izr. debreceni lakos ref. alá helyezése, mert a textilárukat a 
maximált árnál drágábban árusította. 
 
2818./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167707. 19‐24 lap. 
Szatmári Adolf izr. kászói lakos, volt marhakereskedő internálása kijelentései 
és jelenlegi foglalkozás nélkülisége miatt. 
 
2819./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167758. 74‐80 lap. 
Ackermann Zseni izr. podheringi lakos ref. alá helyezése, mert iparengedély 
nélkül textilanyagok árusításával foglalkozott. 
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2820./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167759. 81‐86 lap. 
Ackermann József izr. órás, podheringi lakos ref. alá helyezése, mert 
iparengedély nélkül textilanyagok árusításával foglalkozott. 
 
2821./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167770. 123‐143 lap. 
Csurár Erzsébet cigány végegyházai lakos internálása, majd ref. alá helyezése: 
tolvaj, csavargó, iszákos verekedő. 
 
2822./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167776. 184‐204 lap. 
Faragó Rudolf cigány végegyházai lakos ref. alá helyezése, mert tolvaj, 
csavargó, iszákos verekedő. 
 
2823./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167777. 205‐224 lap. 
Faragó Mihály cigány végegyházai lakos ref. alá helyezése, mert tolvaj, 
csavargó, iszákos verekedő. 
 
2824./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167778. 225‐231 lap. 
Friedman Lipót izr. tímársegéd, ilosvai lakos internálása, mert iparengedély 
nélkül birka és borjúbőröket vett kikészítés céljából. 
 
2825./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167779. 232‐248 lap. 
Friedmann Árpád izr. mezőcsáti lakos, kereskedő internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert honvédelmi szempontból aggályos. 
 
2826./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167783. 255‐262 lap. 
Gerő Endre izr. volt magántisztviselő internálása – közveszélyes 
munkakerülésért 10 napi elzárásának kitöltése után. 
 
2827./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167784. 263‐271 lap. 
Geiger Ernő izr. vésnök, budapesti lakos internálása, mert Schildkrauth 
Mórné részére hamis útlevélbe száraz bélyegzőt hamisított, előtte 
csalásgyanúja miatt előzetes letartóztatásban volt, azonban az ügyészség 
szabadlábra helyezte. 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

287

287

2828./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167786. 272‐286 lap. 
Gotteszmann Márton izr. kereskedő, szerednyei lakos ref. alá helyezése 
vesztegetés és csalás miatt. 
 
2829./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167789. 287‐294 lap. 
Gottlieb Lívia Rozália izr. gyári munkásnő, keszthelyi lakos, titkos kéjnő 
internálása. 
 
2830./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167798. 336‐348 lap. 
Hoffman Ignác izr. napszámos, sándorfalvai lakos internálása – 3 havi fogház 
büntetésének (liszt árdrágítás) letöltése után. 
 
2831./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167800. 359‐366 lap. 
Hoch Tiborné sz Kaufmann Vilma izr. budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2832./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167804. 382‐387 lap. 
Özv. Izrael Jónásné sz. Berkovics Záli izr. ungvári lakos ref. alá helyezése, mert 
vágóbotjú tiltott levágásában közreműködött. 
 
2833./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167806. 394‐395 lap. 
Jankovics János horvátjárfalui lakos ref. alá helyezése, mert zsidóknak 
Németországból magyarországra való csempészésében segédkezett. 
 
2834./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167813. 414‐419 lap. 
Katz Sára izr. napszámos huszti lakos ref. alá helyezése, mert zárolt termékek 
vásárolt fel és gyanúsítható ezek feketén történő értékesítésével. 
 
2835./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167815. 420‐433 lap. 
Krausz Lajos izr. rőföskereskedő, budapesti lakos internálása, 3 havi fogház 
büntetésének letöltése után. 
 
2836./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167827. 478‐483 lap. 
Landeszmann Henrik izr. ungvári lakos ref. megszüntetése. 
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2837./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167852. 486‐490 lap. 
Salamon Mózes izr. cipész huszti lakos ref. alá helyezése, mert 1943. 
decemberében hatósági utalvány nélkül, a hatósági árnál lényegesen 
magasabb áron bakancsot készített. 
 
2838./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167854. 491=25 lap.(ÍGY 
SZÁMOZTÁK) 
Schlézinger Zoltán izr. mezőcsáti lakos internálása, ref. megszüntetése. 
 
2839./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167881. 528‐536 lap. 
Zombori Istvánné sz. Weinberger Regina izr. budapesti lakos internálása: 
üzleti tolvaj, közveszélyes munkakerülő. 
 
2840./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167924. 537‐544 lap. 
Bloch Vilmos izr. szabósegéd budapesti lakos internálásának felülvizsgálata. 
 
2841./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167936. 573‐586 lap. 
Elek (Epstein) Andor izr. kereskedelmi ügynök, hódmezővásárhelyi lakos 
internálása, a közellátás károsítása – cukorjegyek lopatása miatt. 
 
2842./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167969. 661‐672 lap. 
Keller Mihály izr. lakatos, szabadkai lakos, munkakerülés miatti internálása. 
 
2843./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐167992. 697‐715 lap. 
Müller Imre izr. gazdasági gyakornok, érsekújvári lakos ref. megszüntetése, 
mert a német parancsnokságok 1944. jún. 14‐én az ország területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 9. 
 
2844./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168001. 750‐759 lap. 
Pintér györgy izr. ügynök, budapesti lakos internálása. 
 
2845./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168039. 847‐864 lap. 
Wiesel Feren izr. szatócs üzletvezető, sülemedi lakos internálása, ref. alá 
helyezése – szappan és méz árdrágítása miatt. 
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2846./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3945. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168050. 890‐914 lap. 
Adler Mózes izr. gazdálkodó, taracközi lakos ref. megszüntetése. 
 
2847./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168072. 89‐111 lap. 
Englender Mózes izr. dögei lakos internálása, kóser hússzéket tartott fenn, 
csak zsidók számára termeltek ki húst. 
 
2848./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168073. 112‐128 lap. 
Engel Sári izr. ilosvai lakos internálása, majd ref. alá helyezése, mert 
unokaöccse, Hasenfeld Mózes szlovákiai zsidó rejtőzködését segítette. 
 
2849./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168075. 149‐152 lap. 
Farkas Sámuel izr. napszámos, bruszturai lakos ref. megszüntetése, mert 
1943‐ban az orosz hadműveleti területen eltünt. 
 
2850./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168076. 153‐170 lap. 
Frojmovics Müller Majer izr. szabómester, királymezői lakos ref. 
megszüntetése. 
 
2851./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168084. 181‐197 lap. 
Herskovics Miksa izr. napszámos, szentmihálykörtvélyesi lakos ref. 
megszüntetése. 
 
2852./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168086. 204‐217 lap. 
Horváth Jenő cigány (Babos) bicskei lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
2853./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168088. 222‐232 lap. 
Jankelovics Jankel izr. kisbirtokos, irhóci lakos ref. megszüntetése. 
 
2854./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168091. 247‐252 lap. 
József Pinkász és József Áron izr. felsőborgói és borgóprundi lakosok ref. ill. 
internálás megszüntetése, mert 1944. jún. 5‐én a német parancsnokság által 
az ország területéről elszállították őket. Az irat dátuma 1944. aug. 8. 
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2855./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168094. 283‐302 lap. 
Dr. Krémer Lajos izr. ügyvéd, turai lakos kitiltása és internálása, mert az angol 
rádió híreit hallgatta és terjesztette. 
 
2856./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168099. 326‐340 lap. 
Kovács Sándor izr. vegyeskereskedő, turai lakos kitiltása és internálása. 
 
2857./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168100. 341‐355 lap. 
Kovács Árpád izr. turai lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
2858./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168108. 363‐368 lap. 
Mandl Ferenc izr. rékoscsabai lakos internálása, gazdasági életre káros 
tevékenysége miatt. 1944‐ben hadműveleti területen teljesített szolgálatot. 
 
2859./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168110. 369‐374 lap. 
Mezei Simonné sz. Rechnitzer Mária izr. mészkereskedő, zalaegerszegi lakos 
ref. alá helyezése, 2 db sertés 100%‐os haszonnal való eladásáért. 
 
2860./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168124. 452‐454 lap. 
Panka Mihályné sz Reichschloss Margit izr. gyári munkás, budapesti lakos 
valótlan hír terjesztése miatt ref. alá helyezése. 
 
2861./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168128. 455‐ 469 lap. 
Pollák Nándor izr. jogosulatlan ügynök, soroksári lakos internálása, mert a 
szovjetek támadásakor lakását kivilágította és Szlováliából menekült zsidókat, 
lakásán rejtegette. 
 
2862./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168145. 561‐579 lap. 
Szegő József izr. kereskedő, miskolci lakos ref. megszüntetése, mert a német 
parancsnokságok az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 
20. 
 
2863./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168153. 590‐591 lap. 
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Tusák István izr. nagykátai lakos ref. megszüntetése, mert Nagykátáról a 
zsidók részére elkülönítettt lakóhelyről 1944. jún. 30‐án elszállították. Az irat 
dátuma 1944. júl. 20. 
 
2864./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168166. 636‐641 lap. 
Werber Jolán izr. kajdanói lakos ref. alá helyezése, mert textilanyagot árult a 
község lakosainak a megengedettnél magasabb áron. 
 
2865./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168198. 661‐663 lap. 
Breuer Béla izr. kereskedősegéd, budapesti lakos ref. alá helyezése, 4 havi 
fogház büntetése után. 
 
2866./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168199. 664‐666 lap. 
Bimbi Sámuel izr. kegydíjas, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert az 
országban jogosulatlanul tartózkodó külhonosoknak szállást adott, vejét 
befogadta. 
 
2867./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168204. 681‐683 lap. 
Deutsch Anna izr. budapesti lakos ref. alá helyezése, mert külhonosoknak 
lakásán szállást adott. 
 
2868./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168206. 684‐686 lap. 
Gerő László izr. magámtisztviselő, budapesti lakos ref. alá helyezése tiltott 
szerencsejáték miatt. 
 
2869./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168214. 696‐698 lap. 
Kaltmann Ignác izr. gyári munkás, budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
szökött zsidó külhonosnak albérletet szerzett. 
 
2870./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168216. 702‐705 lap. 
Klein Lajos izr. pincér, újpesti lakos ref. alá helyezése, mert büntetett 
előéletű, kártyázásból biztosítja megélhetését. 
 
2871./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168218. 710‐712 lap. 
Kis Klein Rudolf izr. ügynök, budapesti lakos ref. alá helyezése – nincs 
foglakozása. 
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2872./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168222. 719‐721 lap. 
Kormos Samu izr. eltartott, budapesti lakos külföldi zsidókat fogadott 
lakásába albérlőként, ezért 5 napi elzárást kapott, amelyet követően ref. alá 
helyezték. 
 
2873./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168228. 732‐734 lap. 
Lengyel Vilmos izr.nyomdai tisztviselő, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
2874./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168241. 777‐779 lap. 
Österreicher Emil izr. gyári munkás, budapesti lakos ref. alá helyezése – 
zugforgalomban gépjármű gumiabroncsokat értékesített, a megengedettnél 
magasabb áron. 
 
2875./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168249. 795‐797 lap. 
Stern Adolf izr. kántor, budapesti lakos ref. alá helyezése, megvesztegetés 
miatti bűnvádi eljárás alatt áll. 
 
2876./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168256. 807‐813 lap. 
Ackerman Mária beregszász lakos internálásának megszüntetése, mert a 
német paqrancsnokság az ország területéről kitelepítette. Az irat dátuma 
1944. szept. 2. 
 
2877./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168261. 823‐828 lap. 
Brandl Lajos izr. révfülöpi lakos ref. alá helyezése, mert az üzletében 
megjelent magyar katonát „gyütt‐mentnek” nevezte. 
 
2878./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168269. 873‐886 lap. 
Cikk Burech izr. volt kocsmáros, alsóneresnicei lakos ref. megszüntetése, 
mert a mátészalkai gettó kiűrítése után a német katonaság külföldre, 
ismeretlen helyre szállította. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
2879./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168273. 902‐904 lap. 
Deutsch Ernő izr. bőrkereskedő nagyváradi lakos ref. felülvizsgálata. 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

293

293

2880./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168283. 926‐929 lap. 
Groszmann Cili izr. varrónő körösmezői lakos ref. felfüggesztése, mert a 
mátészalkai gyüjtőtáborba szállították. Az irat dátuma 1944. szept. 14. 
 
2881./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168284. 930‐931 lap. 
Goldfinger Dezső ungvári lakos ref. megszüntetése, mert kötelező 
munkaszolgálatot teljesít. 
 
2882./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168285. 932‐933 lap. 
Groszmann Ferenc izr. napszámos técsői lakos ref. felfüggesztése, mert 
munkaszolgálatot teljesít Nagyváradon. 
 
2883./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168289. 966‐971 lap. 
Handler Lajos izr. kereskedő, nagyváradi lakos ref. alá helyezése árdrágítás 
miatt. 
 
2884./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3946. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168295. 975‐996 lap. 
Jankelovics Ábrahám izr. napszámos, ungvári lakos internálása, ref. 
megszüntetése. Az internálás oka árdrágítás, vesztegetés. 
 
2885./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168312. 23‐35 lap. 
Lőwi Lipót izr. kereskedő, mezőkovácsházai lakos internálása, 19 társával 
árdrágítás miatti letartóztatása, de óvadék ellenében szabadlábra helyezése. 
 
2886./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168330. 108‐112 lap. 
Salnovics Adoltné sz. Katz Róza izr. máramarosszigeti lakos ref. 
megszüntetése. 
 
2887./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168334. 113‐116 lap. 
Singer Salamonné sz. Schwimmer Berta izr. ilosvai lakos árurejtegetés miatti 
ref. alá helyezése. 
 
2888./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168347. 153‐184 lap. 
Ungár Dávid izr. pápai lakos ref. alá helyezése – koborló, foglalkozás nélküli. 
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2889./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168356. 200‐204 lap. 
Weinberger Vilmosné sz. Klein Hermina izr. állampolgársága (?) benediki 
lakos ref. alá helyezése – tej felvásárlása, túrónak vajnak feldolgozta és 
árusította a munkácsi zsidóságnak. Ref. megszüntetése, mert a munkácsi 
gettóból elszállítattatott. Az irat dátuma 1944. júl. 1. 
 
2890./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168357. 205‐221 lap. 
Weiner jenő izr. volt komáromi lakos ref. felülvizsgálata, majd 
megszüntetése, mert a német hatóság 1944. jún. 12‐én elszállította. Az irat 
dátuma 1944. júl. 11. 
 
2891./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168382. 237‐254 lap. 
Baumgarten Miksa izr. pincér, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése rémhírterjesztés miatt. 
 
2892./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168385. 264‐265 lap. 
Deutsch Mór izr. ügynök, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2893./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168386. 266‐273 lap. 
Deutsch Mórné sz. Deutsch Irén izr. budapesti lakos internálása, ref. 
megszüntetése. Internálásának oka lakásközvetítésért különdíjat, előleget 
kért és azt férjével ehyütt megtartották maguknak. 
 
2894./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168288. 274‐278 lap. 
Engelmann Gyula izr. budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2895./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168391. 290‐330 lap. 
Gárdonyi Vilmos, Fleishmann Imre, Heiszler József, Spetz Hugó, Basch László, 
Basch Rezső, Frómmer Henrik izr. zsámbéki lakosok internálása, mert 
magatartásuk a közbiztobnságra, közrend szempontjából aggályos, gazdasági 
okokból káros. 
 
2896./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168394. 338‐343 lap. 
Gross lajos izr. segédmunkás, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
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2897./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168441. 509‐5122 lap. 
Goldstein Eleonóra izr. szinérváraljai lakos ref. alá helyezése, mert deneturált 
szeszt emberi fogyasztásra árusította. 
 
2898./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168463. 554‐448 lap. 
Lusztig Hermanné sz. Lőwy irén izr. ref. megszüntetése. 
 
2899./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168472. 582‐588 lap. 
Pollák Izrael Jakab izr. bőrkereskedő, felsővisói lakos ref. alá helyezése, mert 
társaival együtt engedély nélküli gyűlésen vett részt. 
 
2900./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168486. 618‐629 lap. 
Spielmann Árpád izr. budapesti (rudabányai) lakos ref. megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. jún. 30. 
 
2901./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168492. 635. lap. 
Javaslat Sztralovits Izsák izr. técsői lakos, nyersbőr kereskedő internálására. 
 
2902./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168643. 655‐659 lap. 
Adler Róza izr. bedőházai lakos ref.megszüntetése, mert a mátészalkai 
gettóból német katonai kisérettel külföldi munkaszolgálatra elszállították. Az 
irat dátuma 1944. aug. 13. 
 
2903./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168671. 731‐736 lap. 
Goldberger Gyula izr. magánzó, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
2904./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168677. 745‐749 lap. 
Hikind Náthánné sz. Herpszt Zseni izr. lonkai lakos ref. megszüntetése, mert a 
mátészalkai gettóból, annak kiürítésekor a német katonaság ismeretlen 
helyre szállította. Az irat dátuma 1944. aug. 13. 
 
2905./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168688. 769‐790 lap. 
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Quitt Izidorné sz. Weisz Frida izr. érsekújvári lakos ref.megszüntetése, mert a 
német parancsnokságok 1944. jún. 14‐én az ország területéről elszállították. 
Az irat dátuma 1944. jún. 16. 
 
2906./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168691. 799‐805 lap. 
Kohn László izr. kereskedősegéd, váci lakos ref. alá helyezése – zsidó 
munkaszolgálatos kiszabadítása miatti 2 hónapos fogház büntetésének 
letöltése után. 
 
2907./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168699. 824‐833 lap. 
Lebovics henrik izr. napszámos técsői lakos internálásának megszüntetése, 
mert a sárvári kisegítő toloncházból németországi munkára a német 
hatóságoknak átadták. Az irat dátuma 1944. júl. 21. 
 
2908./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168714. 904‐908 lap. 
Ringel Chája izr. bedőházai lakos ref. megszüntetése, mert a mátészalkai 
gettóból német katonai kisérettel külföldi munkaszolgálatra elszállították. Az 
iratz dátuma 1944. aug. 13. 
 
2909./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944168719. 919‐924 lap. 
Schwartz József izr. kereskedősegéd, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2910./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3947. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. téteé‐1944‐168727. 941‐945 lap. 
Slomovics Sámuel izr. nagybocskói lakos ref. megszüntetése. 
 
2911./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168739. 18‐28 lap. 
Dr. Tendzer Izidor izr. volt ügyvéd, érsekújvári lakos ref. alá helyezése, mert 
külhonos zsidót segített az országba való beszivárgásban. 
 
2912./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168791. 148‐165 lap. 
Deutsch Imre izr. volt hentes, nagykanizsai lakos ref. megszüntetése. 
 
2913./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐168794. 166‐183 lap. 
Farber Oszkár izr. kereskedő, budapesti lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése – fogház büntetésének letöltése után. 
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2914./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169101. 194‐199 lap. 
Berger Ábrahám izr. földműves, maszárfalvai lakos ref. alá helyezése, mert a 
bejelentés alá eső nyersbőröket ben jelentette be és saját részére 
kikészítésre kiadta. 
 
2915./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169109. 236‐280 lap. 
Czeisler (Czeizler) Gyula izr.(református) ügynök, budapesti lakos internálása 
sikkasztás miatt. 
 
2916./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169113. 285‐300 lap. 
Dávidovics Dávid izr. cipőfelsőrész készítő, rahói lakos ref. megszüntetése. 
 
2917./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169120. 314‐321 lap. 
Fesztinger József izr. metsző, faluszlatinai lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert az összevásárolt baromfit levágta és feleségével a 
megengedettnél magasabb áron adta el. 
 
2918./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169124. 332‐339 lap. 
Frider Vilmos izr. hajasdi lakos, földműves ref. megszüntetése, mert 1944. 
ápr. 16‐án az ungvári gyűjtőtáborba szállították és utána az országból 
eltávolították. Az irat dátuma 1944. júl. 28. 
 
2919./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169161. 507‐512 lap. 
Lebovics Izrael izr. fuvaros, nagybocskói lakos ref. megszüntetése. 
 
2920./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169167. 530‐535 lap. 
Mauszkopf Pinkászné sz. Barkovics Zseni izr. oláhcserkeszi lakos ref. alá 
helyezése árdrágítás miatt. 
 
2921./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169171. 585‐590 lap. 
Mechelovics Dávid izr. felsőapsai lakos ref. felfüggesztése, mert a 102/209. 
sz. munkásszázadnál, Gánt községben teljesít szolgálatot. Az irat dátuma 
1944. okt. 5. 
 
2922./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169178. 619‐636 lap. 
Baranyi Györgyné sz. Prágai Julianna felekezet nélküli, csanádpalotai lakos 
internálása. Mad ref. megszüntetése. 
 
2923./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169181. 665‐670 lap. 
Perl Rezső izr. aknaszlatinai lakos ref. felfüggesztése, mert a II/4. közérdekű 
musz‐hoz bevonult. Az irat dátuma 1944. márc. 14. 
 
2924./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169191. 685‐690 lap. 
Róth Ignác izr. napszámos, maszárfalvai lakos ref. alá helyzése, mert a 
bejelentés alá eső nyerbőrt nem jelentette be, saját részére feldolgoztatta. 
 
2925./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169194. 697‐702 lap. 
Schwarcz Berta izr. szegedi lakos internálása, mert munkakerülő életmódú, 
csavargó, részeges. 
 
2926./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169212. 810‐815 lap. 
Szrulovics Mór izr. földműves, maszárfalvai lakos ref. megszüntetése, a 
bejelentés alá eső nyersbőrt nem jelentette be, saját részére feldolgoztatta. 
 
2927./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169228. 832‐836 lap. 
Weiszberger Mórné sz. Engel Frida izr. homonnai lakos internálásának 
megszüntetése, mert a sárvári kisegítő toloncház értesítése szerint a német 
katonai hatóságok németországi munkára 1944. máj. 19‐én elszállították. Az 
irat dátuma 1944. okt. 2. 
 
2928./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169229. 837‐838 lap. 
Iratborító lap, mely szerint Weiszberger ászló szlovák állampolgár internálták. 
Az irat dátuma 1944. márc. 24. 
 
2929./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169231. 839‐843 lap. 
Wieder Andor izr. kereskedő, szlovák állampolgár, nagymihályi lakos 
internálásának megszüntetése, mert a német katonai hatóságok, 
németországi munkára a garanyi kisegítő toloncházból 1944. máj. 19‐én 
elszállították. Az irat dátuma 1944. okt. 2. 
 
2930./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169232. 844‐848 lap. 
Wieder Andorné sz Hoffmann Mária izr. szlovák állampolgár, lásd előbbi 
2929. szám alatt. 
 
2931./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169286. 922‐ 940 lap. 
Fischer Rudolf izr. besztercei lakos, kocsifényező internálása kommunista 
szervezkedés miatt. 
 
2932./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169314. 987‐992 lap. 
Trichner Irén győri lakos internálása – köztisztviselő megvesztegetése miatt, 
hogy születési anyakönyvi kivonatokat szerezzen a szlovákiai zsidók számára. 
 
2933./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169333. 1001‐1008 lap. 
Braun gyula izr. kereskedősegéd, volt nagykanizsai lakos internálásának 
megszüntetése, mert 1944. máj. 19‐én Németországba került. Az irat dátuma 
1944. júl. 3. 
 
2934./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3948. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169339. 1029‐1041 lap. 
Deutsch Ármin izr. gépkovsivezető, budapesti lakos, internálása, majd ref. alá 
helyezése – 15 napi elzárásra ítélték, mert az országba jogtalanul tartózkodó 
külföldieknek szállást adott. 
 
2935./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169342. 1‐11 lap. 
Fischmann Jakab izr. fényképész, máramaros szigeti lakos ref. megszüntetése, 
mert az ország területéről elszállíttoták. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
2936./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169347. 24‐30 lap. 
Kellermann János református (v. izr.) ref. megszüntetése, mert 3 éves fegyház 
büntetését tölti Szegeden. 
 
2937./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169352. 59‐71 lap. 
Lefkovics Vilmos izr. kassai lakos, volt kereskedő – szemérem elleni erőszak 
miatti börtön büntetését követően intárnálták. 
 
2938./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169370. 113‐117 lap. 
Steinberg Áron izr. tollmunkás internálása. 
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2939./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169371. 118‐124 lap. 
Szász (Schlesinger) Zoltán izr. magántisztviselő, budapesti lakos ref. alá 
helyezése – üzérkedés gynúja miatti letartóztatását követően. 
 
2940./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169411. 164‐181 lap. 
Braunfeld József izr. volt fakereskedő, kassi lakos internálása, majd ref. 
megszüntetése, mert kitelepítették. Az irat dátuma 1944. jún. 23. 
 
2941./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169416. 190‐200 lap. 
Berger Sámuel izr. makói lakos internálása – 20 kg csirkét a közellátásból el 
akart vonni. 
 
2942./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169442. 249‐261 lap. 
Mitri Lajos cigány monori lakos internálása, ref. alá helyezése idején a 
községből megszökött. 
 
2943./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169448. 264‐283 lap. 
Prezent Ignác izr. gyöngyösi lakos ref. alá helyezése, a gazdasági életre káros 
tevékenysége miatt. 
 
2944./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169451. 292‐295 lap. 
Dr. Popper Józsefné sz. Perl Margit izr. érsekújvári lakos ref. megszüntetése. 
 
2945./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169493. 350‐355 lap. 
Braun Áron izr. harisnyakötő, szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése, mert 
denaturált szeszből készített pálinkár és azt árusította. 
 
2946./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169494. 356‐372 lap. 
Breuer Lajosné sz. Gestetter Erzsébet izr. soproni lakos internálása, mert 
unokáit, Kohn Pál és Gusztáv szlovák lakosokat, 1942. máj. óta lakásán 
rejtegette. 
 
2947./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169497. 396‐397 lap. 
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Boschán Lipót izr. ügynök, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2948./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169509. 453‐455 lap. 
Fodor Imre izr. ügynök, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2949./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169512. 456‐457 lap. 
Goldmayer Imréné aszódi lakos ref. megszüntetése, mert a német hatóságok 
a rákoscsabai gettóból ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. 
szept. 18. 
 
2950./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169515. 458‐484 lap. 
Özv. Haberfeld Izsákné sz. Klein Róza budapesti lakos ref. alá helyezése, mert 
Szlovákiából szökött unokájának szállást adott. 
 
2951./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169531. 543‐553 lap. 
Özv. Kohn Aladárné sz. Binette Rezsi izr. volt ócskavas kereskedő, váci lakos 
internálása, árdrágító visszaélés miatti 7 hónapos börtön büntetését 
követően. 
 
2952./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169536. 576‐587 lap. 
Löbovics Sándor izr. nyomdász, budapesti lakos ref. megszüntetése – társaival 
együtt mesterséges édesítőszer jövedéki kihágási ügye miatti internálási 
javaslata. 
 
2953./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169554. 632‐652 lap. 
Skrasek Antalné sz. Rosenfeld Margit izr. rákospalotai lakos ref. alá helyezése, 
kijelentései miatt. 
 
2954./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169556. 655‐659 lap. 
Schimmel Izsó izr. ügynök, újpesti lakos ref. alá helyezése – csalás, zugirászat, 
közveszélyes munkakerülés. 
 
2955./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169557. 660‐665 lap. 
Silbermann Dávid izr. szatmárnémeti lakos ref.megszüntetése. 
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2956./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 

3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169559. 676‐714 lap. 
Stuber Samu izr. magántisztviselő, budapesti lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2957./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169577. 741‐750 lap. 
Végh Sája izr. volt kereskedő, kiskrivai lakos ref. megszüntetése. 
 
2958./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169582. 751‐757 lap. 
Weisz Árpád izr. utazó, budapesti lakos ref. alá helyezése – 
élelmiszerhamisításért 45 napi elzárást követően. 
 
2959./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169583. 758‐763 lap. 
Vollner Imre (izr.) róm. kat., budapesti lakos ref. alá helyezése – sikkasztás, 
kettős házasság, közokirat hamisítás miatt büntetett előéletű. 
 
2960./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169625. 784‐789 lap. 
Berger Adolf izr. hajdúböszörményi lakos, szabómester ref. alá helyezése, 
mert áéllampolgárságát nem tudta igazolni. 
 
2961./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169640. 812‐815 lap. 
Farkas Jankel izr. kereskedő izai lakos ref. megszüntetése, mert ismeretlen 
helyre szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 3. 
 
2962./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169641. 816‐819 lap. 
Farkas Sámuelné sz. Godinger Szerén izr. királyházai lakos ref. alá helyezése, 
mert a lakásán nagy mennyiségű textilárut rejtegett. 
 
2963./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169642. 820‐824 lap. 
Farkas Jenőn ész. Jager Helén izr. kolozsvári lakos ref. megszüntetése, mert az 
ország területét elhagyta. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
2964./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169649. 828‐829 lap. 
Gescheit Izidor putnoki lakos ref. felülvizsgálata. 
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2965./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169653. 830‐835 lap. 
Goldfinger Arnold izr. pincér, újpesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2966./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169656. 842‐853 lap. 
Hirsch herman izr. kereskedősegéd, nagyváradi lakos internálása, majd ref. 
megszüntetése. 
 
2967./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169658. 857‐870 lap. 
Hőnig Marcel izr. rongyszedő, budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2968./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169662. 887‐891 lap. 
Iczkovics Userné sz. Friedmann Róza izr. izai lakos ref. alá helyezése, mert 
deneturált szesszel üzérkedett. 
 
2969./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169663. 892‐893 lap. 
Izrael Mór ungvári lakos ref. felülvizsgálata. 
 
2970./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169671. 926‐932 lap. 
Klein Áron izr. szobafestősegéd, nagyváradi lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
2971./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169686. 967‐971 lap. 
Lehner Lajos izr. máramarosszigeti lakos ref. alá helyezése – közszükségleti 
cikkek elvonása miatt. 
 
2972./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3949. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169700. 1016‐1026 lap. 
Moskovits Izidorné sz. Neumann Regina izr. magánzó, mezőturi lakos ref. alá 
helyezése – magyar nemzet megbecsülése elleni vétség, hírkoholás miatt. 
 
2973./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169701. 1‐6 lap. 
Moskovics Sápsza izr. husztsófalvai lakos fölműves ref. alá helyezése 
kijelentései miatt. 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

304

304

2974./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169724. 47‐53 lap. 
Róth Imre izr. magántisztviselő, szegedi lakos ref. alá helyezése, 6 hónapi 
börtön büntetésének letöltése után. 
 
2975./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169725. 54‐129 lap. 
Rosner Mór izr. timár, máramarosszigeti lakos internálása, árdrágító 
visszaélés miatt. 
 
2976./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169728. 132‐134 lap. 
Salamon Gyula izr. kisbirtokos, kövesligeti lakos ref. alá helyezése, hatósági 
engedély nélkül 4 db juhot levágott és a zsidó lakosság körében kimérte. 
 
2977./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169731. 146‐147 lap. 
Schwartz Zsigmondné sz. Kolker Eszter izr. ref. megszüntetése. 
 
2978./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169732. 148‐156 lap. 
Stern Buresch izr. sütő, máramarosszigeti lakos ref. megszüntetése, mert az 
ország területéről elszállíttatott. 1944. jún. 22. 
 
2979./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169735. 158‐160 lap. 
Schnitzer Géza izr. foglalkozás nélküli, szegedi lakos ref. alá helyezése, 
munkakerülő életmódja miatt. 
 
2980./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169736. 161‐165 lap. 
Spitzer Áronné sz. Grosz Hani izr. kereskedő, huszti lakos ref. megszüntetése, 
mert ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma: 1944. aug. 8. 
 
2981./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169752. 210‐211 lap. 
Taub Mihály izr. máramarosszigeti lakos ref. megszüntetése. 
 
2982./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169753. 212‐216 lap. 
Támbor Ilona izr. napszámos, izai lakos ref. megszüntetése. 
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2983./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169828. 260‐263 lap. 
Berger Dávid izr. ügynök, budapesti lakos internálása magánokirat hamisítása 
miatt. 
 
2984./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169855. 333‐334 lap. 
Goldglanc Herman izr. vetési lakos ref. alá helyezése kijelentései miatt. 
 
2985./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169880. 362‐377 lap. 
Koszta György Jehova Isten Tanúi szekta tagja, napszámos, felsőkomoródi 
lakos, ref. alá helyezése. 
 
2986./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169954. 626‐630 lap. 
Zweig Adolf izr. kakszentmártoni lakos ref. megszüntetése. 
 
2987./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐169979. 641‐643 lap. 
Basch Herman izr. dunaföldvári lakos internálása, kitiltáse, árdrágítás miatt. 
 
2988./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170011. 723‐726 lap. 
Katz Mendelné sz. Rosler Etel izr. máramarosszigeti lakos ref. megszüntetése, 
mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 23. 
 
2989./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170013. 727‐744 lap. 
Katz Ábrahámné sz Cin Etel izr. huszti lakos internálása, mert a 
Lengyelországból beszivárgott Meizler József és Zindler Simon lengyel 
zsidókat lakásán rejtegette. Katzné kiutasítása az országból, mert magyar 
állampolgársága kétséges. 
 
2990./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170028. 813‐815 lap. 
Lichtmann Imrén ész. Lesmann Márta izr. ref. felülvizsgálata és annak további 
fenntartásáról döntöttek. 
 
2991./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170043. 859‐861 lap. 
Strasser Oszkár izr. budapesti lakos ref. felülvizsgálata. 
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2992./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170044. 862‐864 lap. 
Schwartz Pálné sz. Schőn Zsuzsanna izr. budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2993./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170049. 865‐869 lap. 
Schiffer Mór izr. kereskedő, kunszentmártoni lakos ref. megszüntetése, mert 
a németek az ország rterületéről elszállították. Az irat dátuma 1944. aug. 1. 
 
2994./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170068. 932‐937 lap. 
Weisz Izidor izr. pincér budapesti lakos ref. megszüntetése. 
 
2995./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170134. 939‐946 lap. 
Blumenfeld Gábor izr. magántisztviselő, háztulajdonos, kolozsvári lakos ref. 
alá helyezése. 
 
2996./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3950. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170139. 947‐949 lap. 
Edelstein Jenő izr. técsői lakos ref. megszüntetése, mert hadműveleti 
területen munkaszolgálatot teljesít. Az irat dátuma 1944. márc. 24.  
 
2997./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170181. 1‐20 lap. 
Spitzer Márton izr. kereskedő, petrőci lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert a kommunista propaganda terjesztője és a magyar állam 
iránti hűsége erősen kétségbe vonható. 
 
2998./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170233. 115‐116 lap. 
Goldberger Áron izr. bélkereskedő, oláhszentgyörgyi lakos ref. alá helyezése. 
 
2999./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170235. 117‐125 lap. 
Horváth Márton (Márkusz) cigány, sződi lakos internálása. 
 
3000./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170242. 126‐140 lap. 
Klein Zsigmond izr. volt ügynök internálása – lopás miatti fegyház 
büntetésének letöltése után. 
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3001./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170250. 151‐155 lap. 
Lengyel Klára izr. tanítónő komáromi lakos internálása. A német biztonsági 
rendőrség vette őrizetbe és Kistarcsáról 1944. április 28‐án, a zsidó 
szállítmánnyal együtt ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. jún. 
20. 
 
3002./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170286. 278‐299 lap. 
Weinberger Ábrahám izr. zentai lakos ref. megszüntetése. 
 
3003./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170347. 325‐333 lap. 
Bogdán Gábor adventista, kövesdi lakos, földműves ref. alá helyezése. 
 
3004./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170359. 338‐340 lap. 
Holczer Andor izr. volt kereskedő, dusnoki lakos internálása, mert 
államrendészeti szempontból megbizhatatlan. 
 
3005./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170609. 366‐376 lap. 
Schück Mózesné sz. Haberfeld Rebeka izr. internálása, majd ref. alá helyezése 
– jogtalanul itt tartózkodó állampolgároknak, Weisz Jónásnak és feleségének, 
Müller Samun ész. Haberfeld Margitnak és egy éves gyermekének lakásán 
menedéket biztosított. 
 
3006./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170610. 377‐383 lap. 
Szlovák Aladár izr. kereskedő, budapesti lakos internálása közveszélyes 
munkakerülés miatt. 
 
3007./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170615. 407‐411 lap. 
Zemler Mór izr. címfestő segéd, budapesti lakos internálása, mert 
büntetőeljárás indult ellene kommunista mozgalomban való részvétele miatt. 
 
3008./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170616. 412‐417 lap. 
Zinner Vilmos izr. gyári munkás, budapesti lakos ref. alá helyezése – 
zugkereskedés, árdrágítás miatt. 
 
3006./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170625. 426‐429 lap. 
Bokros János izr. gyümölcskereskedő, nagykörösi lakos ref. alá helyezése 
árdrágítás miatt. 
 
3007./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170638. 467‐471 lap. 
Edelstein Tibor izr. ungvári lakos, kőfaragó ref. alá helyezése, mert Katz Szidi 
szlovákiai zsidónak menedéket adott. 
 
3008./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170639. 472‐477 lap. 
Fenyvesi Sándor róm. kat. 1940‐ig izr. magántisztviselő, nagyszalontai lakos 
ref. alá helyezése, mert kártyázik, a közrendre, közbiztonságra fontosa állami 
érdekek szempontjából agályos magatartása. 
 
3009./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170650. 544‐548 lap. 
Grósz József izr. nagyszalontai lakos ref. alá helyezése. 
 
3010./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170654. 552‐555 lap. 
Halpert Józsefné sz. Friedmann Szeréna izr. kisvárdai lakos ref. 
megszüntetése, mert elszállítást nyert. Az irat dátuma 1944. aug. 31. 
 
3011./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170660. 564‐568 lap. 
Jéger Manó izr. füszerkereskedő máramarosszigeti lakos ref. alá helyezése 3 
hónapi fegyház büntetésének letöltése után. 
 
3012./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170662. 574‐577 lap. 
Kaufmann Tóbiás izr. szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése, okirat hamisítás 
miattii 4 heti fogház büntetésének letöltése után. 
 
3013./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170666. 583‐610 lap. 
Klein Ármin izr. kereskedő, ungvári lakos internálása, mert cukorvásárlási 
igazolványokat közvetített, árisított. 
 
3014./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170667. 611‐625 lap. 
Klein Dezső izr. szerednyei lakos internálása rémhírterjesztés miatt. 
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3015./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170677. 652‐656 lap. 
Lebovits Mórné sz. Feuermann Gizella izr. lakárdi lakos ref. alá helyezése 
árdrágítás miatt. Ref. megszüntetése, mert az ungvári gyüjtőtáborból, az 
ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 1. 
 
3016./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170686. 691‐694 lap.  
Nádler Herczel izr. szaploncai lakos internálása. A sárvári toloncházból 1944. 
máj 19‐én a német katonai parancsnokság, németországi munkára 
elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
3017./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170697. 704‐725 lap. 
Rückmann Izidor kereskedő, miskolci lakos ref. felfüggesztése, mert honv. 
kisegítő munkaszolgálatra bevonult 1944. jún. 8‐án. 
 
3018./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170698. 726‐733 lap. 
Schwarcz Árpád izr. kereskedő, csatai lakos ref. megszüntetése, mert a német 
katonai parancsnokság az ország területéről elszállította. Az irat dátuma 
1944. aug. 28. 
 
3019./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170701. 736‐746 lap. 
Salamon Szerén izr. szerednyei lakos internálása, majd ref. megszüntetése, 
mert az ungvári gyűjtőtáborba beszállították. Az irat dátuma 1944. ápr. 26. 
 
3020./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170704. 47‐760 lap. 
Sternbach Miklós izr. volt munkácsi lakos internálása, majd ref. 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. jún. 27. 
 
3021./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170706. 761‐764 lap. 
Özv. Spitzer Mórné sz. Freund helén izr. kerskedő, szatmárnémeti lakos ref. 
alá helyezése, mert denaturált szeszből készült pálinkát tartott. 
 
3022./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170707. 765‐770 lap. 
Spitzer herman izr. napszámos, szatmárnémeti lakos ref. megszüntetése. 
 
3023./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

310

310

3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170722. 787‐828 lap. 
Dr. Waldner Fülöp izr. ügyvéd, gyöngyösi lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert baloldali érzelmű. 
 
3024./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170809. 871‐888 lap. 
Jakab András izr. malomtulajdonos, szamosordói lakos internálása, ref. 
megszüntetése. 
 
3025./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170810. 889‐903 lap. 
Klein Miksa izr. szilágycsehi lakos, gazdasági alkalmazott ref. alá helyezése – 
közrendre, közbiztonságra az ország gazdasági életére káros magatartású. 
 
3026./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170816. 906‐919 lap. 
Id. Kolompár Gyula r. kat. furulyakészítő cigány, bokodi lakos internálása. 
 
3027./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170819. 920‐925 lap. 
Lázár Dávidné sz. Lébi Róza izr. máramarosszigeti lakos ref. alá helyezése. 
 
3028./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170831. 949‐955 lap. 
Sárosi (Schwarcz) István izr. magánhivatalnok, soproni lakos ref. alá 
helyezése, mert rokonai számára Szlovákiába 20 db hamisított keresztlevelet 
juttatott ki. 
 
3029./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170833. 956‐974 lap. 
Schwartz Mátyás izr. hajdúböszörményi lakos internálásának megszüntetése, 
mert 1944. máj. 19‐én ismeretlen helyre, munkára elszállították. Az irat 
dátuma 1944. júl. 10. 
 
3030./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170847. 980‐1017 lap. 
Fatermelő internáló táborok ügyében hozott rendelkezések. 
 
3031./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170880. 1023‐1025 lap. 
Auguszti Ferenc felezeten kivüli, kistoronyai lakos internálása. 
 
3032./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170882. 1026‐1029 lap. 
Alpern Miklós izr. sárbogárdi lakos, kommunista érzelmű propaganda 
kifejtése miatti internálása. 
 
3033./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170885. 1030‐1033 lap. 
Blau Mór izr. sárbogárdi lakos, kommunista érzelmű prppaganda kifejtése 
miatti internálása. 
 
3034./p Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) 
priorálási ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170887. 1055‐1049 lap. 
Bár Sándor cecei lakos internálásának megszüntetése, mert a nagykanizsai II. 
számú kisegítő toloncház értesítése szerint a nélmet parancsnokságnak 
adatott át. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
3035./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3951. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170896. 1110‐1112 lap. 
Berkovics Henrik izr. salgótarjáni lakos internálása.   
 
3036./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171301. 1‐13 lap. 
Klein Izidor izr. volt kereskedő, olaszliszkai lakos internálása közveszélyes 
munkakerülés miatt. 
 
3037./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐170302. 14‐17 lap. 
Klein Ferenc izr. füzesabonyi lakos internálása, mert „közbiztonsági 
szempontból megbizhatatlan zsidó”. 
 
3038./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171305. 18‐23 lap. 
Klein Jenő izr. szabadszállási lakos internálása. 
 
3039./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171307. 24‐31 lap. 
Klein Jenő izr. szegedi lakos internálása. 
 
3040./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171312. 52‐59 lap. 
Dr. Korda (Klein) Ferenc fogorvos mezőberényi lakos internálása – 
elszállították 1944. júl. 4‐én a sárvári kisegítő toloncházból. Az irat dátuma 
júl. 28. 
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3041./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171313. 6065 lap. 
Kosiner Imre izr. rimaszombati lakos internálása, mert a putnoki forradalmi 
törvényszék vágbiztosa volt 1919‐ben. 
 
3042./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171320. 83‐84 lap. 
Kovács Istvánné sz. Schmidt Ibolya izr. internálása. 
 
3043./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171329. 122‐129 lap. 
Laufer Sándor izr. fakereskedő, gyulai lakos internálásának megszüntetése, 
mert a csörgői kisegítő toloncház értesítése szerint külföldre szállították. Az 
irat dátuma 1944. júl. 22. 
 
3044./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171331. 138. lap. 
Dr. László Vilmos izr. ügyvéd, nagyatádi lakos internálása. 
 
3045./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171337. 171‐180 lap. 
Lefkovics Jakab izr. ungvári lakos ref. alá helyezése, mert szlovákiai 
menekütet bejelentés nélkül tartott a házában.ű 
 
3046./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171338. 181‐185 lap. 
Dr Leimdörfer Imre ügyvéd, mezőberényi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a ricsei kisegítő toloncház értesítése szerint 1944. máj. 
20‐án, német katonák ismeretlen helyre szállították. Ai irat dátuma 1944. jún. 
20. 
 
3047./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171343. 186‐193 lap. 
Lichtneckert István ny. polg. Isk. tanár, mezőberényi lakos internálása, majd 
ref. alá helyezése, mert nem zsidó. 
 
3048./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171345. 205‐212 lap. 
Lővy Jenő izr. volt hatvani lakos, tisztviselő internálása, majd megszüntetése, 
mert a sátoraljaújhelyi elosztó táborból a német parancsnokság külföldre 
szállította. Az irat dátuma 1944. júl. 5. 
 
3049./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

313

313

3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171368. 276‐278 + 1 lap. 
Dr. Neményi Honfi fogorvos, köröstarcsai lakos internálása és kitiltása, majd 
megszüntetése, mert 1944. júl. 4‐én a német katonaságnak, németországi 
munkára átadta a sárvári toloncház. Az irat dátuma 1944. júl. 28. 
 
3050./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171370. 279‐283 lap. 
Neumann Henrik izr. tárkányi lakos internálása, mert kommunista gyanús. 
Internálásának megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az 
irat dátuma 1944. jún. 29. 
 
3051./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171373. 292‐297 lap. 
Dr. Oláh (Polacsek) Emil gyulai lakos, szemorvos, internálása, majd 
megszüntetése, mert a csörgői kisegítő toloncház értesítése szerint 1944. jún. 
15‐én külföldre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 18. 
 
3052./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171375. 298. lap. 
Puneth Mór izr. mersző, nagyatádi lakos internálása. 
 
3053./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171389. 351‐353 lap. 
Pfeifer Béla izr. kereskedő, szabadszállási lakos internálása, majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. szept. 4. 
 
3054./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171393. 357‐359 lap. 
Pfeifer József földműves, mezőberényi lakos internálása, majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. aug. 31. 
 
3055./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171398. 363‐365 lap. 
Pollák József izr. rabbi, verpeléti lakos internálása, mert „nemzeti, politikai és 
közbiztonsági szempontból megbizhatatlan zsidó”. 
 
3056./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171418. 372‐373 lap. 
Dr. Rottenstein Antal gyermekorvos internálása ügyében, felesége távirata a 
belügyminiszterhez. Az irat dátuma 1944. ápr. 6. 
 
3057./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171422. 374‐375 lap. 
Sattler Imre izr. fakitermelő, nagyatádi lakos internálása. 
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3058./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171425. 376‐385 lap. 
Schwarcz Mária izr. lapelosztó, szegedi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 
17. 
 
3059./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171426. 386‐389 lap. 
Steinberger Pál izr. foglalkozás nélküli, bezii lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése, mert kommunista gyanús. 
 
3060./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171434. 390‐393 lap. 
Stern Lipót foglalkozás nélküli mezőberényi lakos internálása. 
 
3061./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171435. 394‐403 lap. 
Stern Dávid izr. pénzbeszedő, szegedi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a sárvári kisegítő toloncházból elszállították külföldre. Az irat dátuma 
1944. szept. 19. 
 
3062./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171436. 404‐408 lap. 
Stern Izsó izr. kisbéri lakos internálása, kommunista gyanús. 
 
3063./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171437. 409‐412 lap. 
Schmidek Dezső izr. szabó, nagyatádi lakos internálása, mert államérdek 
szempontjából aggályos, a gazdasági életre káros tevékenysége. 
Internálásának megszüntetése, mert a német parancsnokságok az ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. szept. 19. 
 
3064./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171441. 421. lap. 
Singer Mihály internálása. 
 
3065./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171444. 426‐428 lap. 
Schnitzler Jenő izr. verpeléti lakos internálása, mert „nemzeti, politikai, 
honvédelmi és közbiztonsági szempontból megbizhatatlan zsidó”. 
 
3066./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171447. 433‐440 lap. 
Spitczer Bernát izr. mezőberényi lakos internálása. 1944. jún. 19‐én 
Békéscsabára a m. kir. dohány beváltó pajtáiban lévő gyüjtőtáborba 
szállították, ahol a német parancsnokság átvette őt. Az irat dátuma 1944. jún. 
26. 
 
3067./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171451. 450‐458 lap. 
Vitéz Somogyváry Gyula internálásának ügye, akit a német hatóságok 
Mauthausen bei Wien‐be szállítottak. Az irat dátuma 1944. aug. 31. 
 
3068./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171481. 622‐627 lap. 
Ujlaki Ferenc izr. kisbéri lakos internálása, majd megszüntetése, mert az 
ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 29. 
 
3069./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171482. 628‐633 lap. 
Ujlaki László izr. kisbéri lakos internálása, mert kommunista gyanús. 
 
3070./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171488. 674‐679 lap. 
Ulmer Tibor kereskedő, mezőberényi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a német katonaság igénybe vette. Az irat dátuma 1944. jún. 24. 
 
3071./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171491. 683‐696 lap. 
Dr. Valentiny Ágoston r.kat. ügyvéd, szegedi lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése. 
 
3072./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171493. 697‐702 lap. 
Vadász (Wellner) Sándor izr. fuvaros, mezőturi lakos internálása baloldali 
magatartása miatt. 
 
3073./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171496. 707‐712 lap. 
Vermes Ernő izr. újságíró, gyulai lakos internálása, majd megszüntetése,mert 
a csörgői kisegítő toloncház értesítése szerint külföldre szállították. Az irat 
dátuma 1944. júl. 22. 
 
3074./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171497. 713. lap. 
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Vidor Miksa izr. körmendi lakos internálásáról szóló határozat – 
„állambiztonsági és közbiztonsági szempontból veszélyes személyek 
internálása” tárgy megjelölésű, sokszorosítással készült nyomtatványon. 
 
3075./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171504. 729‐732 lap. 
Veltlinger Jenő izr. egyházasdaróci lakos internálása. 
 
3076./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171505. 723‐728., 733‐735 
lapok. 
Wahfisch Jenő izr. kereskedő, mezőturi lakos internálása, mert baloldali 
érzelmű. 
 
3077./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171506. 736‐742 lap. 
Wahlfisch Pál izr. magántisztviselő, mezőturi lakos internálása, baloldali, 
ellenséges propaganda terjesztése miatt. 
 
3078./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171507. 743‐745 lap. 
Weiner Fülöp izr. gazdatiszt, szabadszállási lakos internálása. 
 
3079./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171508. 746‐750 lap. 
Weiner ferenc mezőberényi lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
német katonai hatóság ismeretlen helyre szállította. Az irat dátuma 1944. 
jún. 24. 
 
3080./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171509. 751‐757 lap. 
Weiszbrunn Pál izr. magántisztviselő, mezőberényi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a nagykanizsai toloncházból, 1944. ápr. 29‐én a német 
katonai parancsnokság átvette. Az irat dátuma 1944. szept. 13. 
 
3081./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171510. 759., 761., 763‐767 
lapok. 
Weisz Lajos izr. szövőmester, mezőberényi lakos internálása. 
 
3082./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171511. 758., 760., 762. lapok. 
Weisz József izr. kereskedő, mezőberényi lakos internálása. 
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3083./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171512. 768‐770 lap. 
Weisz Lajos izr. kápolnai lakos internálása „nemzeti, politikai, honvédelmi és 
közbiztonsági szempontból megbizhatatlan zsidó”. 
 
3084./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171513. 771‐773 lap. 
Weisz Jenő izr. füzesabonyi lakos internálása. 
 
3085./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171514. 774‐776 lap. 
Weisz Adolf izr. szucsi lakos internálása, mert politikai, honvédelmi 
szempontból megbizhatatlan. 
 
3086./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171515. 777‐779 lap. 
Weisz Zsigmond izr. füzesabonyi lakos internálása, mert politikai, honvédelmi 
szempontból megbizhatatlan. 
 
3087./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171518. 780‐786 lap. 
Weisz Sánbdor izr. ny. magántisztviselő, mezőturi lakos internálása, mert 
baloldali érzelmű. 
 
3088./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171519. 787‐794 lap. 
Wiener Dezső izr. fogtechnikus, máramarosszigeti lakos internálásának 
felfüggesztése, mert munkaszolgálatra bevonult. Az irat dátuma 1944. jún. 
21. 
 
3089./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171521. 795‐799 lap. 
Wieser Márton ácsi lakos internálása, mert kommunista gyanús. 
 
3090./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171523. 800‐805 lap. 
Wurczel Margit kéjnő, ungvári lakos ref. megszüntetése. 
 
3091./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171526. 806‐808 lap. 
Zsigmond Benedek izr. füzesabonyi lakos internálása, mert nemzeti, politikai, 
honvédelmi és közbiztonsági szempontból megbizhatatlan. 
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3092./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171527. 809‐811 lap. 
Zsigmond Adolf izr. füzesabonyi lakos internálása. 
 
3093./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171582. 823‐834 lap. 
Bernáth Sámuel izr. nagykátai lakos internálása. 
 
3094./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171585. 835‐841 lap. 
Beck Adolf izr. üzletszerző, szegedi lakos internálása, mert állambiztonsági 
szempontból megbizhatatlan. 
 
3095./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171577. 842‐846 lap. 
Balla Miklós izr. téglagyáros, köröshegyi (Balatonföldvár) lakos ref. alá 
helyezése, mert kommunista gyanús. 
 
3096./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171589. 866‐867 lap. 
Berger Salamon izr. tományi lakos ref. alá helyezése, vagy internálása. 
 
3097./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171591. 874‐880 lap. 
Bloch János izr. magántisztviselő, szegedi lakos internálása. 
 
3098./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171597. 895‐896 lap. 
Bruck József izr. ipolysági lakos, sírkő árus internálása, mert állambiztonsági 
szempontból megbizhatatlan. 
 
3099./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171598. 897‐904 lap. 
Blum Tibor izr. műszerész, szegedi lakos internálása. 
 
3100./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171601. 905‐911 lap. 
Brummer Ferencné sz. Hauer Piroska izr. beregszász lakos internálása, ref. alá 
helyezése, majd megszüntetése, mert elszállították az ország területéről. Az 
irat dátuma 1944. júl. 10. 
 
3101./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171610. 948‐949 lap. 
Deutsch Andor izr. volt cseh újságíró, ipolysági lakos internálása, mert 
állambiztonsági szempontból megbizhatatlan. 
 
3102./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171613. 966‐969 lap. 
Erdélyi József izr. géplakatos mester, pitvarosi lakos internálása. 
 
3103./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171616. 970‐971 lap. 
Eichenwald Aladár izr. kereskedősegéd ipolysági lakos internálása – 
állambiztonsági szempontból megbizhatatlan. 
 
3104./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171617. 972‐973 lap. 
Éliás NMárton izr. avasfelsőfalvi lakos internálása, mert kommunista gyanús. 
 
3105./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171620. 987‐988 lap. 
Dr. Fráter György izr. foglalkozás nélküli orvos, ipolysági lakos internálása – 
állambiztonsági szempontból megbizhatatlan. 
 
3106./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171623. 1011‐1012 lap. 
Farkas Móric izr. bikszádi lakos internálása, mert kommunista gyanús. 
 
3107./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171624. 1013‐1019 lap. 
Fehér Károly izr. nagylaki lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
német katonai parancsnokság az ország területéről elszállította. Az irat 
dátuma 1944. szept. 7. 
 
3108./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171626. 1020‐1027 lap. 
Dr. Fenyő Józsefné sz. Sachs Matild izr. divatáru kereskedő, székesfehérvári 
lakos ref. alá helyezése. 
 
3109./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171627. 1028‐1039 lap. 
Fésüs Lajos baptista, MÁV vonatkisérő, hajdúböszörményi lakos internálása. 
 
3110./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171630. 1040‐1044 lap. 
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Fischer Herman izr. napszámos, magyarszéki lakos internálása munkakerülő 
életmódja miatt. 
 
3111./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171631. 1045‐1048 lap. 
Fischer József izr. bank bizományos, nagykátai lakos internálása. 
 
3112./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171633. 1058‐1059 lap. 
Földes Ármin izr. ipolysági lakos, kereskedő internálása, mert állambiztonsági 
szempontból megbizhatatlan. 
 
3113./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171636. 1060‐1065 lap. 
Forizs Béla felezeten kivüli, szentképárusító, hajdúbszörményi lakos ref. alá 
helyezése. 
 
3114./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171640. 1072‐1075 lap. 
Gajda Sándor felekezetn kivüli csanádpalotai lakos internálása. 
 
3115./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171647. 1094‐1099 lap. 
Grosz Lajos izr. székesfehérvári lakos, szabómester ref. alá helyezése 
árdrágítás miatt. 
 
3116./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171648. 1100‐1103 lap. 
Goldstein Chain izr. giródtótfalvi lakos internálása – politikai szempontból 
megbizhatatlan. 
 
3117./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171649. 1104‐1109 lap. 
Grósinger Mórné sz. Schwartz Anna izr. tápióbicskei lakos ref. megszüntetése, 
mert Nagykátáról a zsidókat 1944. jún. 30‐án elszállították. Az irat dátuma 
1944. júl. 20. 
 
3118./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3952. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171650. 1110‐1115 lap. 
Dr. György (Guttmann) Lipót izr. gyakorló orvos, turkevei lakos internálása.  
 
3119./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171651. 1‐6 lap. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

321

321

Gróf Dezső izr. gazdálkodó, kiskörősi lakos internálása, mert kommunista 
érzelmű. 
 
3120./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171653. 7‐11 lap. 
Grünberger Tibor izr. gyári munkás, szegedi lakos internálása, mert 
állambiztonsági szempontból megbizhatatlan. 
 
3121./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171654. 13‐14 lap. 
Dr. Halász Andor izr. tápióbicskei lakosref. Megszüntetése, mert a zsidók 
számára elkülönített lakóhelyről, 1944. jún. 30‐án elszállították. Az irat 
dátuma 1944. júl. 30. 
 
3122./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171660. 15‐16 lap. 
Dr. Hercfeld Endre izr. ügyvédjelölt, ipolysági lakos internálása, mert 
megbizhatatlan baloldali, angol‐szovjet barát. 
 
3123./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171675. 58‐61 lap. 
Izsák József izr. bikszádi lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
garanyi kisegítő totloncházból a német parancsnokság elszállítitta. Az irat 
dátuma 1944. júl. 6. 
 
3124./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171682. 93‐94 lap. 
Katz Sándor izr. napszámos, alsófernezelyi lakos internálása, mert politikailag 
megbizhatatlan. 
 
3125./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944 ‐171688. 103‐104 lap. 
Katz Jakab izr. avasújfalui lakos internálása kommunista gyanú miatt. 
 
3126./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171689. 105‐106 lap. 
Kállai Báéla izr. foglalkozás nélküli lakos internálása, mert állambiztonsági 
szempontból megbizhatatlan. 
 
3127./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171705. 143‐144 lap. 
Köves Samu izr. ny. banktisztviselő, ipolysági lakos internálása, mert 
állambiztonsági szempontból megbizhatatlan. 
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3128./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171706. 145‐150 lap. 
Kohn Lajos izr. szegedi lakos, szücs segéd internálásának felfüggesztése, mert 
munkaszolgálatra bevonult, 1944. máj. 13‐án. 
 
3129./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171709. 151‐152 lap. 
Kohn Dezső izr. marhakereskedő, ipolysági lakos internálása, mert 
állambiztonsági szempontból megbizhatatlan. 
 
3130./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171714. 156‐162 lap. 
Dr. Kovács Andor izr. ügyvéd, nagykátai lakos internálása szélső baloldali 
kijelentései miatt. 
 
3131./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171720. 164‐165 lap. 
Dr. Ladányi Ödön izr. ügyvéd, ipolysági lakos internálása állambiztonsági ok 
miatt. 
 
3132./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171721. 166‐167 lap. 
Lányi Sándor izr. gazdálkodó, ipolysági lakos internálása állambiztonsági ok 
miatt. 
 
3133./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171726. 168‐169 lap. 
Léwy Móric izr. komorzáni lakos internálása, kommunista gyanússága miatt. 
 
3134./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171729. 170‐171 lap. 
Lőwy Ármin izr. fakereskedő, ipolysági lakos internálása, mert állambiztonsági 
szempontból megbizhatatlan. 
 
3135./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171753. 174‐175 lap. 
Moskovics Jenő izr. foglalkozás nélküli, ipolysági lakos internálása 
állambiztonsági ok miatt. 
 
3136./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171770. 205‐206 lap. 
Paskusz László izr. foglalkozás nélküli, ipolysági lakos internálása: baloldali 
érzelmű, angol‐szovjet barát zsidófajú egyén. 
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3137./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171778. 254‐260 lap. 
Pereszlényi Pál izr. tápióbicskei lakos, foglalkozás nélküli, az ellenséges rádió 
híreket hallgatta és terjesztette, ezért internálták. Az internálását 
megszüntették, mert a nagykanizsai II. számú kisegítő tolotncház átadta az 
ott állomásozó német katonai parancsnokságnak. Az irat dátuma 1944. aug. 
2. 
 
3138./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171779. 261‐265 lap. 
Pereszlényi (Preclmayer) Ilona izr. Maléter Béla házvezetőnője, tápióbicskei 
lakos internálása, mert keresztény tisztviselővel él vadházasságban, zsidókat 
fogad és az ellenséges rádióállomások híreit hallgatja. 
 
3139./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171784. 277‐282 lap. 
Politzer István izr. állástalan, apáfalvai lakos ref., internálása, mert az 
állambiztonságra, közbiztonságra veszélyes egyén. 
 
3140./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944171795. 290‐293 lap. 
Rosenfeld (Rózenfeld) Miklós izr. géplakatos, láposbányai lakos internálása, 
mert politikai szempontból megbizhatatlan. 
 
3141./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171796. 294‐296 lap. 
Rosenfeld (Rózenfeld) László izr. vasesztergályos, láposbányai lakos 
internálása, mert politikai szempontból megbizhatatlan. 
 
3142./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171797. 297‐301 lap. 
Rózner Ernő izr. internálása, majd megszüntetése, mert a garanyi kisegítő 
totloncházból a német parancsnokságnak „átadatott”. Az irat dátuma 1944. 
júl. 8. 
 
3143./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171799. 306‐315 lap. 
RÓNA János izr. fűszerkereskedő, hajdúböszörményi lakos internálása, mert 
az állam‐ és közbiztonságra veszélyes. Inetrnálásának megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. jún. 20. 
 
3144./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171800. 316‐321 lap. 
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Rosenfeld Mór izr. ügynök, nagybányai lakos ref. felfüggesztése, mert 
orgazdaság és közszükségleti cikkek jogellenes elvonása miatt előzetes 
letartóztatásba került. 
 
3145./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171804. 339. lap. 
Schwartz Samuné internálásáról kisérő levél. 
 
3146./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171805. 340‐351 lap. 
Schwartz Sándor izr. kereskedő, dunaföldvári lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a sárvári kisegítő totloncházból 1944. máj. 19‐én a 
német katonaságnak átadatott és kiszállíttatott. Az irat dátuma 1944. júl. 28. 
 
3147./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171807. 352‐354 lap. 
Schwartz József izr. foktői lakos ref. alá helyezése. 
 
3148./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171808. 355‐357 lap. 
Schwarcz Oszkár izr. szőllőtermelő, kiskörősi lakos ref. alá helyezése, majd 
internálása. 
 
3149./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171811. 360‐363 lap. 
Seelfreund Sámuel izr. avasújvárosi lakos internálása, mert kommunista 
gyanús viselkedésű. 
 
3150./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171813. 376‐385 lap. 
Spitzer Adolf izr. hajdúböszörményi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert 1944. máj. 17‐én ismereteln hekyre munkára elszállították. Az irat 
dátuma 1944. jún. 20. 
 
3151./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944171818. 386‐388 lap. 
Dr. Stiassny (Schwarcz) József „r. k. zsidófajú”, foglalkozás nélküli ügyvéd, 
kónyi lakos ref. alá helyezése, internálása, mert nemzeti szempontból 
megbizhatatlan, Angliában élő rokonával kapcsolatot tart. 
 
3152./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171828. 404‐412 lap. 
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Szabolcs Dezső izr. kiskörősi lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
garanyi kisegítő táborból, 1944. máj. 19‐én a német katonai 
parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 31. 
 
3153./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171838. 463‐468 lap. 
Szigeti Géza izr. magánzó, tápóbicskei lakos internálása kijelentése miatt. 
 
3154./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171842. 469‐472 lap. 
Tischler Izidor izr. komorzáni lakos internálása kommunista gyanús 
magatartása miatt. Internálásának megszüntetése, mert a garanyi kisegítő 
toloncház értasítése szerint a német parancsnokságnak átadatott. At irat 
dátuma 1944. júl. 8. 
 
3155./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171850. 499‐512 lap. 
Waiszlovich Emil izr. szállodatulajdonos, nagyváradi lakos ref. alá helyezése, 
majd internálása. Internálásának megszüntetése, mert a német 
parrancsnokság az ország területéről elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 
19. 
 
3156./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171856. 524‐530 lap. 
Vogel Vilmos izr. kereskedő, tápiószentmártoni lakos kijelentései miatt ref. 
alá helyezése, majd ennek megszüntetése, mert Nagykátáról a zsidók részére 
elkülönített lakóhelyről, 1944. jún. 30‐án elszállították. Azirat dátuma 1944. 
júl. 20. 
 
3157./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171856. 531‐535 lap. 
Wellisch Lajos izr. napszámos, dunaföldvári lakos kejelentései miatt 
internálása, majd megszüntetése, mert námetországi munkaszolgálatra a 
sátoraljaújhelyi gyűjtőtábornak átadták, 1944. jún. 19‐én. Az irat dátuma 
1944. jún. 29. 
 
3158./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171920. 587‐591 lap. 
Bakonyi Pál izr. tisztviselő, dunapataji lakost a közrendre, a közbiztonságra és 
az ország gazdasági életére káros tevékenysége miatt internálták. 
Internálásának megszüntetése, mert a nagykanizsai kisegítő toloncházból 
1944. ápr. 29‐én az ottani német parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 
1944. júl. 25. 
 
3159./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171924. 597. lap. 
Basch Peisrich (?) kézzel, rossz magyarsággal írott levele a kormányzóhoz, 
1944. márc. 20‐án letartóztatott fia ügyében, akit ‐a levélen levő feljegyzések 
szerint – mint az „összefogott zsidókat Kistarcsára szállították és 
munkaszolgálatra lesznek igénybe véve”. A levél dátuma 1944. márc. 28. 
 
3160./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171927. 598‐599 lap. 
Breiner Sándor izr. fakereskedő, ipolysági lakos internálása, mert 
állambiztonsági szempontból megbizhatatlan. 
 
3161./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171931. 604‐608 lap. 
Büchler Lajos izr. gazdasági alkalmazott, apostagi lakos internálása közrendre, 
közbiztonságra és a gazdasági életre káros tevékenysége miatt. 
Internálásának megszüntetése, mert 1944. ápr. 29‐én a Nagykanizsán 
állomásozó német katonai parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. 
szept. 13. 
 
3162./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171932. 609‐611 lap. 
Bruck Zsigmond izr. tabi lakos, lakatos, internálása, mert kommunista gyanú 
miatt ref. alatt állott. 
 
3163./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171942. 622‐625 lap. 
Deutsh Józsefizr. Balatonújhelyi lakos internálása erőszakos nem közösülés, 
fajgyalázás, kommunista érzelmű magatartása miatt. 
 
3164./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171943. 626‐627 lap. 
Deutsch Mihály izr. perőcsényi lakos, foglalkozás nélküli internálása, mert 
baloldali érzelmű, suttogó propaganda terjesztő. 
 
3165./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171944. 628‐629 lap. 
Dekner Jenő izr. kereskedő, ipolysági lakos internálása. 
 
3166./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171951. 642‐647 lap. 
Friedmann Mihály izr. hitoktató kántor, dunapataji lakos internálása, mert 
tevékenysége a közrendre, a közbiztonságra az ország gazdasági életére 
káros. 
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3167./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171952. 648‐652 lap. 
Fischer Dávid izr. hentes és mészáros, apostagi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert 1944. máj. 19‐én a sárvári toloncházból a német 
katonai parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
3168./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171953. 653‐657 lap. 
Fiala Emánuel izr. nagysurányi lakos internálása szélső baloldali tevékenysége 
miatt. 
 
3169./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171954. 658‐661 lap. 
Gálhidi (Gardunger) József r.k. előtte izr. balatonszárszói lakos internálása, 
kommunista gyanú miatt. 
 
3170./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944171957. 665‐666 lap. 
Glattstein Jenő izr. lontói lakos, kereskedő internálása, mert mint az állam‐ és 
közbiztonság szempontjából mehgizhatatlan személy ref. alatt állott. 
 
3171./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944171959. 667‐673 lap. 
Goldstein Izidor nyitrakéri lakos ref. alá helyezése, majd internálásának 
felfüggesztése, mert Nagysurányból kiköltöztették és gyűjtőtáborba 
helyezték. 
 
3172./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171961. 678‐679 lap. 
Grünwald Vilmos izr. földműves, ipolyszakállosi lakos internálása, mert mint 
állam‐ és közbiztonság szempontjából megbizhatatlan egyén ref. alatt állott. 
 
3173./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171963. 680‐683 lap. 
Hauer Henrik izr. mozigépész, dunapataji lakos internálása, mert 
tevékenysége a közrendre, közbiztonságra és az ország gazdasági életére 
káros. Internálásának megszüntetése, mert 1944. máj. 19‐én 
munkaszolgálatra való kiadás végett Sátoraljaújhelyre szállították. Az irat 
dátuma 1944. júl. 10. 
 
3174./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171968. 695‐697 lap. 
Herrnstein Lajos izr. kereskedő, apostagi lakos internálása a közrendre, 
közbiztonságra és gazdasági életre káros magatartása miatt. 
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3175./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171970. 698‐701 lap. 
Herczog Izidor izr. kereskedő, tabi lakos internálása, mert a Magyar Nemzet c. 
lapot járatta, üzletfelei között valószínűleg a „tengely‐ellenes, angol barát” 
propagandát terjesztette. 
 
3176./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171973. 702‐704 lap. 
Herczl Joachim izr. sakter és kántor, uszodi lakos internálása – állandóan 
utazik híreket hoz, vagy visz, a közrendre veszélyes. 
 
3177./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171974. 705‐707 lap. 
Herman Mózesné sz. Háhn Gizella izr. miskei lakos internálása, 
államrendészeti és közbiztonsági szempontból megbizhatatlan. 
 
3178./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171977. 711‐713 lap. 
Hubert Miklós izr. volt postamester, sükösdi lakos internálása, mert 
tevékenysége a közbiztonságra veszélyes. 
 
3179./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171982. 718‐721 lap. 
Kallos Manó izr. ügynök tabi lakos internálása – azzal gyanúsították, hogy 
széles körű összeköttetését kommunista tevékenységre használta fel. 
 
3180./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171985. 724‐726 lap. 
Klein Sándor izr. kereskedő, dunapataji lakos internálása, mert a közrendre, 
közbiztonságra, az ország gazdasági életére veszélyes tevékenysége. 
Internálásának megszüntetése, mert németországi munkaszolgálatra 
elszállították. Az irat dátuma 1944. szept. 29. 
 
3181./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171986. 728‐729 lap. 
Klein Menyhért tabi lakos internálása, majd a nagykanizsai kisegítő toloncház 
értesítése szerint, 1944. ápr. 29‐én az ott állomásozó német katonai 
parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. okt. 9. 
 
3182./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171987. 730‐732 lap. 
Klein Gyula izr. nagysurányi lakos internálása szélső baloldali tevékenysége 
miatt. 
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3183./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171989. 736‐744 lap. 
Dr. Kolta (Klein) Arnold izr. orvos, rékoscsabai lakos internálása. 
 
3184./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐171992. 756‐759 lap. 
László (Lővy) Béla izr. tabi lakos internálása – leánya Angliában volt vele 
kapcsolatot tartott, ezért állambiztonsági szempontból káros a tevékenysége. 
 
3185./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944171996. 763‐769 lap. 
Lénárt (Lőwinger) Pál izr. kőröshegyi lakos, gépészmérnök internálása – 20 
évig Kölnben élt, a Magyar Nemzet c. lapot járatja, tehát kommunista gyanús. 
 
3186./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172008. 792‐793 lap. 
Moskovits Jenő izr. foglalkozás nélküli ipolysági lakos internálása, mert 
állambiztonsági és közbiztonsági szempontból megbizhatatlan. 
 
3187./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172016. 797‐798 lap. 
Placsek Richárd izr. mérnök, ipolysági lakos internálása, mert állambiztonsági 
és közbiztonsági szempontból megbizhatatlan. 
 
3188./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172018. 800‐801 lap. 
Polituer Gáza izr. foglalkozás nélküli, ipolysági lakos internálása. 
 
3189./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172019. 802‐807 lap. 
Schwarcz Béla izr. kereskedő dunapataji lakos internálása. 
 
3190./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172020. 808‐813 lap. 
Stern Dezső izr. nagysurányi lakos ref. alá helyezése, majd internálása, szélső 
baloldali gondolkodású, a közrendre, közbiztonságra veszélyes.    
 
3191./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172027. 815‐820 lap. 
Schlüsler Gyula izr. koltai lakos internálása a közrendre, a közbiztonságra 
veszélyes, szélső baloldali gaondolkozású. 
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3192./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172033. 847‐851 lap. 
Tihanyi (Tachauer) Ferenc izr. kereskedő nagycsepelyi lakos internálása a 
Magyar Nemzet c. lapot járatta, a fegyverrevizió alkalmából a fegyverére 
fegyvertartási engedélyt nem kért, tehát kommunista gyanús. 
 
3193./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172042. 863‐864 lap. 
Levél a honvédelmi minisztertől a belügyminiszternek: Bavier, Vöröskereszt 
megbizott benyomásai  a magyarországi internált és hadifogolytáborok 
helyzetéről. 
 
3194./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172043. 865‐866 lap. 
Vig Gyula izr. magántisztviselő, ipolysági lakos internálása, mert 
állambiztonsági és közbiztonsági szempontból megbizhatatlan. 
 
3195./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944172047. 870. lap. 
Wetzler Manó izr. kereskedő vámosmikolai lakos internálása, mert 
állambiztonsági és közbiztonsági szempontból megbizhatatlan. 
 
3196./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172048. 871‐872 lap. 
Weinberger Mór izr. kereskedő ipolysági lakos internálása. 
 
3197./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172050. 873‐878 lap. 
Weisz Lajos izr. kereskedő, szalkszentmártoni lakos internálása ‐ gazdasági 
életre káros a tevékenysége, állambiztonsági és közbiztonsági szempontból 
megbizhatatlan. Internálásának megszüntetése, mert a sárvári kisegítő 
toloncházból 1944. júl. 4‐én kiadták a német katonai parancsnokságnak 
németországi munkára. 
 
3198./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172068. 914‐929 lap. 
A zsidófajuakat megkülönböztető jelvány (sárga csillag) viselésének 
ellenőrzéséről megyei jelentések. 
 
3199./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172127. 939‐945 lap. 
Benedek Herman izr. kereskedő, siklósi lakos internálása, mert kommunista 
érzelmű. 
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3200./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172129. 946‐955 lap. 
Dr. Berger Géza izr. orvos nagykanizsai lakos internálásának felfüggesztése, 
munkaszolgálat teljesítése érdekében. Az irat dátuma 1944. jún. 8. 
 
3201./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172132. 960‐969 lap. 
Blumenschein Ferenc izr. foglakozás nlküli, nagykanizsai lakos internálása, 
mert rendszeres bünöző. 1944. máj. 17‐én elszállították Németországba. Az 
irat dátuma 1944. jún. 23. 
 
3202./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172135. 970‐979 lap. 
Dobrin Hugó izr. kereskedő, nagykanizsai lakos internálása, mert állandó 
foglalkozása, jövedelme nincs. Internálásának felfüggesztése, mert 
munkaszolgálatra bevonult. Az irat dátuma 1944. jún. 8. 
 
3203./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172138. 985‐991 lap. 
FreireichLajos izr. kereskedő, hajdúböszörményi lakos ref. alá helyezése 
árdrágítás miatti 8 hónapi börtönbüntetése után. 
 
3204./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172146. 993‐996 lap. 
Goldmann Dezső izr. káli lakos ref. alá helyezése. 
 
3205./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172159. 1019‐1049 lap. 
Kolompár János József (Murzsa) cigány napszámos, fuvaros, zalaegerszegi 
lakos ref. felülvizsgálata. 
 
3206./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3953. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172160. 1050‐1055 lap. 
Lackenbacher András izr. esernyőkészítő, nagykanizsai lakos internálása, majd 
felfüggesztése munkaszolgálata miatt. At iurat dátuma 1944. jún. 15. 
 
3207./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172169. 35‐40 lap. 
Neumann Rózsa izr. kiskörősi lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
kistarcsai kisegítő toloncházból 1944. júl. 19‐én átadták a német 
hatóságoknak. 
 
3208./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172171. 44‐46 lap. 
Polgár (Polatschek) Lajos izr. káli lakos ref. alá helyezése. 
 
3209./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172173. 47‐54 lap. 
Rosenheim Miksa izr. kereskedő, nagykanizsai lakos internálásának 
felfüggesztése katonai munkaszolgálatának idejére. Az irat dátuma 1944. 
szept. 6. 
 
3210./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172174. 55‐57 lap. 
Rosenfeld Mór izr. káli lakos ref. alá helyezése. 
 
3211./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172186. 75‐82 lap. 
Dr. Szőllősi Pál izr. gyakorló ügyvéd, nagykanizsai lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert 1944. ápr. 29‐én Németországba szállították. Az irat 
dátuma 1944. jún. 24. 
 
3212./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944172188. 83. + 1 lap. 
Telegdi Sándor izr. magántisztviselő, balatonboglári lakos internálása, 
nemzetvédelmi szempontból megbizhatatlan. 
 
3213./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172197. 88. lap. 
Weisz József internálásáról szóló kisérő levél. 
 
3214./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172198. 89‐98 lap. 
Wortmann Emil izr. zalaegerszegi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert 1944. áor. 29‐én a német katonai parancsnokság átvette Az irat dátuma 
1944. okt. 3. 
 
3215./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172199. 99‐111 lap. 
Wortmann Márton izr. zalaegerszegi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert 1944. ápr. 29‐én a német katonai parancsnokság átvette. Az irat dátuma 
1944. jún. 20. 
 
3216./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172220. 148‐150 lap. 
Bauer Jenő izr. putnoki lakos internálása, mert angol‐párti, 
kommunistagyanús, alattomos rémhírterjesztő. 
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3217./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172225. 169‐174 lap. 
Birnbaum J. Henrik izr. kereskedő putnoki lakos internálása. 
 
3218./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172226. 175‐180 lap. 
Birnbaum Jakab izr. volt putnoki lakos internálása, majd megszüntetése, mert 
1944. máj. 19‐én a sátoraljaújhelyi gyűjtőtáborba és onnan ismeretlen helyre 
szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 24. 
 
3219./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172227. 181‐186 lap. 
Birnbaum Ábrahám Albert izr. volt putnoki lakos internálása. 
 
3220./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172231. 193‐195 lap. 
Brüszler Gyula izr. timár, pesterzsébeti lakos ref. alá helyezése. 
 
3221./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172241. 209‐213 lap. 
Fekete (Schwarcz) Mór izr. abonyi lakos ref. alá helyezése, majd internálása. 
Internálásának megszüntetése, mert a német katonai hatóságok ismeretlen 
helyre szállították. Az irat dátuma 1944. jún. 22. 
 
3222./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172244. 214‐217 lap. 
Fuchs Lajos izr. putnoki lakos internálása, majd megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. aug. 24. 
 
3223./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172245. 217 (ez a szám kétszer 
szerepel)‐ 222 lap. 
Fuchs Adolf izr. putnoki lakos internálásának megszüntetése. Az irat dátuma 
1944. szept. 6. 
 
3224./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172247. 223‐228 lap. 
Gartner Ida izr. foglalkozás nélküli putnoki lakos internálása. 
 
3225./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172248. 229‐233 lap. 
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Glauziusz Jakab izr. volt putnoki lakos ref. alatt álló egyén internálása. 1944. 
máj. 19‐én Sátoraljaújhelyre és onnan ismeretlen helyre szállították. Az irat 
dátuma aug. 24. 
 
3226./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172251. 234‐239 lap. 
Gartner Jenő izr. putnoki lakos ref. alatt álló egyén internálása, majd 
megszüntetése, mert 1944. máj. 19‐én Sátoraljaújhelyre onnan ismeretlen 
helyre szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 24. 
 
3227./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172252. 241‐245 lap. 
Gescheit Béla izr. ref. alatt álló egyén internálása, majd megszüntetése, mert 
1944. máj. 19‐én Sátoraljaújhelyre és onnan ismeretlen helyre szállították. Az 
irat dátuma 1944. aug. 24. 
 
3228./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172253. 246‐249 lap. 
Gescheit Izidor izr. putnoki lakos internálása. 
 
3229./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172254. 250‐256 lap. 
Gartner Dezső izr. putnoki lakos internálása, majd megszüntetése, mert 1944. 
máj. 19‐én Sátoraljaújhelyre és onnan ismeretlen helyre szállították. Az irat 
dátuma 1944. aug. 26. 
 
3230./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172256. 260‐265 lap. 
Grosz Miksa izr. putnoki lakos internálása, majd megszüntetése, mert 11944. 
máj. 19‐én Sátoraljaújhelyre és onnan ismeretlen helyre szállították. Az irat 
dátuma 1944. aug. 24. 
 
3231./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172257. 266‐271 lap. 
Groszmann Ernő izr. putnoki lakos internálásának felfüggesztése, mert a 
putnoki járás területéről a budapesti toloncházi gyűjtőtáborba szállították. Az 
irat dátuma 1944. aug. 16. 
 
3232./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172258. 272‐277 lap. 
Grósz Irén izr. putnoki lakos internálásának megszüntetése, mrt 1944. ápr. 
30‐án a nagykanizsai pályaudvaron a német katonai parancsnokságnak 
átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 26. 
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3233./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172259. 278‐283 lap. 
Grósz László izr. putnoki lakos intrenálásának felfüggesztése, mert a garanyi 
kisegtő toloncházba szállították, sorsa és további tartózkodási helye 
ismeretlen. Az irat dátuma 1944. szept. 6. 
 
3234./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172260. 284‐289 lap. 
Guttmann Éliás izr. putnoki lakos internálásának megszüntetése, mert 1944. 
máj. 19‐én Sátoraljaújhelyre és onnan ismeretlen helyre szállították. Az irat 
dátuma 1944. aug. 24. 
 
3235./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172262. 290‐294 lap. 
Grünwald Antal izr. abonyi lakos internálása szélső baloldali érzelmű 
magatartása miatt. Inmternálásának megszüntetése, mert a nagykanizsai 
internáló táborból a német katonai hatóságok ismeretlen helyre szállították. 
Az irat dátuma 1944. jún. 24. 
 
3236./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172263. 295‐300 lap. 
Hauer Dávid izr. gyógyszerész, ragályi lakos internálásának megszüntetése, 
mert 1944. máj. 19‐én Sátoraljaújhelyre szállították és onnan 
munkaszolgálatra, ismeretlen helyre kiadták. Az irat dátuma 1944. aug. 24. 
 
3237./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172264. 301‐305 lap. 
Halpert Herman izr. foglalkozás nélküli putnoki lakos internálásának 
megszüntetése, mert 1944. máj. 19‐én Sátoraljaújhelyre szállították és onnan 
ismeretlen helyre, munkaszolgálatra kiadták. Az irat dátuma 1944. aug. 24. 
 
3238./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172265. 306‐313 lap. 
Hacker Ferenc izr. fakereskedő nagykanizsai lakos internálása, mert angol‐
barát érzelmű. 
 
3239./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172267. 320‐329 lap. 
Hermann Jakab izr. kifutó, szenci lakos internálásának megszüntetése, mert 
1944. ápr. 29‐én a német hatóságok a nagykanizsai toloncházból 
elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
3240./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172273. 331‐333 lap. 
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Ilkovics Alfrédné sz. Glück Katalin izr. bérlő naprágy‐székipusztai lakos 
internálása. 
 
3241./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944172278. 337‐341 lap. 
Katzburg Béla izr. putnoki lakos internálásának felfüggesztése, mert 
ismeretlen helyre, munkaszolgálatra elszállították. Az irat dátuma 1944. aug. 
24. 
 
3242./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944172282. 342‐347 lap. 
Krausz Lajos izr. putnoki lakos internálásának felfüggesztése, 1944. máj. 19‐
én Sátoraljaújhelyre, munkaszolgálatra ismeretlenhelyre elszállították. Az irat 
dátuma 1944. aug. 24. 
 
3243./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172284. 360‐369 lap. 
Kemény Aladár izr. magánzó, szenci lakos internálása. A sárvári internáló 
táborból 1944. máj. 19‐én németországi munkára átadták. Az irat dátuma 
1944. júl. 20. 
 
3244./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐1772285. 370‐374 lap. 
Klein Artur izr. putnoki lakos internálása. 1944. máj. 19‐én Sátoraljaújhelyre 
és onnan ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 24. 
 
3245./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172286. 375‐379 lap. 
Klein Szerén izr. putnoki lakos ref. felfüggesztése, mert a kistarcsai 
toloncházba szállították, sorsa és tartózkodási helye ismeretlen. Az irat 
dátuma 1944. szept. 6. 
 
3246./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐1772287. 380‐385 lap. 
Klein Ignác izr. földbérlő, keleméri lakos internálásának megszüntetése, mert 
1944. ápr. 30‐án a német parancsnokságnak átadta a nagykanizsai kisegítő 
toloncház. 
 
3247./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172288. 386‐388 lap. 
Klein Ignácné sz. Perlmutter Ilona Éva izr. keleméri lakos internálása, mert 
baloldali érzelmű. 
 
3248./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172289 389‐393 lap. 
Klein Katalin izr. putnoki lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
garanyi táborból 1944. máj. 13‐án a sárvári táborba szállították. Az irat 
dátuma 1944. aug. 25. 
 
3249./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172298. 452‐457 lap. 
Kóth Rudolf izr. putnoki lakos internálása, majd megszüntetése, mert 1944. 
máj. 19‐én Sátoraljaújhelyre szállították és onnan ismeretlen helyre, 
munkaszolgálatra kiadták. Az irat dátuma 1944. aug. 24. 
 
3250./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172302. 467. lap. 
Lax Pálné izr. volt ragályi lakos internálásának megszüntetéséről kisérő levél. 
Az irat dátuma 1944. aug. 17. 
 
3251./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172303. 468‐477 lap. 
Laufer Samu izr. kereskedő szenci lakos internálásának megszüntetése, mert 
1944. ápr. 29‐én a nagykanizsai kisegítő toloncházból a német katonai 
parancsnokságnak, németországi munkáraátadták. Az irat dátuma 1944. okt. 
30. 
 
3252./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172316. 496‐498 lap. 
Májerovics Mátyás izr. ökörmezői lakos, honvédelmi munkafegyelem 
megszgése miatti internálása. 
 
3253./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172335. 519‐524 lap. 
Péter Jenő izr. fa‐ és csertermelő, putnoki lakos internálásának 
megszüntetése, mert 1944. máj. 19‐én Sátoraljaújhelyre szállították, 
ismeretlen helyre történő, munkaszolgálatra való kiadás végett. Az irat 
dátuma 1944. aug. 24. 
 
3254./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172337. 526‐529 lap. 
Polgár Gyula izr. abonyi lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
nagykanizsai internáló táborból a német katonai hatóságok ismeretelne 
helyre szállították. Az irat dátuma 1944. jún. 24. 
 
3255./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172341. 530. lap. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

338

338

Róth Sándor izr. putnoki lakos internálásáról véghatározat, amely szerint 
állam‐ és közbiztonsági szempontból megbizhatatlan, angol‐páti, kommunista 
gyanús, alattomos rémhírterjesztő. 
 
3256./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172345. 531‐536 lap. 
Róth Samu izr. magántisztviselő, putnoki lakos internálásának 
megszüntetése, mert a garanyi kisegítő toloncházból 1944. máj. 19‐én a 
német katonai parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 16. 
 
3257./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172346. 537‐542 lap. 
Rósenfeld salamon izr. putnoki lakos internálásának megszüntetése, mert 
1944. máj. 19‐én Sátoraljaújhelyen a német parancsnokságnak átadták. Az 
irat dátuma 1944. aug. 26. 
 
3258./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172349. 544‐547 lap. 
Schwartz Simon Menyhért izr. kárpitosmester, sepsiszentgyörgyi lakos ref. 
megszüntetése, mert 1944. jún. 4‐én a német katonai parancsnokságna 
átadatott. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
3259./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172351. 549‐553 lap. 
Stark Mór izr. abonyi lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
nagykanizsai internáló táborból a német katonai hatóságok ismeretlen helyre 
szállították. Az irat dátuma 1944. jún. 22. 
 
3260./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172352. 554‐558 lap. 
Salcer Jakab izr. putnoki lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
garanyi kisegítő toloncházból 1944. máj. 19‐én  a német katonai 
parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 19. 
 
3261./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172353. 559‐568 lap. 
Schwartz Manón ész Ehrnfeld Etel izr. ragályi lakos internálásának 
megszüntetése, mert a nagykanizsai toloncház értesítése szerint, 1944. ápr. 
30‐án a nagykanizsai pályaudvaron a német parancsnokságnak átadták. Az 
irat dátuma 1944. aug. 25. 
 
3262./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172355. 569‐573 lap. 
Schwertz Ernő izr. putnoki lakos ref., majd megszüntetése, mert a garanyi 
kisegítő toloncházból 1944. máj. 19‐én Sátoraljaújhelyre szállították, 
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ismeretlen helyre történő, munkaszolgálatra való kiadás végett. Az irat 
dátuma 1944. aug. 24. 
 
3263./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172357. 574‐578 lap. 
Selymes Miksa izr. trizsi lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
garanyi kisegítő toloncházból 1944. máj. 19‐én a német parancsnokságnak 
átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 17. 
 
3264./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172358. 579‐583 lap. 
Dr. Selymes Jenő izr. orvos, trizsi lakos internálása, majd ref. felfüggesztése, 
mert a putnoki járás területéről a budapesti rendőrségi gyűjtőtáborba 
szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 16. 
 
3265./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172359. 584‐586 lap. 
Stein Márton izr. sükösdi lakos re. Alá helyezése. 
 
3266./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172360. 587‐590 lap. 
Spitzer Károly izr. mészáros, budapesti (putnoki) lakos internálása, majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. aug. 16. 
 
3267./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172361. 591‐593 lap. 
Spitzer Károlyné sz. Schwartz Berta izr. putnoki lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a garanyi kisegítő toloncházból 1944. máj. 19‐én a 
német parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 16. 
 
3268./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172367. 608‐612 lap. 
Sziklai Ferenc izr. putnoki lakos, kereskedő internálásának megszüntetése, 
mert a garanyi kisegítő toloncházból 1944. máj. 19‐én a német 
parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 17. 
 
3269./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172371. 623‐627 lap. 
Tannenbaum László izr. putnoki lakos ref. felfüggesztése, mert a budapesti 
rendőrség tolonc gyűjtőtáborába szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 16. 
 
3270./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172373. 635‐639 lap. 
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Teitelbaum Heiman izr. rabbi, putnoki lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert 1944. máj. 19‐én a garanyi kisegítő toloncházból a német 
parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 16. 
 
3271./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172388. 657‐663 lap. 
Weinberger Lajos izr. kereskedő, putnoki lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert 1944. máj. 19‐én a garanyi kisegítő toloncházból a 
német katonai parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. aug 17.     
 
3272./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172389. 664‐666 lap. 
Weinberger József izr. magántisztviselő, putnoki lakos internálása. 
 
3273./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172390. 667‐669 lap. 
Weisz Salamon izr. putnoki lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
garanyi gyűjtőtáborból ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. 
aug. 16. 
 
3274./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172453. 731‐734 lap. 
Csillag József izr. fehérnemű készítő, budapesti lakos internálása árdrágítás 
miatt. 
 
3275./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172467. 769‐772 lap. 
Kleimann Cecilia izr. himzőnő, ungvári lakos internálása, mert 1000 db 
élelmiszerjegyet rejtegetett. 
 
3276./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172469. 777‐780 lap. 
Klein Béla izr. kereskedő, budapesti lakos internálása, mert iparigazolvány 
nélkül férfiruha szövettel üzérkedett. 
 
3277./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172478. 804‐807 lap. 
Lieblich Manó izr. ügynök, budapesti lakos internálása – büntetett előéletű a 
ref. szabályait nem tartotta be. 
 
3278./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944172481. 812‐822 lap. 
Márkus Imre izr. kifutó, budapesti lakos internálása, mert iparigazolvány 
nélkül férfiruhával, szövettel üzérkedett. 
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3279./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172508. 861‐865 lap. 
Reisz Jenő r.k. volt izr. budapesti lakos internálása, cukorral üzérkedett. 
 
3280./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172509. 866‐877 lap. 
Rosenzweig Tibor izr. napszámos, pesterzsébeti lakos internálása, mert 
lopásért, koldulásért büntetve volt, Budapestről 3 évre kitiltották. 
 
3281./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3954. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172515. 878‐880 lap. 
Sachs Ede izr. magántisztviselő, budapesti lakos internálása, többszörösen 
büntetett, gyufával és dohánnyal üzérkedett.  
 
3282./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172582. 34‐37 lap. 
Ajtai Lajos cigány, hatvani lakos ref. alá helyezése, mert szélső baloldali 
beállítottságú, többszörösen büntetett, iszákos és kötekedő. 
 
3283./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172583. 38‐40 lap. 
Alt Ignác izr. gazdálkodó, tinnyei lakos internálása a megbizhatatlanok 
nyilvántartásában szerepel. 
 
3284./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172585. 43‐49 lap. 
Dr. Atlasz Dezső munkaszolgálatos orvost, 1944. márc. 21‐án feleségével 
együtt, igazoltatás során kistarcsára szállították – őrizetének 
megszüntetésével kapcsolatos iratok. 
 
3285./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172615. 119‐125 lap. 
Deneberger Sándor izr. tápiószelei lakos internálása, mert baloldali érzelmű, 
megbizhatatlan, állandóan utazik. 
 
3286./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172618. 139‐142 lap. 
Dukesz Antal izr. terménykereskedő, hatvani lakos ref. alá helyezése. 
 
3287./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172624. 160‐170 lap. 
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Fleisshmann Jenő izr. szenci lakos internálása, majd megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. júl. 2. 
 
3288./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172627. 172‐174 lap. 
Feifer Géza izr. zsámbéki lakos internálása, mert nemzetietlen magatartású, 
baloldali propagangát fejt ki. 
 
3289./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172631. 179‐188 lap. 
Friedmann Háthán izr. szenci lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
nagykanizsai kisegítő toloncházból 1944. ápr. 29‐én a német katonai 
parancsnokság, németországi munkára elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 
3. 
 
3290./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172634. 194‐196 lap. 
Frommer Henrik izr. kereskedő, töki lakos internálása, mert megbizhatatlan. 
 
3291./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172636. 200‐204 lap. 
Fürst Andorné sz. Prónai Anna újpesti lakos internálása. 1944. ápr. 28‐án a 
kistarcsai kisegítő toloncházból a német katonai parancsnokság elszállította. 
Az irat dátuma 1944. máj. 20. 
 
3292./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172641. 212‐217 lap. 
Gelb Salamon izr. kereskedő, huszti lakos ref. megszüntetése, mert 
ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 2. 
 
3293./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172658. 238‐242 lap. 
Hovráth Sándor (Csirizes) cigány, bocskai lakos ref. alá helyezése. 
 
3294./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172665. 251. lap. 
Izrael Ábrahám ref., majd az 5999‐1944. BM VII. res. 1944. márc. 31‐én kelt 
rendelet alapján internélták. 
 
3295./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172667. 252‐256 lap. 
Ickovics Dávidné sz. Farkas Berta izr., husztsófalvi lakos ref. megszüntetése, 
mert ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 16. 
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3296./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172672. 280‐296 lap. 
Katz Zelman Zoltán izr. pincér, huszti lakos ref. megszüntetése, mert 
ismeretelen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 25. 
 
3297./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172674. 297‐307 lap. 
Dr. Krausz József izr. vegyészmérnök internálási ügye. 
 
3298./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172681. 343‐346 lap. 
Kellerman Ignác izr. tápiószelei lakos internálása, mert baloldali, kommunista 
egyénnekkel tart kapcsolatot. 
 
3299./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172682. 347‐349 lap. 
Klein Gyula izr. pátyi lakos internálása a gazdaságra káros tevékenysége 
miatt. 
 
3300./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172683. 350‐353 lap. 
Klein Pál izr. hatvani lakos ref. alá helyezése. 
 
3301./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172690. 390‐392 lap. 
Kohn Zsigmond izr. nagysurányi lakos ref. megszüntetése. Az irat dátuma 
1944. március 6. 
 
3302./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172701. 419‐427 lap. 
Lampl Gyula izr. lókereskedő, szenci lakos internálása, majd megszüntetése. 
Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
3303./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172707. 429‐439 lap. 
Lázárovics Mózes izr. fuvaros, nagybányai lakos ref. felfüggesztése – 1944. 
máj. hónapban ismeretlen helyre gyűjtőtáborba, gettóba került. Az irat 
dátuma 1944. szept. 12. 
 
3304./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172708. 440‐443 lap. 
Lőwinger Vilmos izr. győri lakos internálása, mert veszélyes kommunista. 
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3305./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172713. 451‐454 lap. 
Márer Dezső izr. MÁV nyugdíjas, tápiószelei lakos internálása, mert baloldali 
gondolkodású. 
 
3306./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172717. 456‐460 lap. 
Mermelstein Imre izr. napszámos, nagyszőllősi lakos ref. megszüntetése, 
mert ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 16. 
 
3307./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172720. 467‐468 lap. 
Moskovics Mózes ref. felfüggesztése, mert munkasuolgálatra bevonult az 
V/1. Kmsz zlj.‐hoz Szegedre. 
 
3308./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172744. 516‐522 lap. 
Özv. Pollák Jenőn ész. Diamant Róza izr. tápiószelei lakos internálásának 
megszüntetése, mert a német katonai parancsnokság Kistarcsáról ismeretlen 
helyre szállította. 1944. aug. 26. 
 
3309./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944172757. 552‐563 lap. 
Schwartz Bélán ész Weidinger Ilona budapesti lakos internálási ügye – benne 
az 1944. március 19‐21 között előállított 2000 zsidóról, akiket a 900 
férőhelyes kistarcsai táborban helyeztek el. 
 
3310./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172756.(?) 564‐566 lap. 
Schwarcz Jenő izr. kereskedő, kassai lakos ref. alá helyezése. 
 
3311./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172760. 581‐583 lap. 
Spatz Hugó izr. kereskedő, zsámbéki lakos internálása. 
 
3312./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172762. 584‐587 lap. 
Svéd Béla izr. losonci lakos ref. megszüntetése, mert 1944. jún. 10‐én a 
balassagyarmati gyűjtőtáborból ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 
1944. júl. 18. 
 
3313./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172763. 589‐593 lap. 
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Sebők imre r.k. 1938‐ban kikeresztelkedett izr. hatvani lakos ref. alá 
helyezése. 
 
3314./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172764. 594‐597 lap. 
Sebők Jenő izr. hitközségi ügyvezető, hatvani lakos ref. alá helyezése, mert 
baloldali mentalitású. 
 
3315./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172769. 611‐612 lap. 
Schulteisz Gáborné sz. Volák Dóra izr. biai lakos ref. alá helyezése. 
 
3316./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172778. 619‐624 lap. 
Szende István r. k. kikeresztelkedett izr. kerskedő, hatvani lakos ref. alá 
helyezése. 
 
3317./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172792. 672‐679 lap. 
Dr. Varsányi Gyula r. k. 1927. előtt izr. volt ügyvéd, szenci lakos internálása, 
majd megszüntetése,, mert a sárvári kisegítő toloncház értesítése szerint 
1944. aug. 4‐én németországi munkára, a német katonai parancsnokságnak 
átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 16. 
 
3318./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172796. 681‐682 lap. 
Vadász Lipót ize. bankigazgató, hatvani lakos ref. megszüntetése, mert a 
hatvani gyűjtőtáborból a német parancsnokság külföldre, ismeretlen helyre 
szállította. Az irat dátuma 1944. jún. 22. 
 
3319./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172799. 686‐687 lap. 
A Magyar Zsidók Központi Tanácsának levele Jaross Andor 
belügyminiszterhez, a vidéki zsidók tömeges védőőrizetbe vétele ügyében. A 
levél dátuma 1944. ápr. 7. 
 
3320./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172803. 697‐702 lap. 
Vig Ferenc izr. órás, hatvani lakos ref. alá helyezése. 
 
3321./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172811. 703‐710 lap. 
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Winter Adolf izr. szenci lakos internálása, majd megszüntetése, mert 1944. 
máj. 19‐én a sárvári kisegítő toloncházból a német katonai parancsnokságnak 
németországi munkára átadták. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
3322./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172814. 717‐720 lap. 
Dr. Zimmer Ferencné sátoraljaújhelyi lakos kérelme férje elhurcolási ügyében 
– a válaszból kiderül, hogy őt 92 társával együtt, a németek 1944. március 20‐
án „véderőnek”, tuszként vették őrizetbe. Az irat dátuma 1944. máj. 3. 
 
3323./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172875. 742‐747 lap. 
Braun Elek izr. bagaméri lakos internálása. 
 
3324./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172879. 762‐766 lap. 
Blau Ignác izr. szalacsi lakos internálása. 
 
3325./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172893. 788‐793 lap. 
Deutsch Salamon izr. soltvadkerti lakos internálásának megszüntetése, mert a 
csörgői kisegítő toloncházból 1944. máj. 28‐án a német katonai 
parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. júl. 8. 
 
3326./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172895. 794‐799 lap. 
Dobó Jenő izr. kiskörősi lakos internálásának megszüntetése, mert 1944. júl. 
11.én a csörgői kisegítő totloncházból a német katonai parancsnokságnak 
átadták. Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
3327./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172897. 806‐808 lap. 
Engelman Jakabné sz. Heizler Mária izr. duszinai lakos cukor felvásárlás miatti 
ref. alá helyezése. 
 
3328./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172902. 809‐812 lap. 
Frenkel Jakab izr. napszámos duszinai lakos ref. alá helyezése. 
 
3329./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172904. 813‐817 lap. 
Féder Bernát izr. gyógyszerész, sepsiszentgyörgyi lakos ref. alá helyezése, 
mert baloldali, kommunista gyanús magatartású. 
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3330./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172913. 832‐867 lap. (hibás 
számozás)! 
Fóris Béla felekezetn kivüli, hajdúböszörményi lakos ref. alá helyezése. 
 
3331./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172915. 869‐904 lap. 
Fülöp Herman izr. magánhivatalnok, kolozsvári lakos ref., majd 
felfüggesztése, mert munkaszolgálatra bevonult. Az irat dátuma 1944. ápr. 8. 
 

REEL 14 
 
3332./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172917. 905‐909 lap. 
Dr. Gratzer István izr. soltvadkerti lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert 1944. máj. 20‐án a csörgői kisegítő toloncházból átadták a német 
katonai parancsnokságnak. Az irat dátuma 1944. júl. 8. 
 
3333./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172919. 913‐915 lap. 
Gotteszman Szerén izr. szolyvai lakos ref. alá helyezése. 
 
3334./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172946. 956‐963 lap. 
Kahán Mihály izr. volt kereskedő, rahói lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a Sátoraljaújhelyretörténő szállítását követően a német 
katonai hatóságok átvették. Az irat dátuma 1944. jún. 29. 
 
3335./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172952. 964‐967 lap. 
Klein József izr. hajdúböszörményi lakos internálása. 
 
3336./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3955. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐172958. 980‐982 lap. 
Lachman Izraelné sz. Schwimmer Etel izr. plávjai lakos ref. alá helyezése.  
 
3337./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173004. 4‐6 lap. 
Propper Vilmos izr. téglagyáros, budapesti lakos internálása, mert anyag 
kiutalás nélkül nagyobb mennyiségű téglát adott el. 
 
3338./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173013. 15‐38 lap. 
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Sándor Géza izr. malomtulajdonos, sepsiszentgyörgyi lakos internálása, majd 
felfüggesztése, mert előzetes letartóztatásba került, majd ismét internálták, 
ref. alá helyezték, végül 1944. máj. 14‐én a sárvári toloncház értesítése 
szerint, a német katonai parancsnokságnak átadták. Ez utóbbi irat dátuma 
1944. júl 28. 
 
3339./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173019. 39‐48 lap. 
Seidner gyula izr. mészáros és hentes, keceli lakos internálása kijelentései 
miatt, majd internálásának felfüggesztése, mert munkaszolgálatra bevonult. 
Az irat dátuma 1944. ápr. 12. 
 
3340./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173023. 55‐60 lap. 
Slomovics Mózes izr. gazdálkodó, szalacsi lakos internálása, a beszolgáltatás 
ellen beszélt, a román megszállás idején rémhíreket terjesztett. 
 
3341./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173057. 116‐120 lap. 
Dr. Vermes József izr. tisztviselő, budapesti lakos internálása, mert anyag 
kiutalás nélkül adott el nagyobb mennyiségű téglát. 
 
3342./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173070. 176‐178 lap. 
Weinberger Eizik izr. napszámos, duszinai lakos cukor zugárusítása miatt ref. 
alá helyezése. 
 
3343./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173098. 182‐221 lap. 
Feldmayer Margit (Aczél Sándorné) és társai: Aczél Sándor, Krausz Béla izr‐k 
újkécskei lakosok ref, majd internálásuk. 
 
3344./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173107. 226‐230 lap. 
Büchler Henrik izr. verebélyi lakos internálása. 
 
3345./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173138. 260‐269 lap. 
Fuchs Károly izr. szigetvári lakos internálása. Sérvműtét miatt utazott 
Szigervárról Budapestre 1944. márc. 21‐én, letartóztatták és Kistarcsára 
szállították. 
 
3346./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173146. 276‐278 lap. 
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Gróf Miklós izr. fakereskedő, nádudvari lakos „védő‐őrizet alá helyezéséről” 
véghatározat. Az irat dátuma 1944. ápr. 4. 
 
3347./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173157. 283‐291 lap. 
Herczog jenő izr. valkházi lakos internálása rémhírterjesztés miatt. 
 
3348./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173168. 297‐301 lap. 
Kármán (Kohn) gyula izr. verebélyi lakos internálása. 
 
3349./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173169. 302‐306 lap. 
Katona (König) Imre izr. verebélyi lakos internálása. 
 
3350./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173170. 307‐315 lap. 
Krausz Salamon izr. ökörmezői lakos internálása, kimmunista érzelmű, a 
megszállás idején baloldali pártnak volt tagja. 
 
3351./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173173. 318‐320 lap. 
Dr. Kertész Sándor izr. karcagi lakos ref. felfüggesztése, mert kisegítő 
munkaszolgálatra bevonult. Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
3352./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173183. 321‐325 lap. 
Konta (Kohn) Sándor izr. karcagi lakos ref. felfüggesztése, mert kisegítő 
munkaszolgálatra bevonult. Az irat dátuma 1944. júl. 14. 
 
3353./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173185. 329‐331 lap. 
Kohn Lajos izr. férfiszabó, karcagi lakos ref. alá helyezése, mert szélső 
baloldali, kommunista gyanús személyekkel gyakran érintkezik. 
 
3354./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173195. 334‐338 lap. 
Markbreit Géza izr. kereskedő, karcagi lakos ref. alá helyezése, mert szélső 
baloldali, kommunista gyanús személyekkel gyakran érintkezik. 
 
3355./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173197. 339‐341 lap. 
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Meiszel Jónás izr. rendvei lakos internálása, mert szélső baloldali 
meggyőződésű. 
 
3356./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173202. 351‐356 lap. 
Miselbach ferenc izr. karcagi lakos ref. megszüntetése, mert jún. hónapban az 
ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 14. 
 
3357./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173212. 383‐385 + 1 lap. 
Nusbaum Albert izr. kereskedő karcagi lakos ref. alá helyezése szélső 
baloldali, állambiztonságra veszélyes magatartása miatt. 
 
3358./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173312. 396‐400 lap. 
Ábrahámovics Ábrahám Lázár izr. erdőmunkás, bruszturai (tereselpataki) 
lakos ref. megszüntetése, mert a mátészalkai gettó kiürítése után a német 
katonaság külföldre, ismeretlen helyre szállította. Az irat dátuma 1944. szept. 
18. 
 
3359./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173274. 402‐405 lap. 
Zelmanovics Dávid izr. zstvagyarmati lakos internálása, szélső baloldali, állam‐ 
és közbiztonságra veszélyes. 
 
3360./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173269. 410‐412 lap. 
Weisz Béla izr. zsitvagyarmati lakos internálása. 
 
3361./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173235. 421‐426 lap. 
Stern Lajos izr. gazdálkodó, karcagi lakos ref. megszüntetése, mert jún. hó 
folyamán az ország területéről a német parancsnokság elszállította. Az irat 
dátuma 1944. júl. 14. 
 
3362./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173212. 427. lap. 
Nusbaum Albert izr. karcagi lakos ref. alá helyezéséről történő intézkedés 
kisérő levele. 
 
3363./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173234. 428 lap. 
Schwarz Gyula verebélyi lakos internálásáról történő intézkedés kisérő levele. 
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3364./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173213. 429‐434 lap. 
Nusbaum Imre izr. kereskedő, karcagi lakos ref. alá helyezése, mert szélső 
baloldali, kommunista gyanús személyekkel gyakran érintkezik. 
 
3365./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173226. 443‐447 lap. 
Reif Emil izr. verebélyi lakos internálása, mert Szlovákiából beszivárgó 
zsidókat rejtegetett, hontalan állampolgár. 
 
3366./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173228. 449‐454 lap. 
Dr. Róth Dezső izr. ügyvéd karcagi lakos ref. megszüntetése, mert jún. végén 
a német katonai parancsnokság az ország területéről elszállította. Az irat 
dátuma 1944. júl. 17. 
 
3367./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173229. 455‐461 lap. 
Dr. Róth Sándor izr. zsitvagyarmati alkos internálása. 
 
3368./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173231. 465‐470 lap. 
Rudas Gyula izr. verebélyi lakos internálása, szélső baloldali, állam‐ és 
közbiztonságra veszélyes magatartású. 
 
3369./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173232. 471‐476 lap. 
Schwartz Imre izr. asztalos, karcagi lakos ref. felfüggesztése kmsz. 
szolgálatának idejére. Az irat dátuma 1944. júl. 14. 
 
3370./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173342. 511‐516 lap. 
Hoffer Árpád izr. tápiószelei lakos ref. megszüntetése, mert Nagykátán a 
zsidók részére elkülönített lakóhelyről 1944. jún. 30‐án elszállították. Az irat 
dátuma 1944. júl. 20. 
 
3371./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173356. 552‐554 lap. 
Klein Éliás buszturai lakos ref. megszüntetése, mert a mátészalkai gettóba, 
majd onnan német katonai kisérettel külföldre, munakaszolgálatra 
szállították. Az irat dátuma 1944. szept. 18.  
 
3372./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173361. 566‐567+ 1 lap. 
Landau Miksa izr. volt pékmester, trebusafejérpataki lakos ref. alá helyezése, 
mert kommunista érzelmű. 
 
3373./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173362. 568‐569 lap. 
Lanczet Izsák marosvásárhelyi lakos 30 napos Gyergyóbékás községben való 
tartózkodási kérelmének elutasítása. 
 
3374./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173381. 642‐646 lap. 
Raducziner Józsefné sz. Gedinger Sarolta izr. nyíregyházi lakos ref. 
megszüntetése, mert a német katonai hatóságok Nyíregyháza területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. júl 30. 
 
3375./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173383. 647‐649 lap. 
Sas (Spitz) András izr. magántisztviselő, jászberényi lakos internálása. 
 
3376./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173384. 650‐655 lap. 
Steinmetz Saul Léb izr. napszámos, buszturai lakos ref. megszüntetése, mert a 
mátészalkai gettóból német katonai kisérettel külföldre, munkaszolgálatra 
szállították. Az irat dátuma 1944. szept. 18. 
 
3377./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173385. 656‐662 lap. 
Dr. Stern Sándor izr. orvos, tápiószelei lakos ref. megszüntetése, mert 
Nagykátáról a zsidók részére elkülönített lakóhelyről 1944. jún. 30‐án 
elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 20. 
 
3378./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173387. 667‐671 lap. 
Sugár Todor izr. tápióselei lakos ref. alá helyezése. 
 
3379./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173389. 682‐694 lap. 
Sztankó Kolompár Márton cigány bokodi lakos internálása. 
 
3380./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173393. 701‐712 lap. 
Szenttornyai (Schveiger) András r. k. (áttért) vegyészmérnök, baglyasaljai 
lakos internálása, anol‐barát, légiriadó idején a házát nem sötétítte be. 
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3381./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173397. 724‐748 lap. 
Özv. Tálfi Gergelyné jehovista, felsőapsai lakos internálása. 
 
3382./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173418. 766‐803 lap. 
Az internáló táborokban őrizetben levő egyének ügyeének felülvizsgálata 
tárgyában kiadott, leírói tévedés folytán hibásan szétküldött rendelet‐
példányok visszaküldésével kapcsolatos levelezés. A hiba az volt, hogy a 
rendelet utolsó bekezdése szerint a felülvizsgálatot „a március 19‐e óta a mai 
napig rendőrhatósági őrizetbe vett (internált) zsidófajú, megtévedt 
magyarokra is kiterjesztem.” 
 
3383./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173440. 811. lap. 
Breuer Péter izr. aszódi lakos, volt mészáros internálása, mert engedély 
nélkül rádiót tartott a lakásán. 
 
3384./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173606. 866‐871 lap. 
Klein Salamon izr. fakereskedő, hajdúböszörményi lakos ref. megszüntetése, 
mert 1944. jún. 17‐én ismeretlen helyre munkára elszállították. Az irat 
dátuma 1944. jún. 25. 
 
3385./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944173620. 898‐904 lap. 
Waldmann Adolf izr. köbölkúti lakos ref. alá helyezése – 1944. ápr. 5‐én a 
budapesti toloncosztálynak átadták. 
 
3386./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173621. 905‐910 lap. 
Weiner Artur izr. magántisztviselő, újszászi lakos internálása, a kommunista 
eszmék híve. Ineternálásának megszüntetése, mert a német katonai 
hatóságok ismeretlen helyre szállították a nagykanizsai internáló táborból. Az 
irat dátuma 1944. jún. 22. 
 
3387./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173622. 911‐916 lap. 
Weltner Bélán ész Ernszt Ilona izr. győri lakos ref. alá helyezése, mert 
kommunista gyanús. 
 
3388./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3956. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173669. 929‐931 lap. 
Brack Emánuel izr. kereskedő, péceli lakos internálása árdrágítás miatt. 
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3389./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173681. 26‐41 lap. 
Bich Móric izr. kőműves, alsóvereckei lakos ref. alá helyezése, mert négy 
ismeretlen katonaköteles férfinak Szovjet‐oroszországba való kerüléséhez 
1941‐ben segítséget adott. 1944. ápr. 4‐én internálták, majd megszüntették, 
mert az ország területéről elszállították. Ez utóbbi irat dátuma 1944. jún. 21. 
 
3390./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173686. 47‐55 lap. 
Id. Bodnár András felekezen kivüli, sárospataki lakos ref. alá helyezése. 
 
3391./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173702. 84‐94 lap. 
Deutsch Henrik izr. napszámos, kiskunfélegyházi lakos internálása, ref. alá 
helyezése. 
 
3392./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173705. 95‐96 lap. 
Eckstein Dezső izr. törökbálinti lakos, munkaszolgálatos ref. alá helyezése. 
 
3393./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173706. 97‐98 lap. 
Eckstein Sándor izr. ékszerészsegéd, törökbálinti lakos ref. alá helyezése. 
 
3394./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173707. 99‐100 lap. 
Eckstein Andor izr. gimn. tanuló törökbálinti lakos ref. alá helyezése. 
 
3395./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173708. 101‐104 lap. 
Erdélyi Gézáné sz. Haás Margit izr. pátyi lakos ref. alá helyezése. 
 
3396./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173709. 105‐106 lap. 
Eckstein Izidor izr. kereskedő, törökbálinti lakos ref. alá helyzése. 
 
3397./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173710. 107‐112 lap. 
Engel Samu izr. lévai lakos, napszámos internálása, mert a csehszlovák 
szociáldemokrata párt szervezője volt. 
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3398./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173711. 113‐114 lap. 
Eckstein József izr. kereskedő, törökbálinti lakos ref. alá helyezése. 
 
3399./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173713. 115‐117 lap. 
Ékes Árpád izr. iparművész, rákoscsabai lakos internálása. 
 
3400./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173718. 133‐135 lap. 
Fényes Győző izr. aranyműves, rékosligeti lakos internálása. 
 
3401./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173721. 138‐147 lap. 
Fischmann József izr. alkalmi munkás, kiskunfélegyházi lakos ref. alá 
helyezése. 
 
3402./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173722. 148‐152 lap. 
Fischer Árpád izr. kereskedő, pelsőci lakos internálása. 
 
3403./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173723. 153‐157 lap. 
Friedmann Sámuel izr. kereskedő, turkevei lakos ref. megszüntetése, mert az 
ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
3404./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173724. 158‐159 lap. 
Frommer Henrikné sz. Mellinger Ilona izr. töki lakos ref. alá helyezése. 
 
3405./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173727. 165‐169 lap. 
Glazer Jenő izr. géplakatos, turkevei lakos ref. alá helyezése. 
 
3406./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173729. 170‐172 lap. 
Dr. Gyémánt Árpád izr. ügyvéd, péceli lakos internálása, mert szélső baloldali 
elemekkel tartott kapcsolatot. 
 
3407./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173732. 178‐179 lap. 
Goldberger Fülöp izr. kereskedő, törökbálinti lakos ref. alá helyezése. 
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3408./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173735. 190‐192 lap. 
Grósz Jenő izr. munkanélküli éleslelki lakos internálása, mert munkakerülő 
életmódú, csavargó. 
 
3409./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173736. 193‐194 lap. 
Guttman Andor izr. lakatossegéd törökbálinti lakos ref. alá helyezése. 
 
3410./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173737. 195‐197 lap. 
Grünhut Béla izr. kereskedelmi utazó, kiskunfélegyházi lakos ref. alá 
helyezése. 
 
3411./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173739. 198‐199 lap. 
Hajós Zoltán izr. hadi üzemi munkás, pátyi lakos ref. alá helyezése. 
 
3412./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173742. 205‐207 lap. 
Heller József izr. magánzó, rákoscsabai lakos internálása. 
 
3413./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173744. 208‐210 lap. 
Heller Imre izr. bőrdíszműves, péceli lakos internálása, mert idegen 
nemzetekkel tart fenn kapcsolatot. 
 
3414./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173745. 211‐212 lap. 
Hirschler Móric izr. napszámos, törökbálinti lakos ref. alá helyezése. 
 
3415./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173762. 237‐239 lap. 
Kallós Dezső izr. segédmunkás, rákoscsabai lakos internálása. 
 
3416./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173766. 240‐243 lap. 
Klein Lipót kereskedő és felesége sz. Rosenkrantz Ella izr.‐k pátyi lakosok ref. 
alá helyezése. 
 
3417./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173767. 245‐247 lap. 
Klein Ferenc izr. tisztviselő, rákosligeti lakos internálása. 
 
3418./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173772. 249‐253 lap. 
Koller Dezső izr. kereskedő, pelsőci lakos internálása. 
 
3419./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173773. 254‐256 lap. 
Dr. Kolta (Klein) Arnold izr. orvos rákoscsabai lakos internálása. 
 
3420./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173775. 260‐261 lap. 
Komlós Lipót izr. törökbálinti lakos ref. alá helyezése. 
 
3421./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173790. 297‐301 lap. 
Lefkovics Dávid izr. kántor hitoktató, péceli lakos internálása. 
 
3422./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173793. 329‐338 lap. 
Lusztig Tivadar izr. ügynök pécsi lakos internálása. 
 
3423./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173903. 409‐411 lap. 
Váradi Béla izr. tisztviselő, rákoscsabai lakos internálása. 
 
3424./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173915. 419‐422 lap. 
Wagmann Lajos izr. kereskedősegéd, törökbálinti lakos ref. alá helyezése. 
 
3425./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173916. 423‐425 lap. 
Weinfald Dénes izr. ügynök kiskunfélegyházi lakos ref. alá helyezése. 
 
3426./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173918. 426‐427 lap. 
Dr. Weisz Mátyás izr. orvos, dányi lakos internálása. 
 
3427./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173919. 428‐432 lap. 
Weisz gyula izr. pelsőci lakos internálása. 
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3428./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173970. 487‐489 lap. 
Ábrahám Mózes izr. kürti lakos internálása. 
 
3429./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173977. 490‐499 lap. 
Basch herman (Hers) izr. cipész, dunaföldvári lakos internálásának 
megszüntetése, mert a sárvári kisegítő toloncházból 1944. máj. 19‐én a 
német katonaság átvette. Az irat dátuma 1944. júl. 8. 
 
3430./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173978. 500‐503 lap. 
Beck dezső izr. szőregi lakos ref. alá helyezése. 
 
3431./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐173984. 504‐509 lap. 
Berkovits Béla izr. napszámos, salgótarjáni lakos internálása, mert állástalan 
valószinűleg csalásokból tartja fenn magát. 
 
3432./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174001. 517‐521 lap. 
Bruck Dezső és 13 társa ref. alá helyezése. Az iratból kiderül, hogy a torontáli 
járás főszolgabírója a területén élő zsidó származásúakat kivétel nélkül a 
legszigorúbb ref. alá helyezte. Az irat dátuma 1944. máj. 17. 
 
3433./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174009. 562‐569 lap. 
Dr. Dénes József izr. okl. ügyvéd, zentei lakos internálása. 
 
3434./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174020. 583‐601 lap. 
Erdős Sándor r. k. „zsidó fajú” malmi főkönyvelő, hatvani lakos internálása. 
 
3435./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174021. 602‐604 lap. 
Engel Jenő izr. mezőcsáti lakos internálása. 
 
3436./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174026. 621‐622 lap. 
Frei Artur izr. nagysurányi lakos internálása. 
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3437./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174031. 627‐629 lap. 
Friedmann László izr. nagysurányi lakos internálása. 
 
3438./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174032. 630‐633 lap. 
Fischer Mór izr. kereskedő, salgótarjáni lakos internálása – árúrejtegetés 
miatt bűnvádi eljárás indult ellene.    
 
3439./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174038. 645‐647 lap. 
Glattstein Andor izr. mezőcsáti lakos internálása, mert ingóságait Vályi Nagy 
Sándor geleji lakos segítségével el akarta szállítani/elrejteni, 1944. ápr. 20‐án. 
 
3440./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174040. 653‐655 lap. 
Dr. Gatzer Lajos izr. bortermelő, éekcsanádi lakos internálása, mert 
rémhíreket terjesztett. 
 
3441./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174042. 656‐659 lap. 
Garai Miksa izr. szőregi lakos ref. alá helyezése. 
 
3442./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174046. 695‐697 lap. 
Grósz Ármin izr. nyítrakéri lakos ref. alá helyezése. 
 
3443./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174050. 708‐711 lap. 
Dr. Gőcze Ármin izr. mezőcsáti lakos internálása, az okot lásd a 3439./ 
pontnál. 
 
3444./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174052. 714‐719 lap. 
Hartmann József izr. foglalkozás nélküli, csepeli lakos internálása. 
 
3445./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174053. 722‐724 lap. 
Herczog József izr. alsószőllősi lakos internálása. 
 
3446./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174056. 728‐735 lap. 
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Hirschl József izr. nyersbőrkereskedő, dunaföldvári lakos internálása 
kijelentései miatt. 
 
3447./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174062. 741‐746 lap. 
Horváth Miklósné izr. gyergyószentmiklósi lakos internálása, mert a 
kommunista szervezkedést pénzzel támogatta. 
 
3448./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174067. 748‐752 lap. 
Illovits Bernát izr. kereskedő, zilahi lakos internálása, mert kommunista 
gyanúsokkal tartott kapcsolatot. 
 
3449./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174074. 758‐761 lap. 
Mezei József izr. gyógyszerész, tiszafüredi lakos internálása kijelentései miatt. 
 
3450./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944174076. 762‐764 lap. 
Mehler Zoltán izr. műszerész, mezőcsáti lakos internálása. 
 
3451./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174081. 765‐766 lap. 
Kerekes (Klein) Dezső izr. balatonújhelyi lakos ref. alá helyetzése, a Magyar 
Nemzet c. lapot járatja, nem teljesen megbizható. 
 
3452./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174098. 811‐822 lap. 
Dr. Kovács Pál izr. orvos, nagykörősi lakos internálása, majd megszüntetése 
1944. máj. 19‐én a garanyi kisegítő toloncházból németországi munkára 
kiadták. Az irat dátuma 1944. júl. 13. 
 
3453./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174100. 824‐827 lap. 
Kurcz Tibor szőregi lakos ref. alá helyezése. 
 
3454./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174102. 834‐836 lap. 
Lampel Mihály izr. nagysurányi lakos internálása szélső baloldali magatartása 
miatt. 
 
3455./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174104. 837‐839 lap. 
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Láng Vilmos izr. szabó, kiskunlacházi lakos internálása kijelentései miatt. 
 
3456./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174111. 851‐861 lap. 
Lévi Géza izr. tejtermelő, kolozsvári lakos ref. alá helyezése, mert 
iparigazolvány nélkül állatokat vásárolt és eladott. 
 
3457./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174147. 905‐910 lap. 
Pelczer Sándor izr. győri lakos, kalapiparos ref. alá helyezése politikailag 
gyanús magatartása miatt. 
 
3458./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174149. 911‐913 lap. 
Pick Illés izr. kereskedő, balatonújhelyi lakos ref. alá helyezése, mert a 
Magyar Nemzet c. lapot szokta olvasni, nem teljesen megbizható. 
 
3459./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174155. 920. lap. 
Rabin Zoltán izr. fakereskedő, balatonújhelyi lakos ref. alá helyezése, mert a 
Magyar Nemzet és a Magyar Zsidó c. lapokat járatta, nem teljesen 
megbizható. 
 
3460./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174162. 929‐932 lap. 
Rózsa Lili izr. szőregi lakos ref. alá helyezése. 
 
3462./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174163. 933‐936 lap. 
Rózsa László ág. ev. (előtte izr., mert szüleinek neve megegyezik Rózsa Lili 
szüleinek nevével) szőregi lakos ref. alá helyezése. 
 
3463./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174168. 939‐942 lap. 
Róth Sándor izr. szőregi lakos ref. alá helyezése. 
 
3464./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174669. 943‐950 lap. 
Potok Adolf izr. rongyszedő, balassagyarmati lakos internálása, 
állambiztonsági szempontból veszélyes, kommunista tevékenységgel 
gyanúsították. 
 
3465./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174172. 954‐958 lap. 
Schwartz Fülöp izr. garamvezékenyi lakos kérelme leánya ügyében, akit 
Budapestre vitt a csendőrség. A válasz okafogyottá vált, mivel a panaszost 
ismeretlen helyre szállították, az irat dátuma 1944. aug. 25. 
 
3466./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174175. 959‐963 lap. 
Schwartz Ignác izr. törökszentmiklósi lakos rendőrhatósági végő‐őrizet alá 
helyezése. Az irat dátuma 1944. áor. 20. 
 
3467./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174176. 964‐983 lap. 
Schwrcz Jenő izr. bőrkereskedősegéd, sátoraljaújhelyi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a német hatóságok ismeretlen helyre szállították. Az 
irat dátuma 1944. jún. 15. 
 
3468./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174177. 984‐993 lap. 
Scherfer Mór izr. férfiszabó, dunaföldvári lakos internálása, mert kommunista 
érzelmű. Internálásának megszüntetése, mert a sárvári kisegítő toloncházból 
1944. máj. 19‐én a német katonaságnak átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 
10. 
 
3469./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174178. 994‐996 lap. 
Stern Lajos izr. munkás tököli lakos internálása. 
 
3470./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3957. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174180. 997‐1004 lap. 
Steiner István izr. tiszaroffi lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
német katonaság az ország területéről elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 
24. 
 
3471./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174181. 1‐3 lap. 
Schveiger Herman izr. ároktői lakos internálása, mert szélsőgéges érzelmű, 
fecsegő, rémhírterjesztő. 
 
3472./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174182. 4‐7 lap. 
Schlézinger Pál izr. igari lakos internálása, nem viselte a sárga csillagot, 
megbizhatatlan. 
 
3473./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174186 6‐12 lap. 
Silber Ármin izr. komáromi lakos ref. megszüntetése, mert a német hatóság 
1944. jún. 12‐én elszállították az országból. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
3474./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174189. 13‐16 lap. 
Schiffer Imre izr. kiszombori lakos ref. alá helyezése. 
 
3475./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174192. 17‐19 lap. 
Schőnfeld Miksa izr. pék, dömsödi lakos internálása kijelentései miatt. 
 
3476./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174198. 42‐45 lap. 
Szántó Sándor izr. kereskedő, tököli lakos internálása, mert megbizhatatlan 
nem kivánatos személy. 
 
3477./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174232. 98‐103 lap. 
Dr. Vértes Andor izr. ügyvéd, békéscsabai lakos ref. megszüntetése, mert a 
német parancsnokság 1944. ápr. 26‐án ismeretlenhelyre szállította. Az irat 
dátuma 1944. júl. 10. 
 
3478./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174237. 105‐107 lap. 
Weitzenfeld Miklós izr. kereskedő. Kiskunlacházi lakos internálása. 
 
3479./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174242. 108‐114 lap. 
Webermann Mártonné sz. Citrom Sári szamosújvári lakos internálása. 
 
3480./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174243. 115‐119 lap. 
Wessel István izr. szőregi lakos ref. alá helyezése. 
 
3481./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174244. 120‐135 lap. 
Weisz József izr. kolozsvári lakos internálása. 
 
3482./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174245. 136‐142 lap. 
Weisz Lipót izr. szászrégeni lakos internálása. 
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3483./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174246. 143‐145 lap. 
Weisz Mihály izr. zsitvafödémesi lakos internálása, szélső baloldali 
tevékenysége miatt. 
 
3484./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174247. 146‐149 lap. 
Wiesner Salamon izr. deszki lakos ref. alá helyezése. 
 
3485./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174248. 150‐154 lap. 
Winterstein dezső izr. gyári munkás, békéscsabai lakos internálása, mert 
kommunista gyanús. 
 
3486./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174299. 196‐198 lap. 
Deutsch Ibolya izr. gyári munkás, budapesti lakos internálása, titkos kéjelgés 
miatt. 
 
3487./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174300. 199‐203 lap. 
Ganz Hermina izr. kötőnő, budapesti lakos internálása, mert denaturált 
szeszből készült likőr és rum árisításában vett részt. 
 
3488./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174307. 236‐238 lap. 
Jutkovics Jakab izr. borbélysegéd, budapesti lakos internálása. 
 
3489./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174311. 248‐255 lap. 
Mayerhöffer Géza izr. r. k. segédszínész, budapesti lakos internálása 
homoszexualitása miatt. 
 
3490./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174354. 386‐388 lap. 
Blau Sándor izr. egresi lakos ref. alá helyezése. 
 
3491./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174379. 425‐427 lap. 
Darvas (Deutsch) Ignácné sz. Stern Julianna izr. aszódi lakos internálása. 
 
3492./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174387. 430‐432 lap. 
Özv. Dávid Salamonné sz. Áron helén izr. párvai lakos ref. alá helyezése. 
 
3493./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174393. 433‐437 lap. 
Farkas Emil izr. foglalkozás nélküli, salgótarjáni lakos internálása, 
munkakerülő életmódja miatt. 
 
3494./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174394. 438‐442 lap. 
Fesztinger Ábrahám izr. kisrebrai lakos ref. megszüntetése, mert az ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
3495./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174395. 443‐447 lap. 
Fesztinger Itzráelné sz. Schaffer Anna izr. kisrebrai lakos ref. megszüntetése, 
mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
3496./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174408. 457‐459 lap. 
Fülöp Mózes izr. egeresi lakos ref. alá helyezése. 
 
3497./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174412. 463‐465 lap. 
Gancz Ábrahám izr. kisrebrai lakos internálása, majd megszüntetése, mert az 
ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
3498./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174413. 466‐468 lap. 
Gancz Ábrahámné sz. Schaffer Szerén izr. kisrebrai lakos ref. alá helyezése. 
 
3499./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174414. 469‐473 lap. 
Gasner Mihály izr. kisrebrai lakos internálása. 
 
3500./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174415. 474‐476 lap. 
Gasner Izsákné sz Bernat hella izr. kisrebrai lakos ref. alá helyezése. 
 
3501./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174416. 477‐479 lap. 
Gasner Herman izr. szűcs, kisrebrai lakos ref. alá helyezése. 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

366

366

3502./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174420. 480‐482 lap. 
Goitein J. Salamon izr. főrabbi, hőgyészi lakos ref. alá helyezése. 
 
3503./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174428. 486‐488 lap. 
Glück Márton izr. kisrebrai lakos ref. alá helyezése. 
 
3504./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174431. 489‐491 lap. 
Hecht Berta izr. párvai lakos ref. alá helyezése. 
 
3505./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174432. 492‐494 lap. 
Hecht Helén izr. párvai lakos ref. alá helyezése. 
 
3506./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174433. 495‐497 lap. 
Márk Aranka izr. párvai lakos ref. alá helyezése. 
 
3507./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174434. 498‐500 lap. 
Hecht József izr. párvai lakos internálása. 
 
3508./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174435. 501‐505 lap. 
Hirsch Lajosné sz. Frank Frida izr. kisrebrai lakos ref. alá helyezése. 
 
3509./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174482. 529‐535 lap. 
Márk Lea izr. párvai lakos internálása. 
 
3510./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174483. 537‐539 lap. 
Márk Dávid izr. párvai lakos internálása. 
 
3511./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174484. 542‐544 lap. 
Márk Róza izr. párvai lakos ref. alá helyezése. 
 
3512./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174499. 557‐561 lap. 
Porgesz Adolf izr. dunamocsi lakos internálása, majd megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. júl. 24. 
 
3513./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174503. 562‐564 lap. 
Rozenfeld Hermanné sz. Vigdorovits Irén izr. nagyszombati lakos ref. alá 
helyezése. 
 
3514./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174506. 565‐568 lap. 
Rubinger János gör. kel. 1927‐ig izr. párvai lakos internálása. 
 
3515./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174507. 569‐574 lap. 
Slamovits Blanka izr. házikötő, gyergyószentmiklósi lakos internálása. 
 
3516./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174511. 577‐579 lap. 
Schaffer Márkus izr. kisrebrai lakos ref. alá helyezése. 
 
3517./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174512. 580‐583 lap. 
Schaffer Lipótné kisrebrai lakos ref. megszüntetése, mert az ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
3518./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174514. 595‐599 lap. 
Schaffer Lipót izr. kereskedő, kisrebrai lakos internálása, kommunista 
szervezkedés, áruhalmozás, rejtegetés miatt. 
 
3519./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174520. 608‐609 lap. 
Sibermann Mihály izr. nagysomkúti lakos ref. alá helyezése. 
 
3520./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174524. 613‐619 lap. 
Sonnenfeld Ferenc izr. nyuli lakos internálásának megszüntetése, mert a 
német katonai hatóságok a sárvári kisegítő toloncházból 1944. máj. 19‐én 
németországi munkára elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 27. 
 
3521./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174546. 667. lap. 
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Tischler Róza kisrebrai lakos ref. alá helyezéséről kisérő levél. 
 
3522./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174547. 668‐670 lap. 
Tischler Jakab izr. kisrebrai lakos ref. alá helyezése. 
 
3523./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174549. 686‐695 lap. 
Turbacs Mihály felekezet nélküli, kenderesi lakos internálásának 
felülvizsgálása. 
 
3524./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174563. 708‐713 lap. 
Dr. Weintraub Henrik izr. orvos, marosvásárhelyi lakos, 1941‐ben dr. 
Siegelmann Pál orvossal együtt kommunista szervezkedés szellemi 
irányítójaként 1 évi fogházbüntetést kapott. 
 
3525./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174595. 727‐791 lap. 
Lichtenstein Dezső izr. és társai özv. Szafkó Andrásné sz. Csunyucska 
Zsuzsanna, Szafkó Pálné sz. Boros Etel és Krausz Sándor Szlovákiából 
átszökött izr. ügye. 
 
3526./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174601. 814‐818 lap. 
Brack Ödön izr. gazdálkodó, balassa gyarmati lakos internálása. 
 
3527./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174603. 821. lap. 
Bleier Jenő lovasberényi lakos védő‐őrizetve vételéről szóló kisérő levél. 
 
3528./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174606. 832‐837 lap. 
Domann Dezső izr. termény és marhakereskedő, balassagyarmati lakos 
internálása. 
 
3529./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174607. 838‐842 lap. 
Erdélyi Ödön izr. ny. MÁV főintéző, gárdonyi lakos internálása. 
 
3530./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174609. 847‐850 lap. 
Fleischner Gyula izr. kápolnásnyéki lakos internálása. 
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3531./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174617. 880‐885 lap. 
Hermann Jakab izr. bonyhádi lakos internálása. 
 
3532./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174618. 886‐888 lap. 
Herskovics Lajosné sz. Hoffman Margit izr. szursuki lakos ref. alá helyezése. 
 
3533./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3958. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174620. 890. lap. 
Hirschl Ferid mohamedán vallású, zsidó származású, muraszombati lakos 
internálása, mert megbizhatatlan. 
 
3534./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174632. 1‐8 lap. 
Klauz Márton izr. győri lakos internálása, mert nem viselte a zsidók 
megkülönböztető jelvényét. 
 
3535./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174641. 49‐51 lap. 
Kron István izr. ásványolaj kereskedő, kápolnásnyéki lakos védő őrizet alá 
helyezése. 
 
3536./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174655. 103‐110 lap. 
Meizner József izr. pápai lakakos internálása, majd megszüntetése, mert 
1944. máj. 19‐én a sárvári kisegítő toloncházból a német katonai 
parancsnokság elszállította. Az irat dátuma 1944. aug. 8. 
 
3537./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174663. 118‐121 lap. 
Nyéki Márton izr. gazdálkodó, kápolnásnyéki lakos internálása, majd 
megszüntetése német parancsnokság elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 
10. 
 
3538./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174731. 140‐144 lap. 
A 174731/1944. számú VII. a. belügyminisztériumi körlevél a rendőrség vidéki 
főkapitánynak és valamennyi vármegye alispánjának: az előzetes jóváhagyás 
kiterjesztése a zsidófajú személyekre vonatkozó rendőrhatósági őrizet alá 
helyezés II. fokú véghatározataira (1944. ápr. 22.). 
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3539./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174676. 192‐199 lap. 
Schwartz Jakab izr. balassagyarmati lakos internálása kommunista 
magatartása miatt, majd internálásának megszüntetése. Az irat dátuma 1944. 
júl. 24. 
 
3540./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174680. 216‐221 lap. 
Schiffer Jenő izr. pápai lakos internálása. 
 
3541./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174684. 234‐237 lap. 
Schulhof Kálmán izr. zámolyi lakos internálása, majd megszüntetése, mert az 
ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 10. 
 
3542./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174701. 268‐272 lap. 
Vörös Weisz Imre izr. volt kereskedő, alkalmi munkás, lovasberényi lakos 
internálása, majd megszüntetése, mert az ország területéről elszállította a 
német parancsnokság. Az irat dátuma 1944. júl. 22. 
 
3543./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174702. 273‐277 lap. 
Vörös Weisz Lajos izr. volt könyvkereskedő, malomi munkás, lovasberényi 
lakos internálása, majd megszüntetése, mert a német parancsnokság 
elszállította az ország területéről. Az irat dátuma 1944. júl. 5. 
 
3544./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174703. 278‐280 lap. 
Veszeli Andor izr. káplnásnyéki lakos internálása. 
 
3545./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174704. 281‐283 lap. 
Veszely Károly izr. zámolyi lakos internálása. 
 
3546./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174705. 284‐290 lap. 
Weisz Andor izr. 18 éves pápai lakos internálása. 
 
3547./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174706. 291‐295 lap. 
Weisz Mihály izr. szobafestő és mázoló, polgárdi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 22. 
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3548./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174749. 297‐301 lap. 
Szauer György és neje izr.‐k királyhelmeci lakosok ügyében, a feleség 
édesanyjának kérelme, mivel a sátoraljaújhelyi gettóba hurcolták őket. 
 
3549./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174760. 303‐310 lap. 
Ábrahám József izr. dési lakos internálása, kommunista szervezkedésben való 
részvétel miatt. 
 
3550./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174761. 311‐318 lap. 
Altmann Vilmos izr. kereskedő, váci lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert németországi hadi munkára kiadták. At irat dátuma 1944. aug. 1. 
 
3551./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174779. 355‐360 lap. 
Berger Bernát izr. szarvasi lakos internálása. 
 
3552./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174784. 379‐385 lap. 
Brünauer Kálmán izr. kókai lakos ref. alá helyezése, majd megszüntetése, 
mert Nagykátán a zsidók részére elkülönített lakóhelyről 1944. jún. 30‐án 
elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 20. 
 
3553./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174797. 430‐436 lap. 
Deutsch Mihály izr. tápiószelei lakos ref. alá helyezése. 
 
3554./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174798. 437‐439 lap. 
Deutsch Mór izr. hercegszántói lakos internálása, majd megszüntetése, mert 
az ország területéről a német katonai hatóságok elszállították. Az irat dátuma 
1944. aug. 24. 
 
3555./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174802. 452‐453 lap. 
Deutsch József izr. nógrádmarcali lakos internálása. 
 
3556./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174809. 476‐481 lap. 
Edrich Lajos izr. dési lakos internálása. 
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3557./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174811. 485‐487 lap. 
Farkas József izr. biharnagybajomi lakos internálása. 
 
3558./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174814. 494‐502 lap. 
Felberbaum Jakab izr. kecskeméti lakos internálása. 
 
3559./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174815. 503‐506 lap. 
Fleischer Miksa izr. kereskedő, galántai lakos internálása, mert a cshszlovák 
kommunista párt tagja volt. 
 
3560./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174818. 508‐513 lap. 
Fekete Gyula izr. tápiószelei lakos ref. alá helyezése, majd megszüntetése,, 
mert Nagykátáról a zsidók részére elkülönített lakóhelyről 1944. jún. 30‐án 
elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 20. 
 
3561./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174820. 515‐520 lap. 
Friedmann Béla izr. cipőkereskedősegéd, nagybányai lakos ref. alá helyezése, 
majd munkaszolgálata idejére felfüggesztése. Az irat dátuma 1944. szept. 7. 
 
3562./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174821. 521‐526 lap. 
Friedmann Mayer izr. földműves, hercegszántói lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a német hatóságok az ország területéről elszállították. 
Az irat dátuma 1944. aug. 24. 
 
3563./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174822. 527‐530 lap. 
Fischer Dáévidné sz. Braun Regina izr. váci lakos internálása, mert árdrágító 
visszaélés és léoltalmi vétség miatti 3 hónap és 2 heti fogházbüntetése 
következtében megbizhatatlan. 
 
3564./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174823. 531‐535 lap. 
Friedmann Nándor izr. dési lakos internálása. 
 
3565./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174824. 536‐540 lap. 
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Friedmann Sáéndor izr. földműves hercegszántói lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a német hatóságok az ország területéről elszállították. 
Az irat dátuma 1944. aug. 24. 
 
3566./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174826. 541‐546 lap. 
Finály László izr. szerepi lakos internálása. 
 
3567./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174839. 562‐566 lap. 
Guttmann Mária izr. zalaegerszegi lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert a német parancsnokság, 1944. júl. 5‐én külföldi 
munkatáborba szállította. Az irat dátuma 1944. júl 6. 
 
3568./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174842. 567‐572 lap. 
Hanofer Izidor izr. magánzó kókai lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert a német hatóságok az ország területéről elszállították. 
Az irat dátuma 1944. aug. 24. 
 
3569./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174843. 573‐578 lap. 
Halász Adolf izr. gyergyószentmiklósi lakos internálása. 
 
3570./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174846. 582‐601 lap. 
Reinitz Béla izr. kereskedő, putnoki lakos ref. felülvizsgálata. 
 
3571./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174849. 605‐610 lap. 
Hirsch Samu izr. dési lakos, kommunista szervezkedésben való részvétel 
miatti internálása. 
 
3572./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174850. 611‐615 lap. 
Hirschler Andor izr. csékúti lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
csörgői kisegítő toloncházból és az ország területéről elszállították. Az irat 
dátuma 1944. júl. 17. 
 
3573./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174852. 616‐620 lap. 
Herskovits Izidor nagybaracskai lakos internálása. 
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3574./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174857. 632‐628 lap. 
Özv. Izrael Jakabné sz. Márk regina izr. dési lakos internálása kommunista 
szervezkedés miatt. 
 
3575./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944174858. 629‐634 lap. 
Izrael Herman izr. dési lakos internálása. 
 
3576./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944174859. 635‐639 lap. 
Ingusz Jenő izr. nagybaracskai lakos internálása. 
 
3577./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174868. 659‐677 lap. 
Jakabovics Arnold izr. nagyváradi lakos ref. alá helyezése. 
 
3578./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174869. 678‐681 lap. 
Özv. Jurányi Győzőné izr. ref. alá helyezése. 
 
3579./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174872. 697‐703 lap. 
Kántor Józsefné izr. szentlőrinckátai lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert a német hatóságok az ország területéről elszállították. 
Az irat dátuma 1944. aug. 24. 
 
3580./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174873. 704‐722 lap. 
Kaszovits Salamon izr. aztalossegéd, marosvásárhelyi lakos ref. alá helyezése, 
majd megszüntetése, mert a zsidótlanítással kapcsolatban elszállították. Az 
irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
3581./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174877. 729‐733 lap. 
Kárpáti Tivadar izr. várpalotai lakos internálása, mert állambiztonsági 
szempontból megbizhatatlan. 
 
3582./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174890. 756‐763 lap. 
Klein Fülöpné izr. váci lakos internálása árucsempészés és árdrágítás miatt. 
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3583./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174892. 764‐766 lap. 
Klein lajos izr. biharnagybajomi lakos internálása. 
 
3584./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174894. 767‐771 lap. 
Dr. Klein Andor izr. anykönyvvezető rabbi, abonyi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a nagykanizsai internáló táborból német katonai 
hatóságok ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. jún. 24. 
 
3585./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174896. 772‐777 lap. 
Kriger ernőné sz. Frankl ilona izr. váci lakos internálása. 
 
3586./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174907. 821‐827 lap. 
Kohn salamon izr. váci lakos internálása. 
 
3587./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174908. 828‐832 lap. 
Kohn László izr. váci lakos internálása. 
 
3588./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174909. 833‐834 lap. 
Kohn Adolf izr. cserháthalápi lakos internálása. 
 
3589./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174916. 864‐866 lap. 
Lax Dezső izr. aranyműves, budapesti lakos internálása. 
 
3590./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174921. 883‐890 lap. 
Lebovics Samu izr. kereskedősegéd, dési lakos internálása. 
 
3591./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174925. 895‐897 lap. 
Lőbl Imre r. k. volt izr. kikeresztelkedett 1937‐ben, ajkai lakos internálása. 
 
3592./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174926. 898‐920 lap. 
Lővinger Samu izr. kereskedő, váci lakos internálása, mert cionista, angol‐
barát propagandát terjeszt. 
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3593./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174929. 921‐942 lap. 
Márk Albert izr. marosvásárhelyi lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. júl. 8. 
 
3594./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174930. 943‐947 lap. 
Mautner Pál izr. devecseri lakos internálása. 
 
3595./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174931. 948‐952 lap. 
Dr. Mautner Elemér ügyvéd, devecseri lakos internálása, szélsőséges érzelmei 
aközbiztonságot, a közrendet, az állam és a hadviselés érdekeit 
veszélyeztetik. 
 
3596./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174941. 964‐968 lap. 
Meiszelsz Sándor izr. devecseri lakos internálása, majd megszüntetése, mert 
a csörgői kisegítő toloncházból és az ország területéről elszállították. Az irat 
dátuma 1944. júl. 28. 
 
3597./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174946. 978‐986 lap. 
Mózes Béla izr. cipész, dési lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
zsidó gyűjtőtáborból a némdet katonai parancsnokság elszállította. Az irat 
dátuma 1944. aug. 18. 
 
3598./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174947. 988‐996 lap. 
Molnár (Mézelbach) József izr. gyümölcskereskedő, kecskeméti lakos 
internálása, majd megszüntetése, mert honvédelmi munkára a német 
hatóságoknak átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 24. 
 
3599./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174951. 1005‐1008 lap. 
Nay Jenő izr. kereskedő dervecseri lakos internálása. 
 
3600./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174958. 1017‐1027 lap. 
Nemes Dávidné sz. Blatt Helén izr. dési lakos internálása. 
 
3601./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174959. 1028‐1031 lap. 
Neubauer Zoltán izr. nyitramalomszegi lakos internálása. 
 
3602./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3959.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174960. 1032‐1039 lap. 
Neuman Sándorné sz. Merdler Irén izr. dési lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert internálták. Az irat dátuma 1944. aug. 17. 
 
3603./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174963. 7‐10 lap. 
Oláh András (Bufi) cigány nagybátonyi lakos internálása. 
 
3604./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174968. 24‐34 lap. 
Pálos Mihály r. k. zsidófajú sárbogárdi lakos internálása, mert baloldali 
gondolkodású. 
 
3605./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944—174969. 35‐45 lap. 
Pakker Izidorné sz. Witelmann Margit izr. felsőrészkészítő, dési lakos ref. alá 
helyezése, majd megszüntetése, mert Kassán a német parancsnokságnak 
átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 17. 
 
3606./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174979. 84‐89 lap. 
Politzer Ferenc izr. abonyi lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
nagykanizsai internáló táborból a német katonai hatóságok ismeretlen helyre 
szállították. Az irat dátuma 1944. jún. 22. 
 
3607./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174986. 105‐108 lap. 
Radics József r. k. cigányzenész, mezőgszdasági munkás, domonyi lakos 
internálása. 
 
3608./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174987. 109‐110 lap. 
Rauchwerger Sándor izr. nagycsalomjai lakos internálása. 
 
3609./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174992. 129‐133 lap. 
Rósenczveig Irén izr. debreceni lakos, magántisztviselő internálása, 
megszüntetése, mert sárvári internáló táborból, 1944. máj. 16‐án 
németországi munkára elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 20. 
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3610./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174996. 134‐137 lap. 
Dr. Ság (Blau) József r. k. izr. volt 1938‐ig, ügyvéd, kiskunfélegyházi lakos ref. 
alá helyezése – 1944. áprilisában Budapesten öngyikos lett. 
 
3611./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174997. 138‐145 lap. 
Schwartz Mór izr. szabómester, váci lakos internálása, majd megszüntetése. 
Az irat dátuma 1944. júl. 24. 
 
3612./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐174998. 146‐148 lap. 
Strasser Emil sárbogárdi lakos internálása. Az irat dátuma 1944. ápr. 28. 
 
3613./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175000. 149‐155 lap. 
Steiner Lipót izr. váci lakos internálása, majd megszüntetése, mert a német 
katonai parancsnokság ismeretlen helyre elszállította. Az irat dátuma 1944. 
júl. 4. 
 
3614./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175001. 156‐161+ 1 lap. 
Schveitczer Rezső izr. kereskedő, kókai lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert 1944. jún. 30‐án Nagykátáról elszállították. Az irat 
dátuma 1944. júl. 20. 
 
3615./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175002. 162‐168 lap. 
Stern Ábrahám izr. bánffyhunyadi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a német parancsnokság az ország területéről elszállította. Az irat 
dátuma 1944. aug. 21. 
 
3616./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175006. 172‐178 lap. 
Simonyi István izr. kókai lakos ref. alá helyezése, majd megszüntetése, mert 
1944. jún. 30‐án Nagykátáról elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 20. 
 
3617./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175007. 179‐189 lap. 
Spitzer Ferenc izr. alsólendvai lakos internálása. 
 
3618./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175010. 190‐194 lap. 
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Sibnger Sándor izr. vaskereskedő, tolnai lakos internálása. 
 
3619./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175013. 197‐200 lap. 
Sonnenklár Margit izr. gyergyószentmiklósi lakos ref. alá helyezése. 
 
3620./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175025. 218‐222 lap. 
Szelczer Adolf izr. ajkai lakos internálása. 
 
3621./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175030. 226‐232 lap. 
Szomor Mihály cigány, szénbányász, nagybátonyi lakos internálása. 
 
3622./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175032. 233. lap. 
Taub József izr. berceli lakos internálása. 
 
3623./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175055. 294‐297 lap. 
Veisz Sija izr. napszámos irhóci lakos internálása. 
 
3624./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175065. 308‐314 lap. 
Weinreb Ignác izr. nagyváradi lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
3625./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175066. 315‐319 lap. 
Weltner Jenő izr. somlóvásárhelyi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a csörgői kisegítő toloncházból az ország területéről elszállították. Az 
irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
3626./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175073. 338‐342 lap. 
Zilberstein Izrael izr. váci lakos internálása. 
 
3627./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175074. 343‐347 lap. 
Zilberstein Dávid izr. váci lakos internálása. 
 
3628./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175093. 358. lap. 
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Dr. Szalay Sándor fa‐ és szénnagykereskedő kérelme a belügyminiszterhez, 
hogy Nürnberger József zsidó alkalmazottját, akit Budapesten a lakásáról 
elvittek a nyomozó hatóságok, az ügyvitel átadása végett engedjék el. 
 
3629./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175098. 359‐364 lap. 
A belügyminiszter utasítása, hogy férje érdemeire való takintettel özv. 
Gergely Albertné munkácsi lakost mentesítsék a gettóban való tartózkodás 
alól. 
 
3630./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175107. 366‐370 lap. 
Balassa Bertalan izr. balmoki lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
német katonai hatóságok az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 
1944. aug. 22. 
 
3631./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175108. 371‐375 lap. 
Bleier Lajos izr. bajmoki lakos internálása, majd megszüntetése, mert a német 
katonai parancsnokság elszállította az ország területéről. Az irat dátuma 
1944. jún. 26. 
 
3632./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175110. 376‐378 lap. 
Berán Béla izr. szigetszentmiklósi lakos internálása. 
 
3633./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175114. 382‐387 lap. 
Bruck Herman izr. bajmoki lakos internálása. 
 
3634./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175116. 392‐395 lap. 
Blumenthal Béla izr. hatvani lakos ref. alá helyezése. 
 
3635./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175121. 399‐401 lap. 
Deutsch Jenő izr. bicskei lakos, kereskedőtanonc ref. alá helyezése. 
 
3636./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175122. 402‐404 lap. 
Deutsch Miklós izr. lakatos bicskei lakos ref. alá helyezése. 
 
3637./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175130. 417‐423 lap. 
Eckstein Leona izr. nagykárolyi lakos internálása. 
 
3638./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175131. 424‐426 lap. 
Dr. Erdész Miklós izr. orvos, bicskei lakos ref. alá helyezése. 
 
3639./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175132. 427‐429 lap. 
Eisler lajos izr. bicskei lakos ref. alá helyezése. 
 
3640./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175134. 430‐432 lap. 
Fertig Imre izr. szigetszentmiklósi lakos internálása. 
 
3641./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175136. 433‐435 lap. 
Dr. Frenkel Ernő izr. főrabbi bicskei lakos ref. alá helyezése. 
 
3642./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175137. 436‐444 lap. 
Dr. Fischmann Bernát izr. ügyvéd, sporoni lakos internálása. 
 
3643./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175143. 449‐454 lap. 
Glück István izr. bajmoki lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
német katonai parancsnokság az ország területéről elszállította. Az irat 
dáétuma 1944. jún. 26. 
 
3644./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175144. 455‐460 lap. 
Grünn Emil izr. tótmegyeri lakos internálása. 
 
3645./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175146. 461‐463 lap. 
Hajduska Albert izr. bajmoki lakos internálása. 
 
3646./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175148. 464‐466 lap. 
Herskivits Herman izr. törökszentmiklósi lakos ref. alá helyezése. 
 
3647./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175149. 467‐470 lap. 
Herbst Gyula izr. budapesti lakos internálása, mert nem viselte asárga 
csillagot. 
 
3648./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175158. 475‐479 lap. 
Jakabovits Mózes izr. bajmoki lakos internálása. 
 
3649./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175159. 480‐484 lap. 
Jankovics Vilma cigány, hódmezővásárhelyi lakos internálása. 
 
3650./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175166. 495‐500 lap. 
Katz Hermanné sz. Grósz Lujza izr. nagykárolyi lakos internálása. 
 
3651./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175167. 501‐503 lap. 
Krausz Béla izr. műszerész, bicskei lakos internálása. 
 
3652./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175170. 508‐510 lap. 
Dr. Klein József izr. ügyvéd, bicskei lakos internálása. 
 
3653./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175171. 511‐513 lap. 
Klein Ernő izr. gépkocsivezető, bicskei lakos internálása. 
 
3654./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175174. 517‐521 lap. 
Kohn Pál izr. törökszentmiklósi lakos internálása, majd megszüntetése, mert 
az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
3655./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175175. 522‐526 lap. 
Kőnig József izr. bajmoki lakos internálása. 
 
3656./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175176. 527‐531 lap. 
Kőnig Endre izr. bajmoki lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
német hatóságok az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
jún. 26. 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

383

383

3657./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175183. 538‐547 lap. 
Laubermann Géza izr. napszámos pécsi lakos internálása. 
 
3658./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175184. 548‐550 lap. 
Léderer Oszkár izr. kereskedő, bicskei lakos internálása. 
 
3659./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175185. 551‐555 lap. 
Lifschitz Leó izr. bajmoki lakos internálása. 
 
3660./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175186. 556‐561 lap. 
Licht Henrik izr. bajmoki lakos internálása. 
 
3661./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175187. 562‐564 lap. 
Ligeti Miklós izr. kereskedő bicskei lakos internálása. 
 
3662./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175203. 599‐601 lap. 
Nikolsburger József izr. munkás, bicskei lakos internálása. 
 
3663./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175210. 615‐618 lap. 
Pressburger Dezső izr. kereskedő, bicskei lakos internálása. 
 
3664./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175225. 653‐657. lap. 
Révész Ottó izr. bajmoki lakos internálása. 
 
3665./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175230. 684‐692 lap. 
Schwartz Adél izr. füzesabonyi lakos internálása. 
 
3666./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175232. 693‐699 lap. 
Schwartz Herman izr. nagykárolyi lakos internálása, mert a „kanárisárga 
csillagot” nem viselte. 
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3667./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175234. 700‐707 lap. 
Schlésinger László izr. pécsi lakos internálása, majd internálásának 
felfüggesztése kihágási elzárás miatti büntetésének letöltése miatt. 
 
3668./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175235. 708‐711 lap. 
Stern Andor izr. kocsis, mányi lakos ref. alá helyezése. 
 
3669./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175236. 712‐715 lap. 
Steiner Andor izr. kocsmáros, bicskei lakos internálása. 
 
3670./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175238. 716‐719 lap. 
Steiner László izr. ügynök, bicskei lakos internálása. 
 
3671./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175239. 720‐725 lap. 
Singer Lipót izr. bajmoki lakos internálása. 
 
3672./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175240. 726‐738 lap. 
Spitzer Róbert izr. könyvelő, pécsi lakos internálása. 
 
3673./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175247. 756‐758 lap. 
Schöffer Lajos izr. bajmoki lakos internálása. 
 
3674./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175248. 761‐765 lap. 
Schöffer Lipót izr. bajmoki lakos internálása. 
 
3675./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175255. 796‐801 lap. 
Silberstein györgy izr. bajmoki lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
német katonai parancsnokság az ország területéről elszállították. Az irat 
dátuma 1944. jún. 26. 
 
3676./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175257. 802‐805 lap. 
Dr. Szőke Andor izr. bajmoki lakos internálása. 
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3677./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175258. 806‐809 lap. 
Dr. Szmuk Mózes izr. ügyvéd, bicskei lakos internálása. 
 
3678./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175260. 810‐812+1 lap. 
Traub Herman izr. bőrkereskedő, bicskei lakos internálása. 
 
3679./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175264. 818‐825 lap. 
Dr. Váradi Sándorné sz. Kreisler Katalin izr. losonci lakos internálása. 
 
3680./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175271. 826‐831 lap. 
Weiss Lajos izr. bajmoki lakos internálása. 
 
3681./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175272. 832‐850 lap. 
Weisz Magda izr. nagysurányi lakos ref. alá helyezése. 
 
3682./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175265. 858‐867 lap. 
Vadász Miklós izr. drogista (gyógyszerész), hódmezővásárhelyi lakos 
internálása. 
 
3683./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3960. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175301. 872‐883 lap. 
Dragodán Andor izr. bőrgyári művezető, mohácsi lakos internálása. 
 
3684./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175349. 65‐73 lap. 
Adler Lajos izr. magántisztviselő, szegedi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert topolyai kisegítő toloncházból „külföldre távozott”. Az 
irat dátuma 1944. aug. 1. 
 
3685./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175353. 78‐82 lap. 
Agyagási Lajosné sz. Velemin Margit izr. zenész, marosvásárhelyi lakos 
internálása, mert nem viselte a megkülönböztető jelzést. 
 
3686./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175355. 83‐91 lap. 
Bartha (Szabolovics) Mátyás izr. csapos, szegedi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert topolyai kisegítő toloncházból „külföldi távozott”. Az 
irat dátuma 1944. júl. 28. 
 
3687./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175358. 94‐96 lap. 
Fried Bálintné sz. Basch Fáni izr. budapesti lakos internálása. 
 
3688./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internlás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175366. 115‐121 lap. 
Breuer Dezső izr. kereskedelmi utazó, szegedi lakos internálása. 
 
3689./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175367. 122‐125 lap. 
Berkovics Marcel izr. tollkereskedő, szegedi lakos internálása. 
 
3690./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175370. 137‐144 lap. 
Dr. Breier László izr. ügyvéd, szolnoki lakos internálása, majd felfüggesztése 
munkaszolgálatának idejére, mert a garanyi kisegítő toloncház értesítése 
szerint, 1944. máj. 19‐én Sátoraljaújhelyre szállították. 
 
3691./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175371. 145‐154 lap. 
Bendel Ferenc izr. kereskedő, szegedi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a topolyai kisegítő toloncházból „külföldre távozott”. Az irat dátuma 
1944. aug. 1. 
 
3692./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175372. 155‐160 lap. 
Beer Adolf izr. oláhmegyeri lakos ref. alá helyezése. 
 
3693./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175375. 168‐172 lap. 
Berkovits Margit izr. szilágyicsehi lakos ref. alá helyezése. 
 
3694./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175384. 193‐ 201 lap. 
Dr. Bokor gyula izr. ügyvéd, szegedi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a német hatóságok 1944. ápr. 29‐én németországi munkára 
elszállították a topolyai kisegítő toloncházból. Az irat dátuma 1944. máj. 22. 
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3695./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175388. 221‐230 lap. 
Brucker Henrik izr. kereskedelmi ügynök, szegedi lakos internálása. 
 
3696./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175389. 231‐240 lap. 
Bruckner Endre izr. kereskedő, szegedi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a topolyai kisegítő toloncház értesítése szerint 
„külföldre távozott”. Az irat dátuma 1944. aug. 2. 
 
3697./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175395. 245‐254 lap. 
Dalmát Endre izr. kereskedő, szegedi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a topolyai kisegítő toloncház értesítése szerint „külföldre távozott”. Az 
irat dátuma 1944. aug. 1. 
 
3698./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175397. 255‐262 lap. 
Dancziger (Danczinger) Dezső izr. fakereskedő, szegedi lakos internálása. 
 
3699./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175398. 263‐270 lap. 
Dr. Darvas Károly izr. ügyvéd, szegedi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a topolyai kisegítő totloncház értesítése szerint „külföldre távozott”. Az 
irat dátuma 1944. aug. 15. 
 
3700./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175402. 287‐291 lap. 
Deutsch Imre izr. kereskedelmi ügynök, szegedi lakos internálása. 
 
3701./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175404. 294‐298 lap. 
Deutsch Gyula izr. napszámos, szegedi lakos internálása. 
 
3702./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175407. 303‐304 lap. 
Diamanstein Sámuel izr. hitközségi magántisztviselő, marosvásárhelyi lakos 
internálása. 
 
3703./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175408. 305‐309 lap. 
Diamanstein Vilmos izr. nyomdász, marosvásárhelyi lakos internálása, mert a 
megkülönböztető jelzést nem viselte. 
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3704./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175410. 315‐321 lap. 
Ehrenthal Béla izr. zenész, szegedi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a topolyai kisegítő toloncház értesítése szerint „külföldre távozott”. Az 
irat dátuma 1944. aug. 4. 
 
3705./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175411. 322‐329 lap. 
Özv. Ernst Sándorné sz. Konrád Rózsi izr. szegedi lakos internálása. 
 
3706./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175412. 330‐338 lap. 
Dr. Engel Imre izr. ügyvéd, szegedi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a topolyai kisegítő toloncház értesítése szerint „külföldre távozott”. Az 
irat dátuma 1944. aug. 15. 
 
3707./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175415. 351‐359 lap. 
Frank Árpád izr. szegedi lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
topolyai kisegítő toloncház értesítése szerint „külföldre távozott”. Az irat 
dátuma 1944. aug. 15. 
 
3708./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175417. 360‐364 lap. 
Freimann Miksa izr. magánzó. Szegedi lakos internálása. 
 
3709./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175418. 365‐369 lap. 
Fenyő Mátyás izr. kereskedő, szegedi lakos internálása. 
 
3710./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175420. 370‐374 lap. 
Frenkel Leona izr. szlágycsehi lakos ref. alá helyezése. 
 
3711./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175425. 388‐391 lap. 
Friedmann Dezső izr. várgedei lakos ref. alá helyezése. 
 
3712./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175430. 398‐400 lap. 
Fohn Elemér izr. foglalkozás nélküli, csökmői lakos internálása. 
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3713./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175431. 401. lap. 
Fodor Bernát izr. tollkereskedő, szegedi lakos internálása. 
 
3714./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175433. 408‐417 lap. 
Fürt Jenő izr. egyházi karmester, szegedi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a topolyai kisegítő toloncház értesírése szerint 
„külföldre távozott”. Az irat dátuma 1944. aug. 15. 
 
3715./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175435. 422‐426 lap. 
Ganz Majer izr. kisrebrai lakos ref. alá helyezése. 
 
3716./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175436. 427‐432 lap. 
Gábor Anna volt izr. magántisztviselő, szegedi lakos internálása. 
 
3717./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175437. 435‐444 lap. 
Dr. Gelléri Gyula izr. ügyvéd, szegedi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a topolyai kisegítő toloncház értesítése szerint „külföldre távozott”. Az 
irat dátuma 1944. júl. 28. 
 
3718./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175440. 448‐450 lap. 
Gerő Samu izr. üzleti szolga, szegedi lakos internálása. 
 
3719./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175448. 465‐467 lap. Grosz 
Lajos izr. biztosítási üzletszerző, szegedi lakos internálása. 
 
3720./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175451. 470‐475 lap. 
Grünwald Sándor izr. és 29 társa, szegedi lakosok internálása. 
 
3721./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175452. 476‐480 lap. 
Grubner Dezső izr. portárs, marosvásárhelyi lakos internálása, mert nem nem 
viselte a zsidó jelvényt. 
 
3722./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175453. 481‐484 lap. 
Grünberger Pál izr. bevásárló, szegedi lakos internálása. 
 
3723./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175455. 487‐490 lap. 
Grünwald Zoltán izr. szlágycsehi lakos ref. alá helyezése. 
 
3724./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175458. 492‐498 lap. 
Halmi József izr. szegedi lakos internálása. 
 
3725./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175460. 503‐512 lap. 
Hacker Jenő izr. kereskedő, szegedi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a topolyai kisegítő toloncház értesítése szerint „külföldre távozott”. Az 
irat dátuma 1944. júl. 28. 
 
3726./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175463. 527‐534 lap. 
Heller Nándor izr. volt kereskedő, szegedi lakos internálása. 
 
3727./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175464. 535‐537 lap. 
Heller Gyula izr. alberti lakos, fakereskedő tisztviselő internálása. 
 
3728./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175467. 545‐551 lap. 
Hercz László izr. kereskedősegéd, szegedi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a topolyai kisegítő toloncház értesítése szerint 
„külföldre távozott”. Az irat dátuma 1944. aug. 15. 
 
3729./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175471. 553. lap. 
Holtzer Mátyás izr. kereskedősegéd, szegedi lakos internálásáról 
véghatározat. 
 
3730./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175475. 565‐570 lap. 
Izsák Sándor izr. sepsiszentgyörgyi lakos ref. megszüntetése, mert a kassai 
zsidó gyűjtőtáborba szállították, ahonnan 1944. jún. 4‐én a német katonai 
parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
3731./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175479. 584‐593 lap. 
Dr. Kálmán Ákos izr. ügyvéd, szegedi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a topolyai kisegítő totloncház értesítése szerint „külföldre távozott”. Az 
irat dátuma 1944. aug. 15. 
 
3732./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175480. 594‐598 lap. 
Krausz Ferenc izr. kereskedelmi alkalmazott, szegedi lakos internálása. 
 
3733./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175481. 599‐604 lap. 
Káhán Józsefné izr. verécei lakos, napszámos ref. megszüntetése, mert 
ismeretlen helyre elszállították. Az irat dátuma 1944. aug. 25. 
 
3734./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175483. 606‐608 lap. 
Katz Kálmán izr. csomaközi lakos internálása. 
 
3735./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175485. 609‐613 lap. 
Kahán Bernát izr. pincér, marosvásárhelyi lakos internálása. 
 
3736./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175486. 614‐618 lap. 
Kastan Verner izr. kertész, szegedi lakos internálása. 
 
3737./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175487. 619‐627 lap. 
Kalmár Sándor izr. kereskedelmi ügynök, szegedi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a topolyai kisegítő toloncház értesítése szerint 
„külföldre távozott”. At irat dátuma 1944. aug. 15. 
 
3738./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175489. 637‐645 lap. 
Kalmár Jenő izr. bizományos, szegedi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a topolyai kisegítő toloncház értesítése szerint „külföldre távozott”. Az 
irat dátuma 1944. aug. 4. 
 
3739./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175490. 647‐655 lap. 
Krausz József izr. kereskedelmi ügynök, szegedi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a topolyai kisegítő toloncházból, 1944. ápr. 29‐én 
nélmetországi munkára elszállították. Az irat dátuma 1944. máj. 20. 
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3740./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175492. 660‐669 lap. 
Kertész Sándor izr. butorkereskedő, szegedi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a topolyai kisegítő toloncház értesítése szerint 
„külföldre távozott”. Az irat dátuma 1944. aug. 2. 
 

REEL 15 
 
3741./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175493. 670‐675 lap. 
Klein Rebeka izr. verécei lakos ref. megszüntetése, mert ismeretlen helyre 
szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 25. 
 
3742./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175494. 676‐679 lap. 
Klein Miksa izr. gazdálkodó, szilágycsehi lakos ref. alá helyezése. 
 
3743./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175495. 680‐682 lap. 
Klein József izr. gortyakisfaludi lakos ref. alá helyezése. 
 
3744./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175496. 683‐687 lap. 
Klein Márton izr. kereskedelmi utazó, szegedi lakos internálása. 
 
3745./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175497. 688‐699 lap. 
Klein Jenő izr. zsbárus, szegedi lakos internálása. 
 
3746./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175725. 757‐762 lap. 
Cziment Tóbiás izr. romolyi lakos ref. alá helyezése. 
 
3747./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944175730. 779‐783 lap. 
Dávidovics Mózes izr. napszámos, romolyi lakos ref. alá helyezése. 
 
3748./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175742. 812‐817 lap. 
Ehrenfeld Imre izr. szenci lakos ref. megszüntetése, mert az érsekújvári 
elkülönítő táborból, 1944. jún. 5‐én felsőbb rendeletre elszállították. Az irat 
dátuma 1944. jún. 11. 
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3749./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175748. 820‐833 lap. 
Frank Lipót izr. fényképész, kecskeméti lakos internálása. 
 
3750./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175749. 834‐839 lap. 
Farkas Ábrahám izr. napszámos, trebusafejérpataki lakos ref. alá helyezése. 
 
3751./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175750. 840‐845 lap. 
Farkas Gizella izr. romolyi lakos ref. alá helyezése. 
 
3752./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175751. 846‐851 lap. 
Farkas (Schleiderstein) Lajos izr. székesfehérvári lakos ref. alá helyezése. 
 
3753./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175753. 852‐854 lap. 
Feldmann Mór izr. vízvezetékszerelő székesfehérvári lakos ref. alá helyezése. 
 
3754./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175754. 855‐856 lap. 
Fleischner Ernő balatonszárszói lakos internálása. 
 
3755./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175755. 857‐860 lap. 
Fried Ernő izr. ügynök, somoskőújfalui lakos internálása. 
 
3756./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175758. 874‐877 lap. 
Fried Bálint izr. cipész, budapesti lakos internálása. 
 
3757./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175759. 878‐883 lap. 
Fischman Rózsi izr. romolyi lakos ref. alá helyezése. 
 
3758./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3961. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175760. 884‐888 lap. 
Fógel Frida izr. romolyi lakos ref. alá helyezése. 
 
3759./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175761. 1‐6 lap. 
Fógel Salamon izr. romolyi lakos ref. alá helyezése, majd megszüntetése, 
mert elszállították az ország területéről. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
3760./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175763. 7‐12 lap. 
Fogel József izr. péksegéd, máramarosszigeti lakos ref. alá helyezése, majd 
felfüggesztése, mert munkaszolgálatra bevonult. Az irat dátuma 1944. ápr. 
21. 
 
3761./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175765. 21‐25 lap. 
Fux Icig izr. telcsi lakos internálása, majd megszüntetése, mert az ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
3762./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175767. 32‐38 lap. 
Fuchs Erzsébet izr. házt. alkalmazott, gyulai lakos internálása, mert a zsidók 
részére kötelezően előírt megkülönbőztető jelzést nem viselte. 
 
3763./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175768. 39‐41 lap. 
Gráner Frigyes izr. csáktornyai lakos ref. alá helyezése. 
 
3764./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175772. 47‐49 lap. 
Gál (Grószhendler) Simon izr. székesfehérvári lakos ref. alá helyezése. 
 
3765./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175773. 50‐52 lap. 
Gams Andor izr. székesfehérvári lakos ref. alá helyezése. 
 
3766./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175774. 53. lap. 
A belügyminiszter utasítására özv. Gergely Lajosné munkácsi lakost, a helyi 
gettóból kiengedték. Az irat dátuma 1944. máj. 2. Lásd az előzményt 3629./ 
alatt. 
 
3767. Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175776. 54‐59 lap. 
Genuth Salamon izr. napszámos romolyi lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert elszállították az ország területéről. Az irat dátuma 1944. 
jún. 20. 
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3768./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175778. 65‐76 lap. 
Gams László izr. givatkereskedő, székesfehérvári lakos ref. alá helyezése. 
 
3769./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175780. 77‐82 lap. 
Grósz Károly izr. kereskedelmi ügynök, székesfehérvári lakos ref. alá 
helyezése. 
 
3770./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175784. 93‐96 lap. 
Grünwald Gyula izr. abonyi lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
nagykanizsai internáló táborból a német katonai hatóságok ismeretlen helyre 
elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 24. 
 
3771./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175785. 97‐101 lap. 
Glück Ignácné sz. Weiser Izabelle izr. romolyi lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
jún. 20. 
 
3772./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175786. 102‐107 lap. 
Grünfeld jenő izr. székesfehérvári lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert a német katonai parancsnokság ismeretlen helyre 
szállította Az irat dátuma 1944. okt. 20. 
 
3773./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175787. 108‐114 lap. 
Gubmann Manó izr. refkovácsházai lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert munkszolgálat végzésére a német katonai hatóság átvette. Az irat 
dátuma 1944. aug. 18. 
 
3774./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175790. 119‐121 lap. 
Havas Gusztáv református (izr.) székesfehérvári lakos ref. alá helyezése. 
 
3775./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175793. 131‐136 lap. 
Herskovits Márton izr. gégkocsivezető, szolágycsehi lakos ref. alá helyezése, 
majd felfüggesztése, mert gyűjtőtáborba került. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
3776./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175794. 137‐141 lap. 
Herskovits Anna izr. szilágycsehi lakos ref. alá helyezése, majd felfüggesztése, 
mert gyűjtőtáborba került. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
3777./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175799. 142‐144 lap. 
Hönig Sándor izr. érsemjéni lakos internálása. 
 
3778./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175800. 145‐147 lap. 
Horovitz Dezső izr. vámoabalogi lakos ref. alá helyezése. 
 
3779./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175801. 148‐150 lap. 
Horovitz Pál izr. vámosbalogi lakos ref. alá helyezése. 
 
3780./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175819. 193‐198 lap. 
Jakubovics Nándor izr. kassai lakos, kereskedősegéd ref. alá helyezése. 
 
3781./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175818. 199‐204 lap. 
Jakabovits salamon izr. romolyi lakos ref. alá helyezése, majd megszüntetése, 
mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
3782./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175822. 209‐211 lap. 
Kaffer bernát izr. alsóvisói lakos internálása. 
 
3783./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175826. 218‐220 lap. 
Katz Antal izr. kereskedő érmihályfalvai lakos internálása. 
 
3784./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175827. 221‐226 lap. 
Davidovics Mózesné sz. Kahen Rachel izr. romolyi lakos ref. alá helyezése, 
majd megszüntetése, mert az orszábból elszállították. Az irat dátuma 1944. 
jún. 20. 
 
3785./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175828. 227‐231 lap. 
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KAPPEL Herman izr. volt kereskedő, magyarnemegyi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
jún. 20. 
 
3786./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175831. 233. lap. 
Kardos Viktorné nyírbátori lakos ref. alá helyezése, mert zsidótól származó 
árút rejtegetett. 
 
3787./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175833. 234‐236 lap. 
Kerekes (Klein) Dezső izr. balatonújhelyi lakos ref. alá helyezése. 
 
3788./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175837. 243‐246 lap. 
Kertész Zoltán izr. pék, zagyvapálfalvai lakos internálása. 
 
3789./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175838. 247‐250 lap. 
Kertész (Kohn) Aladár izr. kereskedő, zagyvapálfalvai lakos internálása. 
 
3790./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175839. 251‐253 lap. 
Klein ignác izr. kereskedő érmihályfalvai lakos internálása. 
 
3791./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175840. 257‐258 lap. 
Klein Sándor izr. bádogos, szerencsi lakos internálása. 
 
3792./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175841. 259‐261 lap. 
Klein Ignácné sz. Grósz Regina izr. érmihályfalvai lakos internálása. 
 
3793./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175843. 263‐268 lap. 
Kiszelnik salamon izr. napszámos, romolyi lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert elszállították az ország területéről. Az irat dátuma 1944. 
jún. 20. 
 
3794./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175863. 367‐369 lap. 
Lebel Rachmil izr. napszámos, romolyi lakos ref. alá helyezése. 
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3795./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175868. 405‐410 lap. 
Löbl Mózes izr. napszámos, romolyi lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
jún. 20. 
 
3796./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175873. 419‐424 lap. 
Májerovics Szana izr. trebusafejérpataki lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert előbb a mátészalkai gettóba és onnan, német katonai 
kisérettel külföldre, munkaszolgálatra elszállították. Az irat dátuma 1944. 
szept. 6. 
 
3797./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175879. 449‐454 lap. 
Mezei Jenő izr. kereskedő csökmői lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a nagykanizsai II. kisegítő toloncház, 1944. ápr. 22‐én átadta a 
németkatonai parancsnokságnak. Az irat dátuma 1944. aug. 2. 
 
3798./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175880. 455‐460 lap. 
Mihály Béla izr. ny. jegyző, magyarnemegyei lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
jún. 20. 
 
3799./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175881. 461‐466 lap. 
Moskovics Matel izr. munkás, romolyi lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
jún. 20. 
 
3800./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175882. 467‐472 lap. 
Moskovits Salamon izr. kereskedő, romolyi lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert az országból elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
3801./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175883. 473‐478 lap. 
Moskovics Lázár izr. romolyi lakos ref. alá helyezése, majd megszüntetése, 
mert az országból elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
3802./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175884. 479‐484 lap. 
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Moskivics Alter izr. napszámos romolyi lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert az országból elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
3803./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175885. 485‐490 lap. 
Moskovics Hercel izr. napszámos, romolyi lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert elszállították az országból. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
3804./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175896. 545‐550 lap. 
Neubarth Sándor izr. székesfehérvári lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert a német katonai parancsnokság ismeretlen helyre 
szállította. Az irat dátuma 1944. okt. 20. 
 
3805./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175898. 552‐553 lap. 
Neufeld Simon izr. földműves, magyarnemegyei lakos internálása. 
 
3806./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175916. 636‐641 lap. 
Preiszler Salamon izr. napszámos, romolyi lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert elszállították az ország területéről. Az irat dátuma 1944. 
jún. 20. 
 
3807./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175921. 657‐662 lap. 
Popper Miklós izr. vasesztergályossegéd, kecskeméti lakos internálása. 
 
3808./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175922. 663‐668 lap. 
Porász Lajos izr. órásmester, székesfehérvári lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert a német katonai parancsnokság ismeretlen helyre 
szállította. Az irat dátuma 1944. okt. 19. 
 
3809./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175923. 669‐671 lap. 
Polgár (Polatschek) Lajos izr. káli lakos internálása. 
 
3810./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175925. 672‐676 lap. 
Pollák Mózes izr. naszódi lakos internálása, majd megszüntetése, mert az 
ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
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3811./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175927. 681‐683 lap. 
Rabin Zoltán izr. fakereskedő, balatonújhelyi lakos ref. alá helyezése. 
 
3812./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175930. 693‐694 lap. 
Resofszki Mór izr. ny. t. pénztári cégvezető, szerencsi lakos internálása. 
 
3813./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175933. 702‐705 lap. 
Römer Sándorné sz Lőwy Margit izr. tabi lakos őrizetbe vétele a községi 
előljáróságon. 
 
3814./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175934. 706‐709 lap. 
Dr. Rooz Gusztáv izr. orvos, szatmárnémeti lakos őrizetve vétele, majd 1944. 
ápr. 29‐én szabadon engedése. Az iratban olvasható, hogy asztmárnémeti 
rendőrkapitányság adatai szerint 1944. ápr. 20‐án 55 zsidó, 1 zsidó gyanús, 1 
nem zsidó, összesen 57 főt szedtek össze az SP nyilvántartása alapján, mint 
veszélyes egyéneket. Az irat dátuma 1944. máj. 19. 
 
3815./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175935. 710‐711 lap. 
Rosenfeld Mór izr. napszámos, mádi lakos internálása. 
 
3816./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175936. 712‐713 lap. 
Rosenfeld Alice izr. mádi lakos internálása. 
 
3817./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175938. 717‐722 lap. 
Rubovics Mór izr. kegydíjas kántor, bajai lakos internálási ügye. 
 
3818./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175939. 723‐726 lap. 
Dr. Schwartz Andor izr. battonyai lakos internálása. 
 
3819./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175944. 739‐744 lap. 
Shwarcz Manó izr. tollkereskedő, abonyi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a nagykanizsai internáló táborból a német katonai 
hatóságok átvették. Az irat dátuma 1944. jún. 24. 
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3820./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175945. 745‐749 lap. 
Sámuel Bernát izr. szabósegéd, benedekfalvi lakos ref. alá helyezése, majd 
felfüggesztése, mert gyűjtőtáborba került. Az irat dátuma 194. jún. 20. 
 
3821./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175946. 751‐752 lap. 
Schwarcz Jenő izr. szikvízkészítő, tállyai lakos internálása. 
 
3822./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175957. 827‐831 lap. 
Szamet Karolin izr. jászberényi lakos ref. alá helyezése, majd megszüntetése, 
mert 1944. jún. 30‐án Jászberényből elszállították.  
 
3823./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175981. 922‐925 lap. 
Ullmann Hugó izr. cégvezető, székesfehérvári lakos ref. alá helyezése. 
 
3824./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944175983. 938‐941 lap. 
Dr. Vajna Imre izr. magántisztviselő budapesti lakos internálása. 
 
3825./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175986. 943‐945 lap. 
Vajna István izr. 1941‐ig, aztán ág. ev., magántisztviselő, budapesti lakos 
internálása, mert néhány budapesti egyénnek Svájcba, repülőgépen történő 
kiszöktetése érdekében, a német légierő két tagjával többször tárgyalt. 
 
3826./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175937. 946‐951 lap. 
Végh Pinkász izr. munkás, romolyi lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
jún. 20. 
 
3827./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175993. 952‐961 lap. 
Valter Béla (Bernát) izr. volt kereskedő, aszódi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert „az internáló táborból ismeretlen helyre 
kihelyeztetett.Az irat dátuma 1944. aug. 6. 
 
3828./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175994. 962‐964 lap. 
Walleistein ferenc izr. csanádapácai lakos internálása. 
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3829./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175995. 965‐998 lap. 
Weitzenfeld ferenc izr. hentes és mészárosmester, bajai lakos internálása, 
majd ref. alá helyezése. 
 
3830./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175996. 999‐1023 lap. 
Wercberger Wolf izr. kefés tanuló, érmihályfalvai lakos és Weinberger 
Sámuel izr. kereskedő, bezői lakos internálása – szlovákiai zsidó menekültek 
segítése, rejtegetése miatt. 
 
3831./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐175999. 1024‐1025 lap. 
Weis Mór alberti lakos internálására utaló véghatározat kisérő levele. 
 
3832./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3962. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176000. 1026‐1028 lap. 
Weisz Sámuel (Öcsi) izr. kereskedő, érmihályfalvai lakos internálása. 
 
3833./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176001. 1‐5 lap. 
Dr Wilhelm György izr. ügyvédhelyettes, budapesti lakos internálása. 
 
3834./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176003. 6‐12 lap. 
Winkler Fülöp izr. terménykereskedő, szenci lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert 1944. jún. 5‐én az érsekújvári elkülönító táborba 
szállították. Az irat dátuma 1944. jún. 11. 
 
3835./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176045. 14‐15 lap. 
Glaser Ernő szőrmegyári munkás, munkaszolgálatos, budapesti lakos kérelme 
felesége, sz. Schaller Gizella, budapesti lakos elbocsátása ügyében, aki 
véletlenszerűen, a mándoki zsidókkal együtt a kisvárdai gettóba került. 
 
3836./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176050. 16‐25 lap. 
Ániszfeld János izr. volt magántisztviselő, jelenleg mezőgazdasági munkás, 
hódmezővásárhelyi lakos internálása. 
 
3837./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176055. 26‐33 lap. 
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Bárány Lajos izr. fuvaros, hódmezővásárhelyi lakos internálása. 
 
3838./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176065. 34. lap. 
Iratboritó: Fejér István és társai beadványa Fried Gáza és családja, nyírmadai 
lakosok internálásának felülvizsgálata ügyében. 
 
3839./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176081. 63‐71 lap. 
Dr. Klein László izr. ügyvéd, hódmezővásárhelyi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a német parancsnokság, németországi munkák 
végzésére elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
3840./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176084. 72‐74 lap. 
Liebermann Lajos (Landau Max) izr. ungvári lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert elszállították. Az irat dátuma 1944. aug. 7. 
 
3841./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176087. 83‐85 lap. 
Lőwy Nándor izr. győri lakos internálása. 
 
3842./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176101. 128‐133 lap. 
Schwarcz Béláné sz. Láng Erzsébet utazás közbeni igazoltatás következtében, 
1944. márc. 20‐án Kistarcsára internálták. Férje kérelme szabadon bocsátása 
ügyében. 
 
3843./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176102. 134‐135 lap. 
Schwarzenberg ferenc izr. asztalossegéd, hódmezővásárhelyi lakos 
internálása, majd megszüntetése, mert a sárvári kisegítő toloncház értesítése 
szerint a német katonai hatóságoknak, németországi munkára kiadták. Az irat 
dátuma 1944. júl. 11. 
 
3844./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176105. 138‐147 lap. 
Schnitzer Lajos izr. hódmezővásárhelyi lakos, napszámos internálása, majd 
megszüntetése, mert a sárvári kisegítő toloncház értesítése szerint, a német 
katonai hatóságoknak kiadták németországi munkára. Az irat dátuma 1944. 
júl. 11. 
 
3845./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176179. 208‐210 lap. 
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Auslander Ferenc izr. gyári munkás, szegedi lakos ref. alá helyezése. 
 
3846./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176180. 211‐215 lap. 
Dr. Abonyi Rezső izr. ügyvéd szegedi lakos ref. alá helyezése. 
 
3847./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176184. 222‐227 lap. 224. lap 
nem kell! 
Bacher Jakab izr. fatelep társtulajdonosa, törökszentmiklósi lakos internálása. 
 
3848./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176187. 231‐237 lap. 
Braun Viktor izr. foflalkozás nélküli, szolnoki lakos internálása – szövetséges 
német katona megvesztegetése miatt. 
 
3849./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176192. 255‐260 lap. 
Boros Pál r. k.(izr.) kereskedő, szegedi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert 1944. jún. végén munkateljesítés végett külföldre távozott. Az irat 
dátuma 1944. aug. 1. 
 
3850./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176199. 281‐289 lap. 
Drach Jenő izr. műszerész, soproni lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert elszállították ismeretlen helyre. 1944. júl. 19. 
 
3851./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176201. 290‐295 lap. 
Deutsch Mór izr. mészáros, lucskai lakos internálása. 
 
3852./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176203. 296‐299 lap. 
Epstein Hugó izr. terménykereskedő. Szegedi lakos ref. alá helyezése. 
 
3853./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176204. 300‐303 lap. 
Engelsmann Jenő izr. igazgató, szegedi lakos ref. alá helyezése. 
 
3854./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176208. 314‐316 lap. 
Fein györgy izr. szabó tanonc, pécsi lakos ref., majd őrizetének felfüggesztése 
munkaszolgálatának, előtte kihágási büntetésének letöltése idejére. 
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3855./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176209. 317‐326 lap. 
Földes Ferenc izr.villanyszerelő tanonc, pécsi lakos internálása, majd 
felfüggesztésemunkaszolgálatának időtartamára. Az irat dátuma 1944. jún. 
20. 
 
3856./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176211. 337‐340 lap. 
Gerő Béla izr. ép. Vállalkozó, szegedi lakos ref. alá helyezése. 
 
3857./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944176213. 348‐354 lap. 
Grünbaum lajos izr. kereskedelmi utazó, debreceni illetőségű, szolnoko lakos 
internálása – német katona megvesztegetésének kisérlete miatt. 
 
3858./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176215. 355‐361 lap. 
Halpert József izr. huszti lakos szűcssegéd internálása. 
 
3859./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176217. 383‐386 lap. 
Hesser Lajos izr. kereskedő, szegedi lakos ref. alá helyezése. 
 
3860./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐1776219. 387‐390 lap. 
Hock Mór izr. lakásközvetítő, szegedi lakos ref. alá helyezése. 
 
3861./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176223. 391‐396 lap. 
Dr. Kállai (Kohn) Emil izr. ügyvéd, szegedi lakos ref. alá helyezése. 
 
3862./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176227. 415‐428 lap. 
Krausz Lajos r. k. (izr.) kereskedő, soproni lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 
19. 
 
3863./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176229. 429‐432 lap. 
Kardos Manó izr. kereskedő, szegedi lakos ref. alá helyezése. 
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3864./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176230. 433‐436 lap. 
Klein gyula izr. albertirsaii lakos ref. alá helyezése. 
 
3865./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176231. 437‐444 lap. 
Klein ferenc izr. kereskedelmiutazó, nagyváradi alkos internálása, német 
katona megvesztegetése miatt, hogy a Tisza záróvonalán átsegítse. 
 
3866./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176232. 445‐448 lap. 
Körösi Béla izr. kereskedő, szegedi lakos ref. alá helyezése. 
 
3867./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176257. 511‐514 lap. 
Rein Náthán izr. földműves napszámos, bátkai lakos internálása. 
 
3868./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176258. 515‐520 lap. 
Róth József izr. hírlapbizományos, szegedi lakos ref. alá helyezése. 
 
3869./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176266. 530‐532 lap. 
Schwimmer Sándor izr. pincér, szegedi lakos ref. alá helyezése. 
 
3870./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176285. 559‐561 lap. 
Vigh Nándor izr. szappanfőző, szegedi lakos ref. alá helyezése. 
 
3871./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176290. 562‐563 lap. 
Walter Béla izr. magántisztviselő, marosvásárhelyi lakos internálása. 
 
3872./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176292. 570‐572 lap. 
Winternitz Izidor izr. kereskedő, szegedi lakos ref. alá helyezése. 
 
3873./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176293. 574‐578 lap. 
Wiesner Ernő izr. dernői lakos kereskedő, mészáros internálása. 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

407

407

3874./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176320. 591‐608 lap. 
Ábrahámovics (Ábris) Ábrahám izr. magántó, kétes állampolgárságú, szolyvai 
lakos internálása. 
 
3875./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176321. 609‐614 lap. 
Ádler Salamon izr. fuvaros, nagybányai lakos ref., majd megszüntetése. Az 
irat dátuma 1944. júl. 13. 
 
3876./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176325. 624‐628 lap. 
Brandl Aladár izr. szombathelyi lakos internálása, mert nem viselte a 
megkülönböztető jelzést. 
 
3877./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176327. 632‐633 lap. 
Braun Lajos izr. kereskedő, nagyváradi alkos internálása. 
 
3878./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176332. 649‐653 lap 
Boglár (Rózinger) Jenő izr. szombathelyi lakos internálása, mert nem viselte a 
megkülönböztető jelzést. 
 
3879./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176335. 654‐658 lap. 
Csatári Mihályné sz. Varga Anna labádi lakos internálása, mert anyagi 
ellenszolgáltatás fejében 6 ungvári zsidó gyereket Ladbád községben akart 
elbújtatni. 
 
3880./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176341. 688‐696 lap. 
Deutsch Kálmán izr. volt szappanfőző, nagyváradi lakos ref. alá helyezése, 
majd megszüntetése. Az irat dátuma 1944. júl. 26. 
 
3881./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176346. 703‐709 lap. 
Elfer Hugó izr. balassagyarmati lakos internálása, majd felfüggesztése, mert 
munkaszolgálatra bevonult. Az irat dátuma 1944. máj. 12. 
 
3882./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176351. 713‐718 lap. 
Dr. Fried Ábrahám izr. volt ügyvéd, máramarosszigeti lakos ref. alá helyezése. 
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3883./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176360. 720‐729 lap. 
Dr. Galyasi (Reisinger) Miklós izr. író, hódmezővásárhelyi lakos. 
 
3884./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176361. 730‐736 lap. 
Dr. Gartner Jakab izr. kivételezett, 75%‐os hadirokkant, ügyvéd, budapesti 
lakos internálása, majd szabadon bocsátása. 
 
3885./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176381. 744‐745 lap. 
Kahán Hermanné sz. Horovitz Debora izr. máramarosszigeti lakos internálása. 
 
3886./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176382. 746‐748 lap. 
Katz Márton izr. szatócs‐kereskedő, csomaközi lakos internálása. 
 
3887./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176383. 749‐762 lap. 
Kraffel Sándorné sz. Vogel Borbála izr. csongrádi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a kistarcsai kisegítő toloncház értesítése szerint a 
német katonai hatóságok átvették. Az irat dátuma 1944. aug. 29. 
 
3888./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176388. 763‐770 lap. 
Klein Géza izr. szobafestő, balassagyarmati lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a sárvári kisegítő toloncház értesítése szerint a német 
katonai parancsnokság, németországi munkára átvette Az irat dátuma 1944. 
júl. 24. 
 
3889./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176395. 774‐776 lap. 
Kiss Ferencné sz. Varga Mária izr. napszámos, nagyváradi lakos internálása, 
majd megszüntetése. Az iart dátuma 1944. szept. 28. 
 
3890./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176400. 777‐785 lap. 
Kovács (Kohn) Jenő izr. volt gabonakereskedő, szegvári lakos ref.alá 
helyezésének megszüntetése, mert a topolyai járás főszolgabírójának 
értesítése szerunt a német parancsnokság az ország területéről elszállította 
Az irat dátuma 1944. szept. 23. 
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3891./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176403. 793‐805 lap. 
Lax Henrik izr. mázoló, máramarosszigeti lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállítatott. Az irat dátuma 1944. 
júl. 17. 
 
3892./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176406. 806‐808 lap. 
Lőrincz Adolf izr. penészleki lakos internálása. 
 
3893./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176413. 816‐819 lap. 
Markovics Lázár izr. bérkocsi tulajdonos, nagybányai lakos ref. alá helyezése. 
 
3894./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176419. 823‐829 lap. 
Mendelovics Antalné sz. Liebermann Margit izr. máramarosszigeti lakos 
internálása. 
 
3895./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176420. 830‐835 lap. 
Mendelovics Irén izr. tanuló, máramarosszigeti lakos internálása, mert a 
rendeleteket kijátszva keresztény embereknél rejtették el értékeiket. 
 
3896./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176421. 836‐840 lap. 
Mendelovics Antal izr. volt textilkereskedő, máramarosszigeti lakos 
internálása, vagyon elrejtés miatt. 
 
3897./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176422. 841‐846 lap. 
Mendelovics Hedvig izr. tanuló máramarosszigeti lakos internálása, szülei 
vagyonának elrejtése miatt. Majd internálásának megszüntetése, mert az 
ország területéről elszállítoták. Az irat dátuma 1944. jún. 22. 
 
3898./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176433. 866‐872 lap. 
Ráth Laura izr. füzőnő, máramarosszigeti lakos internálása. 
 
3899./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176435. 873‐876 lap. 
Dr. Reiner Imre izr. ügyvéd szegvári lakos ref. alá helyezése. 
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3900./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176436. 877‐882 lap. 
Dr. Reiner Imrén ész. Klein Blanka izr. szegvári lakos ref. alá helyezése. 
 
3901./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176437. 883‐885 lap. 
Rein Náthánné sz Kőnig Helén izr. pátkai lakos ref. alá helyezése. 
 
3902./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176438. 886‐894 lap. 
Reisz dezső izr. üvegesmester, hódmezővásárhelyi lakos internálása, mert a 
megkülönböztető jelvényt az utcán nem viselte. 
 
3903./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176440. 895‐902 lap. 
Róth Zoltán izr. bányavállalti tisztvuselő, nagybányai lakos ref. alá helyezése. 
 
3904./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176441. 903‐905 lap. 
Róth Ábrahám izr. ismeretlen foglalkozású, penészleki lakos internálása. 
 
3905./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176442. 906‐908 lap. 
Schwalb gergely izr. ismeretlen foglalkozású penészleki lakos internálása. 
 
3906./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176445. 913‐916 lap. 
Schváb Jenő izr. hentes‐mészáros, mindszenti lakos ref. alá helyezése. 
 
3907./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176446. 917‐930 lap. 
Schwarcz Dezsőn ész. Stern Erzsébet izr. csongrádi lakos internálása, majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. szept. 30. 
 
3908./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176451. 939‐948 lap. 
Dr. Seltman imre izr. Ügyvéd, hódmező vásárhelyi lakos internálása. 
 
3909./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176452. 949‐955 lap. 
Sebestyén (Sajnovits) László izr. magántisztviselő, kiskunfélegyházi lakos 
internálása, majd megszüntetése. Az irat dátuma 1944. szept. 13. 
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3910./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176453. 956‐961 lap. 
Sebestyén (Seumovits) Lászlón ész. Troslter Emma izr. kiskunfélegyházi lakos 
internálása. 
 
3911./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176457. 970‐977 lap. 
Slomovics Sándor izr. izr. szabó máramarosszigeti lakos internálása, mert a 
vagyoni zár ellenére 5000 pengőt adott Svájcer Elekné ismerősének 
megőrzésre. 
 
3912./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176462. 991‐994 lap. 
Tepper Lajos feledi lakos ref. alá helyezése. 
 
3913./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176465. 995‐997 lap. 
Váradi Rudolf izr. gyári munkás, nagyváradi lakos internálása, mert nem 
viselte a sárga csillagot. 
 
3914./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176473. 998‐1007 lap. 
Weisz Sándorné sz. Ösztereicher Julianna izr. kereskedő csongrádi lakos, majd 
megszüntetése, mert a kistarcsai toloncház értesítése szerint a német 
hatóságok átvették. Az irat dátuma 1944. aug. 10. 
 
3915./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176474. 1008‐1015 lap. 
Weisz Izidorné sz. Grünfeld Sári izr. varrónő, máramarosszigeti lakos 
internálása, ruhanemű elrejtése miatt, amelyet Berinde Titusznénak adott. A 
véghatározat dátuma 1944. ápr. 27. 
 
3916./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3963. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176497. 1016‐1019 lap. 
V. Király Gyula csendőr ezredes levéltervezete a vallás és közoktatási 
miniszterhez, amelyben a rendszerváltozás és a zsidókérdés rendezése 
következtében, a budapesti fogház és toloncügyosztály megnövekedett 
forgalma miatt 10‐12 tanító beosztását szorgalmazza, az ügyosztály 
munkájának segítése érdekében. Az irat dátuma 1944. máj. 3. 
 
3917./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176504. 1‐4 lap. 
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Dr. Balla Ignác izr. kikersztelkedett református ügyvéd, pécsi lakos 
internálása, majd megszüntetése, mert a német rendőrség a zsidó 
szállítmánnyal Bécsbe szállították. Az irat dátuma 1944. máj. 9. 
 
3918./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176514. 50‐61 lap. 
Kupferstein Andor izr. nyomdászsegéd, miskolci lakos internálása. 
 
3919./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176532. 143‐152 lap. 
Aszódi Vilmos izr. fényképész, pécsi lakos internálása, mert a 
megkülönböztető jelzést házon kívül nem viselte. 
 
3920./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176535. 157‐162 lap. 
Bauer József izr. szállító, szegedi lakos ref. alá helyezése. 
 
3921./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176538. 167‐176 lap. 
Beck Béla izr. kereskedő, pécsi lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
német parancsnokság németországi munkára elszállították. Az irat dátuma 
1944. aug. 12. 
 
3922./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176541. 185‐193 lap. 
Bleier Dezső izr. pécsi lakos internálása, majd megszüntetésem, mert a 
sárvári kisegítő toloncház, németországi munkára a német katonai 
parancsnokságnak adta át. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
3923./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176542. 194‐199 lap. 
Berkovits Lipót izr. magántisztviselő, kassai lakos internálása. 
 
3924./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176555. 225‐227 lap. 
Czink Miksa izr. rimaszécsi lakos ref. alá helyezése. 
 
3925./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176560. 236‐240 lap. 
Deutsch Albert izr. kereskedő, szegedi lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert „munka teljesítése végett külföldre távozott”. Az irat 
dátuma 1944. júl. 28. 
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3926./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176570. 270‐273 lap. 
Frenkl Adolfné sz. Kaufman Rozália izr. battonyai lakos internálása. A 
battonyai járási főszolgabíró kisérőlevele szerint a járás területéről 2 zsidót 
internátattot. 
 
3927./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176571. 274‐276 lap. 
Friedmann Béla izr. kiskunfélegyházi lakos internálása. 
 
3928./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176572. 277‐279 lap. 
Friedmann Farkas izr. napszámos, jánosi lakos ref. alá helyezése. 
 
3929./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176574. 281‐285 lap. 
Frisch Vilmos izr. kassai lakos, szabósegéd internálása. 
 
3930./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176576. 288‐293 lap. 
Dr. Földes gyula izr. kassai lakos internálása, majd megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. júl. 20. 
 
3931./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176582. 301‐303 lap. 
Gartner Sándor izr. baromfikereskedő, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
3932./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176583. 304‐308 lap. 
Glanc Sarolta izr. alkalmi munkás, kassai lakos internálása. 
 
3933./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176587. 315‐316 lap. 
Gerő ferenc pécsi lakos, kereskedő internálása, majd megszüntetése, mert a 
sárvári toloncház a német katonai parancsnokságnak németországi munkára 
átadta. Az irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
3934./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176588. 317‐319 lap. 
Gelber Miklós izr. jánosi lakos ref. alá helyezése. 
 
3935./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176589. 320‐322 lap. 
Gelber Antal izr. jánosi lakos ref. alá helyezése. 
 
3936./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176591. 328‐330 lap. 
Grosz Vilmos izr. kereskedő, szegedi lakos ref. alá helyezése. 
 
3937./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176596. 340‐345 lap. 
Guttmann Fülöpné sz. Auffricht Emma izr. kassai lakos internálása, értékeinek 
elrejtése miatt. 
 
3938./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176607. 373‐377 lap. 
Hollender Sámuelné sz. Mühlstein Etel izr. osgyáni lakos ref. alá helyezése. 
 
3939./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176608. 380. lap. 
Hollender Sámuel osgyáni lakos ref. alá helyezéséről hozott véghatározat 
kisérő levele. 
 
3940./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176615. 394‐396 lap. 
Hutter Leó izr. jánosi lakos ref. alá helyezése. 
 
3941./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176623. 408‐414 lap. 
Juhász Árpád izr. magántisztviselő, kassai lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert az internáló táborból a németek elszállították. Az irat 
dátuma 1944. szept. 13. 
 
3942./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176627. 426‐433 lap. 
Özv. Kasza Jenőné sz. Karpf Berta izr. pécsi lakos internálása, majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. szept. 28. 
 
3943./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176631. 444‐445 lap. 
Dr. Kreszt Ármin izr. szarvasi lakos internálása. 
 
3944./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176632. 446‐448 lap. 
Kellner herman izr. jánosi lakos ref. alá helyezése. 
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3945./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176649. 492‐496 lap. 
Kun Lajos izr. magánzó, kiskunfélegyházi lakos internálása. 
 
3946./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176663. 517‐519 lap. 
Lusztig Pál izr. osgyáni lakos ref. alá helyezése. 
 
3947./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176664. 520‐522 lap. 
Lusztig Jenőné sz. Fischer Anna izr. osgyáni lakos ref. alá helyezése. 
 
3948./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176665. 523‐525 lap. 
Lusztig jenő izr. osgyáni lakos ref. alá helyezése. 
 
3949./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176666. 526‐528 lap. 
Lusztig Sámuel izr. osgyáni lakos ref. alá helyezése. 
 
3950./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176667. 529‐537 lap. 
Lusztig László izr. pécsi lakos, kereskedő internálása, majd megszüntetése, 
mert a sárvári kisegítő toloncház a német katonai parancsnokságnak átadta a 
németországi munkára. Az irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
3951./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176677. 575‐582 lap. 
Mózes Sándor izr. kereskedősegéd, kassai lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a sárvári kisegítő toloncház a német katonai 
parancsnokságnak átadta németországi munkára. Az irat dátuma 1944. aug. 
8. 
 
3952./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176685. 595‐602 lap. 
Paunz (Pauntz) Artur izr. kereskedő, pécsi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a sárvári kisegítő toloncház a német katonai 
parancsnokságnak átadta németországi munkára. Az irat dátuma 1944. aug. 
28. 
 
3953./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176693. 630‐635 lap. 
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Pollák Lászlóné sz. lusztig Erzsébet izr. pécsi lakos internálása. 
 
3954./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176699. 662‐701 HIBÁS 
Számozás! 
Róth Aladár izr. kereskedősegéd pécsi lakos internálása. 
 
3955./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176700. 702‐705 lap. 
Róth Andor izr. feledi lakos ref. alá helyezése. 
 
3956./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176726. 781‐784 lap. 
Tepper Izidor izr. korlátii lakos ref. alá helyezése. 
 
3957./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176730. 791‐798 lap. 
Dr. Tolnai Ernő izr. ügyvéd, szolnoki lakos internálása, majd felfüggesztése, 
mert németországi munkaszolgálatra való kiadatás végett Sátoraljaújhelyre 
szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 6. 
 
3958./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176737. 825‐834 lap. 
Ungár istván r. k. (előtte izr.) fodrászsegéd, zalaegerszegi lakos internálása, 
majd felfüggesztése, mert SAS katonai behivót kapott a kőszegi III. honvéd 
kmsz‐től. 
 
3959./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176740. 835‐838 lap. 
Váradi Tibor izr. szállítmányozó, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
3960./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176742. 843‐848 lap. 
Varga Dezső izr. szegedi lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
topolyai kisegítő toloncház értesítése szerint külföldre távozott. Az irat 
dátuma 1944. júl. 26. 
 
3961./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176745. 858‐862 lap. 
Vigh Kálmán izr. vendéglős, szolnoki lakos internálása. 
 
3962./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176751. 880‐883 lap. 
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Winkler ignác izr. kereskedő, fonyódi lakos internálása. 
 
3963./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176752. 884‐889 lap. 
Wolf Andor izr. kereskedő, szegedi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert 1944. ápr. 29‐én külföldre távozott munkateljesítés végett. Az irat 
dátuma 1944. júl. 29. 
 
3964./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176775. 890‐893 lap. 
Nádházy Béla hiv. hadnagy, huszti lakos kérelme édesanyja internálás alóli 
felmentése érdekében, aki úgy mond zsidótól átvett értéket pénz fejében. 
 
3965./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176782. 894‐898 lap. 
Auguszt Dezső izr. szabósegéd, majori lakos internálása. 
 
3966./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176792. 913‐915 lap. 
Becher Dávid izr. kereskedő oláhszentgyörgyi lakos internálása. 
 
3967./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176793. 916‐938 lap. 
Berliner József izr. gyöngyösi lakos internálása, ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert a 7. kmsz. Zászlóaljnál orosz hadműveleti területen 
teljesít szolgálatot. Az irat dátuma 1944. ápr. 26. 
 
3968./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3964. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐176797. 952‐958 lap. 
Berger Dávid izr. nagyilvai lakos internálása – a német parancsnokság 
elszállította, ezért internálását megszüntették. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
3969./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐ 176803. 11‐16 lap. 
Brukner Károly izr. fakereskedő szobi lakos internálása. 
 
3970./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176820. 52‐57 lap. 
Feigl Márton izr. kereskedő, nagybányai lakos ref. megszüntetése, mert a 
német hatóságoknak Németországba való szállítás végett átadták. Az irat 
dátuma 1944. júl. 11. 
 
3971./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176826. 83‐84 lap. 
Friedmann Lázár izr. szabómester, nagybányai lakos ref. megszüntetése, mert 
a német hatóságoknak Németországba való szállítás végett átadták. Az irat 
dátuma 1944. júl. 11. 
 
3972./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176828. 85‐97 lap 
Frommer Gyuláné sz. Schwarcz Olga izr. hajdúböszörményi lakos internálása, 
mert nem viselte a sárga csillagot. 
 
3973./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176831. 104‐109 lap. 
Gabányi Márton izr. ny. jegyző, nagybányai lakos ref. megszüntetése, 1944. 
jún. 4‐én átadták a német katonai parancsnokságnak, Némerországba való 
szállítás végett. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
3974./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176834. 111‐114 lap. 
Gancz Jakab izr. kereskedő, radnalajosfalvi lakos ref. alá helyezése. 
 
3975./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176837. 116‐120 lap. 
Dr. Goldstein Nándor izr. ügyvéd, nagybányai lakos ref. megszüntetése, mert 
1944. jún. 4‐én átadták a német katonai parancsnokságnak Németországba 
való szállítás végett. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
3976./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176838. 122‐125 lap. 
Goldberger Áron izr. kereskedő, oláhszentgyörgyi lakos internálása. 
 
3977./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176839. 126‐128 lap. 
Grünfeld Ignác magurai lakos internálása. 
 
3978./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176841. 129‐132 lap. 
Grüner György izr. tanuló, szegedi lakos panasza, melyet a kormányzóhoz írt. 
 
3979./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176842. 133‐137 lap. 
Grünczweig Pál izr. iró debreceni lakos internálása. 
 
3980./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176843. 139‐143 lap. 
Guttmann Henrik (Heszkel) izr. napszámos, debreceni lakos internálása. 
 
3981./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176845. 144‐148 lap. 
Hartmann Irén izr. cipőfelsőrészkészítő, debreceni lakos internálása, 
hűtlenség bűntette miatti 7 hónapos börtön letöltése után. 
 
3982./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176847. 149‐157 lap. 
Halász Géza izr. papírkereskedő, szokoli lakos internálásának felfüggesztése, 
mert a sárvári kisegítő toloncház értesítése szerint, 1944. máj. 19‐én 
németországi munkaszolgálatra kiadták. Az irat dátuma 1944. aug. 29. 
 
3983./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176849. 158‐166 lap. 
Hersch Éliás izr. napszámos, nagybányai lakos internálásának megszüntetése, 
mert a sárvári kisegítő toloncház értesítése szerint 1944. máj. 19‐én 
németországi munkára kiadták. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
3984./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176850. 167‐173 lap. 
Heller Vilmos izr. cipész, debreceni lakos internálása kommunista 
szervezkedés miatt. 
 
3985./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176852. 174‐180 lap. 
Holczer György izr. vaskereskedő, váci lakos internálása – árukészletének 
visszatartása miatt. 
 
3986./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176853. 181‐184 lap. 
Hollender Mózes izr. kereskedő, nagyilvai lakos internálása. 
 
3987./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176854. 185‐190 lap. 
Hollender Márton izr. kereskedő, nagyilvai lakos internálásának 
megszüntetése, mert a német parancsnokság elszállította. Az irat dátuma 
1944. júl. 4. 
 
3988./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176856. 191‐195 lap. 
Indig Ignác izr. asztalos, telcsi lakos internálása, majd megszüntetése, mert az 
ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
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3989./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176861. 217‐223 lap. 
Krausz Piroska izr. kereskedő máramarosszigeti lakos internálása, mert a 
vagyoni zár ellenére saját üzletéből különböző piperecikkeket adott 
megőrzésre Svájcer Eleknének. 
 
3990./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176862. 224‐228 lap. 
Krausz Béla izr. ügynök jánosházi alakos internálásának megszüntetése, mert 
1944. máj. 19‐én németországi munkára kiadták. Az irat dátuma 1944. jún. 
27. 
 
3991./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176863. 229‐233 lap. 
Krausz Lajos izr. nagybányai lakos internálása, majd megszüntetése, mert 
1944. ápr. 29‐én a nagykanizsai kisegítő toloncház a német katonai 
parancsnokságnak, Németországba való szállítás végett átadta. Az irat 
dátuma 1944. júl. 11. 
 
3992./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176864. 234‐238 lap. 
Kardos Jenő izr. kereskedő, nagybányai lakos ref. megszüntetése, mert 1944. 
jún. 4‐én a német katonai parancsnokságnak, Németországba való szállítás 
végett átadták. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
3993./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176865. 239‐245 lap. 
Kádár Elek izr. címfestő és üveges kisiparos, szolnoki lakos internálása, mert a 
szociáldemokrata szakszervezetet anyagilag támogatta. 
 
3994./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176868. 255‐259 lap 
Kepes Ferenc izr. kereskedő nagybányai lakos ref. megszüntetése, mert 1944. 
jún. 4‐én a német katonai parancsnokság Németországba szállította. Az irat 
dátuma 1944. júl. 11. 
 
3995./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176869. 260‐264 lap. 
Dr. (Klein) Ketész Ármin izr. orvos, nagybányai lakos ref. megszüntetése, mert 
1944. jún. 4‐én a német katonai parancsnokság Németországba szállította. Az 
irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
3996./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176872. 265‐273 lap. 
Klein Adolfné sz. Steiner Hermina izr. lévai lakos internálásának 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. aug. 26. 
 
3997./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176874. 275‐280 lap. 
Komáromi Dénes izr. műszerész, szolnoki lakos internálása, mert nem viselte 
a sárga csillagot. 
 
3998./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176875. 281‐287 lap. 
Kozma (Kohn) Ignác izr. kereskedő, szentendrei lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a sárvári kisegítő toloncház értesítése szerint 1944. jún. 
4‐én átadták a német hatóságoknak, németországi munkára. Saz irat dátuma 
1944. szept. 18. 
 
3999./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176876. 288‐293 lap. 
Dr. Köves Miklós izr. birtokos, nagybányai lakos ref. megszüntetése, mert 
1944. jún. 4‐én a námet katonai parancsnokság Námetországba szállította. Az 
irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
4000./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176883. 304‐307 lap. 
Landó Izreal izr. rongyszedő, analfabéta oláhszentgyörgyi lakos internálása. 
 
4001./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176886. 311‐313 lap. 
Leszner Salamon izr. napszámos radnalajosfalvi lakos ref. alá helyezése. 
 
4002./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176890. 323‐325 lap. 
Leszner Mózes izr. kereskedő, radnalajosfalvi lakos ref. alá helyezése. 
 
4003./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176892. 326‐328 lap. 
Littmann Tudiver izr. radnalajosfalvi lakos ref. alá helyezése. 
 
4004./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944176896. 329‐331 lap. 
Lővi Károly izr. mészáros jánosházai lakos internálása. 
 
4005./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176901. 360‐364 lap. 
Márk Emil izr. nagybányai lakos ref. megszüntetése, mert 1944. jún. 4‐én a 
németkatonai parancsnokság Németországba szállította. Az irat dátuma 
1944. júl. 11. 
 
4006./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176903. 365‐368 lap. 
Özv. Marics Imréné sz. Hirschl Anna kikeresztelkedett izr. stridovári lakos 
internálási ügye. 
 
4007./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176904. 369‐371 lap. 
Menasches Pinkász izr. kereskedő, radnalajosfalvi lakos ref. alá helyezése. 
 
4008./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176912. 390‐394 lap. 
Nuszbacher Dávid izr. nagybányai lakos órásmester ref. megszüntetése, mert 
1944. jún. 4‐én a német katonai parancsnokság Németországba szállatotta. 
Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
4009./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176913. 395‐402 lap. 
Ottó László r. k. reklámrajzolót a zsidórendeletek kijátszása miatt internálták, 
mert származási okmányait egy zsidónak kölcsön adta. 
 
4010./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176921. 413‐418 lap. 
Reichestein Zsigmond izr. nagyilvai lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
4011./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176922. 419‐427 lap. 
Róth Sámuel izr. foklalkozás nélküli, gönci lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert 1944. máj. 19‐én Németországba, munkára 
elszállították. Az irat dátuma 1944. aug. 24. 
 
4012./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176923. 428‐432 lap. 
Schwartz Sámuel izr. nagbányai lakos internálásának megszüntetése, mert 
1944. máj. 19‐én a sárvári kisegítő toloncház a német katonai 
parancsnokságnak átadta. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
4013./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176926. 434‐435 lap. 
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Steiner Herman izr. sírásó, miskolci lakos internálása rémhírterjesztés miatt. 
 
4014./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176927. 436‐440 lap. 
Steiner Sia izr. telcsi lakos, analfabéta földműves internálása. 
 
4015./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176929. 446‐448 lap. 
Siegelstein Ábrahám izr. nagyilvai lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
4016./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176931. 456‐460 lap. 
Stőszel Árpád izr. gazdálkodó, nagybányai lakos ref. megszüntetése, mert 
1944. jún. 4‐én elszállították a német katonai hatóságok Németországba. Az 
irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
4017./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176935. 467‐473 lap. 
Szabó Brna izr. újságíró, szolnoko lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert 1944. máj 19‐én a garanyi kisegítő toloncházból németországi 
munkaszolgálatra elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 6. 
 
4018./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176938. 477‐485 lap. 
Szold Ernő izr. munkás, lévai lakos internálása, mert utiokmány nélkül 
érkezett szlovákiai zsidót és Budapestről érkezett, sárga csillagot nem viselő 
rokonát lakásán rejtegette. 
 
4019./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176948. 498‐501 lap. 
Ungár Mária izr. ápolónő, zselici lakos internálása, mert a sárgacsillagot 
kutyájára tette fel és úgy sétált a községben. 
 
4020./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176954. 517. lap. 
Az állambiztonsági rendészet levele a BM közbiztonsági osztályához a sárga 
csillag nem viselése miatti internáltak számáról. Az irat dátuma 1944. máj. 3. 
 
4021./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176956. 518‐522 lap. 
Wieder Mózes izr. telcsi lakos internálása, majd megszüntetése elszállítása 
miatt. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
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4022./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176957. 523‐526 lap. 
Wolf Gábor izr. internálása, mert nem viselte a sárga csillagot. 
 
4023./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176958. 527‐529 lap. 
Wullach Izsák izr. radnalajosfalvi lakos ref. alá helyezése. 
 
4024./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐176990. 533‐537 lap. 
Adler Dezső izr. magánzó, szikszói lakos internálása. 
 
4025./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177016. 586‐591+ 1 lap. 
Blum Ernő izr. utazó, pécsi lakos ref. felfüggesztése, mert a gettóba került. Az 
irat dátuma 1944. jún. 19. 
 
4026./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177031. 621‐623 lap. 
Dreszler Margit izr. técsői lakos internálása. 
 
4027./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177035. 632‐635 lap. 
Engel Ernő izr. győri lakos internálása, majd megszüntetése, mert 1944. máj. 
9‐én németországi munkára asárvári kisegítő toloncházból átadták. Az irat 
dátuma 1944. aug. 17. 
 
4028./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177141. 656‐661 lap. 
Farkas Sándor izr. fényképész, monori lakos internálása. 
 
4029./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177042. 662‐668 lap. 
Frankl Adolf izr. röföskereskedő, pécsi lakos ref. alá helyezése. 
 
4030./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177046. 683‐685 lap. 
Feig Rózsi izr. felsőapsai lakos internálása. 
 
4031./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177047. 686‐691 lap. 
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Feig Icig izr. felsőapsai lakos internálása, majd megszüntetése a sárvári 
kisegítő toloncház a német katonai parancsnokságnak átadta. Az irat dátuma 
1944. aug. 17. 
 
4032./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177053. 707‐708 lap. 
Engel Helén izr. kisapsai lakos a gettóba szállítás elől megszökött, az erdőben 
bujkált – internálták. 
 
4033./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177063. 735‐740 lap. 
Gartner Herman izr. radnalajosfalvi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a német parancsnokság elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 27. 
 
4034./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177064. 742‐744 lap. 
Gevücz Manó izr. radbalajosfalvai lakos internálása. 
 
4035./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177072. 745‐749 lap. 
Goldstein Lázár izr. óradnai lakos internálása, majd megszüntetése elszállítása 
miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
4036./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177076. 750‐752 lap. 
Grünfeld Rudolf izr. kisvárdai lakos internálása – az udvarán nem saját 
tulajdonú zsidó értékek voltak elásva. 
 
4037./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177082. 754‐758 lap. 
Hauer Rózsa izr. szikszói lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
gettóba szállították. Az irat dátuma 1944. máj. 5. 
 
4038./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177086. 760‐765 lap. 
Herstig Herman izr. erdőmunkás, radnalajosfalvi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a német parancsnokság elszállította. Az irat dátuma 
1944. júl. 4. 
 
4039./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177087. 767‐771 lap. 
Herstig Illés izr. fakereskedő, óradnai lakos internálása, majd megszüntetése 
elszállítása miatt „ne taláni visszatérése esetén azonnali őrizetbe vételét 
rendelik el”. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
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4040./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177088. 772‐776 lap. 
Hersch Jenő izr. óradnai lakos foglalkozás nélküli internálása, majd 
megszüntetése a német parancsnokság elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 
4. 
 
4041./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177098. 801‐806 lap. 
Hoffman Sija izr. külföldi állampolgár, felsőapsai lakos – gettóba szállítás elől 
megszökött, ezért internálták. Internálásának megszüntetése, mert 
németországi munkára elszállították a sárvári kisegitő toloncházból. Az irat 
dátuma 1944. júl. 21. 
 
4042./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177104. 835‐837 lap. 
Ilovics Bernátné sz. Szenderovics Dina izr. kassai lakos internálása. 
 
4043./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177111. 847‐849 lap. 
Kaufmann Berta izr. felsőapsai lakos, gettóba szállítás elől megszökött, 
internálták. 
 
4044./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177116. 867‐882 lap. 
Klenovszki Herman izr. iglinci lakos, napszámos ref. megszüntetése, mert 
gyűjtőtáborba szállították. Az irat dátuma 1944. máj. 2. 
 
4045./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177117. 883‐885 lap. 
Klein Éva izr. feledi lakos ref. alá helyezése. 
 
4046./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177118. 886‐888 lap. 
Klein Imre izr. törökszentmiklósi lakos ref. alá helyezése. 
 
4047./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177119. 889‐896 lap. 
Dr. Klein Jenő izr. ügyvéd monori lakos internálása. 
 
4048./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177134. 923‐925 lap. 
Knöpfler Mórné sz. Knöpfler Sára izr. tinnyei lakos internálása. 
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4049./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177135. 926‐928 lap. 
Knöpfler Bernátné sz. Weisz Klára izr. tinnyei lakos internálása, mert 
nemviselte a sárga csillagot. 
 
4050./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177136. 929‐931 lap. 
Knöpfler Frigyesné sz. Knöpfler Regina izr. tinnyei lakos internálása. 
 
4051./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177137. 932‐936 lap. 
Knöpfler Mór izr. tinnyei lakos internálása, 1944. máj. 19‐én a német 
katonaságnak a sárvári kisegítő toloncház átadta. Az irat dátuma 1944. 
október 24. 
 
4052./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177138. 938‐940 lap. 
Knöpfler Frigyes izr. tinnyei lakos internálása. 
 
4053./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177139. 941‐942 lap. 
Komáromi Dénes szolnoki lakos internálásának felfüggesztése 
munkaszolgálatra történő behívására miatt. Az irat dátuma 1944. máj. 6. 
 
4054./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177142. 943‐944 lap. 
Kohn Miklós abonyi lakos internálása. 
 
4055./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177144. 945‐950 lap. 
Laufer M. Wolf izr. mészáros radnalajajosfalvi lakos internálása – 
elszállították. Az irat dátuma 194. júl. 3. 
 
4056./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177149. 974. lap. 
Laufer Gyula izr. mecsekszabolcsi lakos internálásáról kisérő levél. 
 
4057./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177148 975. lap. 
Laufer Gyuláné izr. mecsekszabolcsi lakos internálásáról kisérő levél. 
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4058./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177153. 995‐996 lap. 
Dr. Löffler Lajos és felesége sz. Haas Magda Szlovákiából átszökött izr.‐k 
internálási ügye. 
 
4059./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177156. 997‐1000 lap. 
Malejcsik János református napszámos, szenteskei lakos Hudák András 
sárospataki lakossal együtt 500 pengőért Ackermann Izidor kereszti lakost 3 
izr. társával együtt Szlovákiába szöktette, ezért internálták. 
 
4060./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177157. 1001‐1003 lap. 
Márkus Miksáné sz. Kresz Mária izr. torbágyi lakos ref. alá helyezése. 
 
4061./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177159. 1004‐1005 lap. 
Márkus Aranka izr. vallásról 1939‐ben áttért r. k. torbágyi lakos ref. alá 
helyezése. 
 
4061./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3965. csomó K 150‐VII‐ kútfő‐9‐a. tétel 1944‐177160. 1006‐1007 lap. 
Márkus Margit izr. vallásról 1939‐ben áttért r. k. torbágyi lakos ref. alá 
helyezése. 
 
4062./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177169. 31‐46 lap. 
Menczelesz Endre izr. órástanonc, aszódi lakos ref. majd felfüggesztése 
munkaszolgálata idejére. Az irat dátuma 1944. máj. 3. 
 
4063./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177170. 47‐52 lap. 
Menáresz Viktor izr. mészáros, radnalajosfalvi lakos internálása, majd 
megszüntetése elszállítása miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
4064./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177176. 64‐69 lap. 
Muszkál Saul Jakab izr. földműves, felsőapsai lakos a gettóba szállítás elől az 
erdőben bujkált. Elfogták, internálták, majd ezt megszüntették, mert a sárvári 
kisegítő toloncház a német katonai parancsnokságnak átadta. Az irat dátuma 
1944. aug. 17. 
 
4065./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177186. 84‐87 lap. 
Nuslacher Lázárné sz. Meszter Regina izr. szentjózsefi lakos internálása. 
 
4066./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177192. 108‐113 lap. 
Özv. Palaticz Gyuláné sz. Újlaki Katalin református (előtte izr.) nagykállói lakos 
ref. alá helyezése árdrágítás miatt. 
 
4067./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177205. 126‐132 lap. 
Dr. Reiner Sáéndor izr. monori lakos, orvos internálása. 
 
4068./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177206. 134‐136 lap. 
Reichmann Jakab izr. rimaszécsi lakos ref. alá helyezése. 
 
4069./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177210. 164‐165 lap. 
Róth Elemér izr. pécsi lakos internálása, majd felfüggesztése, mert SAS 
behívót kapott a IV. kmsz zlj‐hoz. Az irat dátuma 1944. máj. 5. 
 
4070./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177222. 166‐167 lap. 
Steinmetz Márton máramarosszigeti lakos internálása. 
 
4071./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177223. 169‐175 lap. 
Steinmetz Mártonné sz. Pláner Szerén izr. máramarosszigeti lakos 
internálása, majd megszüntetése, mert elszállították az ország területéről. Az 
irat dátuma 1944. jún. 23. 
 
4072./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177225. 176‐192 lap. 
Steiner Ferenc izr. szőnyi lakos internálása – a gesztesi járás területéről 
ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. szept. 1. 
 
4073./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177235. 193‐200 lap. 
Schöffer henrik izr. zentai lakos internálása, majd megszüntetése, mert 1944. 
máj. 13‐án meghalt. 
 
4074./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177236. 201‐204 lap. 
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Schönwald Jenő izr. monori lakos internálása. 
 
4075./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177251. 219‐224 lap. 
Sztrulovics Izsák izr. técsői lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
sárvári toloncház értesítése szerint németországi munkára elszállította a 
német katonai parancsnokság. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
4076./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177274. 276‐284 lap. 
Dr. Valkó István izr. ügyvéd, dunaföldvári lakos internálása. 
 
4077./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177277. 285‐294 lap. 
Varsányi Lajos izr. ny. MÁV tiszt, hatvani lakos internálása. 
 
4078./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177278. 295‐310 lap. 
Vass Antal izr. kereskedő, aszódi lakos ref. felfüggesztése munkaszolgálata 
teljesítésének idejére. Az irat dátuma 1944. máj. 3. 
 
4079./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177276. 311‐317 lap. 
Varsányi Lajosné sz. Kohn Anna izr. hatvani lakos internálása. 
 
4080./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177278. 318‐325 lap. 
Dr. Vértes Pál izr. ügyvéd, szolnoki lakos internálása. 
 
4081./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177284. 330. lap. 
Kimutatás Kiskunlacháza községből a ráckevei főszolgabíró által 
internáltakról. 
 
4082./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177294. 331‐334 lap. 
Weinberger Márk izr. foglalkozás nélküli óradnai lakos internálása. 
 
4083./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177401. 418‐420 lap. 
Jager Sándor izr. talmudista bonyhádi lakos internálása. 
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4084./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177404. 429‐431 lap. 
Klein Bernát izr. ügynök, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
4085./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177425. 496‐504 lap. 
Orsós Pál cigány felsőszentmártoni lakos ref. alá helyezése. 
 
4086./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177431. 511‐515 lap. 
Pável Ernő izr. gyári munkás, újpesti lakos ref. alá helyezése. 
 
4087./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177442. 536‐538 lap. 
Révész Bertalan izr. géplakatos, budapesti lakos internálása. 
 
4088./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177446. 548‐554 lap. 
Róth Edit izr. tanítónő, bajai lakos internálása. 
 
4089./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177483. 597‐605 lap. 
Biedermann Mayer izr. gazdálkodó, szatmárnémeti lakos ref. alá helyezése. 
 
4090./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177500. 619‐621 lap. 
Fürst Jenőné izr. szombathelyi lakos kézzel írott kérelme fia Kistarcsára 
történő internálása ügyében. 
 
4091./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177501. 622‐630 lap. 
Fuchs Ferenc izr. kereskesdő túrkevei lakos internálása. 
 
4092./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177512. 642‐651 lap. 
Heimlich Jenő izr. pápai lakos internálása. 
 
4093./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177513. 652‐663 lap. 
Heimlich Miklós izr. cipőfelsőrész készytő, pápai lakos internálása. 
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4094./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177523. 670‐675 lap. 
Klein Miksa izr. sakterbalassagyarmati lakos internálása. 
 
4095./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177528. 690‐702 lap. 
Kohn Mihály jenő izr. és felesége sz. Weilewr Megit izr. pápai lakosok 
internálása. 
 
4096./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177549. 732‐740 lap. 
Rácz Miklós izr. pápai lakos internálása, majd megszüntetése 1944. ápr. 30‐án 
a nagykanizsai II. kisegítő toloncházból a német katonai parancsnokságnak 
átadták. Az irat dátuma 1944. júl. 25. 
 
4097./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177551. 746‐770 lap. 
Sacher Sándor izr. magánzó losonci lakos internálása, majd munkaszolgálatra 
behívták és onnan ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. okt. 7. 
 
4098./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177552. 771‐779 lap. 
Schwarcz Béla izr. ragályi lakos internálása. 
 
4099. / Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177575. 835‐843 lap. 
Várhelyi Izsák izr. polg. Iskolai tanár, pápai lakos internálása. 1944. máj. 9‐én 
szívbénulás következtében meghalt a nagykanizsai II. kisegítő toloncházban. 
 
4100./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177580. 857‐859 lap. 
Kimutatás a rendőrhatósági őrizetben állókról. Az irat dátuma 1944. máj. 8. 
 
4101./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177581. 860‐873 lap. 
Wittmann Béla izr. pápai lakos internálása. 
 
4102./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177587. 874‐881 lap. 
Gerő Ferenc izr. kereskedő, pécsi lakos internálása, mert a megkülönböztető 
jelzést házon kívül nem viselte. 
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4103./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177617. 899‐906 lap. 
Braun Tibor izr. műszerészsegéd, sátoraljaújhelyi lakos internálása. 
 
4104./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177631. 927‐930 lap. 
Burger Mákusné sz. Wittenberg Emilia izr. nagybaracskai lakos internálása 
kijelentései miatt. 
 
4105./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177635. 932‐934 lap. 
Burger Sánsorné sz Epstein Helén izr. nagybaracskai lakos internálása. 
 
4106./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177638. 935‐939 lap. 
Dávidovics Márton izr. hosszúmezői lakos ref. megszüntetése, mert az ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. okt. 7. 
 
4107./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177643. 948‐953 lap. 
Dr. Elsner Henrik izr. ügyvéd abádszalóki lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert 1944. máj. 19‐én a sárvári kisegítő toloncházból a 
német katonai parancsnokság átvette. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
4108./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177644. 954‐959 lap. 
Dr. Elsner Henrikné sz. Grósinger Erzsébet izr. abádszalóki lakos ref. alá 
helyezése, majd 1944. jún. 17‐én a kúnhegyesi gettóból ismeretlen helyre 
szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
4109./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177652. 964‐966 lap. 
Farkas Imréné sz. Schweiczer Borbála izr. csávolyi lakos internálása. 
 
4110./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177654. 967‐971 lap. 
Friedmann Ignác izr. hosszúmezői lakos ref. alá helyezése. 
 
4111./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177655. 972‐981 lap. 
Fischer József izr. pécsi lakos, fuvaros internálása, majd felfüggesztése, mert a 
33. honv. bevonulási központ SAS behívóval munkaszolgálatra hívta be. Az 
irat dátuma 1944. máj. 16. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

434

434

 
4112./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177657. 983‐990 lap. 
Fonyó ferenc izr. órásmester, pécsi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a sárvári toloncház a német parancsnokságnak átadta. Az irat dátuma 
1944. aug. 28. 
 
4113./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177666. 996‐1000 lap. 
Gerson Béla izr géplakatos, rózsaszentmártoni lakos ref. alá helyezése. 
 
4114./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177675. 1005‐1007 lap. 
Hoffmann István izr. szarvasi lakos internálása. 
 
4115./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177687. 1026‐1030 lap. 
Kaczver Adolf izr. kereskedő tanonc, szolyvai lakos ref. alá helyezése – a 
zsidók összegyűjtése alkalmából, 1944. ápr. 19‐én a munkácsi gyűjtőtáborba 
szállították. Az irat dátuma 1944. máj. 2. 
 
4116./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944177692. 1031‐1037 lap. 
Klein Ede Dávid izr. kereskedő, sátoraljaújhelyi lakos internálása, majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. jún. 27. 
 
4117./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177694. 1038‐1044 lap. 
Kiss Béla izr. asztalostanonc sátoraljaújhelyi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a gettó kiűrítése után ismeretlen helyre szállították. Az 
irat dátuma 1944. júl. 7. 
 
4118./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3966. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177699. 1047‐1052 lap. 
Kotlán László felkezetn kívüli erdőmunkás, tiszabogdányi lakos ref. alá 
helyezése. 
 
4119./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177701. 1‐3 lap. 
Kohn Lászlóné sz. Fischer Sarolta izr. öregcsertői lakos ref. alá helyezése. 
 
4120./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177706. 9‐19 lap. 
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Lengyel (Lőwinger) Dezső izr. sátoraljaújhelyi lakos internálása. 
 
4121./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177708. 20‐28 lap. 
Lipkovics Jakab izr. sátoraljaújhelyi lakos internálása, majd megszüntetése – 
ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 7. 
 
4122./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177713. 32‐34 lap. 
Markovits Jenőné sz. Klein Ilona izr. szilágycsehi lakos internálása. 
 
4123./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177718. 41‐48 lap. 
Müncz Lászlóné sz. Müller Borbála izr. kereskedő pécsi lakos internálása 
árurejtegetésért. 
 
4124./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐alapszám nélkül 1459/1944. 40. 
lap. 
Steiner Lipót Pál izr. gyári munkás, pécsi lakos ref. – megszüntetése, mert az 
ország területéről elszállították. 
 
4125./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177724. 52‐56 lap. 
Perlesz Katalin izr. bácsbokodi lakos internálása. 
 
4126./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177727. 60‐68 lap. 
Raab Zoltán izr. asztalossegéd sátoraljaújhelyi lakos internálása. 
 
4127./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177731. 69‐71 lap. 
Reisz Sándor izr. foglalkozás nélküli, tbc‐tüdővérzéses, berettyóújfalui lakos 
internálása. 
 
4128./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177732. 72‐75 lap. 
Özv. Reich Miklósné sz. Leszner Irma izr. bérlő, turai lakos ref. – 
megszüntetése, mert a német hatóságok ismeretlen helyre szállították. Az 
irat dátuma 1944. okt. 5. 
 
4129./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177733. 76‐81 lap. 
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Rosenberg Ferencné sz. Fleischer Erzsébet r. k.(?) pécsi lakos internálása, 
mert a megkülönböztető jelzést házon kívül nem viselte. 
 
4130./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177736. 83‐88 lap. 
Rónai erzsébet izr. szatócs zombori lakos internálása, mert a sárga csillagot 
nem viselte. 
 
4131./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177742. 107‐111 lap. 
Schaffer Márton izr. bátmonostori lakos nem viselte a sárga csillagot 
internálták. Majd ezt megszümtették, mert a német hatóságok az ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. aug. 24. 
 
4132./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177746. 112‐120 lap. 
Stern György izr. órássegéd, sátoraljaújhelyi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a gettó kiűrítése alkalmából a német hatóságok 
ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 7. 
 
4133./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177750. 121‐128 lap. 
Stern Miksa izr. órásmester, sátoraljaújhelyi lakos – lásd mint előbb. 
 
4134./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177751. 130‐135 lap. 
Steiner Lipót izr. gyári munkás pécsi lakos ref. – felfüggesztése, mert a 
gettóban helyezték el. Az irat dátuma jún. 20. 
 
4135./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177752. 136‐141 lap. 
Schiff Lajos izr. foglakozás nélküli, sátoealjaújhelyi lakos internálása. 
 
4136./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177753. 142‐147 lap. 
Schiffer Jakab izr. marha‐hajcsár, sátoraljaújhelyi lakos internálása. 
 
4137./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177754. 148‐155 lap. 
Simonovics lipót izr. kereskedő, sátoraljaújhelyi lakos internálása, majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. jún. 27. 
 
4138./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177755. 156‐164 lap. 
Sólyom (Singer) Andor izr. ügynök, pécsi lakos internálása, majd 
felfüggesztése, mert SAS behívót kapott katonai munkaszolgálat teljesítésére. 
At irat dátuma 1944. máj. 24. 
 
4139./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177756. 165‐175 lap. 
Schönbrunn Edéné sz. Schönbrunn Aranka izr. és 3 gyereke: a 10 éves Miksa, 
a 8 éves Róbert és a 18 hónapos Ervin zombori lakosok internálása, mert nem 
viselték a sárga csillagot. 
 
4140./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177757. 176‐182 lap. 
Sonnenschein Árpád izr. salgótarjáni lakos, kereskelmi utazó internálása, 
fajgyalázás, sikkasztás miatt. 
 
4141./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177782. 206‐207 lap. 
A garanyi és ricsei internáló táborokban őrizetben levő egyének 
felülvizsgálatáról jelentés. Az irat dátuma 1944. máj. 8. 
 
4142./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177787. 212‐214 lap. 
Walfisch Károly izr. szarvasi lakos internálása. 
 
4143./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177788. 215‐218 lap. 
Wahl Pálné izr. turai lakos ref. – megszüntetése, mert a német hatóságok 
ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. szept. 22. 
 
4144./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177789. 219‐223 lap. 
Wahl Pál izr. r. k. volt izr. földbérlő segítő családtag, turai lakos internálása, 
majd megszüntetése, mert a német parancsnokságnak kiszállítás végett 
átadták. Az irat dátuma 1944. szept. 22. 
 
4145./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177790. 244‐233 lap. 
Klein Náthán izr. kereskedő, pécsi lakos ref. alá helyezése. 
 
4146./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177791. 234‐241 lap. 
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Weisz Sándor izr. sarkadi lakos, pincér internálása, majd megszüntetése, mert 
1944. máj. 19‐én a sárvári toloncház átadta a német parancsnokságnak. Az 
irat dátuma 1944. jún. 25. 
 
4147./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177794. 246‐248 lap. 
Zelmánovics Jenő izr. nagybaracskai lakos internálása. 
 
4148./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177935. 263‐265 lap. 
Adorján (Wittenberg) Sándor izr. trafikos internálása, majd megszüntetése. 
Az irat dátuma 1944. szept. 4. 
 
4149./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177936. 267‐270 lap. 
Adorján Endre izr. zirci lakos internálása, majd megszüntetése 1944. máj. 19‐
én a sárvári kisegítő toloncház átadta a német parancsnokságnak 
németországi munkára. Az irat dátuma 1944. jún. 22. 
 
4150./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177938. 271‐276 lap. 
Áron József izr. alsószuhai lakos ref. és őrizetbe vétele(?), ennek 
megszüntetése, mert 1944. május 19‐én a sárvári kisegtő toloncház átadta 
anémet katonai parancsnokságnak németországi munkára. Az irat dátuma 
1944. aug. 17. 
 
4151./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177944. 283‐286 lap. 
Baumel Gábor izr. zirci lakos internálása, majd megszüntetése – lásd a 4149./ 
pont alatt. 
 
4152./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177945. 287‐288 lap. 
Braunstein Ernő izr. kereskedő, cseszneki lakos internálása. 
 
4153./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177960. 312‐316 lap. 
Blum Lajos izr. bakonyszombethelyi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert 1944. máj. 19‐én a sárvári kisegítő toloncház átadta a német katonai 
parancsnokságnak németországi munkára. Az irat dátuma 1944. júl. 26. 
 
4154./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177971. 358‐364 lap. 
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Damm Pál izr. favágó, losonci lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
németeknek átadatott. Az irat dátuma 1944. jún. 27. 
 
4155./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177974. 365‐368 lap. 
Deutsch Milkósné sz. Grünhut Boriska izr. zirci lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert 1944. máj. 19‐én a sárvári kisegítő toloncház átadta a 
német katonai parancsnokságnak némerországi munkára Az irat dátuma 
1944. aug. 11. 
 
4156./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177975. 370‐374 lap. 
Deutsch Sándor izr. kereskedő, bakonybéli lakos internálása. 
 
4157./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177980. 380‐388 lap. 
Dr. Eskeles Miksa izr. ügyvéd, besztercei lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 20. 
 
4158./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177981. 389‐390 lap. 
Dr. Engel Ábris izr. orvos, bakonycsernyei lakos internálása. 
 
4159./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177986. 392‐396 lap. 
Flaschner Henrik izr. asztalos cseszneki lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert 1944. máj. 19‐én a sárvári toloncházból átadták a 
németkatonai hatóságoknak németországi munkára. Az irat dátuma 1944. 
szept. 2. 
 
4160./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177989. 400‐404 lap. 
Dr. Fleischman Lajos izr. orvos, csetényi lakos internálása. 
 
4161./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177991. 409‐411 lap. 
Fleischman Ferenc izr. napszámos, cseszneki lakos internálása. 
 
4162./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177993. 412‐414 lap. 
Frischman Dávid izr. cseszneki lakos internálása. 
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4163./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177995. 415‐425 lap. 
Eckstein Róza (1929.) izr. pápai lakos, női szabó tanonc internálása. 
 
4164./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177996. 426‐431 lap. 
Fischler Mezsulem izr. közép‐borgói lakos internálása. 
 
4165./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐177999. 435‐440 lap. 
Gescheit Izidorné sz. Klein Szerén izr. kereskedő, putnoki lakos internálásának 
felfüggesztése, mert a budapesti toloncházba szállították. Az irat dátuma 
1944. aug. 16. 
 
4166./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178002. 441‐444 lap. 
Goldstein Zoltán izr. mészáros, putnoki lakos internálása. 
 
4167./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178003. 445‐448 lap. 
Gömöri Gyula izr. ajnácskői lakos ref. alá helyezése. 
 
4168./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178004. 449‐454 lap. 
Dr. Gross István izr. putnoki lakos internálása, majd megszüntetése a sárvári 
kisegítő toloncház értesítése szerint 1944. máj. 10‐én a német 
parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 22. 
 
4169./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178005. 455‐459 lap. 
Gombos izr. szeszgyár vezető, cstényi lakos internálása, majd megszüntetése 
1944. máj. 19‐én a sárvári kisegítő toloncház átadta a német katonai 
parancsnokságnak németországi munkára. Az irat dátuma 1944. szept. 2. 
 
4170./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178006. 460‐462 lap. 
Grottó Mór izr. kereskedő zirci lakos internálása. 
 
4171./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178007. 463‐466 lap. 
Goldblatt farkas izr. gyári munkás borgóprundi lakos internálása. 
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4172./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178008. 467‐470 lap. 
Goldblatt Eugénia izr. borgóprundi lakos internálása. 
 
4173./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178009. 471‐474 lap. 
Goldblatt helén izr. borgóprundi lakos internálása. 
 
4174./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178010. 475‐479 lap. 
Dr. Gross Istvánné sz. Hoffmann Sarolta izr. putnoki lakos internálása. A 
putnoki járás területéről a kistarcsai toloncházba, onnan a budapesti 
toloncügyosztály útján a sárvári internáló táborba szállították. Az irat dátuma 
1944. aug. 25. 
 
4175./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178011. 480‐484 lap. 
Gross menyhért izr. bakonyszentkirályi lakos internálása, majd 
megszüntetése1944. máj. 19‐én a sárvári toloncház átadta a német katonai 
parancsnokságnak. Az irat dátuma 1944. aug. 11. 
 
4176./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178012. 485‐488 lap. 
Glück Dénesné sz. Stern Magdolna izr. akapusztai lakos internálása. 
 
4177./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944178015. 489‐498 lap. 
Grünspann Klára izr. színésznő beregszászi lakos internálása, nem viselte a 
sárga csillagot. 
 
4178./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178018. 499‐503 lap. 
Grünstein Ferenc izr. csikmadarasi lakos ref. alá helyezése – 1944. máj. 3‐án a 
csikszeredai járásban lévő többi zsidóval együtt a sepszszentgyörgyi 
gyűjtőtáborba szállították. Az irat dátuma 1944. máj. 6. 
 
4179./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178022. 504‐512 lap. 
Dr. Halberg Gyula izr. besztercei lakos internálása, majd megszüntetése, mert 
az országból elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 22. 
 
4180./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178024. 516‐531 lap. 
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Dr. Herskovics miklós izr. ügyvéd, nagybányai lakos internálása. 
 
4181./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178025. 532‐537 lap. 
Heimlich Ella ize. ózdi lakos ref. megszüntetése, mert a putnoki járás 
területéről 1944. júl. 18‐án a budapesti fogház és toloncügyi osztály útján a 
sárvári internáló táborba szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 25. 
 
4182./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178026. 538‐539 lap. 
Özv. Heimler gyuláné sz. Schönfeld Teréz izr. kereskedő, bakonybánki lakos 
internálása, mert nem viselte a sárga csillagot. 
 
4183./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178030. 540‐544 lap. 
Hirschler Mór izr. gazdálkodó, bakonyszombathelyi lakos internálása, majd 
megszüntetése 1944. máj. 19‐én a sárvári toloncház átadta a német katonai 
parancsnokságnak. Az irat dátuma 1944. júl. 26. 
 
4184./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178031. 545‐553/a lap. 
Hirsch Mór izr. kolozsvári lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
közigazgatási intézkedés következtében az ország területét elhagyta. Az irat 
dátuma 1944. júl. 4. 
 
4185./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178032. 554‐562 lap. 
Hochstadt Manó izr. magántisztviselő, besztercei lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
júl. 11. 
 
4186./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178038. 563‐567 lap. 
Illés Cecilia izr. magánzó, szilágycsehi lakos internálása. 
 
4187./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178039. 568‐571 lap. 
Jakab Zoltánné sz. Berger Sára izr. szilágycsehi lakos internálása. 
 
4188./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178041. 572‐575 lap. 
József Ábrahám izr. borgóprundi lakos, mészáros internálása. 
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4189./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178044. 576‐581 lap. 
Kaff Dezső (Dávid) izr. putnoki lakos, cukorkereskedő internálása, majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. aug. 17. 
 
4190./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178047. 590‐594 lap. 
Kardos (Klein) Leó izr. bakonycsernyei lakos internálása, majd megszüntetése 
1944. máj. 19‐én a sárvári toloncház átadta a német katonai 
parancsnokságnak. Az irat dátuma 1944. aug. 11. 
 
4191./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178048. 595‐598 lap. 
Kahán Lázár izr. foglalkozás nélküli, borgóprundi lakos internálása. 
 
4192./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178049. 599‐603 lap. 
Krausz Károly izr. sikátori lakos internálása, majd megszüntetése 1944. máj 
19‐én a sárvári toloncház átadta a német katonai parancsnokságnak. Az irat 
dátuma 1944. aug. 11. 
 
4193./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178051. 610‐613 lap. 
Kerpen Jenő izr. csetényi lakos internálása, majd megszüntetése 1944. máj. 
19‐én a sárvári toloncház átadta námet katonai parancsnokságnak Az irat 
dátuma 1944. júl. 1. 
 
4194./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178053. 624‐628 lap. 
Kellner Jenő izr. bakonyszentkirályi lakos internálása, majd megszüntetése 
1944. máj. 19‐én a sárvári toloncház átadta a német katonai 
parancsnokságnak. Az irat dátuma 1944. aug. 11. 
 
4195./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178054. 629‐631 lap. 
Kellner Jenőné sz. Krammer Jolán izr. bakonyszentkirályi lakos internálása. 
 
4196./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178055. 632‐634 lap. 
Krausz Sándorné sz. Újhelyi Erzsébet izr., r. k.(?) vegyész bakonyszentkirályi 
lakos internálása. 
 
4197./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178058. 635‐639 lap. 
Kertész József izr. hentes és mészáros, lókuti lakos internálása, majd 
megszüntetése 1944. máj. 19‐én a sárvári tolonchát átadta a német katonai 
parancsnokságnak. Az irat dátuma 1944. aug. 11. 
 
4198./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178059. 640‐645 lap. 
Klein Margit izr. szilágycsehi lakos internálása. 
 
4199./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178060. 646‐651 lap. 
Klein Adolfné sz. Stark Matild izr. keleméri lakos internálása, majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. aug. 25. 
 
4200./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178065. 668‐670 lap. 
Klopfer Sándorné sz. Bíró vera izr. rédei lakos internálása. 
 
4201./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178071. 714‐716 lap. 
Klopfer Rozália izr. bakonyszombathelyi lakos internálása. 
 
4202./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178072. 717‐721 lap. 
Klopfer Mihály izr. mészáros bakonyszombathelyi lakos internálása, majd 
ennek megszüntetése, mert az internáló táborból hadi munkára a német 
hatóságok vették át. Az irat dátuma 1944. aug. 11. 
 
4203./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178073. 722‐724 lap. 
Klopfer Mihályné sz. Nemsits Jolán izr. bakony szombathelyi lakos 
internálása. 
 
4204./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178076. 734‐738 lap. 
Klopfer József izr. bérlő lázi lakos internálása, majd megszüntetése 1944. máj. 
19‐én a sárvári toloncház a német katonai hatóságoknak átadta. Az irat 
dátuma 1944. aug. 11. 
 
4205./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178077. 739‐741 lap. 
Kohn Jenőn ész. Berger Frida izr. zirci lakos internálása. 
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4206./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178178. 742‐745 lap. 
Kohn Sándor izr. kereskedő, zirci lakos internálása. 
 
4207./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178090. 797‐800 lap. 
Lehr József izr. foglalkozás nélküli, borgóprundi lakos internálása. 
 
4208./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178091. 801‐806 lap. 
Lengyel László alsószuhai lakos internálása. 
 
4209./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178092. 807‐810 lap. 
Lehr izsák izr. tanuló borgóprundi lakos internálása. 
 
4210./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178103. 828‐831 lap. 
Meiszter Herman izr. borgóprundi lakos, foglalkozás nélküli internálása. 
 
4211./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178104. 832‐835 lap. 
Meiszter Ferenc izr. borgóprundi lakos, foglalkozás nélküli internálása. 
 
4212./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178105. 836‐839 lap. 
Mihali Noe izr. foglalkozás nélküli, közép‐borgói lakos internálása. 
 
4213./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178113. 868‐872 lap. 
Neumann Bernát izr. sakter, zirci lakos internálása, majd megszüntetése 
1944. máj. 19‐én a sárvári toloncház átadta a német katonai hatóságoknak. 
Az irat dátuma 1944. aug 11. 
 
4214./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178115. 873‐881 lap. 
Dr Nierenfeld Benjamin izr. besztercei lakos ibternálása – a sárvári kisegítő 
toloncházból elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 20. 
 
4215./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178116. 882‐887 lap. 
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Nyirenfeld Márton (Mordike Leib) izr. nyúltenyésztő borgóprundi lakos 
internálása, majd megszüntetése. Az irat dátuma 1944. aug. 8. 
 
4216./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178119. 891‐896 lap. 
Nyúl Ignác izr. szabó berettyóújfalui lakos internálása, majd megszüntetése a 
német hatóságok elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
4217./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178122. 897‐900 lap. 
Oppenheim Gyuláné sz. Éliás Berta izr. budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
4218./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178123. 901‐903 lap. 
Dr. Pauker Antal Leó besztercei lakos internálása, majd megszüntetése, mert 
az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 20. 
 
4219./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178135. 942‐946 lap. 
Pollák Jenő izr. napszámos sikátori lakos internálása, majd megszüntetése 
1944. máj. 19‐én a sárvári toloncház a német katonai parancsnokságnak 
átadta. Az irat dátuma 1944. aug. 11. 
 
4220./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178137. 947‐951 lap. 
Pollák Brnát izr. sikátori lakos internálása, majd megszüntetése a német 
hatóságok ismeretelen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 11. 
 
4221./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3967. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178139. 963‐966 lap. 
Rachmuth Majer izr. borgóprundi lakos, magántisztviselő internálása. 
 
4222./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178141. 1‐5 lap. 
Rozenberg Jenő izr. csetényi lakos internálása, majd megszüntetése 1944. 
máj. 19‐én a sárvári tolonchát átadta a német katonai parancsnokságnak. Az 
irat dátuma 1944. aug. 11. 
 
4223./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178143. 6‐9 lap. 
Róth Ferenc izr. feledi lakos ref. alá helyezése. 
 
4224./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178147. 24‐29 lap. 
Salamon Ignác Izidor izr. kereskedő, besztercei lakos internálása. 
 
4225./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178148 30‐37 lap. 
Salamon Sámuel izr. házügynök, besztercei lakos internálása. 
 
4226./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178150. 38‐42 lap. 
Schwartz gyula izr. zubogyi lakos internálása, majd megszüntetetése a sárvári 
toloncház értesítése szerint 1944. máj. 19‐én a német parancsnokságnak 
átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 26. 
 
4227./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178151. 43‐48 lap. 
Schwartz Gyuláné sz. Deutsch Irén izr. zubogyi lakos ref. majd felfüggesztése. 
Az irat dátuma 1944. aug. 26. 
 
4228./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178152. 49‐53 lap. 
Schwarc Dezső izr. nagybérlő, akai lakos internálása, majd megszüntetése a 
sárvári toloncház értesítése szerint 1944. máj. 19‐én a német 
parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. júl. 10. 
 
4229./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178155. 59‐64 lap. 
Dr. Sacher Aladár izr. ügyvéd, losonci lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a sárvári toloncházból Németországba munkára elszállították. Az irat 
dátuma 1944. júl. 29. 
 
4230./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178156. 65‐70 lap. 
Sander Herman izr. besztercei lakos, kereskedő internálása. 
 
4231./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178160. 71‐74 lap. 
Özv. Schneider Viktorné sz. Krausz Gizella izr. putnoki lakos internálása. 
 
4232./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178167. 75‐78 lap. 
Singer Sándor izr. állatkereskedő, siklósi lakos internálása, majd 
megszüntetése a nagykanizsai német katonai parancsnokság elszállítitta. Az 
irat dátuma 1944. júl. 26. 
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4233./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178168. 79‐83 lap. 
Schiller Andor izr. veszprémvarsányi lakos internálása, majd megszüntetése a 
sárvári toloncház értesítése szerint 1944. máj. 19‐én a német 
parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 11. 
 
4234./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178169. 84‐88 lap. 
Schiller Andorné sz. Braunstein Ilona izr. veszprémvarsányi lakos, kereskedő 
internálása, majd megszüntetése a sárvári toloncház értesítése szerint 1944. 
máj. 19‐én a námet parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 9. 
 
4235./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178170. 89‐91 lap. 
Spielmann Imre izr. suri lakos, kereskedő internálása. 
 
4236./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178171. 92‐96 lap. 
Singer Vilma izr. bakonycsernyei lakos internálása, majd megszüntetése, mert 
a kistarcsai kisegítő toloncház értesítése szerint 1944. júl. 19‐én ismeretlen 
helyre elszállították. Az irat dátuma 1944. aug. 9. 
 
4237./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178172. 97‐101 lap. 
Sonnenfeld Mihályné sz. Wagner Erzsébet izr. veszprémvarsányi lakos 
internálása, majd megszüntetése. Az irat dátuma 1944. szept. 18. 
 
4238./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178173. 102‐103 lap. 
Sonnenfeld Mihály izr. hentes és mészáros veszprémvarsányi lakos 
internálása. 
 
4239./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178174. 104‐106 lap. 
Somogyi Ernő izr. mészáros veszprémvarsányi lakos internálása. 
 
4240./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178190. 173‐175 lap. 
Teitelbaum Dezső izr. csíkmadarasi lakos ref. alá helyezése – 1944. máj. 3‐án 
a többi zsidóval együtt asepsiszentgyörgyi gyűjtőtáborba szállították. Az irat 
dátuma 1944. máj. 6. 
 
4241./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178215. 233‐236 lap. 
Waldmann Sándor izr. somorjai lakos internálása. 
 
4242./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178216. 237‐241 lap. 
Waldhauzer Dezsőné sz. Krausz Mária izr. cseszneki lakos internálása. Az irat 
dátuma 1944. aug. 9. 
 
4243./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178217. 242‐245 lap. 
Waldhauzer Dezső izr. panziótulajdonos, cseszneki lakos internálása. 
 
4244./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178218. 246‐249 lap. 
Weil Ernőné sz. Klingenberg Rozlia izr. suri lakos internálása, majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. szept. 13. 
 
4245./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178226. 251‐253 lap. 
Weisz Miksa izr. kereskedő, bakonybéli lakos internálása, majd 
megszüntetése a sárvári toloncház értesítése szerint 1944. máj. 19‐én a 
német parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. júl. 24. 
 
4246./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178266. 262‐264 lap. 
Beck József izr. pilisi lakos internálása. 
 
4247./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178267. 265‐267 lap. 
Özv. benedek Mórné váci lakos, szlovák állampolgár internálása. 
 
4248./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178269. 268‐271 lap. 
Beck Géza izr. külhonos, váci lakos internálása, majd megszüntetése 
Németországba történt elirányítása miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
4249./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178282. 307‐308 lap. 
Drach Jenőné sz. Weinberger Erzsébet izr. soproni lakos internálása, mert 
nem viselte a sárga csillagot. 
 
4250./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178288. 316‐318 lap. 
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Deutsch László izr. munkás gödöllői lakos internálása. 
 
4251./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178291. 319‐321 lap. 
Eisler Oszkár izr. áttért 1938‐ban a református vallásra, nyíregyházi lakos 
internálása. 
 
4252./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178292. 322‐323 lap. 
Eisenberger Herman és családja román állampolgárok internálása. 
 
4253./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178310. 333‐336 lap. 
Goldschein Sámuel izr. szövőmester, pestszenterzsébeti lakos ref. alá 
helyezése. 
 
4254./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178326. 366‐368 lap. 
Hirsch Aladár izr. tímár, berettyóújfalui lakos ref. alá helyezése. 
 
4255./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178345. 386‐389 lap. 
Kertész Karolin izr. kereskedő lengyeltóti lakos internálása. 
 
4256./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178361. 412‐417 lap. 
Lebovics Henrikné sz. Kallus Lenke izr. békéscsabai lakos internálása, mert 
nem viselte a sárga csillagot. 
 
4257./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178366. 440‐442 lap. 
Lukács József izr. szombathelyi lakos internálása. 
 
4258./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178369. 443‐446 lap. 
Dr. Mayer József izr. felekezetn kivüli szombathelyi lakos, kereskedő 
internálása. 
 
4259./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178371. 451‐454 lap. 
Markovics Sándor izr. magánzó, krasznai lakos ref. megszüntetése, mert a 
somlócsehi zsidó tábor parancsnoksága által útba indított zsidó 
szállítmánnyal elhegyta az ország területét. Az irat dátuma 1944. júl. 10. 
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4260./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178372. 455‐458 lap. 
Malek Zoltán izr. szűcs, krasznai lakos internálása. 
 
4261./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178384. 479‐481 lap. 
Dr. Mosonyi Dezső izr. orvos szombathelyi lakos internálása. 
 
4262./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178386. 482‐489 lap. 
Morgenstein Manó izr. férfi szabómester, debreceni lakos internálása. 
 
4263./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178422. 557‐560 lap. 
Reich Ármin izr. bihardiószegi lakos internálása. 
 
4264./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178425. 562‐564 lap. 
Rosenberg Viktpr izr. szombathelyi lakos internálása tiltott szórakozó helyek 
látogatása miatt. 
 
4265./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178428. 568‐569 lap. 
Schwartz Sándor izr. írsai lakos internálása. 
 
4266./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178429. 570‐572 lap. 
Schwarcz Ignác izr. vegyeskereskedő, ugodi lakos internálása. 
 
4267./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178430. 573‐574 lap. 
Schaffer Zoltán izr. egercsehi lakos internálása. 
 
4268./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178431. 575‐580 lap. 
Schwarc Miklós izr. papírkereskrdő debreceni lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a nagykanizsai toloncház 1944. ápr. 29‐én átadta az ott 
állomásozó német katonai parancsnokságnak. Az irat dátuma 1944. júl. 13. 
 
4269./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178434. 581‐586 lap. 
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Stern Lipót izr. székelyhídi lakos internálása, majd megszüntetése, mert az 
ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. aug. 31. 
 
4270./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178435. 587‐595 lap. 
Stern Herman izr. kolozsvári lakos internálása, majd megszüntetése, mert az 
ország területét elhagyta. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
4271./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178439. 605‐606 lap. 
Spiegler Béla izr. szombathelyi lakos internálása. 
 
4272./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178456. 640‐642 lap. 
Teszler József izr. román állampolgár, váci lakos internálása. 
 
4273./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178478. 701‐704 lap. 
Weisz Vilmos izr. pilisi lakos internálása. 
 
4274./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178480. 705‐707 lap. 
Weisz Artur izr. soproni lakos internálása. 
 
4275./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178481. 708‐711 lap. 
Weisz Illés izr. rékoscsabai lakos internálása. 
 
4276./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178482. 712‐717 lap. 
Weisz Béla izr. bihardiószegi lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
sárvári kisegítő toloncházból Németországba szállították. Az irat dátuma 
1944. júl. 30. 
 
4277./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178531. 752‐757 lap. 
Bernát Jakab izr. sepsiszentgyörgyi lakos, állampolgársági okok miatti 
internálása. 
 
4278./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178548. 791‐798 lap. 
Cziffer Borbála izr. pápai lakos internálása. 
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4279./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178577. 889‐902 lap. 
Guttmann Gyula izr. győrszentmártoni lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a sárvári internáló táborból 1944. aug. 4‐én 
németországi munkára átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 17. 
 
4280./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178595. 914‐917 lap. 
Kárpáti Tivadar izr. várpalotai lakos internálása. 
 
4281./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178605. 933‐935 lap. 
Özv. Winkler Józsefné sz. Klein Zseni izr. hajdóböszörményi lakos ref. alá 
helyezése. 
 
4282./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178606. 936‐937 lap. 
Klein Salamon izr. internálásának megszüntetéséről szóló kisérő levél. Az irat 
dátuma 1944. júl. 4. 
 
4283./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178608. 938‐940 lap. 
Klein Ignác izr. hajdúböszörményi lakos ref. alá helyezése. 
 
4284./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178616. 949‐958 lap. 
Dr. Lázár ferenc izr. pápai lakos internálása, majd megszüntetése a sárvári 
toloncház értesítése szerint 1944. júl. 4‐én az ország területéről történő 
elszállítás végett a német katonai parancsnokságnak adták át. Az irat dátuma 
1944. júl. 19. 
 
4285./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3968. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178618. 959‐963 lap. 
Léderer Ármin izr. losonci lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
német hatóságoknak átadták. Az irat dátuma 1944. júl. 8. 
 
4286./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178631. 1‐8 lap. 
Mandel Lajos izr. sepsiszenrgyörgyi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a csörgői kisegítő toloncház 1944. máj. 17‐én átadta a német 
hatóságnak. Az irat dátuma 1944. júl. 25. 
 
4287./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178636. 9‐11 lap. 
Mendelsohn Lajosné sz. Glüch Malvin izr. kisilvai lakos internálása. 
 
4288./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178654. 30‐35 lap. 
Preszler Ferenc izr. egri lakos internálása. 
 
4289./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178667. 41‐53 lap. 
Stég Rózsi izr. volt kereskedő, alsővereckei lakos ref. alá helyezése. 
 
4290./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178671. 58‐64 lap 
Steiner József izr. pápai lakos internálása. 
 
4291./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178686. 83‐88 lap. 
Dr. Szász (Schwartz) Endre izr. orvos egri lakos internálása. 
 
4292./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178690. 100‐105 lap. 
Szenes (Silber) Andor egri lakos rerormátus (izr.) internálása. 
 
4293./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178706. 137‐146 lap. 
Dr. Török Mihály izr. pápai lakos internálása, 1944. máj. 19‐én a sárvári 
kisegítő toloncház értesítése szerint a német hatóságok elszállították Az irat 
dátuma 1944. júl. 24. 
 
4294./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178718. 322. lap. 
Ung vármegye alispánjának levele a belügyminiszterhez a zsidó internáltak és 
rendőrhatósági felügyelet alá helyezettek ügyének időszakos felülvizsgálata 
ügyében. Az irat dátuma 1944. máj. 8. 
 
4295./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178774. 336‐338 lap. 
Özv. Adler Antalné sz. Hirschfeld Hermin izr. internálása. 
 
4296./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178783. 346‐351 lap. 
Braun Zoltán izr. székelykeresztúri lakos internálása, kitiltása. 
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4297./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178784. 352‐357 lap. 
Braun Sándor izr. székelykeresztúri lakos internálása, kitiltása. 
 
4298./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178785. 358‐363 lap. 
Braun Sándor izr. székelykeresztúri lakos internálása, kitiltása. 
 
4299./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178796. 377‐381 lap. 
Frankl László izr. háztulajdonos, budapesti lakos internálása. 
 
4300./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178797. 382‐387 lap. 
Farkas Adolf izr. székelykeresztúri lakos ref. alá helyezése. 
 
4301./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178798. 388‐390 lap. 
Deutsch Mór izr. magánzó hercegszántói lakos internálása. 
 
4302./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178804. 391‐395 lap. 
Gidáli Lipót izr. székelykeresztúri lakos internálása, kitiltása. 
 
4303./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178805. 396‐400 lap. 
Gidáli József izr. székelykeresztúri lakos internálása, kitiltása. 
 
4304./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178823. 409‐413 lap. 
Klarmann Bernát izr. székelykeresztúri lakos internálása, kitiltása. 
 
4305./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178834. 455‐458 lap. 
Koppel Móric református előtte izr. kereskedő soroksári lakos internálása. 
 
4306./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐178870. 462‐465 lap. 
Pollák Lászlóné sz. Lusztig Erzsébet izr. pécsi lakos internálása. 
 
4307./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐179299. 526‐531 lap. 
Özv. Winkler Sándorné sz. Hartmann Teréz izr. biharugrai lakos ref. alá 
helyezése. 
 
4308./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐179365. 550‐551 lap. 
Bárdos (Burger) László izr. hírlapíró, nagyváradi lakos internálása. 
 
4309./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐179366. 559‐560 lap. 
Blattner József izr. felsőrészkészítő, nagyváradi lakos internálása. 
 
4310./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐ 179368. 567‐572 lap. 
Basch Ezra izr. mikolai lakos cséplőgéptulajdonos internálása. 
 
4311./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐179371. 574‐576 lap. 
Berger Mártonné sz. Schützberger Ilona izr. nagyváradi lakos internálása. 
 
4312./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐179373. 577‐586 lap. 
Berger Ignác izr. fuvaros nagybányai lakos internálása, majd megszüntetése. 
Az irat dátuma 1944. júl. 13. 
 
4313./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944179389. 589‐590 lap. 
Feld István izr. vasmunkás, nagyváradi lakos internálása. 
 
4314./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐179394. 592‐593 lap. 
Friedman Majer izr. kovácsréti lakos ref. alá helyezése – 1944. ápr. 19‐én az 
ilosvai gyűjtőtáborba szállították. Az irat dátuma 1944. máj. 6. 
 
4315./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐179993(?) 602‐605 lap. 
Róna (Rozenfeld) Géza izr. nagyrábéi lakos internálása. 
 
4316./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180026. 606‐611 lap. 
Ambrus Mózesné sz. Frankel Taube izr. balasssagyarmati lakos internálása – 
1907‐ben Lengyelországból szökött magyarországra, azóta itt tartózkodott, 
állampolgárságát nem rendezte. 
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4317./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180027. 612‐617 lap. 
Adler Ráchmil Jakab izr. volt kereskedő felsőapsai lakos, a gettóba szállítás 
elől megszökött internálták. 
 
4318./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180028. 618‐623 lap. 
Adler Ráchmil Jakabné sz. Hiffman Mária izr. felsőapsai lakos , agettóba 
szállítás elől megszökött internálták. 
 
4319./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180030. 624‐629 lap. 
Adler Mózes izr. felsőapsai lakos, a gettóba szállítás elől megszökött, két hétig 
bujkált, elfogták és internálták. 
 
4320./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180031. 630‐635 lap. 
Adler Dávid (16 éves) izr. felsőapsai lakos a gettóba szállítás elől megszökött, 
internálták, majd ezt megszüntették, mert a sárvári kisegítő toloncház átadta 
a német katonai hatóságoknak Az irat dátuma 1944. aug. 26. 
 
4321./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180036. 640‐641 lap. 
Basch Malvin izr. varrónő pálosremetei lakos internálása. 
 
4322./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180066. 700‐705 lap. 
Czeisler Emil izr. rudabányai lakos internálása, majd megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. jún. 22. 
 
4323./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180075. 731‐736 lap. 
Dávidovics Sámuel izr. napszámos, kétes állampolgárságú felsőapsai lakos, 
agettóba szállítás elől megszökött, internálták. 
 
4324./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180076. 737. lap. 
Dávidovics Sámuelné sz. Taub Linka izr. felsőapsai lakos, a gettóba szállítás 
elől megszökött, internálták. 
 
4325./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180077. 738‐742 lao. 
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Dani Ernő cigányzenész, győri lakos internálása, majd felfüggesztése, mert 
Nagyváradra katonai szolgálatra bevonult, Az irat dátuma 1944. júl. 28. 
 
4326./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180084. 746‐754 lap. 
Domuca Magda református fehérneművarrónő bustyaházi lakos internálása, 
mert Gancz Sári izr.‐nak átadta bejelentőlapját egy ruhára való anyagért, 
hogy Gancz Sári Vajnágról Szatmárnémetibe utazhasson. 
 
4327./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180085. 755‐760 lap. 
Einhorn Ignác szendrői lakos internálása, majd megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. jún. 22. 
 
4328./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180087. 761‐766 lap. 
Engel Samu izr. magánzó, balassagyarmati lakos ref. alá helyezése. 
 
4329./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180088. 767‐772 lap.  
Einhorn Frida izr. kétes állampolgárságú, kökényesi lakos, agettóba szállítás 
elől ruszin ruhában, sárga csillag nélkül bujdosott, internálták. 
 
4330./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180091. 775‐778 lap. 
Ehrentrei Jakabné sz. Springer Jolán izr. nagytétényi lakos internálása. 
 
4331./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180097. 788‐792 lap. 
Frankel Ignác magánzó bácskossuthfalvi lakos internálása 
 
4332./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180099. 796‐801. lap. 
Feintuch Mendel izr. volt kereskedő técsői lakos internálása, majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. júl. 21. 
 
4333./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180102. 805‐814 lap. 
Flesch László izr. magántisztviselő szentesi lakos internálása. 
 
4334./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180105. 815‐820 lap. 
Fleischer Zoltán izr. szalonnai lakos ref. alá helyezése. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

459

459

 
4335./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180108. 821‐825 lap. 
Friedman Dezső izr. laki lakos ref. megszüntetése. Az irat dátuma 1944. jún. 
30. 
 
4336./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180109. 826‐832 lap. 
Friedmannn Péter izr. szendrői lakos internálása. 
 
4337./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180111. 833‐838 lap. 
Friedman Sándor izr. mikolai lakos internálása. 
 
4338./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180112. 839‐844 lap. 
Friedmann Smil izr. napszámos felsőapsai lakos internálása, mert a gettóba 
szállítás alől megszökött, bujkált. 
 
4339./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180113. 845‐850 lap. 
Fisch Ábrahám izr. técsői lakos internálása. 
 
4340./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180115. 859‐864 lap. 
Fogel Berta izr. felsőapsai lakos internálása, mert a gettóba szállítás elől 
megszökött, bujkált. 
 
4341./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180123. 879‐883 lap. 
Genuth Wolf izr. fuvaros romolyi lakos internálása. 
 
4342./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180124. 884. lap. 
Gertner Károly izr. edelényi lakos internálása. 
 
4343./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180128. 889‐894 lap. 
Grünwald Meyerné sz. Teitelbaum Róza izr. kétes állampolgárságú, técsői 
lakos, a gettóba szállítás előtt értékeit, ruhaneműit elrejtette – iternálták. 
 
4344./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180130. 900‐907 lap. 
Grünfeld Sándor izr. alkalmi munkás, makói lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a német katonai parancsbokság elszállított. Az irat 
dátuma 1944. júl. 21. 
 
4345./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180132. 908‐917 lap. 
Gyulavári (Kohn) Géza izr. ny. városi tanácsnok, szentesi lakos internálása. 
 
4346./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180133. 918‐928 lap. 
Gunst Sándor izr. vaskereskedő, szentesi lakos internálása. 
 
4347./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180134. 929‐940 lap. 
Grünstein jenő oir. Szentesi lakos internálása, majd megszüntetése, mert az 
ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. aug. 21. 
 
4348./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180135. 941‐945 lap. 
Glück Lajos izr. rakacaszendi lakos internálása, majd megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. jún. 22. 
 
4349./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180138. 967‐972 lap. 
Grünwald Imréné sz. Veisz Helén izr. técsői lakos, a gettóba szállítás előtt 
értékeit, ruhaneműit elrejtette, internálták. 
 
4350./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180139. 973‐976 lap. 
Grünwald Mária r. k. volt izr. takarítónő budapesti lakos nem viselte a sárga 
csillagot, ezért internálták. 
 
4351./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180141. 977‐987 lap. 
Havas József izr. gyógyszerész, szentesi lakos internálása. 
 
4352./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180151. 1001‐1003 lap. 
Horovitz Miklós izr. szövet hulladékgyűjtő, budapesti lakos internálása, mert 
kereszténynek adta ki magát. 
 
4353./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180153. 1004‐1010 lap. 
Hoffmann Sándor izr. szentesi lakos internálása. 
 
4354./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180157. 1019‐1020 lap. 
Ickovics Hermanné sz. Lebovics Frida izr. kökényesi lakos a gettóba szállítás 
elől megszökött, bujkált – internálták. 
 
4355./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180165. 1022‐1023 lap. 
Krausz Sándor izr. edelényi lakos internálása, majd megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. jún. 22. 
 
4356./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180168. 1031‐1035 lap. 
Kutz Szura izr. felsőapsai lakos, kétes állampolgárságú, agettóba szállítás elől 
szökött, internálták – mafd ennek megszüntetése, mert a sárvári kisegítő 
toloncháuból elvitte a német katonai parancsnokság. Az irat dátuma 1944. 
júl. 21. 
 
4357./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180169. 1036‐1037 lap. 
Özv. Kenesei Dezsőné sz. Szauer Sarolta izr. győri lakos internálása. 
 
4358./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3969. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180170. 1038‐1042 lap. 
Kertész Ede izr. bácskossuthfalvi lakos internálása. 
 
4359./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐ 180171. 1‐5 lap. 
Kertész Béla izr. pacséri lakos internálása, majd megszüntetése elszállította a 
német hatóság. Az irat dátuma 1944. aug. 22. 
 
4360./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180175. 7‐30 lap. 
Klein Károly izr. füszerkerskedő, kecskeméti lakos internálása, majd 
megszüntetése a garanyi kisegítő toloncház értesítése szerint a német 
parancsnokságnak 1944. máj. 19‐én átadták. Az irat dátuma 1944. jún. 27. 
 
4361./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180176. 32‐41 lap. 
Özv. Klein Lászlóné sz. Biermann Ilona izr. losonci lakos internálása, zsidó 
szöktetés miatt. 
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4362./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180184. 54‐56 lap. 
Kohn Jenő izr. matonyi lakos internálása, majd megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. jún. 22. 
 
4363./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180195. 72‐77 lap. 
Lazárovits miksa izr. szalonnai lakos internálása, majd megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. jún. 22. 
 
4364./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180196. 78‐83 lap. 
Landau Náthán izr. edelényi lakos, rabbi ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
4365./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180201. 9198 lap. 
Lefkovics Eszter izr. gyöngyösi lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
német parancsnokságok az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 
1944. júl. 18. 
 
4366./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180205. 100‐111 lap. 
Lichtenstein Rezső izr. üvegkereskedő, szentesi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert a német katonai parancsnokság 1944. júl. 4‐én 
elszállította az ország területéről. Az irat dátuma 1944. júl. 29. 
 
4367./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180208. 118‐125 lap. 
Dr. Lober Leó izr. orvos, balassagyarmati lakos internálása – az 1944. okt. 25‐
én kelt irat szerint a rendőrség balassagyarmati kapitánysága az 
internálásának további fenntartását mondta ki. 
 
4368./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180209. 126‐129 lap. 
Lőwy Dezső izr. csantavéri lakos fakereskedő internálása. 
 
4369./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180212. 131‐139 lap. 
Lusztig Zsigmond izr. szentesi lakos internálása. 
 
4370./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180217. 170‐176 lap. 
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Marmorstein Manó izr. felsőnyárádi lakos internálása, majd megszüntetése. 
Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
4371./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180239. 213‐216 lap. 
Nemes Ödön izr. ny. műszaki felügyelő, budapesti lakos internálása, mert 
nem viselte a sárga csillagot. 
 
4372./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180243. 217‐223 lap. 
Neuvalder Jenő izr. disznóshorváti lakos internálása, majd megszüntetése. Az 
irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
4373./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180248. 232‐234 lap. 
Novák Dudás Katalin napszámos cigány internálása. 
 
4374./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180252. 236‐241 lap. 
Ösztereicher Sándor izr. kalapkereskedő, técsői lakos internálása, mert 
gettóba szállítása előtt értékeit és ruhaneműit elrejtette. 
 
4375./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180253. 242‐248 lap. 
Dr. Őze Gyula izr. ügyvéd szentesi lakos ref. alá helyezésének felfüggesztése. 
Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
4376./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180261. 274‐280 lap. 
Pláger Ferenc izr. magántisztviselő, szentesi lakos internálása, mert 
árdrágítás, áruelvonás miatt bűnvádi eljárás indult ellene. 
 
4377./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180274. 304‐307 lap. 
Pollák Ernő izr. budapesti lakos ószeres internálása, mert nem viselte a sárga 
csillagot. 
 
4378./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180276. 309‐313 lap. 
Dr. Popovics Szlavkóné sz. Grünberger Anna izr. bácskossuthfalvai lakos 
internálása. 
 
4379./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180286. 343‐348 lap. 
Rizner Izidor izr. szendrői lakos internálása. 
 
4380./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180290. 349‐354 lap. 
Rozenberg Dávid izr. szalonnai lakos internálása. 
 
4381./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180294. 355‐358 lap. 
Lampel Béla izr. szentesi lakos internálása, majd megszüntetése. Az irat 
dátuma 194. júl. 30. 
 
4382./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180295. 359. lap. 
Salzmann Miksa izr. szendrői lakos internálási ügyének kisérő levele. 
 
4383./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180296. 360‐366 lap. 
Salamonovics Jenő izr. edelényi lakos internálása, majd megszüntetése. Az 
irat dátuma 1944. jún. 22. 
 
4384./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180298. 367‐370 lap. 
Schwartz Tivadar izr. kocsis, budapesti lakos internálása, mert a zsidó 
megkülönböztető csillagot nem viselte. 
 
4385./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180295. 371‐372 lap. 
Salzmann Miksa izr. szendrői lakos internálásának megszüntetése, az irat 
dátuma 1944. jún. 22. 
 
4386./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180300. 373‐384 lap. 
Schner József izr. lakatossegéd, szentesi lakos internálása, majd 
megszüntetése a német katonai parancsnokság 1944. máj. 19‐én az ország 
területéről elszállította. Az irat dátuma 1944. aug. 21. 
 
4387./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180302. 385‐402 lap. 
Schechter Izidor izr. kereskedő ublyai lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert az ország területéről eltávolították.. Az irat dátuma 1944. júl. 10. 
 
4388./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐18010. 403‐406 lap. 
Özv. Stern Mórné sz. Pollmann Teréz budapesti lakos internálása. 
 
4389./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180312. 420‐422 lap. 
Sinkal György gör. k. állami tanító szamosmonostori lakos ref. alá helyezése, 
mert élelmet akart becsempészni a borpataki zsidó táborba és összeköttetést 
tartott fenn a táborban lévő zsidókkal. 
 
4390./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180340. 492. lap. 
Szilbiger Géza pacséri lakos internálásáról szóló kisérő levél. 
 
4391./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180341. 493‐497 lap. 
Silbiger Gézáné sz. Bachrach Rozália izr. pacséri lakos internálása, majd 
megszüntetése a német parancsnokság az ország területéről elszállította. Az 
irat dátuma 1944. aug. 22. 
 
4392./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180344. 498‐499 lap. 
Szkopál Béla izr. bácskossuthfalvai lakos internálása, majd megszüntetése a 
német parancsnokság az ország területéről elszállította. Az irat dátuma 1944. 
aug. 22. 
 
4393./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180352. 516521 lap. 
Teszler Mejerné sz. Pollák Reiza izr. felsőapsai lakos a gettóba szállítás elől 
megszökött, bujkált, internálták, majd ezt megzsüntették, mert a sárvári 
kisegítő toloncház a német katonai parancsnokságnak átadta. Az irat dátuma 
1944. júl. 21. 
 
4394./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180353. 522‐526 lap. 
Trebits Róbert izr. magánzó bácskossuthfalvai lakos internálása, majd 
megsszüntetése, mert az ország területéről eklszállították. Az irat dátuma 
1944. aug. 22. 
 
4395./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180361. 527‐531 lap. 
Ungár Pál izr. bácskossuthfalvai lakos magánzó internálása, majd 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
aug. 22. 
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4396./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180365. 538‐540 lap. 
Vajda Aladár izr. magánzó pacséri lakos internálása. 
 
4397./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180366. 541‐545 lap. 
Vajda Aladárné sz. Weiszberger Ritta izr. pacséri lakos internálása, majd 
megszüntetése a német parancsnokság az ország területéről elszállította Az 
irat dátuma 1944. aug. 22. 
 
4398./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180384. 575‐580 lap. 
Viezel Mayerné sz. Barsch helén izr. felsőapsai lakos 6, 4 és 3 éves gyerekeivel 
együtt a gettóba szállítás elől megszökött, internálták, majd ezt 
megszüntették, mert a sárvári kisegítő toloncházból németországi munkára 
elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 21. 
 
4399./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180385. 581‐586 lap. 
Viezel Tóba izr. felsőapsai lakos a gettóba szállítás elől megszökött, 
internálták, majd ezt megszüntették a sárvári kisegítő toloncház értesítése 
szerint a német parancsnokság elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 21. 
 
4399/A. Közbiztonság. Rendori felügyelet, rendori orizet (internálás) 
priorálási ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfo‐9‐a. tétel‐1944‐180397. 587‐588 lap. 
Andrity Demeter a Vkf bírósága által elítélt, 1943‐ban internálták. 
  
4399/B. Közbiztonság. Rendori felügyelet, rendori orizet (internálás) 
priorálási ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfo‐9‐a. tétel‐1944‐180398. 589‐603 lap. 
A zombori politikai per szereploinek névsora. A bácskai szerb nemzeti 
szervezkedés a Vkf által elítélt és el nem ítélt internáltak listája – 94 fo. 
  
4399/C. Közbiztonság. Rendori felügyelet, rendori orizet (internálás) 
priorálási ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfo‐9‐a. tétel‐1944‐180399. 604‐611 lap. 
Alekszity János g. kel. magántisztviselo internálása. 
  
4399/D. Közbiztonság. Rendori felügyelet, rendori orizet (internálás) 
priorálási ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfo‐9‐a. tétel‐1944‐180400. 612‐619 lap. 
Blagojevics Szlobodán g. kel. volt tanító internálása. 
  
4399/E. Közbiztonság. Rendori felügyelet, rendori orizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfo‐9‐a. tétel‐1944‐180403. 620‐627 lap. 
Galkánovity Zorán g. kel. ny. járásbíró internálása. 
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4399/É. Közbiztonság. Rendori felügyelet, rendori orizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfo‐9‐a. tétel‐1944‐180405. 628. lap. 
Gyurcsjánszki Pál internálása. 
  
4399/F. Közbiztonság. Rendori felügyelet, rendori orizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfo‐9‐a. tétel‐1944‐180409. 629‐636 lap. 
Kománov Veszelin g. kel. volt járásbíró internálása. 
  
4399/G. Közbiztonság. Rendori felügyelet, rendori orizet (internálás) 
priorálási ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfo‐9‐a. tétel‐1944‐180410. 637‐644 lap. 
Kovácsevics Radivoj g. kel volt járásbíró, magántisztviselo adai lakos 
internálása. 
  
4399/H. Közbiztonság. Rendori felügyelet, rendori orizet (internálás) 
priorálási ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfo‐9‐a. tétel‐1944‐180412. 645‐652 lap. 
Kuzmáncsev Dömötör g. kel. volt jugoszláv tiszt internálása. 
  
4399/I. Közbiztonság. Rendori felügyelet, rendori orizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfo‐9‐a. tétel‐1944‐180415. 653‐656 lap. 
Mrkusits (Márkusity) Radivoj g. kel. magántisztviselo, joggyakornok titeli 
lakos internálása. 
 
4400./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180448. 664. lap. 
Egy akta 2. számú melléklete Dr. Stein Jenő és családja, dr. Erdei Vilmos és 
családja, Brinzer Gyula, Herczeg Sándor és fivére, Herczeg Jenőné, Friedmann 
Ervin és édesanyja neveiknek feltüntetése – feltételezhetően szlovák 
menekültek lehettek az irat hátoldalán kézzel írott feljegyzés alapján, 
amelynek kelte 1944. máj. 24. 
 
4401./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180471‐ 676‐680 lap. 
Blechner Ármin izr. vaskúti lakos internálása, majd megszüntetése a német 
hatóságok elszállítoták az ország területéről. Az irat dátuma 1944. aug. 24. 
 
4402./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180488. 692‐697 lap. 
Farkas Imre izr. csávolyi lakos internálása, mert nem viselte a sárga csillagot. 
 
4403./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180489. 698‐702 lap. 
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Fleischmann jenő izr. hadiüzemben alkalmazott gépmunkás, győri lakos 
internálási ügye. 
 
4404./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180500. 713‐719 lap. 
Gross József izr. mezőkeresztesi lakos internálása, majd megszüntetése a 
német hatóságoknak 1944. máj. 19‐én átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 17. 
 
4405./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180501. 720‐725 lap. 
Dr. Grósz Dezső izr. ny. körorvos sárisápi lakps internálása 
vagyonmentésének gyanúja miatt. 
 
4406./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180502. 726‐729 lap. 
Dr. Grósz Dezsőné izr. sárisápi lakos internálása vagyaonmentésének gyanúja 
miatt. 
 
4407./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180511. 738‐742 lap. 
Ingber Jenő, felesége és gyerekei izr.‐k oláhláposi lakosok internálása, majd 
ennek megszüntetése, mert valamennyiüket az ország területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 22. 
 
4408./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180525. 751‐753 lap. 
Kőnig Jenő izr. nagyváradi lakos internálása, mert nem viselte a sárga 
csillagot. Internálásának megszüntetése, az irat dátuma 1944. júl. 21. 
 
4409./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180526 754‐757 lap. 
Kozma (Klein) György református (izr.) ny. tisztviselő, nagyváradi lakos 
internálása, mert nem viselte a sárga csillagot. 
 
4410./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180527. 758‐763 lap. 
Dr. Kopfstein Lipót izr. ügyvéd, kőszegi lakos ref. alá helyezése. 
 
4411./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180528. 764‐768 lap. 
Kovács (Kohn) Oszkár izr. szegedi lakos internálása. A szegedi rendőrség 
szerint oly gyorsan történt elszállítása a német hatóságok kívánságára a 
bácstopolyai internálótáborból, németországi munkára, hogy az ujjnyomozati 
lakot sem állt módjukban elkészíteniük. Az irat dátuma 1944. máj. 22. 
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4412./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180551. 809‐816 lap. 
Rossmann Dávid izr. szűcsmester szegedi lakos internálása. Lásd, mint előbb. 
 
4413./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180557. 824‐830 lap. 
Schwartz Mklós izr. nagyváradi lakos internálása, majd megszüntetése a 
német parancsnokság az ország területéről elszállította. At irat dátuma 1944. 
aug. 30. 
 
4414./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180558. 831‐837 lap. 
Schwarcz Andor izr. szegedi lakos internálása. Lásd mint a 4411./ sorszám 
alatt. 
 
4415./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180561. 839‐844 lap. 
Spitzer Béla izr. sütősegéd balatonfüredi lakos internálása, mert nem viselte a 
sárga csillagot. Majd internálásának megszüntetése, mert a sárvári kisegítő 
toloncház értesítése szerint 1944. júl. 4‐én németországi munkára, a német 
parancsnokságnak átadták.  
 
4416./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180564. 857‐862 lap. 
Székely László izr. balatonfüredi lakos internálása, majd megszüntetése 1944. 
júl. 4‐én németországi munkára a német katonai parancsnokság elszállította. 
Az irat dátuma 1944. júl. 18. 
 
4417./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180576. 901‐905 lap. 
Ullmann Olga izr. nagyváradi lakos internálása, mert nem viselte a sárga 
csillagot. 
 
4418./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180582. 932. lap. 
A vidéki főkapitánság levele a belügyminiszterhez a zsidó őrizetesek egyik 
internáló táborból a másikba való szállításukról és az internáló táborok 
férőhelyeiről. Az irat dátuma 1944. máj. 17. 
 
4419./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180601. 938‐942 lap. 
Weiszmann Adolf izr. napszámos nagyváradi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 21. 
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4420./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180602. 943‐947 lap. 
Weinfeld Zsigmond izr. békéscsabai lakos internálása. 
 
4421./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180672. 949‐950 lap. 
Fodor Ágnes izr. kecskeméti lakos kérelme szülei internálásának ügyében. Az 
irat dátuma 1944. máj. 25. 
 
4422./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180685. 954‐956 lap. 
Dr. Schulcz Lajos izr. kirendelt körorvos helyettes kéri a belügyminisztertől a 
sját és feleségének a nagybányai gyűjtőtáborból történő elbocsátását – az 
elintézés az aktán: az intézkedés helyes nincs lehetőség megváltoztatására. 
Az irat dátuma 1944. szept. 2. 
 
4423./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180702. 971‐973 lap. 
Brack Simon izr. kereskedő jászkarajenői lakos internálása. 
 
4424./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180704. 981‐984 lap. 
Blau Izsón ész. Deutsch Szeréna cukorkereskedő, budapesti lakos internálása. 
 
4425./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180712. 985‐988 lap. 
Blau Lilla izr. ovónő budapesti lakos internálása. 
 
4426./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180713. 989‐992 lap. 
Blau Izsó izr. kereskedő budapesti lakos internálása. 
 
4427./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180717. 994‐995 lap. 
Bodó István felekezetn kívüli, a Jehova Isten tanúi szekra tagja, gávai lakos 
internálása. 
 
4428./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180812. 1002‐1003 lap. 
Özv. Kun Edéné izr. jászberényi lakos textilkereskedő internálása. 
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4429./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3970. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180835. 1012‐1016 lap. 
Molnár Zoltán izr. drogista, budapesti lakos internálása. 
 
4430./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180862. 3‐5 lap. 
Rosenberg Sámuel izr. szobi lakos internálása. 
 
4431./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180864. 6‐18 lap. 
Róth Sándor izr. sátoraljaújhelyi lakos internálása, majd megszüntetése. Az 
irat dátuma 1944. jún. 27. 
 
4432./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180868. 27‐30 lap. 
Strasser Volmosné sz. Brück Elza izr. budapesti lakos internálása. 
 
4433./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180873. 31‐44 lap. 
Steiner Vilmos pápai lakos internálása, majd megszüntetése 1944. júl. 4‐én a 
sárvári kisegítő toloncházból a német katonai parancsnokság elszállította. Az 
irat dátuma 1944. szept. 22. 
 
4434./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180877. 49‐51 lap. 
Spigel Tibor győri lakos szabósegéd internálása, mert nem viselte a sárga 
csillagot. Internálásának megszüntetése 1944. júl. 4‐én az ország területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
4435./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180900. 80‐89 lap. 
Tóth Sándor r. k. cigány hajdúböszörményi lakos internálása. 
 
4436./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180959. 111‐114 lap. 
Weinberger Béla izr. élesdi lakos és Sándor Ferenc tinódi lakos internálása – 
zsidóvagyon elrejtése miatt. 
 
4437./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180961. 116‐121 lap. 
Weiner Rudolf izr. jászkarajenői lakos internálása, majd megszüntetése, mert 
elszállította a német hatóság. Az irat dátuma 1944. szept. 14. 
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4438./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐180963. 122. lap. 
Özv. Weiszberger Salamonné váci lakos internálásáról szóló kisérő levél. Az 
irat dátuma 1944. máj. 22. 
 
4439./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181040. 128‐131 lap. 
Póznik Imre csurgói lakos kérelmével kapcsolatos iratok, amely szerint zsidó 
feleségét 1944. ápr. 27‐én a barcsi gyűjtőtábárba és onnan május hó végén, a 
német hatóságok ismeretlen helyre szállították. 
 
4440./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181053. 150‐156 lap. 
Báron Ferenc izr. szentesi lakos, állástalan tisztviselő ref. alá helyezésének 
felfüggesztése. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
4441./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181087. 228‐230 lap. 
Deutsch Ferenc izr. bakonytamási lakos internálása. 
 
4442./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181095. 245‐252 lap. 
Frajnovics Ignác izr. győri lakos internálása, majd megszüntetése 1944. aug 4‐
én a német hatóság elszállította Az irat dátuma 1944. aug. 14. 
 
4443./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181103. 265‐267 lap. 
Fürszt Adolf izr. nagybakónaki lakos ref. alá helyezése. 
 
4444./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181108. 268‐270 lap. 
Grausz Sámuel izr. nemesszalóki lakos internálása. 
 
4445./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181114. 271‐272 lap. 
Götzl József izr. szentgotthárdi lakos internálása. 
 
4446./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181115. 273‐275 lap. 
Özv. Győri Lajosné sz. Szűcs Ilona izr. szegedi lakos ref. alá helyezése. 
 
4447./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

473

473

3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181131. 298‐300 lap. 
Horn József izr. alsógödi lakos internálása. 
 
4448./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181139. 313‐314 lap. 
József Béláné izr. bajmoki lakos internálásáról iratborító és kisérőlevél. 
 
4449./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181148. 347‐349 lap. 
Kahán Jakab izr. pápateszéri lakos, kereskedő internálása. 
 
4450./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181150. 352‐354 lap. 
Krausz Jenő izr. pápateszéri lakos internálása. 
 
4451./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181151. 355‐361 lap. 
Krausz István izr. szentesi lakos ref. alá helyezése. 
 
4452./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181158. 364‐371 lap. 
Dr. Kertész (Klein) Sámuel izr.ügyvéd szilágycsehi lakos internálása. 
 
4453./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181159. 372‐374 lap. 
Klein Jenő izr. felsőgödi lakos internálása. 
 
4454./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181164. 384‐386 lap. 
Kösztembaum Ödön izr. felsőgödi lakos internálása. 
 
4455./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181174. 419‐421 lap. 
Landau Gyula izr. felsőgödi lakos internálása. 
 
4456./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181186. 479‐483 lap. 
Lippai László r. k. nyíregyházi lakos szitás‐segéd internálása – zsidóvagyon 
elrejtése és zsidók Budapestre juttatása miatt. 
 
4457./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181210. 526‐539 lap. 
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Müller Samuné sz. Winkler Margit izr. vágsellyei lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. máj. 22. 
 
4458./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181213. 547‐549 lap. 
Nemsitz Sándor izr. ezüstművessegéd, budapesti lakos internálása, mert nem 
viselte a sárga csillagot. 
 
4459./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181214. 550‐558 lap. 
Neumann Mór izr. mosonmagyaróvári lakos internálása. 
 
4460./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181224. 577‐581 lap. 
Pásztor Sándorné sz. Grünfeld Ella izr. hódmezővásárhelyi lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetése. Az irat dátuma 1944. júl. 15. 
 
4461./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181226. 582‐586 lap. 
Pásztor sándor izr. kereskedő hódmezővásárhelyi lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mert a szegedi gyűjtőtáborba és onnan a német 
parancsnokság külföldre szállította. Az irat dátuma 1944. júl. 15. 
 
4462./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181229. 598‐605 lap. 
Papp Józsefné sz. Bucskó Jolán felekezeten kívüli lakos internálása. 
 
4463./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181232. 609‐612 lap. 
Perl Zoltánné sz. Blumanfeld Erzsébet izr. budapesti lakos internálása – az 
országban jogosulatlanul tartózkodó külhonosoknak szállást adott. 
 
4464./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181241. 634‐636 lap. 
Réhberger Mór Mihály izr. bakonytamási lakos internálása. 
 
4465./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181247. 645‐647 lap. 
Salamon menyhért izr. felsőgödi lakos internálása. 
 
4466./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181258. 655‐659 lap. 
Springer imre izr. kárpitos hódmezővásárhelyi lakos ref. alá helyezése. 
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4467./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181259. 661‐663 lap. 
Schmidek Mór izr. pápateszéri lakos internálása. 
 
4468./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181262. 696. lap. 
Sólyom (Singer) Andor internálásának felfüggesztése, katonai behívója miatt 
1944. máj. 24‐én, de a véghatározatot és a bahívót már nem tudták 
kézbesíteni az őrizetesnek, mert a sárvári kisegítő totloncházból a német 
katonai hatóságok időközben elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 9. 
 
4469./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944181278. 736‐738 lap. 
Szekeres (Krausz) Jenő izr. vaszari lakos internálása, mert nem viselte a sárga 
csillagot. 
 
4470./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181329. 764‐771 lap. 
Zinner Árpád izr. kecskeméti lakos internálása, majd megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. aug. 25. 
 
4471./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181391. 794‐799 lap. 
Banda Jakabné sz. Róth Teréz Szerén izr. budapesti lakos internálása. 
 
4472./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181396. 800‐804 lap. 
Braun Ignác izr. váci lakos internálása. 
 
4473./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181410. 812‐815 lap. 
Klein Elemérné sz. Büchler Margit izr. budapesti lakos internálása. 
 
4474./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181412. 816‐818 lap. 
Özv. Buxbaum (?) Lajosné sz. Buxbaum Janka izr. budapesti lakos internálása 
– jogtalanul itt tartózkodó külhonosnak szállást adott. 
 
4475./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181415. 819‐825 lap. 
Cseh Lipót izr. váci lakos internálása. 
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4476./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181417. 826‐830 lap. 
Czikk Hermanné sz. Ungár Róza izr. váci lakos internálása. 
 
4477./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181425. 851‐854 lap. 
Fenyő Elekné sz. Rosenberger Margit izr. budapest lakos internálása. 
 
4478./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181426. 855‐861 lap. 
Fischer Dávid izr. váci lakos internálása. 
 
4479./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181432. 864‐867 lap. 
Griesz László izr. budapesti lakos kereskedő internálása, Selymes József 
gyanúsítottól 10.000 pengőért keresztény származását igazoló, hamis 
keresztlevelet vásárolt. 
 
4480./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181434. 868‐871 lap. 
Groszman Éliás izr. kereskedő budapesti lakos internálása. 
 
4481./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181435. 872‐875 lap. 
Groszman Mária izr. budapesti lakos internálása. 
 
4482./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181441. 888‐899 lap. 
Heimlich Henrik izr. hajdúböszörményi lakos segédmetsző internálása, majd 
megszüntetése, mert 1944. júl. 4‐én ismeretlen helyre, munkára szállították. 
Az irat dátuma 1944. júl. 25. 
 
4483./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181445. 900‐903 lap. 
Jakabffy Sándorné sz. Stern Kornélia r. k. volt izr. budapesti lakos internálása, 
mert súlyosan károsította a honvéd kincstárt. 
 
4484./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3971. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181458. 922‐928 lap. 
Kohn Vilmos izr. váci lakos internálása, majd megszüntetése, mert 
Németországba elirányították. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
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4485./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐ 181489. 17‐19 lap. 
Rosenrauch Zoltán izr. szobafestősegéd budapesti lakos internálása, mert 
nem viselte a sárga csillagot. 
 
4486./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181490. 21‐24 lap. 
Róna László r. k. volt izr. autóüzem vezető, budapesti lakos internálása. 
 
4487./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181491. 25‐27 lap. 
Strausz László izr. budapesti lakos, gyáros internálása, keresztény származást 
igazoló okmányokat vásárolt pénzért. 
 
4488./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181492. 28‐31 lap. 
Sarkadi Sándor református volt izr. MÁV mozdonyvezető, budapesti lakos 
internálása. 
 
4489./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181493. 32‐35 lap. 
Salamon Hugó izr. budapesti lakos rabbi‐jelölt internálása, mert a sárga 
csillagot nem viselte. 
 
4490./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐181499. 41‐43 lap. 
Smilovits Lenke izr. gyári munkásnő, budapesti lakos internálása, mert a sárga 
csillagot nem viselte. 
 
4491./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182111. 183‐191 lap. 
Klein Mór izr. kereskedő, makói lakos internálása árdrágítás miatt. 
 
4492./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182156. 353‐358 lap. 
Özv. Deutsch Jánosné sz. Grünfeld Margit izr. magánzó szombathelyi lakos 
internálása, mert nem viselte a sárga csillagot. 
 
4493./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182158. 360‐371 lap. 
Dobó Jenő izr. kiskörösi lakos bőrkereskedő internálása. 
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4494./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182160. 380‐383 lap. 
Dudás József cigány budapesti lakos internálása. 
 
4495./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182164. 411‐415 lap. 
Engel Samu izr. kereskedő budapesti lakos internálása, mert a Szlovákiából úti 
okmányok nélkül érkezett Weisz Arnoldot lakásába befogadta. 
 
4496./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182174. 436‐439 lap. 
Fischl Ferenc izr. miskei lakos szatócs internálása. 
 
4497./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182175. 441‐444 lap. 
Dr. Fischer Dezső izr. ügyvéd gödöllői lakos ref. alá helyezése. 
 
4498./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182176. 446‐450 lap. 
Friedmann Sándor izr. kocsis, diósgyőri lakos internálása, majd ennek 
felfüggesztése munkaszolgálatának idejére. Az irat dátuma 1944. júl. 10. 
 
4499./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182178. 457‐461 lap. 
Özv. Fürszt Sámuelné sz. Ádler Regina izr.csantavéri lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
aug. 23. 
 
4500./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182183. 497‐505 lap. 
Gerő Blanka izr. kereskedő nagyszalontai lakos internálása, majd 
megszüntetésea sárvári toloncház értesítése szerint 1944. júl. 4‐én 
németországi munkára átadták. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
4501./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182184. 507‐515 lap. 
Gerő Valéria izr. nagyszalontai lakos internálása, lásd mint előbb. 
 
4502./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182190. 522‐529 lap. 
Glied Ferencné sz. Adler Paula izr. szabadkai lakos internálása. 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

479

479

4503./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182191. 531‐535 lap. 
Glied Endréné izr. csantavéri lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
német parancsnokság az ország területéről elszállította. Az irat dátuma 1944. 
aug 23. 
 
4504./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182192 537‐542 lap. 
Győrfi Ernő izr. 1905. ápr. óta r. k. biztosítási ügynök, szombathelyi lakos 
internálása, mert nem viselte a sárga csillagot. 
 
4505./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182193. 544‐549 lap. 
Goldstein Magda izr. putnoki lakos internálása, majd megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. aug. 16. 
 
4506./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182194. 551‐554 lap. 
Gross Sándor izr. munka nélküli dánszentmiklósi lakos internálása. 
 
4507./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182200. 575‐578 lap. 
Grünfeld Kornélia izr. könyvelő, szombathelyi lakos internálása, mert nem 
viselte a sárga csillagot. 
 
4508./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182201. 580‐590 lap. 
Grünhut Istvánné sz. Graumann Katalin izr. zalaegerszegi lakos ref. alá 
helyezése. 
 
4509./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182233. 594‐597 lap. 
Hajdu (Hirsl) Sándor izr. földműves dányi lakos internálása. 
 
4510./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182242. 614‐617 lap. 
Heller Zoltánné sz. Hirschl Julianna izr. valkói lakos internálása. 
 
4511./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182244. 619‐622 lap. 
Hirschl Árpádné sz. Polacsek Róza izr. valkói lakos internálása. 
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4512./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182245. 624‐629 lap. 
Holzer Dezső izr. kereskedő szombathelyi lakos internálása. 
 
4513./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182493. 660‐666 lap. 
A Magyarországi Zsidók Szövetsége Ideiglenes intéző Bizottságának levele a 
belügyminiszterhez, amelyben a feloszlatott zsidóegyesületek és szervezetek 
ingó és ingantlan vagyonának saját kezelésükbe vételét kérik. Az irat dátuma 
1944. jún. 9. 
 
4514./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182587. 679‐683 lap. 
Braun Árpádné sz. Lővenstein Aranka izr. nagytétényi lakos internálása, sárga 
csillag nem viselése miatt kirótt pénzbüntetés kifizetése után. 
 
4515./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182653. 686‐687 lap. 
Haraszthy Kálmán debreceni lakos internálása, mert Zelmanovics Sándor 
feleségét és leányát (izr.‐k) a szlovák határon átsegítette. Az irat dátuma 
1944. máj. 3. 
 
4516./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182918. 688‐690 lap. 
Ábrahám József izr. kolozsvári lakos rendőrhatósági felügyeletének 
megszüntetése, mert az ország területét elhagyta. Az irat dátuma 1944. jún. 
29. 
 
4517./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐182941. 691‐691/a,b lap. 
Köves Kolozs r. k. budapesti lakos kérelme internálásának megszüntetése 
érdekében, amelyet zsidó bujtatásáért kapott. 
 
4518./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183002. 697‐701 lap. 
Blau Júlia izr. pilisvörösvári lakos internálása. 
 
4519./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183004. 703‐704 lap. 
Blau Henrik zalaegerszegi lakos, horvát állampolgár internálása, majd 
megszüntetése 1944. júl. 4‐én a sárvári kisegítő toloncház vezetője átadta a 
német katonai parancsnokságnak. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
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4520./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183005. 705‐708 lap. 
Blau Henrikné sz. Dreisiger Malvin lásd, mint előbb. 
 
4521./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183007. 718‐725 lap. 
Braun Sándor izr. szobafesző mester, székesfehérvári lakos internálása, 
vagyonának elfejtése miatt. 
 
4522./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183012. 732‐735 lap. 
Bedő Károly izr. vállalati alkalmazott, budapesti lakos internálása, mert 
megrögzött gonosztevő, 18 év 6 hónaot töltött börtönben. 
 
4523./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183016. 748‐750 lap. 
Berkovics Ignác izr. földműves tiszabökényi lakos ref. alá helyezése, ennek 
fenntartása tárgytalanná vált, mert a nagyszőllösi gettóba szállították. Az irat 
dátuma 1944. máj. 15. 
 
4524./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183017. 752‐753 lap. 
Berger József izr. ócskavaskereskedő, aszódi lakos internálása, majd 
megszüntetése a sárvári kisegítő toloncház átadta 1944. máj. 19‐én a német 
katonaságnak. Az irat dátuma 1944. aug. 6. 
 
4525./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183019. 755‐760 lap. 
Berger Józsefné sz. Freund Mária izr. magánzó hódmezővásárhelyi lakos ref. 
alá helyezése, mert a megkülönböztető jelzést nem viselte. 
 
4526./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183032. 779‐782 lap. 
Deák Miklós nagyszőllösi lakos levele a belügyminiszterhez, édesanyja 
internéásának megszüntetése ügyében, aki Rosner Irén izr.‐tól 
aranyékszereket vett át megőrzésre. 
 
4527. Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183034. 789‐794 lap. 
Dr. Demeter Géza izr. orvos pelsőci lakos internálása. 
 
4528./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183044. 810‐813 lap. 
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Erdős Zsigmond izr. kereskedő, budapesti lakos internálás árdrágítás miatt. 
 
4529./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183057. 827‐830 lap. 
Frimm Róza izr. foglalkozás nélküli bakonykoppányi lakos internálása. 
 
4530./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183058. 832‐839 lap. 
Frieder Majerné sz. Gelbstein Fáni izr. sátoraljaújhelyi lakos internálása, mert 
nem viselte a sárga csillagot. 
 
4531./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183060. 848‐858 lap. 
Fürst Samuné sz. Denkstein Margit izr. szentendrei lakos internálása, mert 
nem viselte a megkülönböztető jelzést. Internálásának megszüntetése, mert 
a sárvári kisegítő toloncház a német katonaságnak nénetországi munkára 
átadta. Az irat dátuma 1944. szept. 18. 
 
4532./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183061. 859‐875 lap. 
Fürst Samu izr. szentendrei lakos internálása, mert nem viselte a 
megkülönböztető jelzést. 
 
4533./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183077. 904‐907 lap. 
Goldstein ármin izr. váci lakos internálása. 
 
4534./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183078. 908‐910 lap. 
Özv. Gottlieb Mórné sz. Wolf Hani izr. tiszapéterfalvi lakos ref. alá helyezése – 
tágytalanná vált, mert a nagyszőllösi gettóba beszállították. Az irat dátuma 
1944. máj. 15. 
 
4535./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183101. 942‐953 lap. 
Herskovits József izr. cipészmester hajdúböszörményi lakos internálása, majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. júl. 25. 
 
4536./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183102. 955‐960 lap. 
Herskovits Józsefné sz. Wolhberg Ilona izr. hadúszoboszlói lakos zsidó 
tárgyakat vont el a bejelentés alól, ezért ref. alá helyezték. 1944. máj. 27‐én 
gettóba köteles költözni az irat dátuma 1944. máj. 26. 
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4537./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183103. 962‐968 lap. 
Hermann Sámuel izr. gazdálkodó kémeri lakos internálása. 
 
4538./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183104. 970‐982 lap. 
Hirsch Henrik izr. kereskedő szobránci lakos ref. alá helyezése. 
 
4539./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183111. 1011‐1012 lap. 
Ilkovics Mórné sátoraljaújhelyi lakos internálása, majd törlése. Az irat dátuma 
1944. aug. 15. 
 
4540./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183112. 1013‐1017 lap. 
Ilkovics Mór sátoraljaújhelyi lakos internálása. 
 
4541./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183123. 1034‐1035 lap. 
Dr. Katona (Kohn) Henrik izr. aszódi lakos internálása, mert a kommün alatt 
vádbiztos volt. 
 
4542./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183124. 1038‐1043 lap. 
Kalmár Sándor izr. volt hentes és mészáros turai lakos internálása, 
alégvédelmi elsőtétítés idején, kamrájából a villanyfény szabadon világított az 
udvarra. 
 
4543./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183148. 1078‐1081 lap. 
Kőnigsberg Artur izr. órássegéd füleki lakos, börtönbűntetésének kitöktése 
uni internálása. 
 
4544./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183152. 1083‐1085 lap. 
Kolompár István Milus cigány, bocföldi lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése. 
 
4545./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183156. 1092‐1097 lap. 
Kovács Ernőné sz. Schlesinger Sarolta izr. hajdúszoboszlói lakos ref. alá 
helyezése – vagyontárgyakat vont el a bejelentés és zár alá vétel alól. 
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4546./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183161. 1107‐1110 lap. 
Láazló István izr. budaoesti lakos internálása. 
 
4547./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183164. 1117‐1132 lap. 
Leiteszdorfer Sándor izr. volt kereskedelmi tanácsos turai lakos internálása. 
 
4548./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183165. 1134‐1137 lap. 
Lébi (Hilbert) Hillel izr. földműves tiszabökényi lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mert a nagyszőllösi gettóba beszálították. Az irat dátuma 
1944. máj. 15. 
 
4549./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944183166. 1139‐1142 lap. 
Lengyel Józsefné sz. Kakabovits Fanni izr. napszámos budapesti lakos 
internálása, mert nem viselte a sárga csillagot. 
 
4550./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183170. 1147‐1151 lap. 
Lőwi Ede izr. kereskedő aszódi lakos internálása, majd megszüntetése a 
német hatóságok ismetelen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. szept 22. 
 
4551./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183184. 1168‐1170 lap. 
Dr. Messr Izsó külhonos kecskeméti lakos internálása – 1944. júl. 4‐én 
Sárváron átadták a német hatóságoknak Az irat dátuma 1944. júl. 14. 
 
4552./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183185. 1173‐1174 lap. 
Dr. Messer Izsóné sz. Vajda Rózsa lásd, mint fent. 
 
4553./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183191. 1184‐1187 lap. 
Neuwelt Zsuzsanna izr. székesfehérvári lakos ref. alá helyezése, mert nem 
viselte a megkülönböztető zsidó jelzést. 
 
4554./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183192. 1189‐1197 lap. 
Ney Jenő izr székesfehérvári lakos kereskedő internálása. 
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4555./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183195. 1199‐1204 lap. 
Ohrenstein Józsefné sz. Schiffmann hedvig izr. hajdúszonboszlói lakos ref. alá 
helyezése. 
 
4556./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183213. 1247‐1254 lap. 
Reich Miksa izr. kereskedő sátoraljaújhelyi lakos internálása vagyonmentés 
miatt. 
 
4557./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3972. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183220. 1256‐1261 lap. 
Stresser Sománé sz. Kardos (Kohn) Róza izr. varrónő kiskunfélegyházi lakos 
közellátási vétségért pénzbüntetést kapott – internálták. 
 
4558./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183234. 47‐55 lap. 
Szántó Árpád izr. székesfehérvári lakos internálása, majd megszüntetése a 
német katonai parancsnokság elszállította Az irat dátuma 1944. júl. 25. 
 
4559./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183245. 64‐69 lap. 
Székely Aba izr. zilahi lakos ny. főjegyző ref. alá helyezésének megszüntetése. 
Az irat dátuma 1944. jún. 22. 
 
4560./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183259. 106‐111 lap. 
Toffler István r. k. volt izr. bérautó fuvarozó, hódmezővásárhelyi lakos ref. alá 
helyezésének felfüggesztése. Az irat dátuma 1944. júl. 31. 
 
4561./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183266. 147‐155 lap. 
Váradi Imre izr. székesfehérvári lakos internálása, majd megszüntetése a 
német katonaság ismeretlen helyre szállította. Az irat dátuma 1944. júl. 25. 
 
4562./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183272. 163‐165 lap. 
Lengyetóti járás főszolgabírójának jelentése a zsidófajuakat megkülönböztető 
jelvény viselésének ellenőrzéséről. Az irat dátuma 1944. máj. 31. 
 
4563./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183291. 181‐198 lap. 
Waldmann Samu izr. volt kereskedő aszódi lakos internálása. 
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4564./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183294. 199‐204 lap. 
Wéber Györgyné sz. Klein Ilona izr. ref. alá helyezésének megszüntetése a 
német parancsnokság az ország területéről elszállította. Az irat dátuma 1944. 
szept. 12. 
 
4565./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183296. 205‐208 lap. 
Weisz Sándor izr. homokbödöbei lakos internálása. 
 
4566./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183505. 230‐236 lap. 
Özv. Stern Sámuelné sz. Slamovics Sári izr. kutkafalvi lakos ref. alá helyezése, 
mert iparigazolvány nélkül textilneműt árult. 
 
4567./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183506. 237‐242 lap. 
Stern Béla izr. földműves paszikai lskos ref. alá helyezése, mert a szénát a 
hatósági árnál drágábban adta el. 
 
4568./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183509. 249‐251 lap. 
Simon Sámuel izr. turai lakos internálása – a nagyszőllösu gettóba szállították. 
Az irat dátuma 1944. máj. 30. 
 
4569./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183511. 252‐257 lap. 
Schönfeld Mórné sz. Goldschild Ella izr. békéscsabai lakos internálása. 
 
4570./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183512. 258‐263 lap. 
Steinberger Rózsi izr. hársfalvi lakos ref. alá helyezése, mert iparengedély 
nélkül ruhaneműt árult. Internálásának megszüntetése, mert a munkácsi 
gyűjtőtáborból elszállíttatott. Az irat dátuma 1944. máj. 26. 
 
4571./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183517. 264‐266 lap. 
Tréger ignác izr. napszámos kisgércei lakos internálása – a nagyszőllösi 
gettóba szállították. Az irat dátuma 1944. máj. 30. 
 
4572./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183521. 273‐279 lap. 
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Verebi László református asztalosmester, nagyváradi lakos internálása 
zsidóvagyon elrejtése miatt. 
 
4573./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183524. 280‐293 lap. 
Wax Dávid izr. cipész besztercei lakos internálása, kommunista mozgalomban 
való részvétele miatt. 
 
4574./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183525. 294‐297 lap. 
Weil Áronné sz Izráel Léni izr. furtaterebesi lakos internálása. 
 
4575./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183526. 298‐301 lap. 
Weinstock Mór. Izr. napszámos kökényesdi lakos internálása. 
 
4576./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183528. 302‐316 lap. 
Weinberger Ödön izr. ügynök nagyváradi lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mert a nagyváradi gettóban került, „ahol védőőrizet alatt 
áll”. Az irat dátuma 1944. máj. 30. 
 
4577./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183543. 318‐322 lap. 
Dudás Mária Gizella cigány, lakása nincs internálásának felülvizsgálata. 
 
4578./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183557. 323‐327 lap. 
Ackermann Móricné sz. Szolovics Frida izr. bezői lakos internálása, majd 
megszüntetése az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 
1.  
 
4579./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183598. 377‐382 lap. 
Friedmann Sámuel izr. felsőábrányi lakos internálása – a sárvári kisegítő 
toloncház 1944. máj. 29(?)‐én a német hatóságoknak németországi munkára 
átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 18. 
 
4580./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183606. 401‐405 lap. 
Gescheit Gyula izr. feledi lakos ref. alá helyezése. 
 
4581./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183607. 406‐434 lap. 
Gróf Dezső izr. nagykörösi lakos, gazdálkodó internálása. 
 
4582./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183634. 488‐502 lap. 
Klein Leó izr. malomtulajdonos, bezői lakos ref. alá helyezése. 
 
4583./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183635. 503‐516 lap. 
Klein Henrik izr. valkajai lakos internálása. 
 
4584./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183636. 517‐524 lap. 
Klein Izraelné sz. Rosenstein Rózsi izr. sátoraljaújhelyi lakos internálása. 
 
4585./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183637. 525‐531 lap. 
Kleinmann Mór izr. felsőábrányi lakos internálása. 
 
4586./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183641. 532‐555 lap. 
Kiss gyula és társai: Grünfeld Herman, Katona Józsefné, Szennyesi Józsefné 
internálása – zsidóvagyon elrejtése miatt. 
 
4587./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183662. 587‐598 lap. 
Lunczer Ferdinánd izr. kereskedő magyarkimlei lakos internálása vagyona 
elrejtése miatt. 
 
4588./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183666. 599‐608 lap. 
Mandel Márkusz izr. füldműves kistopolyai lakos ref. alá helyezése. Az ország 
reületéről elszállították, az irat dátuma 1944. jún. 1. 
 
4589./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183683. 610‐611 lap. 
Pápa Frida izr. lévai lakos internálása. 
 
4590./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183708. 616‐625 lap. 
Sebők jenő izr. nyomdász kunszentmártoni lakos internálása. 
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4591./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183709. 626‐627 lap. 
Svéd László izr. tibolddaróci lakos internálása, majd megszüntetése 1944. 
máj. 19‐én a német hatóságoknak átadták a sárvári kisegítő toloncházból. Az 
irat dátuma 1944. aug. 11. 
 
4592./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183728. 639‐646 lap. 
Sztojka Józsefné sz. Farkas Erzsébet cigány internálása, majd megszüntetése, 
mert szabadon bocsátották. 
 
4593./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183737. 662. lap. 
A vidéki főkapitány jelentése a belügyminiszternek a toloncházakban 
őrizetben tartott zsidó orvosok, állatorvosok, gyógyszerészek, diplomás 
mérnökök kimutatásáról. A mellékletek, a kimutások hiányoznak csak a 
jelentés kisérőlevele található meg ezen szám alatt. Az irat dátuma 1944. jún. 
9. 
 
4594./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183744. 705‐714 lap. 
Varga (Weinberger) Ferenc izr. zalaegerszegi lakos internálása, majd 
megszüntetése 1944. júl. 4‐én a sárvári kisegítő toloncház átadta a német 
katonai parancsnokságnak. 
 
4595./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183752. 723‐730 lap. 
Weiszberger Menyhért izr. cipész kölcsényi lakos internálása, majd 
megszüntetése a munkácsi gyűjtőtáborból ismeretelen helyre szállították. Az 
irat dátuma 1944. máj. 30. 
 
4596./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183808. 777‐781 lap. 
Bauer Géza György izr. mészáros budapesti lakos internálása. 
 
4597./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183823. 812‐817 lap. 
Blumberger Sándor izr. galvácsi lakos internálása. 
 
4598./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183840. 858‐862 lap. 
Deutsch József izr. tamási lakos internálása. 
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4599./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183844. 863‐869 lap. 
Deutsch Róbert izr. nagyváradi lakos internálása, majd megszüntetése a 
német parancsnokság az ország területéről elszállította. Az irat dátuma 1944. 
aug. 30. 
 
4600./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183853. 902‐903 lap. 
A honvédelmi miniszter levele a belügyminiszterhez dr. Friedfeld Herzen 
lengyel orvos főhadnagy és társai internálásból való kiszabadítása ügyében Az 
irat dátuma 1944. jún. 5. 
 
4601./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183873. 913‐918 lap. 
Havas Lászlóné sz. Grünwald Irén izr. békési lakos internálása, 1944. júl. 4‐én 
a sárvári toloncház átadta a német hatóságoknak németországi munkára. Az 
irat dátuma 1944. júl 28. 
 
4602./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183875. 919‐922 lap. 
Dr. Heinrich Emil izr. tószegi lakos internálása, majd megszüntetése a sárvári 
internáló táborból ismeretlen helyre szállították a német hatóságok. Az irat 
dátuma 1944. szept. 14. 
 
4603./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183876. 923‐928 lap. 
Dr. Heinrich Emilné sz. dr. Goldberger Róza izr. tószegi lakos internálása, mert 
engedély nélkül utazott Tószegről Szolnokra. 
 
4604./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3973. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183899. 973‐977 lap. 
Dr. Keppich Frigyes izr. ügyvéd gyulai lakos ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése, mert külföldre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 22. 
 
4605./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183924. 9‐14 lap. 
Lebovits Ernő izr. vendéglős gyulai lakos ref. alá helyezése, majd 
felfüggesztése katonai szolgálata idejére. 1944. jún.(?) 6‐án Gyuláról a 
zsidókat elszállították, Lebovits akkor ismeretlen helyen katonai 
munkaszolgálatot teljesített. Az irat dátuma 1944. aug. 3. 
 
4606./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐183962. 70‐73 lap. 
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Piló János (Krizsán) cigány internálásának felfüggesztése. 
 
4607./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184044. 197‐199 lap. 
Weiszberger Ármin izr. kunhegyesi lakos internálása. 
 
4608./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184045. 200‐203 lap. 
Weisz Zoltán izr. fuvaros Érd‐parkvárosi lakos internálása, mert adófizetési 
kötelezettségének nem tett eleget. 
 
4609./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184046. 204‐208 lap. 
Özv. Weisz Adolfné sz. Heller Teréz izr. tamási lakos internálása, majd 
megszüntetése a német parancsnokság az ország területéről elszállította. Az 
irat dátuma 194. okt. 22. 
 
4610./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184062. 220‐221 lap. 
A Magyaroszági Zsidók Szövetsége Ideiglenes Intéző Bizottságának kérelme a 
belügyminiszterhez a 16 éves Buday‐Goldberger Bertoldnak az internálásból 
való elengedése érdekében. Az irat dátuma 1944. jún. 9. 
 
4611./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184066. 222‐224 lap. 
Ocskay Erzsébet r. k. tápszerüzem tulajdonos ref. alá helyezése, mert a 
gyűjtőtáborba szállítandó Stern Arnold 18 hónapos izr. gyermek elrejtésében 
része volt. 
 
4612./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184067. 225‐229 lap. 
Dr. Vajda Jenő izr. bőrgyógyász és urológus szakorvos, budapesti lakos 
intrenálási ügye. 
 
4613./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184085. 234‐236 lap. 
Barth István izr. bőrdíszműves tanonc, budapesti lakos internálása, mert nem 
viselte a sárga csillagot. 
 
4614./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184105. 284‐288 lap. 
Bloch László izr. festősegéd, szombathelyi lakos nem viselte a 
megkülönböztető jelzést, ezért internálták. Internálását megszüntették 1944. 
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júl. 4‐én az internáló táborból a német közbiztonsági szervek külországi 
munkára elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 18. 
 
4615./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184113. 308‐316 lap. 
Dragodán Gyula izr. cipőgyáros mohácsi lakos internálása. 
 
4616./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184129. 364‐367 lap. 
Fried Sándorné sz. Róth Margit izr. devecseri lakos internálása, majd ennek 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. szept. 28. 
 
4617./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184130. 368‐370 lap. 
Fried Sándor izr. gyógyszerészsegéd devecseri lakos internálása, mert 
kereszténytől szerzett anyakönyvi kivonatokat szerzett és állandó lakhelyéről 
szökni akart. 
 
4618./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184140. 403‐407 lap. 
Gerber József izr. és Mózner Ervin izr. fiatalkorú szlovák állampolgárok 
internálása. 
 
4619./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184155. 462‐465 lap. 
Horvát Erzsébet cigány‐zenész guszonai lakos internálása, szerencsejáték 
rendszeres űzése miatt. 
 
4620./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184172. 492‐501 lap. 
Kéki Antalné sz. Gönczi Zsófia felekez nélküli hajdúnánási lakos internálása, 
majd merszüntetése szabadon bocsátása. Az irat dátuma 1944. máj. 21. 
 
4621./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184176. 502‐508 lap. 
Kiss József felekez nlküli marosvásárhelyi lakos ref. alá helyezése, tiltott 
szektában való részvétele miatt. 
 
4622./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184179. 513‐523 lap. 
Kolompár Imre, Kolompár Ferenc, Kolompár Jolán és Kolompár Zsófia 
cigányok, bocföldei lakosok internálása. 
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4623./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184184. 532‐553 lap. 
Kornis Antalné sz Berend Éva izr. csongrádi lakos, hadigondozott c. főhadnagy 
lányaként nem viselte a sárga csillagot, ezért internálták, majd fellebbezése 
kapcsán elengedték. 
 
4624./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184164. 573‐579 lap. 
Magyar Magdolna á. evg. volt izr. kávéházi énekesnő, sepszszentgyörgyi lakos 
internálása, mert nem viselte a sárga csillagot. 
 
4625./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184205. 597‐603 lap. 
Özv. Neumann Mórné sz. Goldbaum Nelli izr. órás‐ékszerész 
sepsiszentgyörgyi lakos internálása, mert lezárt üzletéből egy ébresztő órát 
saját részére kicsempészett. 1944. jún. 4‐én a sárvári kisegítő toloncházból a 
német parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. júl. 21. 
 
4626./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184220. 651‐653 lap. 
Piló János cigány diószegi lakos internálása. 
 
4627./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184248. 720‐725 lap. 
Szévi Istvánné sz. Döme Eszter felekezet nélküli ref. alá helyezése. 
 
4628./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184268. 760. lap. 
A vidéki Főkapitány levele a belügyminiszterhez: az ország területéről 
eltávolított internált és ref. alá helyezett zsidók ügyében, benne arról, hogy 
Máramarosszigetről az összes zsidót 1944. máj. 20‐ig eltávolították és 
ismeretlen helyre, állítólag Kassán át Németországba szállították. At irat 
dátuma 1944. jún. 7. 
 
4629./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184527. 803‐811 lap. 
Rosinger Lajos izr. pápai lakos internálása, majd megszüntetése 1944. máj. 
19‐én a sárvári kisegítő toloncházból a német katonai parancsnokság 
elszállította. Az irat dátuma 1944. aug. 8. 
 
4630./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184534. 817‐821 lap. 
Szélig László izr. nagyváradi lakos internálsa, majd megszüntetése elszállította 
a német parancsnokság az ország területéről. Az irat dátuma 1944. aug. 28. 
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4631./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184536. 822‐829 lap. 
Szilassy Kálmán református nagyváradi lakost zsidóvagyon elrejtése miatt 
internálták. 
 
4632./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184537. 830‐832 lap. 
Szokol Róbert r. k. nagyváradi lakos internálás zsidóvagyon elrejtése miatt. 
 
4633./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184550. 857‐865 lap. 
Vajnági Mihályné sz. Alexinec Ilona g. keleti újbárdi lakos internálása, ref. alá 
helyezése, mert zsidóvagyont rejtett el. 
 
4634./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184551. 866‐870 lap. 
Vanca Pál r. k. gyümölcskereskedő újbárdi lakos internálása, mert zsidók 
tulajdonát képező tárgyakat rejtett el. 
 
4635./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184555. 876‐885 lap. 
Wohl László izr. sátoraljaújhelyi lakos internálása, majd megszüntetése a 
német hatóságok az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
aug. 11. 
 
4636./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184575. 891‐899 lap 
Singer Samu izr. pápai lakos internálása. 
 
4637./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184576. 900‐908 lap. 
Schossberger Aladár izr. pápai lakos internálása. 
 
4638./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184578. 909‐916 lap. 
Sömjén Jolán izr. pápai lakos internálása, majd megszüntetése 1944. júl. 4‐én 
a sárvári toloncházból a német katonai parancsnokság elszállította. Az irat 
dátuma 1944. júl. 19. 
 
4639./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184579. 917‐925 lap. 
Sömjén malvin izr. pápai lakos internálása. 
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4640./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184580. 926‐931 lap. 
Sömjén Rózsi izr. pápai lakos internálása. 
 
4641./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek 
3974. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐184581. 932‐937 lap. 
Schulhof Katalin izr. sártoraljaújhelyi lakos internálása. 
 
4642./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184607. 1‐6 lap. 
Dr. Bruck Mátyás izr. szabadkai lakos vegyészmérnök internálása. 
 
4643./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184616. 8‐9 lap. 
Dr. Fettmann Márton izr. foglalkozás nélküli, hódmezővásárhelyi lakos 
internálásának felfüggesztése munkaszolgálata idejére. Az irat dátuma 1944. 
jún. 10. 
 
4644./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184622. 41/a‐43 lap. 
Hartmann Mihály izr. hírlapíró, szegedi lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert munkateljesítés végett külföldre távozott a garanyi 
kisegítő toloncház parancsnokának értesítése szerint. 
 
4645./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184628. 46‐49 lap. 
Hermann Frida izr. bicskei lakos, szlovák állampolgár internálása. 
 
4646./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184631. 55‐59 lap. 
Kahán Henrikné sz. Liebermann Margit izr. kiolozsvári lakos ref. alá helyezése, 
majd megszüntetése, mert a különleges közigazgatási intézkedések 
következtében az ország területét elhagyta. Az irat dátuma 1944. jún. 29. 
 
4647./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184634. 63‐70 lap. 
Kálmán Sándorné sz. Reich Erzsébet izr. szabadkai lakos internálása, mert 
zsidó voltának tagadása mellett Budapestre, onnan Bajára utazott és 
kereszténynek adta ki magát. Internálásának megszüntetése, mert az ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 14. 
 
4648./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184635. 71‐78 lap. 
Kálmán Zsizsanna izr. szabadkai lakos internálása, lásd, mint előbb. 
 
4649./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184637. 79‐83 lap. 
Dr. Kemény József volt izr. kikeresztelkedett reform., sződi lakos internálása. 
 
4650./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184638. 85‐87 lap. 
Kerpel Johanna izr. paksi lakos ref. alá helyezése. 
 
4651./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184658. 114‐119 lap. 
Nagy Barna róm. kat. rimaszombati lakos internálása, mert zsidófajú egyének 
Szlovákiába való csempészésével üzletszerűen foglalkozott. 
 
4652./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184661. 126‐144 lap. 
Nóth Dezső izr. napszámos békéscsabai lakos internálása, majd ref. alá 
helyezésének megszüntetése. Az irat dátuma 1943. nov. 29. 
 
4653./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184677. 150‐152 lap. 
Révész János izr. elektrotechnikus tanuló, miskolci lakos internálását nem 
lehetett foganatosítani, mert 1944. jún. 7‐én a miskolci járás sorozó 
bizottsága, kisegítő munkaszolgálatra besorozta. Az irat dátuma 1944. jún. 
14. 
 
4654./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184683. 157‐158 lap. 
Schwartz Ferenc izr. cipészsegéd, békéscsabai lakos ref. alá helyezésének 
felfüggesztése munkaszolgálatának időtartamára. Az irat dátuma 1944. jún. 
10. 
 
4655./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184709. 200‐202 lap. 
Goldmann István izr. tószegi lakos internálása, majd megszüntetése a német 
hatóságok ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. szept. 14. 
 
4656./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184740. 207‐208 lap. 
A Miskolci Selyemgyár Mészáros Béla és tsai cég kérelme, a Rökk Szilárd utcai 
internáló táborba hurcolt Latzkó Herman cégvezetőtől lefoglalt 13000 pengőt 
kaphassák vissza, mert az a cég tulajdona.  
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4657./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184777. 237‐239 lap. 
Dicker Andorné sz. Zovas(?) Amália izr. cipőkereskedő, sátoraljaújhelyi lakos 
internálása, vagyona mentése miatt. 
 
4658./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184779. 240‐243 lap. 
Dukesz Márta izr. fonyódi lakos internálása, mert nem viselte a sárga 
csillagot. 
 
4659./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184789. 252‐260 lap. 
Forgács Józse cigány napszámos, zalaegerszegi lakos internálása. 
 
4660./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184792. 262‐263 lap. 
Fürst Lajos izr. nagykónyi lakos internálása. 
 
4661./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184814. 300‐303 lap. 
Hacker Magda izr. szombethelyi lakos internálása vagyona mentése miatt. 
 
4662./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184826. 315‐325 lap. 
Inber Éliásné sz. Ingber Rezsi izr. internálása, mert bűnvádi eljárás alatt állott 
4 Lengyelországból, Szlovákián át Magyarországra szökött zsidónak, haszon 
ellenében szállást adott – 1943. jún. 10‐én. 
 
4663./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184930. 400‐411 lap. 
Schechter Edit izr. budapesti lakos internálása, mert megkülönbőztető jelzés 
nélkül vonatra ült és keresztény anyakönyvi kivonatot mutatott fel. 
 
4664./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184935. 417‐421 lap. 
Süveges Miklósné sz. Reiner Sarolta izr. ref. alá helyezése. 
 
4665./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184964. 473‐475 lap. 
Vértes Ernő izr. tamási lakos internálása. 
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4666./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184971. 486‐488 lap. 
Zsolczer Józsefné sz. Prázsmári Gabriella ág. ev. magánzó, tanári oklevéllel, 
kassai lakos ref. alá helyezése – zsidóvagyon elrejtésének gyanúja miatt. 
 
4667./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184975. 489‐512 lap. 
Steinitz István izr. kereskedő, csáktornyai lakos internálása. 
 
4668./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐184996. 534‐538 lap. 
Auslender Ilona izr. bakassagyarmati lakos, kéjnő internálása – a gettó 
területét engedély nélkül elhagyta 1944. máj. 29‐én. 
 
4669./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐185028. 550‐553 lap. 
Fogarasi (Fischer) Zsigmond az I. világháborúban tényleges, frontszolgálatot 
teljesítő katonatiszt, 1936‐ban izr. vallásról áttért róm. kat. internálása, majd 
az internálásból házastársának őskeresztény származásának igazolás után 
elbocsátották. Az irat dátuma 1944. júl. 21. 
 
4670./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐185074. 587‐590 lap. 
Lunczer Julianna izr. magyarkimlei lakos internálása. 
 
4671./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐185084. 605‐607 lap. 
Kopfstein Gábor izr. érettségizett tímársegéd, szombathelyi lakos internálása, 
mert cionísta gyanús. 
 
4672./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐185089. 625‐627 lap. 
Mannheimer Mór Manfréd szlovák állampolgár, balassagyarmati lakos 
internálása, majd megszüntetése a sárvári kisegítő toloncház értesítése 
szerint a német katonai parancsnokság, németországi munkára vette át. Az 
irat dátuma 1944. júl. 24. 
 
4673./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐185093. 631‐632 lap. 
Moskovits Józsefné és társai: Czop Lróné, Taschlitzky Salamonné Kormos 
Andor izr.‐k elleni feljelentés kivizsgálásáról jelentés. 
 
4674./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐185118. 724‐727 lap. 
Reismann Náthán, Krausz Sándorné sz. Reismann Irén izr.‐k szentgotthárdi 
lakosok internálása, vagyonrejtés miatt. 
 
4675./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐185122. 728‐735 lap. 
Rosner Jakab izr. röföskereskedő, szabadkai lakos internálása. 
 
4676./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐185124. 740. lap. 
Iratborító: Rosenberg Dávid szlovák állampolgár, balassagyarmati lakos 
internálásáról. 
 
4677./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐185138. 750‐751 lap. 
Özv. Spitz Antalné volt sárospataki lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mert az ország területéről eltávolítattatott. Az irat dátuma 
1944. jún. 17. 
 
4678./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐185146. 780‐786 lap. 
Szennyesi Józsefné sz. Fehér Eszter reform. Hajdúszoboszlói lakos internálása, 
mert Grünfeld Herman izr. vagyontárgyainak egyrészét elrejtette. Az irat 
dátuma 1944. máj. 25. 
 
4679./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐185163. 839‐845 lap. 
Weiszberger Sándor izr. Újvidéki lakos internálása, mert Újvidékről 
Szabadkára jött és ott bejelentés nélkül tartózkodott. 
 
4680./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐185167. 846‐870 lap. 
Zinner Kálmán izr. baromfikereskedő, békéscsabai lakos internálása. 
 
4681./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐185244. 959‐963 lap. 
Özv. Kallus Lajosné sz Kallus Mária izr. ref. alá helyezése, mert textilanyagok 
váésárlásával iparengedély nélkül foglalkozott. 
 
4682./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐185269. 983‐989 lap. 
Özv. Pollák Lajosné sz. Weisz Róza izr. szabadkai lakos internálása, majd 
megszüntetése ‐ ország területéről elszállítattatott. Az irat dátuma 1944. júl. 
14. 
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4683./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐990‐996 lap. 
Ráduly Sándor szombatista, krasznai lakos internálása, mert Lőbli Lázár 
izr.fiának nevén szereplő 2 db marhát, mint zsidó vagyont nem jelentette be. 
 
4684./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3975. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel 1944‐185285. 1002‐1016 lap. 
Szántó (Singer) Jenő izr. székesfehérvári lakos 50 %‐os hadirokkant 
internálása. 
 
4685./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185298. 14‐44 lap. 
Winkler Sándor izr. alkalmi munkás, szenci lakos internálása. 
 
4686./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185522. 55‐63 lap. 
Bodánszky Zoltán izr. fakereskedő pápai lakos internálása, majd 
megszüntetése a sárvári toloncház 1944. júl. 4‐én a német katonai 
parancsnokságnak átadta. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
4687./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185539. 86‐94 lap. 
Fischer lipót Pál izr. pápai lakos, kereskedő internálása, majd megszüntetése 
– lásd, mint fent. 
 
4688./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185548. 107‐116 lap. 
Goldstein gyula izr. pápai lakos internálása, majd megszüntetése – lásd, mint 
fent. 
 
4689./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185558. 135‐142 lap. 
Herics Miklós felekezeten kivüli, volt bányász, szentmihálykörtvélyesi lakos 
ref. alá helyezésének megszüntetése, mert kifogástalan magatartást 
tanusított. Az irat dátuma 1944. jún. 17. 
 
4690./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185559. 143‐152 lap. 
Heimler Rózsi izr. pápai lakos internálása, majd megszüntetése, mert a sárvári 
toloncház 1944. szept. 4‐én az ország területéről való elszállítás végett a 
német katonai parancsnokságnak átadta. Az irat dátum,a 1944. szept. 14. 
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4691./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185561. 156‐163 lap. 
Hoffmann Béla izr. pápai lakos internálása, majd megszüntetése, mert a 
sárvári toloncház értesítése szerint 1944. júl. 4‐én az ország területéről való 
elszállítás végett a német katonai hatóságoknak adta át. Az irat dátuma 1944. 
júl. 19. 
 
4692./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185567. 171‐174 lap. 
Lankelovics Sámuel izr. dárdai lakos, külhonos internálása – értékeinek 
elrejtése miatt. 
 
4693./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185570. 175‐181 lap. 
Krausz Móric izr. pápai lakos internálása. 
 
4694./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185578. 199‐207 lap. 
Dr. Kende Vidor izr. pápai lakos internálása, majd megszüntetése a német 
katonai parancsnokság a sárvári kisegítő toloncházból elszállította. Az irat 
dátuma 1944. okt. 2. 
 
4695./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185583. 210‐222 lap. 
Kádár Szél Vincéné felekezeten kivüli, pálmonostorai lakos internálása, majd 
ref. alá helyezése. 
 
4696./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185599. 251‐259 lap. 
Németh Zoltán izr. fakereskedő, pápai lakos internálása. 
 
4697./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185620. 260‐266 lap. 
Rosenzweig Irén izr. debreceni lakos, magántisztviselő internálása. 
 
4698./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185621. 267‐276 lap. 
Rosenberg Imre izr. pápai lakos, kereskedő internálása. 
 
4699./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185625. 278‐284 lap. 
Dr. Steinhof László izr. pápai lakos internálása. 
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4700./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185636. 301‐310 lap. 
Tauszig Miksa izr. pápai lakos internálása, majd megszüntetése a sárvári 
kisegítő totloncház értesítése szerint 1944. máj. 15‐én az ország területéről 
való elszállítás végett a német katonai parancsnokságnak átadták. Az irat 
dátuma 1944. aug. 16. 
 
4701./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185645. 318‐323 lap. 
Weisz Sándorné sz. Goldberger Jolán izr. pécsi lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. aug. 7. 
 
4702./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185646. 324‐325 lap. 
Zimmermann Mórnét a Rökk Szilárd utcai kisegítő toloncházba vitték 1944. 
jún. 12‐én, mivel lakását sárga csillag nélkül hagyta el. Innen 1944. júl. 15‐én 
a német katonák ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. szept. 7. 
 
4703./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185696. 350‐354 lap. 
Berkovits Lipótné sz. Strasser Rózsa kalocsai lakos ref. alá helyezésének 
felfüggesztése, mert 1944. jún. 17‐én gyűjtőtáborba került. Az irat dátuma 
1944. jún. 20. 
 
4704./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185705. 358‐362 lap. 
Lőwy Dávid izr. érsekújvári lakos ref. alá helyezése. 
 
4705./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185708. 364‐378 lap. 
Drechsler Béla izr. érsekújvári lakos ref. alá helyezése. 
 
4706./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185712. 383‐395 lap. 
Özv. Deutsch Hermanné sz. Spiegel Róza izr. zalaegerszegi lakos ref. alá 
helyezésének felfüggesztése. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
4707./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185715. 396‐401 lap. 
Dukesz Miksa és felesége sz. Baum Nelli izr. verebélyi lakosok internálása. 
 
4708./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185728. 403‐422 lap. 
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Friedmann Ferenc izr. zalaegerszegi lakos internálása, majd megszüntetése 
1944. júl. 5‐én a német katonai parancsnokság külföldi munkatáborba 
szállította. Az irat dátuma 1944. júl. 6. 
 
4709./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185734. 431‐432 lap. 
Guttmann Mária zalaegerszegi lakos ref. alá helyezésének felfüggesztése, 
mert gettóba került. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
4710./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185743. 434‐439 lap. 
Hoffmann Sándorné sz. Quitt Gizella izr. érsekújvári lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetése, 1944. jún. 14‐én az ország területéről a német 
parancsnokság elszállította. Az irat dátuma 1944. jún. 16. 
 
4711./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185748. 443‐445 lap. 
Kádár Imre r. k. (azelőtt izr.) füzesabonyi lakos ref. alá helyezése, kitiltása. 
 
4712./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185759. 457‐464 lap. 
Kürschner Lajos izr. zalaegerszegi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, 
1944. júl. 5‐én a német katonai parancsnokság külföldi munkatáborba 
szállította. Az irat dátuma 1944. júl. 6. 
 
4713./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185762. 465‐466 lap. 
Lőwy Vilmosné sz. Grünfeld Aranka izr. érsekújvári lakos internálása, majd 
megszüntetése 1944. jún. 14‐én az ország területéről a német parancsnokság 
elszállította. Az irat dátuma 1944. jún. 15. 
 
4714./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185779. 517‐523 lap. 
Pikkel Béla izr. kántor kőszegi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, 
mert a gettóban nyert elhelyzést, a város polgármesterének 2817/1944. 
számú véghatározata folytán. A gettó összes lakóját 1944. jún. 19‐én 
ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. jún. 21. 
 
4715./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185819. 545‐546 lap. 
Steiner Lajosné sz. Fischer Rozália magánzó internálásának megszüntetése. 
Az irat dátuma 1944. jún. 15. 
 
4716./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185839. 577. lap. 
Iratborító, amely szerint  Zsidó Tanács útján létesített csepeli, Horthy‐ligeti és 
Rökk Szilárd utcai zsidó gyűjtőtáborokat megszüntették és az ott 
összegyűjtőtt zsidók egyrészét szabadon engedték, másrészüket honvédségi 
munkaszolgálatra rendelték. Az iratborító dátuma 1944. szept. 30. 
 
4717./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185881. 607‐620 lap. 
Berczeller Ármin izr. bőrkereskedő, balassagyarmati lakos ref. alá helyezése. 
 
4718./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185885. 630‐632 lap. 
Debreceni Mária r. k. miskolci lakos internálása, mert Miskolcról Putnokra 
utazva a Vám vendéglőben elszállásolt zsidó munkaszolgálatosoknak iratokat 
adott és engedély nélkül leveleket vett át. Az irat dátuma 1944. jún. 9. 
 
4719./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185890. 633‐642 lap. 
Friedbauer Béláné sz. Schwarcz Elza izr. pápai lakos internálása. 
 
4720./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185891. 643‐645 lap. 
Fülöp Dezső izr. cukorkakészítő, nagyváradi lakos internálása. 
 
4721./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185894. 654‐663 lap. 
Gotteszman Márkusz izr. volóci lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, 
mert az országból kitelepítették. 
 
4722./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185896. 664‐673 lap. 
Hák Istvánné sz. Hák Mária felekezetnkivüli, bükkzsérci lakos internálása. 
 
4723./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185905. 691‐692 lap. 
Klein Józsefné sz. Kéval Róza izr. rima szombati lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése 1944. jún. 9‐én az ország területéről való eltávolítás végett a 
rimaszombati m. kir. csendőrség átvette. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
4724./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185929. 717‐726 lap. 
Özv. Nadler Lászlón ész. Pollák Olga izr. pápai lakos internálásának 
emszüntetése. Az irat dátuma 1944. aug. 8. 
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4725./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185934. 729‐731 lap. 
Pálkovics Istvánné sz. Horváth Jolán r. k. textilkereskedő, rimaszombati lakos 
ref. alá helyezése, mert zsidó vagyontárgyakat vett át megőrzésre. 
 
4726./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185942. 735‐737 lap. 
Rédlich Zsigmond izr. vácszentlászlói lakos internálása. 
 
4727./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185959. 739. lap. 
Russ Náthán pápai lakos internálásáről tudosító kisérő levél. 
 
4728./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185960. 740‐748 lap. 
Russ Náthánné sz. Sternberg Aranka izr. pápai lakos internálásának 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
4729./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐185967. 750‐752 lap. 
Dr. K. Szabó Imrén ész. Brückl Ilona reform. Budapesti lakos őrizetbe vétele, 
zárolt zsidóvagyon rejtegetése miatt. 
 
4730./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186001. 753‐756 lap. 
Kóhn Pál izr. kereskedő várpalotai lakos internálása. 
 
4731./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186009. 758‐762 lap. 
Adler Dávid izr. kántor várpalotai lakos internálása. 
 
4732./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186013. 763‐766 lap. 
Altstadter Oszkár izr. tótvázsonyi lakos internálása. 
 
4733./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186018. 767‐769 lap. 
Bárány Miksa izr. hódmezővásárhelyi lakos, bádogos ref. alá helyezése. 
 
4734./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186122. 770‐773 lap. 
Berkes Manó izr. várpalotai lakos internálása. 
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4735./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186039. 806‐809 lap. 
Engel Dezső izr. intéző (gazdasági cseléd) szentgáli lakos internálása. 
 
4736./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186040. 810‐816 lap. 
Farkas Lipót izr. máramarosszigeti lakos internálása, mert hamisított 
kenyérjegyekkel nyerészkedett. 
 
4737./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186045. 817‐822 lap. 
Eisikovics Mór izr. földműves huszti lakos ref. alá helyezése. 
 
4738./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186061. 836‐848 lap. 
Heinfeld József izr. kereskedő huszti lakos ref. alá helyezése. 
 
4739./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186069. 865‐868 lap. 
Hollós Ferenc izr. kereskedő várpalotai lakos internálása. 
 
4740./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3976. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186088. 904‐907 lap. 
Kemény Ernő izr. várpalotai lakos internálása. 
 
4741./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186118. 42‐49 lap. 
Dr. Mándi (Mandl) Jenő izr. zalaegerszegi lakos internálása, majd 
megszüntetése 1944. júl. 5‐én a német katonai parancsnokság külföldi 
munkatáborba szállította, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik – így szól a 
véghatározat. 
Az irat dátuma 1944. júl. 6. 
 
4742./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186123. 59‐67 lap. 
Dr. Mermelstein Endre izr. gyöngyösi teológus internálása, majd 
megszüntetése a német parancsnokság az ország területéről elszállította. Az 
irat dátuma 1944. júl. 18. 
 
4743./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186137. 95‐98 lap. 
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Pfeiffer Izidor izr. bádogosmester, várpalotai lakos internálása, mert 
szélsőséges, baloldali érzelmű. 
 
4744./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186141. 103‐104 lap. 
Popper istván alsógödi lakos internálásáról véghatározat, a kisérő levél 
szerint átadták a német katonai parancsnokságnak. Az irat dátuma 1944. jún. 
23. 
 
4745./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186171. 107‐108 lap. 
Reichfeld Sámuelné izr. felsősáradi lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetéséről véghatározat. Az irat dátuma 1944. máj. 8. 
 
4746./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186172. 109‐112 lap. 
Reininger Ferenc izr. várpalotai lakos, kereskedő internálása, majd 
megszüntetése a sárvári kisegítő toloncház értesítése szerint 1944. máj. 19‐
én a német katonai hatóságnak átadták munkára és az ország területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 25. 
 
4747./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186177. 119‐138 lap. 
Báró Staudach Alfonz r. k. filmgyártásvezető internálása – zsidó személy 
vagyonának átmentése miatt. 
 
4748./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186184. 139‐142 lap. 
Lengyel György izr. magántisztviselő várpalotai lakos internálása, a 
továbbiakat lásd 4746./ sorszám alatt. 
 
4748./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186185. 143‐146 lap. 
Steiner Béla izr. földbérlő, herendilakos internálása, a tobbábiakat lásd a 
4746./ sorszám alatt. 
 
4749./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186202. 159‐161 lap. 
Szomjas (Grósz) Márton izr. vörösberényi lakos internálása. 
 
4750./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186205. 163‐166 lap. 
Tehel József izr. kereskedő, várpalotai lakos internálása, a továbbiakat lásd a 
4746. sorszám alatt. 
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4751./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186208. 167‐173 lap. 
Dr. Ujj István r. k. hírlapíró, budapesti lakos internálása zsidóvagyon 
rejtegetése miatt. 
 
4752./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186211. 174‐176 lap. 
Weisz Elek izr. csegöldi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert az 
időközben feloszlatott mátészalkai gyűjtőtáborba vitték. Az irat dátuma 1944. 
jún. 19. 
 
4753./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186212. 177‐181 lap. 
Weiszmann Nándor izr. napszámos magyarkomjáti lakos ref. alá helyezése. 
 
4754./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186213. 182‐184 lap. 
Weisz Ignác kereskedő rákoscsabai lakos ref. alá helyezése. 
 
4755./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186257. 192‐207 lap. 
Altman Piroska izr. munkácsi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert 
1944. május hónapban a német katonai hatóságok ismeretlen helyre 
szállították. Az irat dátuma 1944. jún. 23. 
 
4756./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186259. 208‐211 lap. 
Altmann Margit r. k. kikeresztelkedett izr. decsi lakos internálása, mert nem 
viselte a sárga csillagot. A véghatározat dátuma 1944. jún. 22. 
 
4757./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186261. 214‐221 lap. 
Apter Erzsébet izr. abonyi lakos internálása, majd megszüntetése a sárvári 
internáló táborból a német katonai hatóságok ismeretlen helyre szállították. 
Az irat dátuma 1944. szept. 14. 
 
4758./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186275. 241. lap. 
Barna (Braun) Gábor izr. hollókői lakos fakereskedő internálása árdrágítás 
miatt. 
 
4759./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186276. 250‐255 lap. 
Bauer Mária izr. veszprémi lakos, vegyeskereskedő internálása – 1944. júl. 22‐
én az országos gyűjtőfogházban meghalt. 
 
4760./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186278. 264‐266 lap. 
Braun Tibor izr. sátoraljaújhelyi lakos internálása, majd megszüntetése 1944. 
május hónapban a német katonaság ismeretlen helyre szállíttotta. Az irat 
dátuma 1944. jún. 17. 
 
4761./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186281. 270‐273 lap. 
Berczeller Vilmos izr. zilahi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, 1944. 
máj. 24‐én a szilágysomlyói gyűjtőtáborba szállították, 1944. jún. 3‐án a 
német parancsnokságnak átadták és még az nap az ország területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 22. 
 
4762./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186289. 279‐295 lap. 
Burger Hermanné sz. Goldreich Piroska izr. munkácsi lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetése a német katonai hatóságok 1944. május 
hónapban ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. jún. 23. 
 
4763./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186353. 296‐301 lap. 
Özv. Hell Lajosné sz. Eigner Rozália r. k. tatatóvárosi lakos internálása, mert a 
gettóba zárt zsidók részére csomagot adott át és e célból a zsidók költségén 
Sátoraálaújhelyre utazott, továbbá zsidó gyerekek megszöktetésére 
vonatkozó megbizatást vállalt. 
 
4764./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186304. 302‐315 lap. 
Dratler Fógel József izr. napszámos munkácsi lakos internálása, a 
továbbiakban lásd a 4762./ sorszám alattiakat. 
 
4765./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186307. 316. lap. 
Kisérőlevél, mely szerint Deutsch Adolf sátoraljaújhelyi lakost internálták. 
 
4766./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186316. 325‐332 lap. 
Edelmann Adolf izr. devecseri lakos internálása, majd megszüntetése 1944. 
júl. 4én az ország területéről való elszállítás végett a német katonai 
parancsnokságnak adta át a sárvári kisegítő toloncház. Az irat dátuma 1944. 
júl. 19. 
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4767./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186318. 333‐353 lap. 
Eidelhoch Pinkász izr. szabósegéd, munkácsi lakos internálása, mert a 
munkcsi kommunista párt tagja és az ifjúság szellemi nevelője volt (1941.). 
Internálásának megszüntetése – továbbiakban lásd a 4762. sorszám 
alattiakat. 
 
4768./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186325. 370‐392 lap. 
Freundlich Lajos izr. ügynök szamosújvári lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése – megszüntetése, mert időközben a kolozsvári gyűjtőtáborba 
szállították. Az irat dátuma 1944. máj. 21. 
 
4769./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186340. 398‐414 lap. 
Grósz Zsigmond izr. lévai lakos ref. alá helyezésének megszüntetéséről 
véghatározat, amely szerint a zsidókat vívő vasúti szerelvénnyel az ország 
területéről elszállíttatott. Az irat dátuma 1944. jún. 21. 
 
4770./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186341. 415‐418 lap. 
Grünfeld Lajos izr. napszámos batizi lakos internálása. 
 
4771./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186359. 429‐430 lap. 
Ingber Manó izr. szabómester, jelenleg a kolozsvári zsidótábor lakója ref. alá 
helyezésének megszüntetése. Az iratdátuma 1944. máj. 21. 
 
4772./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186371. 452‐470 lap. 
Krausz Sámuelné sz. Dollinger Chaje izr. oroszvégi lakos internálása, majd ref. 
alá helyezésének megszüntetése – lásd a továbbiakat a 4762./ sorszám alatt. 
 
4773./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186377. 484‐500 lap. 
Katz Ignác izr. gazdálkodó máramarosszigeti lakos internálása, majd 
megszüntetése az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 
22. 
 
4774./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186391. 516‐517 lap. 
Klein Zoltánné ippi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése. Az irat dátuma 
1944. jún. 23. 
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4775./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186413. 540‐542 lap. 
Lányi Sándor és Lányi Gyula munkácsi lakosok izr.‐ák internálási ügye. 
 
4776./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186421. 552‐553 lap. 
Martinovics Anna izr. sátoraljaújhelyi lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, 1944. május hó folyamán a gettó kiűrítésekor, a gettó 
őrzésével megbizott csendőrparancsnokság a német katonaságnak adta át és 
elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 17. 
 
4777./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186424. 567‐574 lap. 
Mauthner Izidor izr. devecseri lakos internálása – 1944. júl. 4‐én elszállítás 
végett a német katonai parancsnokságnak adta át a sárvári kisegítő 
toloncház. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
4778./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944186427. 584‐600 lap. 
Moskovits Salamon izr. iskolaszolga, munkácsi lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, 1944. május hónapban a német katonai hatóságok ismereten 
helyre szállították. Az irat dátuma 1944. jún. 23. 
 
4779./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186440. 604‐610 lap. 
Örs (Gottfried) Pál izr. mezőberényi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a német hadsereg munkaszolgálatra vette igénybe. Az irat dátuma 
1944. jún. 23. 
 
4780./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186448. 633‐638 lap. 
Preisach Árpád izr. pápai lakos internálása – 1944. júl. 4‐én elszállítás végett a 
német katonai parancsnokságnak adta át a sárvári kisegítő toloncház. Az irat 
dátuma 1944. júl. 19. 
 
4781./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186490. 646‐664 lap. 
Reichman Józsefné sz. Friedman Regina izr. volt szkotárszki, jelenleg 
munkácsi lakos ref‐ alá helyezésének megszüntetése, 19444. május hónapban 
a német katonai hatóságok ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 
1944. jún. 23. 
 
4782./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186502. 673‐677 lap. 
Dr. Rüll János r. k. kereskedő, budapesti lakos internálása, mert zsidó 
munkaszolgálatosokat a hadműveleti területre való vitel alól, anyagi juttatás 
ellenében mentesíteni szándékozott. 
 
4783./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186503. 678‐686 lap. 
Scwartz Ignácné sz. Singer Etel izr. pápai lakos internálása – 1944. júl. 4‐én 
elszállítás végett a német katonai parancsnokságnak adta át a sárvári kisegítő 
toloncház. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
4784./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186516. 717‐725 lap. 
Sommer József izr. körösmezői lakos ref. alá helyezése. 
 
4785./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186530. 743‐755 lap. 
Steier Kálmán izr. nagyváradi lakos internálásának felfüggesztése, mert 
munkasuolgálatra hívták be. Az irat dátuma 1944. jún. 23. 
 
4786./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3977. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐186627. 901‐907 lap. 
Sztancsics Mihályné sz. Katz Mária budapesti lakos internálási ügye. 
 
4787./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186687. 19‐27 lap. 
Lebovits Herman izr. és családja kitoloncolása Budapestről 1942‐1943 telén. 
 
4788./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186706. 49‐54 lap. 
Neumann Manón ész. Wachsler Gizella izr. váci lakos internálása. 
 
4789./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187026. 69‐76 lap. 
Id. Selkyó Györgyné sz. Országos Mária g. kel. nagylucskai lakos internálása, 
mert Jakubovics Mendel zsidó munkaszolgálatos szökését igyekezett 
elősegíteni azzall, hogy készpénzt és ruhaneműt juttatott neki. 
 
4790./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186740. 84‐92 lap. 
Dr. Saphir Manó izr. volt ügyvég munkácsi lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mert elszállították az ország határán túl, ismeretlen helyre. 
Az irat dátuma 1944. jún. 24. 
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4791./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186752. 103‐123 lap. 
Tébner Sándorné sz. Römer Háni izr. gyöngyösi lakos internálása. 
 
4792./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186817. 180‐190 lap. 
Berger Cili izr. máramarosszigeti lakos, varrónő ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mivel elszállították az ország területéről. Az irat dátuma 
1944. jún. 23. 
 
4793./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186825. 205‐211 lap. 
Bloch jenő izr. felsőábrányi lakos internáláaának megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. aug. 11. 
 
4794./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186829. 230‐235 lap. 
Id. Csiki János felekezeten kívüli ref. alá helyezésének megszüntetése, mert 
erkölcsi javulása bekövetkezett. 
 
4795./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186832. 236‐241 lap. 
Özv. Czinner Zsigmondné sz. Weisz Janka izr. szatócs, hódmezővásárhelyi 
lakos ref. alá helyezése, mert nyilvános helyen nem viselte a 
megkülönbőztető jelvényt. 
 
4796./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186836. 243. lap. 
Deutsch Márkus izr. kereskedő, máramarosszigeti lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
jún. 23. 
 
4797./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186849. 252‐255 lap. 
Özv. Fogel Mórné sz. Pollák Sára izr. máramarosszigeti lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat 
dátuma 1944. jún. 23. 
 
4798./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186850. 256‐269 lap. 
Fogel Lipótné sz. Indig Helén izr. máramarosszigeti lakos internálásának 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
jún. 23. 
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4799./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186851. 270‐273 lap. 
Fuchs Izsák izr. kereskedő máramarosszigeti lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
jún. 23. 
 
4800./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186853. 275‐278 lap. 
Gancz Chajim izr. napszámos máramarosszigeti lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
jún. 23. 
 
4801./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186856. 279‐280 lap. 
Gotteszmann Bertalan izr. napszámos poroskői lakos internálásának 
megszüntetése, mivel a garanyi toloncházból, az ország területéről 
eltávolították. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
4802./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186858. 281‐284 lap. 
Goldstein Sándor izr. mezőkersztesi lakos internálása. 
 
4803./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186865. 285‐288 lap. 
Herskovics lajos izr. szövő máramarosszigeti lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése mivel az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
jún. 23. 
 
4804./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186867. 290‐295 lap. 
Heimler Lajos izr. volt mezőkersztesi lakos internálásának megszüntetése. Az 
irat dátuma 1944. aug. 11. 
 
4805./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186868. 296‐300 lap. 
Heller Márton izr. makói lakos ref. alá helyezése. 
 
4806./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186873. 306‐312 lap. 
Junger Rózsi izr. kefekötő, máramarosszigeti lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mivel az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 
1944. jún. 23. 
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4807./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186903. 320‐324 lap. 
Klein Jób izr. tibolddaróci lakos internálása. 
 
4809./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186940. 366‐371 lap. 
Mezei Lajos izr. volt tibolddaróci lakos internálásának megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. aug. 11. 
 
4810./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186945. 373‐376 lap. 
Müller Antalné sz. Kohn Róza izr. máramarosszigeti lakos ref. alá helyzésének 
megszüntetése, mivel az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 
1944. jún. 23. 
 
4811./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐186949. 377‐386. lap. 
Nagy Jenő izr. kereskedő veszprémi lakos internálása. 
 
4812./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187013. 431‐445 lap. 
Rosenberg Herman izr. talmudista máramarosszigeti lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetése, mivel az ország területéről elszállították. Az irat 
dátuma 1944. jún. 23. 
 
4813./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187025. 451‐454 lap. 
Schlésinger Salamonné sz. Perlusz Emma izr. volt kereskedő, hévízgyörki lakos 
internálásának megszüntetése a németek ismeretlen helyre szállították. Az 
irat dátuma 1944. okt. 6. 
 
4814./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187034. 464‐469 lap. 
Spórer Zoltán izr. mezőkersztesi lakos internálásának megszüntetése – 1944. 
máj. 19‐én a sárvári kisegítő toloncházból a szövetséges német hatóságok 
németországi munkára átvették. Az irat dátuma 1944. aug. 17. 
 
4815./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187125. 530‐531 lap. 
Altmann Zoltán izr. kereskedő, kassai lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mert kitelepítették. Az irat dátuma 1944. jún. 23. 
 
4816./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187133. 542‐546 lap. 
Bárány Béla izr. hódmezővásárhelyi lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. júl. 15. 
 
4817./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187140. 554‐555 lap. 
Beer Jakab izr. szerelő kassi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert 
kitelepítették. Az irat dátuma 1944. jún. 23. 
 
4818./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187161. 585‐593 lap. 
Gecsei Tibor reform. volt izr. sátoraljaújhelyi lakos, szőllőbirtokos 
internálásának megszüntetése németországi munkára, a német 
hatóságoknak a sárvári kisegítő toloncház átadta. Az irat dátuma 1944. júl. 
19. 
 
4819./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187162. 594‐596 lap. 
Geiger Nándorné sz. Wintner Szerén izr. kassai lakos ref. alá helyezése. 
 
4820./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187166. 600‐623 lap. 
Goldberger Jakab izr. volt kereskedő kassai lakos internálása. 
 
4821./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187168. 624‐627 lap. 
Gyárfás (Grünbaum) Sámuel reform. Született izr. edelényi lakos ref. alá 
helyezése. 
 
4822./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187196. 660‐671 lap. 
Dr. Junger Mózes izr. zalaegerszegi lakos internálásának megszüntetése, a 
sárvári kisegítő toloncház 1944. júl. 4‐én a német katonai parancsnokságnak 
átadta. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
4823./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187198. 672‐695 lap. 
Kraszner Ödön izr. foglalkozás nélküli nagyváradi lakos internálása. 
 
4824./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187226. 716‐720 lap. 
Lakatos Károlyné (Lakatos Virág) cigány nagyváradi lakos internálása. 
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4825./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187285. 812‐814 lap. 
Sándor Ferenc g. kel. tinódi lakos internálása, zsidóvagyon elrejtése miatt. 
 
4826./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187287. 815‐823 lap. 
Schreier Ernőn ész. Fried Janka izr. nagyváradi lakos, varrónő ref. alá 
helyezése. 
 
4827./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187301. 842‐845 lap. 
Dr. Szijj László r. k. rt. igazgató, budapesti lakos internálása, mert a Wolfner 
Gyula és tsa rt.‐nél a zsidópolitikát előmozdította és zsidó család szolgálatába 
állította szaktudását. Az irat dátuma 1944. jún. 11. 
 
4828./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187325. 872‐892 lap. 
Weinstock Lajosné sz. Langer Róza izr. kassai lakos internálása, mert 1942. 
februárjában Reitmann Magda szlovák izr. nőt befogadta. 
 
4829./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187344. 901‐906 lap. 
Farkas Sámuel (Samu) és felesége sz. Majtin Eleonora izr.‐k visegrádi lakosok 
internálása, mert a megengedett 3000 pengő helyett 7500 pengőt tartottak 
tulajdonukban. 
 
4830./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187346. 907. lap. 
Kisérő levél Ackerman Hermanné sz. Mermelstein Gizella volt munkácsi lakos 
ref. alá helyezésének megszüntetéséről. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
4831./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3978. csomó K 150‐VII. kútső‐9‐a. tétel‐1944‐187347. 908‐909 lap. 
Ackermann Ármin izr. volt ungvári lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, 
mivel az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
4832./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187363. 4‐10 lap. 
Özv. Barta Sándorné sz. Schneer Mária r. k. volt izr. szegedi lakos internálása. 
 
4833./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187379. 50‐75 lap. 
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Berinde Titusz g. kat. vikárius és neje máramarosszigeti lakosok internálási 
ügye, mert Mendelovics Antal, dr. Fried Ábrahám. Ráth Laura és Weisz 
Izidorné izr.‐któl különböző ezüstneműeket és ruhaneműket vettek át 
megőrzésre. Az internálási javaslat dátuma 1944. máj. 1. 
 
4834./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187389. 95‐97 lap. 
Bojovcsik Erzsébet ev. losonci lakos szönyegszövőnő internálása, mert 
Fischgrund Sándor izr‐át atta akarta rávenni, hogy hamis személyi 
okmányokat készítsen és készpénz ellenében árulja beszivárgott zsidók 
körében. A véghatározat dátuma 1944. jún. 15. 
 
4835./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187400. 117. lap. 
Büchler József volt csurgói lakos internálása megszüntetéséről véghatározat, 
miután a német parancsnokságok az ország területéről már elszállították. Az 
irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
4836./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187402. 121‐134 lap. 
Csattos Gáborné sz. Jakab Mária felekezeten kivüli jehovás, bükkzsérci lakos 
ref. alá helyezése. 
 
4837./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187425. 180. lap. 
Kisérő levél. Mely szerint Engel Smil Chájem pálosremetei lakos ref. alá 
helyezését megszüntették. Az irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
4838./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187437. 192‐197 lap. 
Feuerstein Bernát izr. berettyóújfalui lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mivel a nagyváradi rendőrkapitányság értesítése szerint a 
gettóból elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
4839./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187438. 198‐200 lap. 
Ferencz Bélán ész. Farkas regina r. k. volt izr. nagybányai lakos ref. alá 
helyezése. 
 
4840./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187439. 201. lap. 
Fehér Sándor volt alsoki lakos internálásának megszüntetéséről véghatározat, 
mivel a német parancsnokságok az ország területéről elszállították. Az irat 
dátuma 1944. jún. 26. 
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4841./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187444. 202. lap. 
Fischbein Mórné sz. Herschkovitcs Etel alsószopori lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mert 1944. máj. 6‐án a somlócsehi zsidótáborba szállították 
és onnam, hogy hová vitték, nem tudom – írja az alsószopori járás 
főszolgabírója 1944. jún. 27‐én. 
 
4842./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187445. 203‐226 lap. 
Fischbein Mór izr. alsószopori lakos, kereskedő – 1942‐ben internálták, 1944‐
ben ref. alá helyezték, majd ezt megszüntették, a továbbiakat lásd, mint fent. 
 
4843./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944187449. 231‐232 lap. 
Véghatározat dr. Fischbein Gyula izr. volt ungvári lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetéséről, mivel az ország területéről el lett távolítva. Az irat dátuma 
1944. jún. 26. 
 
4844./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187461. 239‐243 lap. 
Gelber Mártonné sz. Freier Mária izr. salgótarjáni lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. jún. 27. 
 
4845./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187471. 251‐252 lap. 
Grossmann Irén izr. elárusítónő kassai lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mert kitelepítették. Az irat dátuma 1944. jún. 25. 
 
4846./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187475. 260‐276 lap. 
Grünfeld Mózes izr. nyomdászsegéd munkácsi lakos – 1943‐ban internálták, 
1944‐ben ref. alá helyezését megszüntették. Az irat dátuma 1944. jún. 24. 
 
4847./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187478. 277. lap. 
Grünspan Samu volt alsoki lakos internálását megszüntető véghatározat, 
mivel az ország területéről a német parancsnokságok elszállították. Az irat 
dátuma 1944. jún. 26. 
 
4848./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187492. 306‐319 lap. 
Hócza Alajos felekezeten kivüli jehovista, bogácsi lakos internálása. 
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4849./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187511. 343. lap. 
Káhán Hugó volt munkécsi lakos ref. alá helyezésének megszüntetéséről szóló 
kisérő levél. Az irat dátuma 1944. jún. 6. 
 
4850./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187512. 344‐352 lap. 
Kalkstein Józsefné sz. Büchler Jolán izr. ungvári lakos ref. alá helyezése, mert 
szlovákiai zsidók részére kereszténységet igazoló hamis keresztleveleket 
szerzett. Véghatározat ref. alá helyezésének megszüntetéséről, 1944. jún. 26. 
 
4851./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187526. 353‐355 lap. 
Klein Jenőné sz. Eisner Berta izr. volt ungvári lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mivel az ország területéről el lett távolítva. Az irat dátuma 
1944. jún. 26. 
 
4852./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187537. 382‐383 lap. 
Kohn Jenő izr. cipész berettyóújfalui lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetéséről véghatározat, mivel az ország területéről el lett távolítva. 
Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
4853./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187544. 386‐387 lap. 
Kohn Bertalan bernát volt ungvári lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetéséről véghatározat, mivel elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 
26. 
 
4854./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187545. 388‐415 lap. 
Künsztler Ödön izr. csurgói lakos internálási ügye. 
 
4855./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187547. 416‐429 lap. 
Landeszman Jakab izr. munkácsi lakos – 1942‐ben internálták, 1944‐ben ref. 
alá helyezték, majd ezt megszüntették. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
4856./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187549. 430‐434 lap. 
László (Lichtenstern) Artur izr. samottformázó, volt losonci lakos 
internálásának felfüggesztése, mert honvédelmi munkaszolgálatot teljesít 
Szécsényben. Az irat dátuma 1944. jún. 27. 
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4857./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187554. 450‐469 lap. 
Özv. Littmann Sándorné sz. Kórach Margit izr. kassai lakos – 1943‐ban 
internálták. Ref. alá helyezésének megszüntetése, ai irat dátuma 1944. jún. 
25. 
 
4858./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187559. 470‐483 lap. 
Özv. Majoros Jánosné sz. Koss Katalin felekezeten kivüli jehovista, bogácsi 
lakos internálása. 
 
4859./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187561. 484‐485 lap. 
Margula Jakabné sz. Katz Lina izr. kassai lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mivel kitelepítették. Az irat dátuma 1944. jún. 25. 
 
4860./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187567. 491‐493 lap. 
Misner Imre izr. légrádi lakos internálásának megszüntetéséről kisérő levél. 
Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
4861./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187582‐530‐531 lap. 
Neufeld Zsigmond volt alsoki lakos internálásának megszüntetéséről 
véghatározat, mivel a német parancsnokságok az ország területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
4862./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187591. 545‐560 lap. 
Österreicher Henrikné sz. Sultz Paula izr. napszámos losonci lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetése, mert gettóba szállították, onnan a 
balassagyarmati gyűjtőtábornak adták át. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
4863./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187618. 589‐590 lap. 
Róth Dezsőné sz. Glück margit izr. kassai lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetéséről véghatározat, kitelepítették. Az irat dátuma 1944. jún. 25. 
 
4864./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187619. 591‐606 lap. 
Rosemberg Mózes izr. szászrégeni lakos internálása, feleségével és 4 kiskorú 
gyermekével együtt – vagyona elrejtése miatt. 
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4865./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187624. 607‐620 lap. 
Salczer Szerén izr. volt munkácsi lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetéséről véghatározat, mivel a német katonai hatóságok 1944. 
május hónapban elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
4866./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187629. 621‐622 lap. 
Sebők Andor Imre volt csurgói lakos internálásának megszüntetéséről 
véghatározat, mivel elszállította a német parancsnokság. Az irat dátuma 
1944. jún. 26. 
 
4867./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187632. 623‐651 lap. 
Sternberg Mór izr. gépkocsivezető hencidai/nagyváradi lakos internálása és 
kitiltása megszüntetésének véghatározata, mivel a német katonai hatóságok 
elszállították. Az irat dátuma 1944. ún. 30. 
 
4868./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187634. 652‐655 lap. 
Simonovics Sára és Molnár Erzsébet budapesti lakosok internálása. 
Simonovics nem viselte a sárgacsillagot és engedély nélkül utazott 
Budakalászra. A kisérő levélben említés történik Luger György izr. 
munkaszolgálatos fajgyalázási ügyéről. 
 
4869./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187677. 717‐731 lap. 
Weisz Herman izr. munkácsi lakos ref. alá helyezése megszüntetésének 
véghatározata, mivel elszállították az ország területéről. Az irat dátuma 1944. 
jún. 24. 
 
4870./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187679. 732. lap. 
Weisz Mendel munkácsi lakos ref. alá helyezésének megszüntetéséről kisérő 
levél. Az irat dátuma 1944. jún. 27. 
 
4871./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187682. 733‐734 lap. 
Weisz Miklós izr. cipőfelsőrész készítő berettyóújfalui lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetéséről véghatározat, mivel a német katonai 
hatóságok a nagyváradi gettóból elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
4872./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187683. 735‐741 lap. 
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Weisz Mór izr. napszámos máramarosszigeti lakos internálásának 
megszüntetéséről véghatározat, mivel elszállították az ország területéről. Az 
irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
4873./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187685. 742‐749 lap. 
Weinberger Jenőné sz. Weisz Helén izr. ungvári lakos, szlovákiai zsidó 
hozátartozói részére kereszténységet igazoló hamis keresztlevelet szerzett, 
ezért ref. alá helyezték. Majd ezt megszüntették az 1944. jún. 26‐i dátumú 
irat szerint. 
 
4874./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187868. 774‐776 lap. 
Özv. Szabó Simonné sz. Mittelmann Magda izr. volt ungvári lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetéséről véghatározat, mivel az ország területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
4875./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187779. 780‐787 lap. 
Braun Géza izr. foglalkozás nélküli máramarosszigeti lakos internálásának 
megszüntetéséről véghatározat, mivel az ország területéről elszállították. Az 
irat dátuma 1944. jún. 27. 
 
4876./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187799. 799‐808 lap. 
Feldmann dezső izr. kézbesítő ungvári lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése. Az iratdátuma 1944. jún. 26. 
 
4877./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187872. 859. lap. 
Róth Simon volt ungvári lakos ref. alá helyezésének megszüntetésérők kisérő 
levél. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
4878./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187898. 878‐879 lap. 
Weiner miksa izr. gazdálkodó, jászkarajenői lakos internálásának 
megszüntetéséről véghatározat, mivel a sárvári tábortól a német katonai 
parancsnokság átvette és Németországba szállította. Az irat dátuma 1944. 
jún. 30. 
 
4879./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187963. 926‐929 lap. 
Blum Géza izr. sátoraljaújhelyi lakos, bútorgyáros internálásának 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. jún. 27. 
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4880./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187968. 938‐947 lap. 
Dőri miklós izr. volt veszprémi lakos internálásánk megszüntetése, mert 
külföldre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 18. 
 
4881./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187972. 953‐955 lap. 
Eskenházi Berta és Eskenházi Anna budapesti lakosok, zsidó származásúnak 
látszók internálási ügye. 
 
4882./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3979. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐187995. 972‐975 lap. 
Grünspan Miksa izr. bútorgyárvezető sátoraljaújhelyi lakos internálásának 
megszüntetése 1944. máj. 19‐én, a sárvári toloncház értesítése szerint 
átadták a német katonai parancsnokságnak. Az irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
4883./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188014. 1‐30 lap. 
Hammerman József Mózes izr. sátoraljaújhelyi lakos, cukorka és gyümölcs 
kereskedő internálása és kitiltása. 
 
4884./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188018. 32‐35 lap. 
Hirschfeld Mihály izr.kishegyesi tanyai lakos internálása. 
 
4885./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188051. 78‐86 lap. 
Laufer Viktor izr. kávémérő, sátoraljaújhelyi lakos internálása, majd a 
nyilvántartásból tőrlése, az irat dátuma 1944. jún. 27. 
 
4886./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188060. 104‐106 lap. 
Dr. Linksz Izsák izr. főrabbi, kőszegi lakos internálásának felfüggesztése, mert 
1944. jún. 19‐én a helybeli gettó összes lakójával együtt, más hatóság 
ismeretlen helyre szállította. Az irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
4887./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188093. 157‐165 lap. 
Steiner Géza izr. volt kereskedő, veszprémi lakos internálása, a közellátás 
veszélyeztetése miatt. 
 
4888./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188097. 166‐169 lap. 
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Dr. Traub Vilmos izr. orvos, székelyudvarhelyi lakos ref. alá helyezése. 
 
4889./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188149. 189‐191 lap. 
Dr. Székely István izr. orvos, székelyudvarhelyi lakos ref. alá helyezése. 
 
4890./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188153. 193‐195 lap. 
Auslander Mayerné sz. Markovics Lenke izr. volt ungvári lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetése, mivel az ország területéről el lett távilítva. Az 
irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
4891./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188154. 196‐221 lap. 
After Róza izr. méramarosszigeti lakos internálása, majd ref. alá helyezése, 
mert orosz állampolgárságú zsidót rejtegetett 1943‐ban. Ref. alá 
helyezésének megszüntetése az irat dátuma 1944. jún. 23. 
 
4892./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188160. 228. lap. 
Borek Izrael felsőbányai lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert a 
német parancsnokság az ország területéről elszállította. Az irat dátuma 1944. 
jún. 28. 
 
4893./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188165. 246‐248 lap. 
Bermann Jenőné sz. Benovics Berta izr. volt ungvári lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetése, mivel az ország területéről elszállították. Az irat 
dátuma 1944. jún. 26. 
 
4894./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188167. 249‐251 lap. 
Burger Mór Miklós izr. volt ungvári lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mivel elszállították az ország területéről. Az irat dátuma 
1944. jún. 26. 
 
4895./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188169. 252‐260 lap. 
Bán Károly izr. építészmérnök, veszprémi lakos internálása. 
 
4896./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188174. 266‐271 lap. 
Benovics Béla r. k. volt izr. kézdivásárhelyi lakos ref. alá helyezésének 
megszünzetéeéről véghatározat, mivel 1944. máj. 4‐én gyűjtőtáborba 
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szállították, onnan a német parancsnokság időközben az ország területéről 
ismeretlen helyre vitte. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
4897./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188198. 310‐316 lap. 
Dreifinger István izr. székesfehérvári lakos internálása, majd megszüntetése a 
német parancsnokság ismeretlen helyre szállírotta. Az irat dátuma 1944. jún. 
28. 
 
4898./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188212. 327‐332 lap. 
Farkas Béni izr. volt cipész, középapsai lakos ref. alá helyezése, mert a bőr 
zárolása ellenére lakásán kikészített bőrt rejtegetett. 
 
4899./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188219. 333‐334 lap. 
Fried Adolf Ábrahám izr. volt ungvári lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mivel az ország területéről el lett távolítva. Az irat dátuma 
1944. jún. 26. 
 
4900./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188221. 336‐337 lap. 
Frisch Sándor izr. volt ungvári lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, 
mivel az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
4901./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188239. 352‐353 lap. 
Gubics Ármin izr. kereskedő, érsekújvári lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mert a német parancsnokságok 1944. jún. 11‐én az ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 15. 
 
4902./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188246. 358‐359 lap. 
Hász Aranka izr. munkácsi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert a 
német katonai hatóságok 1944. május hónapban ismeretlen helyre 
szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 1. 
 
4903./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188249. 360‐367 lap. 
Hász Ábrahám izr. templomszolga, nagyváradi/munkácsi lakos kitiltása, ref. 
alá helyezése, majd megszüntetése. Az irat dátuma 1944. júl. 1. 
 
4904./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188277. 382‐398 lap. 
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Katz Jakab Jenő izr. máramarosszigeti lakos, szövőiparos internálása 1942‐
ben, 1944‐ben ref. alá helyezése. 
 
4905./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188283. 408‐409 lap. 
Katz Záli izr. volt ungvári lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mivel az 
ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
4906./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188291. 430‐431 lap. 
Klein Józsefné sz. Weinberger Malvin izr. volt ungvári lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetése, mivel az ország területéről elszállították. Az irat 
dátuma 1944. jún. 26. 
 
4907./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188292. 432‐433 lap. 
Klein Zoltán izr. volt ungvári lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mivel 
az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
4908./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188300. 435‐442 lap. 
Kohn Pál izr. férfiszabómester, székesfehérvári lakos internálása, majd 
megszüntetése a német katonai parancsnokság ismeretlen helyre 
elszállította. Az irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
4909./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188317. 450‐451 lap. 
Lefkovics Henrik izr. volt ungvári lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, 
mivel az ország területéről elszállították Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
4910./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188325. 470. lap. 
Özv. Lázár Mártonné sz. Róth Berta izr. magánzó, máramarosszigeti lakos ref. 
alá helyezésének megszüntetése, mivel az ország területéről elszállították. Az 
irat dátuma 1944. jún. 23. 
 
4911./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188329. 474‐478 lap. 
Mandl Alajos izr. hitközségi alkalmazott, losonci lakos ref. alá helyezése. 
 
4912./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188341. 488‐489 lap. 
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Mermelstein Jakab izr. volr ungvári lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mivel az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 
1944. jún. 26. 
 
4913./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188346. 492‐504 lap. 
Markó gizella g. kat. beregszászi lakos fogorvosi laboránsnő ref. alá helyezése, 
mert Erdei Aladár izr. fogorvos alkalmazottjaként, háztartásában élőként 
Erdeiék ingóságait mentette. 
 
4914./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188357. 521‐523 lap. 
Niedermann Izrael izr. volt ungvári lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mivel az ország területéről elszállították. Az irat dáétuma 
1944. jún. 26. 
 
4915./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188376. 559‐560 lap. 
Rosenstein Dezső izr. gazdálkodó mezőturi lakos internálása, majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
4916./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188377. 561‐575 lap. 
Reichmann Sámuel izr. kereskedő, szendrői lakos internálása 1938‐ban, ref. 
alá helyezéseének megszüntetése az 1944. jún. 30‐i dátumú véghatározat 
szerint. 
 
4917./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188389. 576‐581 lap. 
Sand Mór izr. ungvári lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mivel 
elszállították az ország területéről. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
4918./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188402. 596‐598 lap. 
Schlesinger Béla izr. szendrői lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
4919./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188404. 599‐618 lap. 
Spiegel Mórné sz. Klein Etel volt ungvári lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mivel elszállították az ország területéről. Az irat dátuma 
1944. jún. 26. 
 
4920./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188412. 637‐639 lap. 
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Szarvasi Györgyné sz. Fuchs Katalin izr. érsekújvári lakos internálásának 
megszüntetése, mert a német parancsnokság 1944. ápr. 30‐án az ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 16. 
 
4921./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188439. 692. lap. 
Wiedder Salamonné sz. Róth Olga felsőbányai lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
4922./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188452. 693‐698 lap. 
Werczberger Piroska izr. munkácsi lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mivel 1944. május hónapban a német katonai hatóságok az 
ország határán tul, ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 1. 
 
4923./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188553. 735‐745 lap. 
Ábrahám jenő izr. alsóbudaki lakos internálása. 
 
4924./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188558. 746‐751 lap. 
Dr. Bátori Pál izr. sajónagyfalui lakos körorvos internálása, majd 
megszüntetése, mivel az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 
1944. jún. 28. 
 
4925./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188598. 837‐842 lap. 
Dávidovics Benciné sz. Szklár Szerén izr. aknaszlatinai lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetése, mivel az akbaszlatinai csendőrőrs a helyi zsidó 
gyűjtőtáborba, onnan német katonai kisérettel külföldre, ismeretlen helyre 
szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 5. 
 
4926./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188642. 894‐899 lap. 
Weisz Árminné sz. Grósz Frida izr. mikolai lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mivel zsidó zárt táborba, onnan az ország területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 22. 
 
4927./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188643. 900‐902 lap. 
Grosz József izr. volt ungvári lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mivel 
az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 1. 
 
4928./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188645. 903‐908 lap. 
Guttmann Szura felsőapsai lakos ref. alá helyezése, mert a szappant a 
maximált árnál drágábban adta el. 
 
4929./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188646. 909‐914 lap. 
Guttman Mózesné sz. Hoffman Regina izr. felsőapsai lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetése, mivel a mátészalkai gettóba, amelynek 
kiűrítése után a német hatóságok külföldre, ismeretlen helyre szállítoták. Az 
irat dátuma 1944. júl. 5. 
 
4930. Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188651. 917‐922 lap. 
Grünbaum manó izr. alsóbudaki lakos internálása, majd megszüntetése, mert 
a német hatóságok elszállították az ország területéről. Az irat dátuma 1944. 
jún. 28. 
 
4931./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188652. 923‐929 lap. 
Grünfeld József izr. hajdúböszörményi lakos ref. alá helyezése. 
 
4932./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188660. 930‐935 lap. 
Heimann Mór izr. szeretfalvi lakos internálása, majd megszüntetése, mivel 
elszállították a német hatóságok az ország területéről. Az irat dátuma 1944. 
jún. 28. 
 
4933./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188663. 946‐949 lap. 
Horváth Sarolta r. k. székesfehérvári lakos ref. alá helyezése, mert Gláser 
Ármin izr. egyes ingóságait elrejtette és ezzel a kincstárt megkárosítani 
igyekezett. 
 
4934./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188674. 952‐957 lap. 
Mihály Izsák izr. alsóbudaki lakos ref. alá helyezésének fellebbezése, azonban 
időközben a német katonai hatóságok az ország területéről elszállították. Az 
irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
4935./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3980. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188687. 1006‐1014 lap. 
Juhász Lászlóné sz. Lusztig Paula evang. Zsidó származású gyulai lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetése, mert 1926. nov. 10‐én az evang. Vallásra tért át 
és férje őskeresztény. 
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4936./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188703. 1‐50 lap. 
Klein Ignác izr. fakereskedő hajdúböszörményi lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mivel 1944. jún. 17‐én ismeretlen helyre munkára 
szállíttatott. Az irat dátuma 1944. jún. 25. 
 
4937./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188707. 6‐11 lap. 
Kimmel Rezső izr. földműves alsóbudaki lakos internálási ügyében 
fellebbezés, azonban időközben a német hatóságok az ország területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
4938./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188736. 55‐56 lap. 
László Arturné sz. Horn Bella izr. internálásának merszüntetése, mert a 
németeknek átadatott. Az irat dátuma 1944. jún. 27. 
 
4939./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188747. 67‐72 lap. 
Léb Izidor izr. mezőszentmihályi lakos internálási ügyében fellebbezés, 
azonban időközben a német hatóságok az ország területéről elszállították. Az 
irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
4940./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188748. 75‐88 lap. 
Léb Lajos izr. mezőszentmihályi lakos internálási ügyében fellebbezés, 
azonban időközben a német hatóságok az ország területéről elszállították. Az 
irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
4941./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188758. 105‐108 lap. 
Dr. Kultsár István min. osztályfőnök, az értelmiségi munkanélküliség 
kormánybiztosának levele a belügyminiszterhez, amelyben a Mautner 
Testvérek és Tsa rt. zsidó alkalmazottainak, vezetőinek internálását kéri név 
szerint: Lengyel János zsidóbujtató, dr. Korányi Imre izr., Földes Pál izr. 
nyersbőr árvevő, Mautner Mihály az export ügyek, a nyersbőr liqidáció és 
jóléti ügyek vezetője. Az irat dátuma 1944. jún. 1. 
 
4942./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188761. 109‐112 lap. 
Marosán János izr. napszámos kissajói lakos internálási ügyében fellebbezés, 
azonban időközben a német hatóságok az ország területéről elszállították. Az 
irat dátuma 1944. jún. 28. 
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4943./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188762. 115‐120 lap. 
Mendelsohn Sámuel izr. mezőszenrmihályi lakos internálási ügyében 
fellebbezés, azonban időközben a német hatóságok az ország területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
4944./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188776. 148‐152 lap. 
Dr. Németh Benő reform. Volt izr. ügyvéd, budapesti lakos internálása. 
 
4945./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188791. 171‐176 lap. 
Paschkusz Rezső izr. komáromi lakos ref. alá helyezésének megszüntetéséről 
véghatározat, mivel 1944. jún. 12‐én a német parancsnokság az ország 
területéről elszállították. At irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
4946./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188814. 204‐209 lap. 
Rakottyai Miklós reform. Losonci lakos internálása, majd ref. alá helyezése, 
mert zsidó vagyontárgyakat tartott birtokában. 
 
4947./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188819. 230‐242 lap. 
Rácz Andrásné sz. Brechtl Mária r. k. nagybányai lakos internálása, mert zsidó 
vagyont vett át megőrzésre. 
 
4948./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188821. 243‐249 lap. 
Ranschburg Emil izr. kereskedő gyönki lakos internálása, mert nagyobb 
mennyeségű szövetet rejtett el. 
 
4949./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188828. 257‐262 lap. 
Rosenfeld Ábrahám izr. alsóbudaki lakos foglalkozás nélküli internálási 
ügyében fellebbezés, azonban időközben német hatóságok az ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
4950./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188830. 263‐280 lap. 
Róth Károly felekezet nélküli rozsnyói lakos internálása, kitiltása, majd ezek 
megszüntetése, mivel 1944. ápr. 29‐én a nagykanizsai II. sz. toloncház 
értesítése szerint a ottani német katonai parancsnokság átvette. Az irat 
dátuma 1944. júl. 5. 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

533

533

REEL 18 
 
4951./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188831. 281‐288 lap. 
Rosenblüth Ernőné sz Klein Magda izr. rozsnyói lakos internálása, majd 
megszüntetése, mivel 1944. jún. 8‐án a gettóban lévő összes zsidóval együtt a 
miskolci zsidó táborba szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 5. 
 
4952./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188882. 321‐325 lap. 
A svéd királyi követség érdeklődése dr. Stein Gyula kecskeméti zsidó orvos, 
topolyai internált ügyében és az internáló tábor parancsnokának válasza a 
vidéki főkapitánynak ez ügyben. Az iratok dátuma 1944. jún. 9‐ aug. 10. 
 
4953./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188888. 337‐339 lap. 
Singer Izidor fóti lakos internálása. 
 
4954./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188899. 356‐362 lap. 
Schiffer Jakab izr. sátoraljaújhelyi lakos marhahajcsár internálása – a helyi 
gettó kiürítésekor a csendőrparancsnokság a német hatóságoknak átadta, 
akik ismeretelne helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 7. 
 
4955./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐188939. 414‐416 lap. 
Szécsi (Slesinger) Dezső izr.‐r. k. okleveles mérnök ref. alá helyezése. 
 
4956./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189003. 536‐541 lap. 
Weiner Salamon izr. harinai lakos interlási ügyében fellebbezés, azonban 
időközben a német katonai hatóságok az ország területáről elszállították. Az 
irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
4957./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189005. 542‐547 lap. 
Weisz József izr. molnár mezőszentmihályi lakos internálási ügyében 
fellebbezés, azonban időközben a német katonai hatóságok az ország 
területéről elszállítoták. Az irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
4958./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189009. 553‐558 lap. 
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Özv. Winkler Józsefné sz. Klein Jenni izr. hajdúböszörményi lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetése, mivel 1944. jún. 17‐én ismeretlen helyre, 
munkára elszállíttatott. Az irat dátuma 1944. jún. 25. 
 
4959./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189115. 695‐704 lap. 
Berger Imre izr. szabósegéd szentjobbi lakos ügyében véghatározat, amely 
szerint feleségével és gyermekeivel együtt költözzön el a Tasnádra, mert ha 
nem kitoloncolják Szentjobbról – az irat dátuma 1942. márc. 23. 1944‐ben 
ref. alá helyezését hatályon kívül helyezték, mert a zsidókra vonatkozó 
általános rendelkezések alapján az ország területéről elszállíttatott. Az irat 
dátuma 1944. júl. 3. 
 
4960./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189121. 718‐733 lap. 
ELSZÁMOZÁS!!! 
Bicsak Antal r. k. fakereskedő, gyergyóalfalvi lakos internálási ügye, mely 
szerint zsidók részére nagybani favásárlást hajtott végre. 
 
4961./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189141. 748‐750 lap. 
Freund Ilona izr. győri lakos internálása, majd megszüntetése, mivel 1944. 
jún. 9‐én a győrligeti gettóba és onnan a német parancsnokság jún. 10‐én az 
ország területéről elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
4962./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189146. 751‐754 lap. 
Fischer Gyula izr. lajosmizsei lakos internálása – a nagykanizsai II. kisegítő 
toloncház 1944. máj. 28‐án átadta a német parancsnokságnak. Az irat 
dátuma júl. 7. 
 
4963./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189147. 755‐768 lap. 
Fixler Juci izr. volt munkácsi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert 
a német hatóságok 1944. május hónapban az ország határán tul, ismeretlen 
helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
4964./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189158. 772‐788 lap. 
Goldstein Lipót izr. volt vendéglős kassai lakos, 1943. aug. 16‐17‐én éjjel a 
lakásán rejtette el a Potocsek családot és Jelencsek Edmond lengyel zsidókat, 
ezért internálták. Ez utóbbit megszüntették, mert e német parancsnokság 
elszállította – az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
4965./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189163. 789‐799 lap. 
Goldstein Samu izr. órássegéd volt máramarosszigeti lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat 
dátuma 1944. jún. 22. 
 
4966./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189164. 800‐801 lap. 
Goldberger Áron izr. oláhszentgyörgyi lakos internálása, majd megszüntetése, 
mert a német parancsnokság elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
4967./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189188. 805 lap. 
Heilper Mária izr. ref. alá helyezésének megszüntetése, mert elszállították. Az 
irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
4968./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189248. 810‐821 lap. 
Lax Salamon izr. napszámos máramarosszigeti lakos internálása, mert orosz 
állampolgárságú zsidót rejtegetett a lakásán. Internálásának megszüntetése, 
mivel alszállították az ország területéről. Az irat dátuma 1944. jún. 22. 
 
4969./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189261. 822‐861 lap. 
Javaslat Márkus Istvánné sz Hegedűs Julianna r. k. kézimunka nagykereskedő, 
mezőkövesdi lakos internálására, mert zsidóvagyont vett át értékesítés végett 
– strómanság gyanúja. 
 
4970./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189274. 866‐870 lap. 
Neumann Mihály izr. máramarosszigeti lakos hitközségi kántor ref. alá 
helyezésének megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat 
dátuma 1944. jún. 23. 
 
4971./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189298. 892‐897 lap. 
Rédei Zoltán 63 éves, 40 éve keresztény, reform. vallású, a Pesti Tőzsde c. 
közgazdasági lap munkatársának internálása – a Rökk Szilárd u. toloncházból 
Kecskemétre és onnan a németek ismeretlen helyre szállították. Az irat 
dátuma 1944. szept. 7. 
 
4972./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189304. 909‐914 lap. 
Rottmann Gyula izr. rozsnyói lakos kereskedő internálása ,mert a 
tulajdonában levő ezüst pénzt nem jelentette, ruházati és háztartási cikkeket 
halmozott fel. 
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4973./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189307. 916‐936 lap. 
Rubin Márton izr. kassai lakos és Rubin (Beczlel) Jenő izr. kereskedő kassai 
lakos internálási ügyük, mivel beszivárgott szlovákiai zsidók részére hamis 
okmányokat szereztek be. 
 
4974./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189311. 938‐950 lap. 
Sajovics Izsák izr. máramarosszigeti lakos ref. alá helyezése. 
 
4975./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189312. 951‐955 lap. 
Sajovics Antal izr. cipésztanuló máramarosszigeti lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mivel az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 
1944. jún. 22. 
 
4976./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189313. 956‐963 lap. 
Salamon mendel izr. fuvaros munkácsi lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mivel 1944. május hó folyamán a német katonai hatóságok 
az ország határán tul, ismeretlenhelyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 
3. 
 
4977./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189315. 964‐977 lap. 
Salczer Elza izr. volt munkácsi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, 
mivel 1944. május hó folyamán a német katonai hatóságok az ország határán 
tul, ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
4978./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189320. 984‐987 lap. 
Smidt Miksa izr. földműves, dunaszerdahelyi lakos internálása. 
 
4979./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189322. 988‐1004 lap. 
Fábián Béla volt országgyűlési képviselő kérése (a pesti izr. hitközség 
levélpapírján) Pásztóy Ámon min. osztályfőnökhöz, Smilovics Sámuel 
vendéglős, munkácsi lakos internálási ügyében – az irat dátuma 1942. dec. 3. 
Smilovics ref. alá helyezésének megszüntetése, mert 1944. május hónapban a 
német hatóságok az ország határon tul, ismereteln helyre szállították. Az irat 
dátuma 1944. júl. 3. 
 
4980./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189329. 1009‐1015 lap. 
Steinberg Lajos izr. munkácsi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, 
mivel 1944. május hónapban a német hatóságok az ország határántul, 
ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
4981./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189337. 1052‐1059 lap. 
Schönfeld Sándor izr. fuvaros munkácsi lakos ref. alá helyezésének – külhonos 
zsidók befogadása miatt 1943‐ban 4 napi elzárást kapott – megszüntetése, 
mivel 1944. május hónapban a német hatóságok az ország határon tul, 
ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
4982./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189342‐1060‐1062 lap. 
Scönfeld Chaim izr. volt munkácsi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, 
mkivel 1944. május hónapban a német hatóságok az ország határon tul, 
ismeretelen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
4983./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189349. 1086‐1103 lap. 
Szégel Herman izr. kereskedő munkácsi lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mert a német hatóságok 1944. május hónapban az ország 
határán tul, ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
4984./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189354. 1104‐1122 lap. 
Takács Andor izr. győri lakos internálása, majd megszüntetése a kistarcsai 
kisegítő toloncház értesítése szerint az Einsatzkommando I. Deutsche 
Sicherheits Polizei, 1944. ápr. 28‐án az internáló táborból ismeretlen helyre 
szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
4985./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189355. 1123‐1132 lap. 
Özv. Tagányi Istvánné és öt társát, mezőkövesdi lakosokat zsidóvagyon 
elrejtéséért 25 napi önköltséges elzárásra büntettek és internáltak. Az irat 
dátuma 1944. aug. 3. 
 
4986./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189367 1140‐1150 lap. 
Üvegi Hermanné sz. Mittelman Sári izr. takcsányi lakos ref. alá helyezése. 
 
4987./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189377. 1175‐1178 lap. 
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Weizer Simonné sz. Máyer Sári izr. munkácsi lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mivel a német hatóságok 1944. május hónapban az ország 
határán tul, ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
4988./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189378. 1181‐1199 lap. 
Weisz Jenő izr. munkácsi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mivel a 
német hatóságok 1944. május hónapban az ország határán tul, ismeretlen 
helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
4989./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189379. 1200‐1214 lap. 
Weisz Izrael izr. munkácsi lakos, szabó ref‐ alá helyezésének megszüntetése, 
mivel a német hatóságok 1944. május hónapban az ország határán tul, 
ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
4990./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189387. 1215‐1219 lap. 
Wieder Jolán izr. szénakereskedő, máramarosszigeti lakos ref. alá 
helyezésének megszüntetése, mert az ország területéről elszállíttatott. Az irat 
dátuma 1944. jún. 22. 
 
4991./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189404. 1222‐1235 lap. 
Weisz Rózsi izr. munkácsi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mivel a 
német hatóságok 1944. május hónapban az ország határán tul, ismeretlen 
helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
4992./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3981. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189457. 1240‐1257 lap. 
Ausch Izsák izr. kolozsvári lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert a 
különleges közigazgatási intézkedések következtében az ország területét 
elhegyta. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
4993./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189461. 1‐14 lap. 
Barchet Fülöpné sz. Fischer Erzsébet izr. losonci lakos ref. alá helyezése – a 
losonci gettóből 1944. jún. 7‐én szabadon engedték, vegyes házasságban élt, 
gyermekei ág. ev. vallásuak voltak. 
 
4994./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189464. 19‐26 lap. 
Berkovics Izidor izr. salgótarjáni lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, 
mert ismeretlen helyre elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 6. 
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4995./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189465. 27‐45 lap. 
Beck Adolf izr. nyíregyházi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert a 
német katonaság elszállította Nyíregyháza területéről. Az irat dátuma 1944. 
júl. 30. 
 
4996./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189475. 65‐74 lap. 
Özv. Blum Vilmosné sz Kron Fáni izr. nyíregyházi lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése, mert a német katonaság Nyíregyháza területéről elszállította. 
Az irat dátuma 1944. júl. 30. 
 
4997./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189480. 75‐84 lap. 
Dénes (Deutsch) Samu izr. ny. eü. Főtanácsos, állatorvos, székelyudvarhelyi 
lakos internálása. 
 
4998./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189493. 127=18 lap. 
Fischer Jakab Tibor izr. hentes, üveggyári munkás, salgótarjáni lakos 

internálása – tiltott állatvágás végzése miatt. 
 
4999./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189496. 137‐150 lap. 
Fogel Ernő  izr. nyíregyházi  lakos  internálása, kitiltása – árdrágítás miatt. Ref. 
alá  helyezésének  megszüntetése,  mert  a  német  katonai  hatóságok 
Nyíregyháza területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 30. 
 
5000./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189498. 151‐153 lap. 
Fogel  M.  Lázár  romolyi  lakos  internálásának  megszüntetése  –  az  ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
5001./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189500. 158‐179 lap. 
Füredi  István  izr.  nyíregyházi  lakos,  géplakatos,  saját  okmányai  Hunvald 
Sándor  szlovákiai  zsidónak  felajánlotta, ezért 1942‐ben  internálták. Ref.  alá 
helyezték  1944‐ben,  amelyet  megszüntettek,  mert  az  ország  területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
5002./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189542. 194‐196 lap. 
Dr.  Kalmár  Ede  izr.  nyíregyházi  lakos  ref.  alá  helyezésének megszüntetése, 
mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
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5003./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189548. 197‐199 lap. 
Özv.  Klafter  Hermanné  sz.  Auslander  Mária  izr.  nyíregyházi  lakos  ref.  alá 
helyezésének megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat 
dátuma 1944. jún. 30. 
 
5004./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189593. 224. lap. 
Moskovics Márkus romolyi  lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mivel 
az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
5005./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189616. 243. lap. 
Pollák  Róza  telcsi  lakos  internálásának  megszüntetése,  mert  az  ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
5006./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189632. 248‐253 lap. 
Schwartz  Andor  izr.  székesfehérvári  lakos  internálásának  megszüntetése, 
mert a német katonai parancsnokságok ismeretlen helyre szállították. Az irat 
dátuma 1944. júl. 4. 
 
5007./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189636. 254. lap. 
Steiner  Matel  telcsi  lakos  internálásának  megszüntetése,  mert  az  ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
5008./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189635. 255. lap. 
Steinetz Tischel romolyi  lakos  internálásának megszüntetése, mert az ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
5009./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐189835. 261‐262 lap. 
Braun Béla romolyi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert az ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
5010./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190053. 272‐277 lap.  
Blau Béla izr. lévai lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert 1944. jún. 
13‐án a zsidókat vívő szerelvények az ország területéről elszállították. Az  irat 
dátuma 1944. jún. 26. 
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5011. / Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190060. 278‐291 lap. 
Binéth  Sámuel  izr.  vegyeskereskedő,  ungvári  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
júl. 7. 
 
5012./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190064. 292‐301 lap. 
Borovitz Imre szobrász, kaposvári  lakos a saját tulajdonát képező írógépének 
eladásából  származó  100  pengőt  nem  jelentette  be  a  m.  kir. 
pénzügyigazgatóságnak, ezért 500 pengő pénzbüntetésre ítélték. Internálták, 
majd  ref.  alá  helyezték  –  utasítást  kér  a m.  kir.  vidéki  főkapitányhelyettes, 
mivel  lakóhelyén  nem  tartózkodhat  „  mi  történjék  a  nevezettel”.  Az  irat 
dátuma 1944. okr. 21. 
 
5013./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190082. 310‐311 lap. 
Fendrich  Jenő  izr. pettyéni  lakos  ref. alá helyezésének megszüntetése, mert 
zsidó  táborba  és  onnan  az  ország  területéről  elszállították.  Az  irat  dátuma 
1944. jún. 22. 
 
5014./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190083. 312‐319 lap. 
Fehér Aranka r. k. kassai lakos internálása, mert a dr. Fried Hugó kassai lakos 
által nála elhelyezett 28200 pengő készpénzt nem  jelentette be és Friedhez, 
szökéséhez eljuttatott 27750 pengőt. 
 
5015./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190091. 320‐325 lap. 
Fisch Rózsi  izr.  felsőapsai  lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert a 
mátészalkai  gettóba  onnan  német  katonai  kisérettel  külföldi 
munkaszolgálatra szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 8. 
 
5016./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190093. 326‐339 lap. 
Fogel  Mózes  izr.  fuvaros  tiszalocskai  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése, mert a nagybocskói csendőrőrs a mátészalkai gettóba onnan, 
német  katonai  kisérettel  külföldi  munkaszolgálatra  szállították.  Az  irat 
dátuma 1944. júl. 8. 
 
5017./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190111. 340‐345 lap. 
Goldstein  Zsigmond  izr.  szilágysomlói  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése,  mert  1944.  jún.  elején  a  német  paracsnokság  az  ország 
területéről elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
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5018./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190113. 346‐347 lap. 
Grünbaun  Lajos  izr.  szolnoki  lakos  internálásának  (németországi) 
munkaszolgálata  teljesítése  idejére  felfüggesztése  –  a  garanyi  toloncház 
értesítése  szerint  1944.  máj.  5‐én  Sátoraljaújhelyre  szállították.  Az  irat 
dátuma 1944. júl. 6. 
 
5019./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190114. 348‐349 lap. 
Harfanesz Mózesné  telcsi  lakos  ref.  alá helyezésének megszüntetése, mivel 
elszállították az ország területéről. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
5020./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190119. 350‐359 lap. 
Hayn Aladár  izr.  lévai  lakos, bérautó fuvarozó  internálásának merszüntetése, 
mert  1944.  jún.  13‐án  a  zsidókat  vívő  szereévánnyel  az  ország  területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
5021./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190126. 394‐399 lap. 
Herskovics  Lázárné  sz.  Háber  Szerén  izr.  tiszabogdányi  lakos  ref.  alá 
helyezésének  felülvizsgálata  –  gyűjtőtáborba  szállították.  Az  irat  dátuma 
1944. júl. 12. 
 
5022./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190129. 403‐410 lap. 
Holczer  Dezső  izr.  pápai  lakos  internálásának  megszüntetése,  a  sárvári 
kisegítő  toloncház értesítése  szerint 1944.  júl. 4‐én a német parancsnokság 
átvette. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
5023./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190130. 411‐422 lap. 
Horn  Frida  izr.  körösmezői  lakos,  varrónő  internálása,  mert  a  Galicíába 
kitelepített és onnan visszaszökött 3 zsidó gyereknek menedéket adott 1942‐
ben. Az 1944‐ben  ref.  alá helyezésének  felfüggesztése, mivel  a mátészalkai 
gyűjtőtáborba elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 9. 
 
5024./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190133. 423‐424 lap. 
Ickovits  Adlf  izr.  szatmárudvari  lakos  ref.  alá  helyezésének megszüntetése, 
mivel zsidó zárt táborba és onnan az ország területéről elszállították. Az  irat 
dátuma 1944. jún. 22. 
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5025./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190136. 426‐446 lap. 
Izsák  Jakab  izr.  tímár  szilágysomlyói  lakos  internálása,  mald  ref.  alá 
helyezésének  megszüntetése,  mert  1944.  jún.  elején  ismeretlen  helyre 
szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
5026./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190139. 447‐451 lap. 
Kaminer Bella  izr. vegyeskereskedő tiszabogdányi  lakos ref. alá helyezésének 
felfüggesztése, mert a mátészalkai gyűjtőtáborba szállították. Az  irat dátuma 
1944. júl. 9. 
 
5027./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190140. 452‐459 lap. 
Katona  (Kohn)  Gábor  izr.  pápai  lakos  internálásának  megszüntetése  –  a 
sárvári  kisegítő  toloncház  értesítése  szerint  1944.  júl.  4‐én  az 
országterületéről elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
5028./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190141. 460‐467 lap. 
Krausz  Jenőné  sz.  Deutsch  Emma  izr.  internálásának  megszüntetése  –  a 
sárvári kisegítő totloncház értesítése szerint 1944. júl. 1‐én elszállították. 
 
5029./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190148. 472‐473 lap. 
Klejer Zseni telcsi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mivel az ország 
területéről elszállították. Az irat détuma 1944. jún. 20. 
 
5030./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190151. 479‐480 lap. 
Klein Ferenc szolnoki lakos internálásának megszüntetése – a garanyi kisegítő 
toloncház  értesítése  szerint  1944.  május  19‐én  (németországi) 
munkaszolgálatra  való  kiadás  végett  Sátoraljaújhelyre  szállították.  Az  irat 
dátuma 1944. júl. 6. 
 
5031./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190153. 488‐492 lap. 
Keszterbaum Sia Mayerné sz. Grünberger  Ilona  izr. nagyváradi  lakos  ref. alá 
helyezésének megszüntetése, mivel a német parancsnokság elszállította. Az 
irat dátuma 1944. júl. 10. 
 
5032./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190158. 498‐506 lap. 
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Kollin  Lajos  izr.  devecseri  lakos  internálásának  megszüntetése  –  a  sárvári 
kisegítő  totloncház  értesítése  szerint  1944.  júl.  4‐én  az  ország  területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
5033./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190159. 507‐515 lap. 
Kollin Jenő izr. pápai lakos internálásának megszüntetése – lásd, mint fent. 
 
5034./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190161. 516‐517 lap. 
Kupferstein  Miksáné  sz.  Hikind  Mária  izr.  tiszabogdányi  lakos  ref.  alá 
helyezésének  felfüggesztése, mivel a mátészalkai gyűjtőtáborba  szállították. 
Az irat dátuma 1944. júl. 9. 
 
5035./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190167. 518‐531 lap. 
Leitner  Aladár  izr.  nagykanizsai  lakos  kereskedő  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése, mert 1944. máj. 17‐én Németországba került elszállításra. Az 
irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5036./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190168. 532‐539 lap. 
Özv.  Lővi  Vilmosné  sz.  Rosenberg  Gizella  izr.  kereskedő,  pápai  lakos 
internálásának megszüntetése – a sárvári kisegítő toloncház értesítése szerint 
1944.  júl. 4‐én az ország  területéről elszállították. Az  irat dátuma 1944.  júl. 
19. 
 
5037./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190171. 540‐541 lap. 
Lebel  Rachmil  romolyi  lakos  ref.  alá  helyezésének  megszüntetése,  mivel 
elszállították az ország területéről. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
5038./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190179. 543‐544 lap. 
Mészáros Józsefné sz. Schwarcz Erzsébet izr. somi lakos ref. alá helyezése. 
 
5039./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190184. 545‐560 lap. 
Moskovics  Bernát  izr.  fuvaros  uglyai  lakos  internálása  1942‐ben.  1944‐ben 
ref.  alá  helyezésének  megszüntetése,  mert  a  talaborfalvi  csendőrőrs  a 
mátészalkai  gettóba  és  annak  kiűrítése  után  a  német  katonaság  külföldre, 
ismeretlen hekyre szállította. Az irat dátuma 1944. júl. 8. 
 
5040./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190192. 582‐583 lap. 
Neuman  Chaim  izr.  körösmezői  lakos  ref.  alá  helyezésének  felfüggesztése, 
mert a mátészalkai gíűjtőtáborba szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 9. 
 
5041./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190193. 584‐585 lap. 
Neumann Aladár izr. lévai lakos, az ország területéről elszállított zsidó ref. alá 
helyezésének megszüntetése, mert  1944.  jún.  13‐án  a  zsidókat  vívő  vasúti 
szerelvánnyel elvitték. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
5042./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190206. 628‐629 lap. 
Pollák  Izsák telcsi  lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert az ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
5043./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982.  csomó K  150‐VII.  kútfő‐9‐a.  tétel‐1944‐190212.  634=15  lap.  (ILYEN A 
LAPSZÁMOZÁS!) 
Rézmovics Lipót izr. tiszaborkúti lakos, metsző internálása 1942‐ben. Ref. alá 
helyezésének felfüggesztése 1944‐ben. 
 
5044./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190213. 636=21 lap. 
Rézműves (Berger) Móric  izr. napszámos körösmezői  lakos  internálása 1941‐
ben.  Ref.  alá  helyezésének  felfüggesztése1944‐ben,  mert  gyűjtőtáborba 
szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 12. 
 
5045./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190220. 638‐645 lap. 
Róth  Lipót  Pál  izr.  pápai  lakos  internálásának  megszüntetése,  a  sárvári 
kisegítő toloncház értesítése szerint 1944. júl. 4‐én az ország területéről való 
elszállítás végett a német parancsnokságnak adták át. Sz  irat dátuma 1944. 
júl. 20. 
 
5046./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190222. 646‐651 lap. 
Rosenwasser Frida izr. nagyváradi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, 
mert  a  német  parancsnokság  az  ország  területéről  elszállította.  Az  irat 
dátuma 1944. júl. 7. 
 
5047./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190223. 652‐653 lap. 
Róth Mór izr. lévai lakos ref. alá helyezésének megszüntetése – 1944. jún. 13‐
án  a  zsidókat  vívő  szerelvénnyel  az  ország  területéről  elszállították. Az  irat 
dátuma 1944. jún. 26. 
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5048./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190224. 654‐655 lap. 
Róth  Mórné  sz.  Flask(?)  Paula  izr.  lévai  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése  –  1944.  jún.  13‐án  a  zsidókat  vívő  szerelvénnyel  az  ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
5049./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190226. 656. lap. 
Lebovics  Mártonné  sz.  Basch  Gizella  izr.  aknaszlatinai  lakos  ref.  alá 
helyezésének  megszüntetése,  mert  előbb  az  aknaszlatinai  gettóba,  annak 
kiűrítése után a német hatóságok külföldre, ismeretlen helyre szállították. Az 
irat dátuma 1944. júl. 8. 
 
5050./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190225. 657‐658 lap. 
ÖZV. Stauer Jenőné sz. Reich Hilda izr. aknaszlatinai lakos ref., lásd, mint fent. 
 
5051./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190228. 659=16 lap. 
Schwarcz József izr. napszámos körösmező‐havasaljai lakos internálása 1942‐
ben.  Ref.  alá  helyezésének  megszüntetése  1944‐ben,  mert  gyűjtőtáborba 
szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 12. 
 
5052./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190230. 660‐661 lap. 
Steiner  Bernát  telcsi  lakos  ref.  alá  helyezésének  megszüntetése,  mert  az 
ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
5053./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190232. 662‐665 lap. 
Schell Gyuláné sz. Schwarcz Lenke  izr. volt gyári munkás, mohácsi  lakos  ref. 
alá helyezése, mert nem viselt a megkülönböztető jelet. Az irat dátuma 1944. 
júl 10. 
 
5054./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944190235. 666‐674 lap. 
Steiner  Róza  izr.  pápai/tapolcafői  lakos  internálásának megszüntetése  –  a 
sárvári  kisegítő  toloncház  értesítése  szerint  1944.  júl.  4‐én  az  ország 
területéről való elszállítás végett a német parancsnokságnak adták át. Az irat 
dátuma 1944. júl. 19. 
 
5055./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190236. 675‐676 lap. 
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Seif Samu izr lévai lakos ref. alá helyezésének megszüntetése – 1944. jún. 13‐
án  a  zsidókat  vívő  szerelvénnyel  az  ország  területéről  elszállították. Az  irat 
dátuma 1944. jún. 26. 
 
5056./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190237. 677‐683 lap. 
Schreiber Izsák izr. kereskedő szlágysomlyói lakos internálása. 
 
5057./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190238. 684‐686 lap. 
Spielman  Imre  izr.  suri  lakos  internálásának  megszüntetése  –  a  sárvári 
kisegítő  toloncház  1944.  máj.  19‐én  a  német  hatóságnak  átadta.  Az  irat 
dátuma 1944. júl. 10. 
 
5058./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190239. 687‐695 lap. 
Spielmann  Dezső  izr.  kereskedő,  méhész  nagyacsádi  lakos  internálásának 
megszüntetése – a sárvári kisegítő toloncház értesítése szerint 1944. júl. 4‐én 
az  ország  területéről  való  elszállítás  végett  a  német  parancsnokságnak 
átadták. Az iurat dátuma 1944. júl. 19. 
 
5059./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190240. 696=13 lap. 
Slomovics Eizikné sz. Adler Chaja  izr. nagybocskói  lakos  internálása, kitiltása 
árdrágítás miatt 1942‐ben. Ref.  alá helyezésének megszüntetése 1944‐ben, 
mert  a  mátészalkai  gettóba  onnan,  német  katonai  kisérettel  külföldi 
munkaszolgálatra szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 8. 
 
5060./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190242. 711‐731 lap. 
Slomovics Adolfné  sz. Vogel  Szerén  izr.  tiszaborkúti  lakos  internálása  1942‐
ben.  Ref.  alá  helyezésének megszüntetése, mert  gyűjtőtáborba  szállították. 
Az irat dátuma 1944. júl. 12. 
 
5061./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190245. 732‐733 lap. 
Somogyi  (Schwarc)  Ernő  izr.  veszprémvarsányi  lakos  internálásának 
megszüntetése, mert  a  sárvári  kisegítő  toloncház  194. máj.  19‐én  a  német 
hatóságoknak átadta. Az irat dátuma 1944. júl. 10. 
 
5062./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190256. 741‐751 lap. 
Takács  István  r.  k.  kassai  lakos  internálása  zsidók  rejtegetése miatt – 1944. 
jún. 26. Lakásán elrejtette Lévai Lajosnét és négy tagú családját, ezzel a zsidók 
kitelepítését akadályozta. 
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5063./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190257. 752=12 lap. 
Takács Istvánné sz. Rozsik (Rozik?) Mária r. k. kassai lakos, lásd, mint fent. 
 
5064./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190263. 753‐754 lap. 
Valter  Béla  szolnoki  lakos  internálásának  megszüntetése,  mert  a  garanyi 
kisegítő  toloncház  értesítése  szerint  1944.  máj.  19‐én  (német) 
munkaszolgálatra  való  kiadás  végett  Sátoraljaújhelyre  szállították.  Az  irat 
dátuma 1944. jún. 6. 
 
5065./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190265. 755‐756 lap. 
Veszely Károly  zámolyi  lakos  internálásának megszüntetése, mert  az ország 
területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 5. 
 
5066./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190271. 757‐562 lap. 
Weinberger  Mátyás  izr.  tanító,  kassai  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése, mert kitelepítették. Az irat dátuma 1944. júl. 21. 
 
5067./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190272. 763‐764 lap. 
Werczberger Mózes  izr.  szatócs  szilágysomlyói  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése – 1944.  jún. elején az ország területéről elszállították. Az  irat 
dátuma 1944. júl. 4. 
 
5068./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190273. 765‐773 lap. 
Weinwer  Ernő  izr.  pápai  lakos  internálásának  megszüntetése  –  a  sárvári 
kisegítő toloncház értesítése szerint 1944. júl. 4‐én az ország területéről valő 
elszállítás végett a német katonai parancsnokságnak adták át. Az irat dátuma 
1944. júl. 19. 
 
5069./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190275. 780‐781 lap. 
Wieder  Herch  telcsi  lakos  ref.  alá  helyezésének  megszüntetése,  mivel  az 
ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
5070./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190276. 782‐783 lap. 
Wieder Mendel telcsi lakos ref. lásd, mint fent. 
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5071./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190454. 793‐797 lap. 
Baum  Salamon  izr.  komáromi  lakos  ref.  alá  helyezésének megszüntetése  – 
1944.  jún.  12‐én  a  német  hatóságok  elszállították  az ország  területéről. Az 
irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5072./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190467. 803‐806 lap. 
Ifj. Bodnár Gyuláné sz. Matisz Erzsébet r. k. ungvári  lakos ref. alá helyezése, 
mert  beszolgáltatásra  kötelezett  zsidó  ingóságokat,  értékeket  rejtett  el 
lakásán. 
 
5073./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190468. 807‐810 lap. 
Buksa  Emil  r.  k.  kolozsvári  lakos  ref.  alá  helyeése, mert  2  db  varrógépet 
fogadott el ajándékba zsidó személytől és ezt nem jelentette a hatóságnak. 
 
5074./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190469. 811‐816 lap. 
Buliczka  István  r. k. kassai  lakos  ref. alá helyezése, mert Goldberger Katalin 
izr.‐tól anyagi természetű megbizatásokat vállalt és ezzel a zsidóvagyonnak az 
állami  kincstár  részére  való  kivonását mozdította elő. Az  irat dátuma 1944. 
jún. 17. 
 
5075./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190483. 843‐848 lap. 
Franck  Náthán  izr.  székelykersztúri  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése, mivel  a marosvásárhelyi  gyűjtőtáborba  és  onnam  végleges 
elszállítása megtörtént. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
5076./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190489. 866=10 lap. 
Fried Andor izr. magánzó székelyudvarhelyi lakos ref. lásd, mint fent. 
 
5077./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190505. 872‐873 lap. 
Grünhut Simon izr. teveli lakos ref. alá helyezése. 
 
5078./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190519. 880‐882 lap. 
Dr. Hercz Andor izr. kassai lakos ügyvéd ref. alá helyezése. 
 
5079./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3982. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190524. 890. lap. 
Indig  Ignácné  sz.  Jakobovics  Etel  izr.  máramarosszigeti  lakos  ref.  alá 
helyezésének megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat 
dátuma 1944. júl. 11. 
 
5080./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190603. 1‐4 lap. 
Özv.  Schüsk Gyuláné  sz.  Ladányi Klára  izr.  kisújszállási  lakos  vagyontáegyait 
nem jelentette be internálták. 
 
5081./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190622. 19‐21 lap. 
Török  (Tauber)  József  izr. budapesti  lakos  internálása, majd megszüntetése, 
mert az ország határán kívül szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 8. 
 
5082./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190627. 23‐26 lap. 
Ungár Mór és Schwarcz Sándor izr, siófoki lakosok ref. alá helyezése. 
 
5083./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190709. 44‐49 lap. 
Bukovszki  Lidi  izr.  szászrégeni  lakos  ref.  alá  helyezésének  megszüntetése, 
mivel  a  német  parancsnokság  1944.  jún.  1‐én  az  ország  területéről 
elszállították. 
 
5084./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190730. 59‐67 lap. 
Heller Vilmos izr. bádogosmester, váci lakos, 75%‐os kivételezett – a gettóba 
zárt zsidókkal kapcsolatot tartott fenn, ezért internálták. Az irat dátuma 1944. 
júl. 12. 
 
5085./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190753. 84‐95 lap. 
Meiszter  jakab  izr.  szászrégeni  lakos  ref.  alá  helyezésének megszüntetése, 
mivel  a  német  parancsnokság  1944.  júl.  1‐én  az  ország  területéről 
elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 6. 
 
5086./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190765. 108‐109 lap. 
Rössler  Jakab  munkaszolgálatos  a  Vöröskerszt  értesítése  szerint  eltünt 
hadműveleti  területen  –  ref.  alá  helyezését megszüntették. Az  irat  dátuma 
1944. júl. 12. 
 
5087./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190768. 122‐128 lap. 
Sax Sámuel izr. gazdálkodó, beregszászi lakos ref. alá helyezése. 
 
5088./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190771. 129‐133 lap. 
Schwartz  Móric  izr.  beregszászi  lakos,  ócskavaskereskedő  ref.  alá 
helyezésének  megszüntetése  –  elszállították  az  ország  területéről.  Az  irat 
dátuma 1944. júl. 10. 
 
5089./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190772. 134‐144 lap. 
Schwartz Ferenc  izr. beregszászi  lakos  ref. alá helyezésének megszüntetése. 
Az irat dátuma 1944. júl. 10. 
 
5090./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190789. 163. lap. 
Herskovics menyhért nagykálnai lakos ref. alá helyezésének megszüntetése – 
a  német  katonai  parancsnokság  az  ország  területéről  elszállították.  Az  irat 
dátuma 1944. aug. 29. 
 
5091./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190901. 256‐257 lap. 
Teichner  Irén  izr.  győri  lakos  ref.  alá  helyezésének megszüntetése.  Az  irat 
dátuma 1944. márc. 14. 
 
5092./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190907. 260‐262 lap. 
Czibek  Balázsné  sz.  Schwartz  Janka  (izr.)  r.  k.  besenyőtelki  lakso  ref.  alá 
helyezése. 
 
5093./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190913. 271‐276 lap. 
Grünbaum Ernő  izr. nádudvari  lakos  ref. alá helyezésének megszüntetése – 
1944.  jún.  végén  a  német  kaonai  parancsnokság  az  ország  területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
5094./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190939. 302‐303 lap. 
Kaminer  Szrul  körösmezői  lakos  ref.  alá  helyezésének  felfüggesztése, mert 
katonai szolgálatot teljesít. Az irat dátuma 1944. júl. 14. 
 
5095./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190958. 313. lap. 
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Kohn  Lajos  izr.  karcagi  lakos  kms.  Szolgálatos  ref.  alá  helyezésének 
felfüggesztése. Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
5096./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190996. 336‐341 lap. 
Plazják  István  r. k. kassai  lakos  internálása, mert Kabos Miklós kassai  zsidót 
lakásán elrejtette a kitelepítés elől. Az irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
5097./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191015. 377‐386 lap. 
Schlesinger Adolf izr. karcagi lakos tisztviselő ref. alá helyezése 1942‐ben. Ref. 
alá  helyezésének  felfüggesztése  1944‐ben, mert  kisegítő munkaszolgálatra 
bevonult. Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
5098./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191016. 387‐391 lap. 
Vitéz Siklóssy Emil r. k. kassai  lakos ref. alá helyezése, zsidó vagyon elrejtése 
miatt. Az irat dátuma 1944. jún. 24. 
 
5099./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191017. 392‐398 lap. 
Spitzer  Vilmos  izr.  karcagi  lakos,  kmsz  szolgálatos  ref.  alá  helyezésének 
felfüggesztése, szolgálatának idejére. Az irat dátuma 1944. júl. 14. 
 
5100./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191032. 419‐421 lap. 
Welwardt  Edit  izr.  dunaharaszti  lakos  internálása  kommunista magatartása 
miatt. 
 
5101./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944—191033. 422‐424 lap. 
Welwardt Simon izr. dunaharaszti lakos internálása kommunista magatartása 
miatt. 
 
5102./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944—191064. 428‐436 lap. 
Steiner Dezsőné sz. Gruber Amália internálási ügye, mely szerint csak férjhez 
menetelekor  tért  át  az  izr.  vallásra,  de  1944.  jún.  21‐én  visszatért  a  r.  k. 
vallásra (mind a 4 nagyszülője r. k. vallású volt). 
 
5103./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191096. 498‐501 lap. 
Dunai Mihályné  sz. Urmacher  Berta  felekezeten  kívüli,  zsidó  vallású,  gyulai 
lakos ref. alá helyezése. 
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5104./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191097. 502‐520 lap. 
Friedrich  Miklós  Mózes  Mór  izr.  napszámos  nagyváradi  lakos  internálása 
1942‐ben,  élelmiszerjegyekkel  való  üzérkedés miatt.  Ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése 1944‐ben. Az irat dátuma 1944. júl. 13. 
 
5105./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191107. 529‐531 lap. 
Dr. Goldmann Imre izr. ny. ügyvéd, gyulai lakos ref. alá helyezése. 
 
5106./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191110. 532‐533 lap. 
Groszmann  Sámuel  izr.  szatócs  miskolci  lakos  internálása,  majd 
megszüntetése,  mivel  a  német  parancsnokságok  az  ország  területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 10. 
 
5107./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191113. 540‐546 lap. 
Grünwald Ernő izr. nagykanizsai lakos internálása, majd megszüntetése, mivel 
Sárvárról németországba szállították 1944. júl. 4‐én Az irat dátuma 1944. júl. 
19. 
 
5108./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191119. 554‐558 lap. 
Dr.  Hraskó  Gyuláné  sz.  Leitner  Erszébet  ág.  ev.  vallású  zsidó  származású, 
gyulai lakos ref. alá helyezése. 
 
5109./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191120. 559‐564 lap. 
Hász Imre r. k. 1912 máj. 8‐án kikeresztelkedett izr. gyümölcskereskedő gyulai 
lakos ref. alá helyezése. 
 
5110./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191124. 565‐569 lap. 
Huszár  Lászlóné  sz.  Nagy  Irén  r.  k.  volt  izr.  1920‐ig,  gyulai  lakos  ref.  alá 
helyezése. 
 
5111./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191125. 570‐571 lap. 
Kálisch  Arnold  kiskörösi  lakos  internálása,  majd  megszüntetése,  mert  a 
garanyi  kisegítő  toloncház  értesítése  szerint  1944.  máj.  19‐én  a  német 
katonai parancsnokságnak munkára átadták. Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
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5112./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191141. 581‐583 lap. 
Makovicz András r. k. asztalos, földműves, budapesti  lakos  internálása, mert 
10 zsidót szöktetett át a határon Magyarországról Szlovákiába. Az irat dátuma 
1944. júl. 4. 
 
5113./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191172. 633. lap. 
Rézműves  Zelmanné  izr.  ref.  alá  helyezésének megszüntetése, mert  1944. 
jún.  10‐én  a  balassagyarmati  gyűjtőtáborba  és  onnan  ismeretlen  helyre 
szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 18. 
 
5114./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191174. 634. lap. 
Reichenberger  Izsák  izr.  nagyváradi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. júl. 13. 
 
5115./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191176. 635‐639 lap. 
Rozmann Lajos  izr. géplakatos miskolci  lakos  internálásának megszüntetése. 
Az irat dátuma 1944. júl. 10. 
 
5116./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191181. 644‐647 lap. 
Schwartz Miklós  izr. bérautó  fuvarozó, miskolci  lakos  internálása, majd  ref. 
alá helyezése – megszüntetése, mert az orszáég területéről elszállították. Az 
irat dátuma 1944. júl. 10. 
 
5117./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191187. 651‐652 lap. 
Schnitzer  Lajos  izr.  fakereskedelmi  tiszt,  miskolci  lakos  internálása,  majd 
megszüntetése a német parancsnokság az ország területéről elszállította. Az 
irat dátuma 1944. júl. 10. 
 
5118./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191193. 653‐655 lap. 
Sonnenvith  Elek  izr.  nagyváradi  lakos  ref.  alá  helyezésének megszüntetése, 
mivel elszállították az ország területéről. Az irat dátuma 1944. júl. 13. 
 
5119./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191194. 656‐658 lap. 
Somberg  Henrik  izr.  nagyváradi  lakos  internálása,  majd  megszüntetése:  a 
garanyi  kisegítő  tábor  vezetője  1944.  máj.  19‐én  németországi 
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munkaszolgálat  végzése miatt  kiadta és  Sátoraljaújhelyre  szállították. Azirat 
dátuma 1944. júl. 11. 
 
5120./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191198. 672‐677 lap. 
Szabó Béláné sz. Leopold Ágnes r. k. volt izr. gyulai lakos ref. alá helyezése. 
 
5121./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191199. 678‐683 lap. 
Szabó Bálintné  sz. Ginstlen Sára  ref. volt  izr. gyulai  lakos  ref. alá helyezése, 
majd megszüntették ellen az eljárást. Az irat dátuma 1944. aug. 18. 
 
5122./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191203. 702‐708 lap. 
Özv. Szalinka Pálné sz. Stern Mária r. k. volt izr. gyulai lakos ref. alá helyezése, 
majd megszüntették ellen az eljárást. Az irat dátuma 1944. aug. 30. 
 
5123./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191239. 743‐745 lap. 
Az 1944. júl. 15‐i állapot szernti kimutatás az internáltakról. 
 
5124./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191145. 746‐749 lap. 
Mesányi Simonné sz. Berger Mária izr. kecskeméti lakos ref. alá helyezése. 
 
5125./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191262. 750‐756 lap. 
Dr.  Benes  Ferenc  r.  k.  rt.  ügyvezető  igazgató,  budapesti  lakos  internálása, 
mert  Rapoch  Jenő,  a  Hazai  Bank  volt  vezérigazgatójának  és  feleségének 
külföldre való szöktetésére vállalkozott. Az irat dátuma 1944. júl. 2. 
 
5126./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191267. 757‐774 lap. 
Baksa Lőrinc ref.  füszerkereskedő, beregszászi  lakos  internálása zsidóvagyon 
elrejtése miatt – 20 nap elzárást kapott. 
 
5127./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191322. 797‐801 lap. 
Lőwinger  József  izr. miskolci  lakos  internálása, majd megszüntetése. Az  irat 
dátuma 1944. júl. 15. 
 
5128./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191330. 802‐810 lap. 
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Klein Zoltán  izr. üvegkereskedő egri  lakos  internálása, majd megszüntetése, 
1944. máj. 19‐én a sárvári totloncház németországi munkára átadta a német 
katonai parancsnokságnak.  
 
5129./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191333. 812‐814 lap. 
Kohn Miklós  izr.  (10 éves ?) balassagyarmati  lakos ref. alá helyezése. Az  irat 
dátuma 19444. júl. 19. 
 
5130./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191347. 819‐821 lap. 
Mittelmann  Ignác  izr.  kereskedő,  kassai  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése – a németek elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 14. 
 
5131./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191353. 826‐829 lap. 
Nagy Jenőné sz. Márkus Margit izr. vegyes házasságban élő hatvani lakos ref. 
alá helyezése. 
 
5132./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944191373. 845. lap. 
Salamon Rózsi izr. internálásáről kisérő levél. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
5133./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191395. 846‐848 lap. 
Toffler  Istvánné  sz.  Fogel  margit  izr.  hódmezővásárhelyi  lakos  ref.  alá 
helyezésének  megszüntetése,  mert  a  szegedi  gyűjtőtáborba  és  onnan  a 
német parancsnokság külföldre szállította. Az iart dátuma 1944. júl. 15. 
 
5134./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191421. 856‐859 lap. 
A kolozsvári internáló tábor látszám kimutatása. Az irat dátuma 1944. júl. 21. 
 
5135./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191447. 860‐870 lap. 
Alleweil Manó izr. újvidéki lakos ref. alá helyezése 1942‐től, megszüntetése – 
1944. ápr. 29‐én, mint zsidót kitelepítették. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5136./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191448. 871‐875 lap. 
Dr. Géza Imre budapesti ügyvéd, svéd‐menleveles internálási ügye. 
 
5137./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191471. 893‐894 lap. 
Auszlender  Sámuel  baktalórántházi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
5138./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191472. 895‐896 lap. 
Auszlender  Sámuelné  baktalórántházi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
5139./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191481. 897. lap. 
Frenkel  Dezsőné  sz.  Klein  Eszter  ófekértói  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
5140./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191480. 898. lap. 
Fleischer Józsefné baktalórántházi lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5141./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191479. 899. lap. 
Bajusz Fried Hersen baktalórántházi lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5142./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191478. 900. lap. 
Blaszberger Jenő ófehértói lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5143./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191477. 901. lap. 
Braun Bernát ófehértói lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5144./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191476. 902. lap. 
Blaszberger Sarolta ófehértói lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5145./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191475. 903. lap. 
Özv. Auszlender Sámuelné baktalórántházi lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5146./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191474. 904. lap. 
Auszlender Vilmos baktalórántházi lakos ref. – lásd, mint fent. 
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5147./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191473. 905. lap. 
Zilber Chajem baktalórántházi lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5148./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191482. 906‐907 lap. 
Frenkel Dezső ófehértói lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5149./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191484. 908. lap. 
Katcz Matild ófehértói lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5150./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191483. 909. lap. 
Grün Salamonné ófehértói lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5151./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191485. 910‐911 lap. 
Katcz Ignácné ófehértói lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5152./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191487. 912‐913 lap. 
Klein Hermanné baktalórántházi lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5153./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191488. 914‐915 lap. 
Klein Herman baktalórántházi lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5154./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191489. 916. lap. 
Linczer Sándor leveleki lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5155./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191490. 917‐918 lap. 
Márton Ábrahám ófehértói lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5156./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191491. 919‐920 lap. 
Májer Vilmos baktalórántházi lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5157./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191492. 921. lap. 
Mandel Adolfné ófehértói lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5158./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191493. 922‐923 lap. 
Müller Fejgi ófehértói lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5159./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191496. 924. lap. 
Rohner Józsefné baktalórántházi lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5160./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191495. 925. lap. 
Pécsi Lajos ófehértói lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5161./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191494. 926. lap. 
Pécsi Lajosné ófehértói lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5162./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191497. 927‐928 lap. 
Röhmer József baktalórántházi lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5163./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191498. 929‐930 lap. 
Szinkovics (?) Zoltán leveleki lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5164./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191499. 931‐932 lap. 
Wechter Jenőné baktalórántházi lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5165./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191500. 933. lap. 
Weisz Regina ófehértói lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5166./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191501. 934‐935 lap. 
Weiszberger Mór nyírmadai lakos ref. – lásd, mint fent. 
 
5167./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191502. 936‐937 lap. 
Zilber Chajemné baktalórántházi lakos ref. – lásd, mint fent. 
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5168./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191503. 938‐948 lap. 
Dr. Aczél  István  izr. veszprémi  lakos  internálása, majd megszüntetése, mert 
külföldre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 18. 
 
5169./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191506. 949‐955 lap. 
Dr. András Ernő izr. ügyvéd internálási ügye. 
 
5170./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191520. 971‐983 lap. 
Biró János reform. Hajdúszoboszlói szabómester internálása, mert Grósz Ernő 
izr. vagyontárgyait elrejtette. 
 
5171./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191521. 984‐993/A. lap. 
Blum Sándor izr. szücssegéd, veszprémi lakos internálása. 
 
5172./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191540. 994‐1004 lap. 
Erbszt  Bernát  izr.  szolga  Rahó‐Szeged  szállói  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése,  mivel  a  német  katonaság  külföldre,  ismeretlen  helyre 
szállította. Az irat dátuma 1944. júl. 16. 
 
5173./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191545. 1005‐1012 lap. 
Frank  Miklós  izr.  miskolci  lakos,  kárpitosmester  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése,  mivel  a  német  parancsnokságok  az  ország  területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. aug. 10. 
 
5174./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191560. 1021‐1031 lap. 
Hamburger Sándor izr. veszprémi lakos, kerskedő internálása. 
 
5175./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐190563. 1032‐1036 lap. 
Herskovits Miklós izr. miskolci lakos internálása, majd megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. júl. 19. 
 
5176./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191567. 1040‐1043 lap. 
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Ilkovics  Mór  izr.  földbirtokos,  sátoraljaújhelyi  lakos  internálása,  majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
5177./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191588. 1054‐1060 lap. 
Fischer Dezső izr. miskolci lakos, szállódai konyhai mészáros internálása, majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
5178./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191589. 1061‐1066 lap. 
Lippay Ferenc szabadkai lakos Szabados Miksáné izr. ruhaneműit megőrzésre 
átvette – eljárás indult ellene. 
 
5179./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3983. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191593. 1067‐1068 lap. 
Lunger Mórné  izr.  szenci  lakos  ref.  alá  helyezésének megszüntetése, mert 
gyűjtőtáborba szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
5180./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191621. 65‐72 lap. 
Schreiber  István  izr.‐reform.  (1934‐ben  kitért)  kereskedő,  siófoki  lakos 
internálása. 
 
5181./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191642. 106‐109 lap. 
Varga  István g. kat. napszámos, nyíregyházi  lakos  ref. alá helyezése, mert a 
helyi  gettóban  egy  ismeretlen  zsidónőtől  csekély munkája  ellenértékeként 
nagyobb mennyiségű ruhaneműt kapott és fogadott el. 
 
5182./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191661. 125. lap. 
A Borsod vármegyei alispán jelentése arról, hogy a sárga csillag nem viselése 
miatt nem hozott kihágási ítéletet. Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
5183./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191722. 148‐157 lap. 
Balázs Jakab cigány széplakapáti lakos, mezőgazdasági munkás internálása. 
 
5184./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191726. 159‐164 lap. 
Blau  Béla  izr.  kolozsvári  lakos  ref.  alá  helyezése,  majd  megszüntetése  az 
ország  területét  a  különleges  közigazgatási  intézkedések  következtében 
elhagyta. Az irat dátuma 1944. júl. 18. 
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5185./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191735. 178‐183 lap. 
Berger  Rózsi  izr.  fodrásznő  kassai  lakos  ref.  alá  helyezése,  majd 
megszüntetése a németek elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 14. 
 
5186./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191737. 184‐187 lap. 
Bíró (Bachrach) Lajos izr. ny. járásbíró, jászberényi lakos ref. alá helyezése. Az 
irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
5187./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191743. 199‐215 lap. 
Bolyog  Endre  felekezeten  kívüli  földműves  beregrákosi  lakos  internálása, 
majd ref. alá helyezése. 
 
5188./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191752. 237‐241 lap. 
Csernicskó Mihályné  sz. Moskola Mária  internálása,  zsidó  vagyon  elrejtése 
miatt. 
 
5189./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191754. 242‐245 lap. 
Özv.  Cseremiszki  Jánosné  sz.  Mándzuk  Hafia  g.  kat.  tiszalonkai  lakos 
internálása – zsidó dolgok rejtegetése miatt. 
 
5190./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191764. 246‐251 lap. 
Einhorn Miksa  izr.  gépkocsivezető  ref.  alá  helyezése, majd megszüntetése, 
mivel  a  különleges  közigazgatási  intézkedések  következtében  az  ország 
területét elhagyta. Az irat dátuma 1944. júl. 18. 
 
5191./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191796. 275‐277 lap. 
Goldberger Márton  izr.‐reform. Téglagyártulajdonos, székelyudvarhelyi  lakos 
ref.  alá  helyezése, majd megszüntetése  1944. máj.  4‐én  a marosvásárhelyi 
gyűjtőtáborba  szállították  onnan  németországi  munkára  vitték  el.  Az  irat 
dátuma 1944. júl. 11. 
 
5192./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191815. 282‐287 lap. 
Herschkovics Rózsi  izr. kassai  lakos  ref. alá helyezése, mert alapos a gyanú, 
hogy  titkos  kéjelgésből  tartja  fenn  magát.  Ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése, mert kitelepítették. Az irat dátuma 1944. júl. 13. 
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5193./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191816. 288‐293 lap. 
Hecht Sári  izr. nagykrivai  lakos, a gettóba szállítás elől megszökött, erdőben 
bujkált –  internálták. A  sárvári kisegítő  toloncházból németországi munkára 
elszállították, ezért internálását megszüntették. Az irat dátuma 1944. aug. 17. 
 
5194./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191844. 346‐351 lap. 
Katz  Salamon  izr.  egri  lakos,  kereskedő  internálása,  mert  cionista  és  a 
munkaszolgálat elől elbujt. 
 
5195./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191856. 372‐375 lap. 
Dr. Klein Aladár  izr. volt ügyvéd –  Jászberényben visszamaradt zsidó ref. alá 
helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
5196./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191858. 376‐389 lap. 
Klein Izráel izr. székelyhídi lakos internálási ügye. 
 
5197./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191862. 394‐397 lap. 
Kovács Jánosné sz. Haán Berta izr. jászberényi lakos ref. alá helyezése. Az irat 
dátuma 1944. júl. 17. 
 
5198./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191882. 402‐405 lap. 
Leiterdorfer Dávid  izr.  jászberényi  lakos, magánzó  ref. alá helyezése. Az  irat 
dátuma 1944. júl. 17. 
 
5199./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191887. 406‐412 lap. 
Lőwinger Izidor Dávid izr. szenci lakos internálása. 
 
5200./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191888. 413‐418 lap. 
Linczer Ferenc izr. nagylétai lakos ref. alá helyezése, majd megszüntetése. Az 
irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
5201./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191897. 430. lap. 
Kisérő  levél  Markovics  Lázár  izr.  nagybányai  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetéséről. Az irat dátuma 1944. júl. 13. 
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5202./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191900. 436‐440 lap. 
Meizlik  Gézáné  sz.  Káhán  Regina  izr.  kassai  lakos  ref.  alá  helyezése, majd 
megszüntetése kitelepítése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 14. 
 
5203./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191902. 441‐450 lap. 
Mendel Farkas  izr. kolozsvári  lakos  ref. alá helyezése, majd megszüntetése. 
Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
5204./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191910. 462‐486 lap. 
Neumann  Hers  izr.  volóci  lakos  internálása,  majd  megszüntetése.  Az  irat 
dátuma 1944. júl. 12. 
 
5205./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191911. 487. lap. 
Kisérő  levél  Neuman  Ignácné  dombói  lakos  internálásáról, mert  a  gettóba 
való szállítás elől megszökött. Az irat dátuma 1944. júl. 15. 
 
5206./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191912. 488‐489 lap. 
Özv.  Nosza Miklósné  tarackrasznai  lakos  internálása, mert  a  gettóba  való 
szállítás elől megszökött zsidót rejtegetett. Az irat dátuma 1944. júl. 21. 
 
5207./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191918. 491‐492 lap. 
Ott  László  reklámrajzoló  internálása, majd megszüntetése  a  sárvári  kisegítő 
toloncház  vezetőjének  értesítése  szerint  1944. máj.  19‐én  az  ottani  német 
katonai parancsnokságnak  adatott át, németországi munkavégzésre. Az  irat 
dátuma 1944. júl. 17. 
 
5208./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191936. 512‐517 lap. 
Reichmann  József  izr.  magyarbánhegyesi  lakos  internálása,  majd 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. aug. 22. 
 
5209./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191940. 519‐523 lap. 
Rozner Ármin izr. kassai lakos ref. alá helyezése, majd megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. júl. 14. 
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5210./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191945. 530‐531 lap. 
Sámuel Márton  izr. nagypaládi  lakos  internálása, majd megszüntetése, mert 
elszállíttatott. Az irat dátuma 1944. júl. 18. 
 
5211./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191947. 532‐533 lap. 
Salamon  Mór  izr.  gazdálkodó  nagybányai  lakos  ref.  alá  helyezése,  majd 
megszüntetése  –  1944.  jún.  4‐én  a  német  katonai  parancsnokság 
Németországba elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 13. 
 
5212./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191954. 534‐539 lap. 
Id. Sebők Pálné sz. Spisák Mária  felekezeten kívüli nyíregyházi  lakos  ref. alá 
helyezése. 
 
5213./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191956. 540‐597 lap. 
Schreiber  Izidor  izr. és 32  társa, nagybányai  lakosok elleni eljárás  árdrágító 
visszaélés miat (1941). 
 
5214./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191957. 598‐602 lap. 
Stern Salamon izr. napszámos dombói  lakos internálása, mert a gettóba való 
szállítás  elől  megszökött.  Internálásának  megszüntetése  a  sárvári  kisegítő 
totloncház  étrtesítése  szerint  a  német  katonai  parancsnokság  külföldre 
szállította. 
 
5215./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191960. 603‐605 lap. 
Stern Vilmosné  sz. Wágner Hilda  izr. galántai  lakos  ref. alá helyezése, majd 
megszüntetése az országból való eltávolítása következtében. Az  irat dátuma 
1944. júl. 20. 
 
5216./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐191988. 662‐665 lap. 
Tarnóczi  Tamásné  sz.  Madarász  Magdolna  r.  k.  kikeresztelkedett  izr. 
internálása. 
 
5217./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192003. 679‐684 lap. 
Zweibel Zoltán izr. budapesti lakos, munkaszolgálatos internálása. 
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5218./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192004. 685‐687 lap. 
Zimlichmann  Ossziás  izr.  avasfelsőfalvi  lakos  ref.  alá  helyezése,  majd 
megszüntetése,  mert  a  szatmárnémeti  gyűjtőtáborba  szállították  és  ott  a 
német parancsnokságnak adatott át. 
 
5219./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192058. 688‐695 lap. 
Arnstein  lajos Nyíregyházi  lakos  internálása, majd ref. alá helyezése – ennek 
megszüntetése,  mert  a  német  katonai  hatóságok  Nyíregyháza  területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
5220./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192066. 706‐708 lap. 
Breuer Sándor izr. soproni  lakos internálása majd megszüntetése – az ország 
területéről ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
5221./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192087. 711‐728 lap. 
Ehrmann  Ede  izr.  nyíregyházi  lakos,  kegydíjas  internálása,  majd  ref.  alá 
helyezése. 
 
5222./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192092. 729‐735 lap. 
Friedmann  Ilona  izr.  szabadkai  lakos  internálása, majd megszüntetése, mert 
az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 14. 
 
5223./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192109. 740‐741 lap. 
Hacker Leo John  izr. soproni ügyvéd  internálása, majd megszüntetése, mivel 
az ország területéről  ismeretlen helyre szállították. Az  irat dátuma 1944.  júl. 
19. 
 
5224./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192112. 742‐753 lap. 
Hercz Ödön újpesti lakos az izr. egyházból kilépett – internálási ügye. 
 
5225./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192117. 754‐755 lap. 
Dr. Hollós Imre izr. soproni lakos, fogorvos internálása, majd megszüntetése, 
mivel  az  ország  területéről  ismeretlen  helyre  szállították.  Az  irat  dátuma 
1944. júl. 19. 
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5226./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192126. 761‐764 lap. 
Kahán  Izsák  Jenőné  sz Kohn Hermina  izr.  ref. alá helyezés árdrágítás miatt. 
Ref.  megszüntetése,  mert  június  hónapban  gyűjtőtáborba  szállítottákés 
onnan  1944.  jún.  11‐én  Kassán  a német parancsnokságnak  átadatott  és  az 
országból eltávolíttatott. Az irat dátuma 1944. júl. 20. 
 
5227./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192133. 770‐800 lap. 
Klein  Andorné  sz.  Deutsch  Mária  izr.  farmosi  lakos  internálása 
nemzetgyalázás miatt. 
 
5228./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192143. 809‐816 lap. 
Komlós  Géza  izr.  szabadkai  lakos  foglalkozás  nélküli  internálása,  majd 
megszüntetése,  mert  az  ország  területéről  elszállíttatott.  Az  irat  dátuma 
1944. júl. 14. 
 
5229./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192154. 819‐820 lap. 
Levien  Pál  izr.  tápiószentmártoni  lakos,  kereskedő  ref.  alá  helyezése, majd 
megszüntetése, mert a nagykátai gettóból 1944.  jún. 30‐án elszállították. Az 
irat dátuma 1944. júl. 20. 
 
5230./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192155. 821‐822 lap. 
Liszer  László  izr.  nyíregyházi  lakos  ref.  alá  helyezése, majd megszüntetése 
elszállították az ország területéről. Az irat dátuma 1944. jún. 30. 
 
5231./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192156. 823‐824 lap. 
Junger  Adolf  beregszászi  lakos  internálása,  majd  megszüntetése,  mert  az 
ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
5232./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192158. 825‐828 lap. 
Márkus  Klára  izr. magánzó  szabadkai  lakos  internálása, mert  nem  viselte  a 
sárga  csillagot.  Internálásának  megszüntetése,  mert  az  ország  területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 14. 
 
5233./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192284. 849‐858 lap. 
A  m.  kir.  állambiztonsági  rendészet  kéri  14  fő  izr.,  budapesti  lakos 
internálását, mert baloldali beállítottságuak, hamis  származási okmányokkal 
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mentesítették magukat és más zsidókat, vagyon bejentési kötelezettségűknek 
nem tettek eleget. Az irat dátuma 1944. jún. 14. 
 
5234./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192189. 873‐886 lap. 
Rosenberg  Fábián  izr.  szobainas  nyíregyházi  lakos  internálása,  majd 
megszüntetése, mivel elszállították Nyíregyházáról. Az irat dátuma 1944. jún. 
30. 
 
5235./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192216. 916‐918 lap. 
Fischer Benő izr. galgahévízi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert 
a német parancsnokságnak átadatott. Az irat dátuma 1944. szept. 23. 
 
5236./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192232. 934‐936 lap. 
Weiszberger Sándor izr. kereskedelmi ügynök újvidéki lakos internálása, majd 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
júl. 14. 
 
5237./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192233. 937‐939 lap. 
Weiszberger  Sándorné  izr.  újvidéki  lakos  internálása, majd megszüntetése, 
mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 14. 
 
5238./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192234. 940‐945 lap. 
Weisz Józsefné sz. Katz Helén izr. nyíregyházi lakos ref. alá helyezése, mert az 
ország  területén  jogtalanul  tartozkodó  és  ideszivárgott  zsidóknak  szállást 
adott (1943.). 
 
5239./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192299. 980‐982 lap. 
Ádám Endre izr. soltvadkerti lakos gyógyszerész ref. alá helyezése. 
 
5240./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192304. 992‐1001 lap. 
Blau Regina izr. magyarsóki lakos ref. alá helyezésének megszüntetése. Az irat 
dátuma 1944. júl. 22. 
 
5241./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192307. 1002‐1008 lap. 
Blau Margit magyarsóki  lakos  ref. alá helyezésének megszüntetése a német 
parancsnokság az ország területéről elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 21. 
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5242./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192308. 1010‐1011 lap. 
Blau  Béla  izr.  tornóci  lakos  ref.  alá  helyezésének megszüntetése  a  német 
parancsnokság az ország területéről elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 21. 
 
5243./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192314. 1018‐1022 lap. 
Britz  László  izr.  miskolci  lakos  internálása,  majd  megszüntetése,  mivel  a 
német parancsnokság az ország területéről elszállította. Az irat dátuma 1944. 
júl. 20. 
 
5244./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192320. 1023. lap. 
A  ligetaljai  járás  főszolgabírójának  a  belügyminiszterhez  írott  jelentése  a 
területéről internált, ref. alá helyezett zsidókról. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
5245./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192322. 1024‐1025 lap. 
Duschinszki  Géza  izr.  vágsellyei  lakos  ref.  megszüntetése.  Az  irat  dátuma 
1944. júl. 22. 
 
5246./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192327. 1035‐1036 lap. 
Friedmann Sándor izr. magyarsóki lakos ref. alá helyezésének megszüntetése. 
Az irat dátuma 1944. júl. 22. 
 
5247./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192333. 1040‐1041 lap. 
Grünfeld Salamon izr. magyarsóki lakos ref. alá helyezésének megszüntetése. 
Az irat dátuma 1944. júl. 22. 
 
5248./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192335. 1042‐1046 lap. 
Heimfeld  Jenő  izr.  kereskedősegéd  miskolci  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése,  mivel  az  ország  területéről  elszállították.  Az  irat  dátuma 
1944. júl. 20. 
 
5249./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192350. 1061‐1065 lap. 
Kellert  Ede  izr.  napszámos  szekszárdi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése, mert munkaszolgálatra  behívták.  Az  irat  dátuma  1944.  júl. 
20. 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

570

570

5250./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192351. 1066‐1067 lap. 
Klein Simon  izr. vágsellyei  lakos ref. alá helyezésének megszüntetése. Az  irat 
dátuma 1944. júl. 22. 
 
5251./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3984. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192356. 1074‐1079 lap. 
Özv. Kupferstein Miklósné  sz. Weisz Rózsi  izr. miskolci  lakos  internálásának 
megszüntetése. Az irat dátuma 1944. júl. 20. 
 
5252./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192360. 1‐7 lap. 
Lengyel  Éva  izr. miskolci  lakos  internálása,  majd  megszüntetése, mivel  az 
ország területéről a német parancsnokság elszállította. Az  irat dátuma 1944. 
júl. 20. 
 
5253./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192361. 8‐12 lap. 
Lengyel Gyula  izr. miskolci  lakos  internálása, majd megszüntetése, mivel  az 
ország területéről a német parancsnokság elszállította. Az  irat dátuma 1944. 
júl. 20. 
 
5254./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192370. 15‐18 lap. 
Mitleider  Béla  izr.  pincér  miskolci  lakos  nem  viselte  a  sárga  csillagot, 
internálták  –  ezt  megszüntették,  mivel  az  ország  területéről  a  német 
parancsnokság elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 20. 
 
5255./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192389. 31‐32 lap. 
Steiner  Ábrahám  izr.  sírásó  miskolci  lakos  ref.  alá  helyezése,  majd 
megszüntetése,  mivel  az  ország  területéről  a  német  parancsnokság 
elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 20. 
 
5256./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192394. 39‐40 lap. 
Silberstein  Dávid  izr.  váci  lakos  internálása,  majd  megszüntetése,  mivel  a 
sárvári  kisegítő  toloncház  közlése  szerint  németországi  hadimunkára 
kiadatott. 
 
5257./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192393. 41‐42 lap. 
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Silberstein  Izrael  izr.  váci  lakos  internálása,  majd  megszüntetése,  mivel  a 
sárvári  kisegítő  toloncház  közlése  szerint  németországi  hadimunkára 
kiadatott. 
 
5258./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192395. 43‐48 lap. 
Schőnberger  Éva  (1928.)  izr.  kifutólány miskolci  lakos  nem  viselte  a  sárga 
csillagot  internálták, majd  ezt megszüntették mivel  az  ország  területéről  a 
német parancsnokság elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 20. 
 
5259./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192407. 55‐56 lap. 
Teitelbaum  Lajos  izr.  asztalossegéd,  miskolci  lakos  internálása,  majd 
megszüntetése,  mivel  az  ország  területéről  a  német  parancsnokság 
elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 20. 
 
5260./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192408. 57‐58 lap. 
Tobovics  Bernátné  izr.  tornóci  lakos  ref.  alá  helyezésének megszüntetése, 
mert  az  ország  területéről  a  német  parancsnokság  elszállította.  Az  irat 
dátuma 1944. júl. 21. 
 
5261./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192419. 70‐71 lap. 
Weisz Dávid izr. magyarsóki lakos ref. aéá helyezésének megszüntetése, mert 
a  német  parancsnokság  az  ország  területéről  elszállította.  Az  irat  dátuma 
1944. 21. 
 
5262./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192448. 83‐84 lap. 
Braun  Vilmos  izr.  szolnoki  lakos  internálásának  felfüggesztése, mert  1944. 
máj.  19‐én  a  garanyi  kisegítő  toloncházból  németországi munkaszolgálatra 
való kiadatás végett Sátoraljaújhelyre szállították el. Az irat dátuma 1944. júl. 
6. 
 
5263./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192479. 118‐154 lap. 
Duma Jenő és társai elleni turf‐csalási ügy, benne Adler Herman, Adler László 
izr.  budapesti  lakosok  (1942.).  Az  iratban  található még  Frankel Mózes  izr. 
gyógyszerész kövesligeti lakos, kenyér‐ és cukorjeggyel való visszaélése miatti 
internálásáról szóló dokumentumok. 
 
5264./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192493. 158‐159 lap. 
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Gutfreund  Zoltán  izr.  losonci  lakos  ref.  alá  helyezésének  felfüggesztése  – 
munkaszolgálatának idejére. Az irat dátuma 1944. júl. 24. 
 
5265./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐1992785. (187685.) 164‐180 lap. 
Rosenberg  Izrael  izr.  erdőkerülő  ignéci  lakos  internálása,  majd  ref.  alá 
helyezése – ez utóbbi megszüntetése. Az irat dátuma 1944. júl. 1. 
 
5266./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐192976. (176932.) 181‐187 lap. 
Dr. Sonnervirth Lajos izr. ügyvéd debreceni lakos internálási ügye. 
 
5267./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193051. 188‐190 lap. 
Vitéz Makray Ferencné sz. Makray Erzsébet szekszárdi lakos internálási ügye, 
zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. aug. 8. 
 
5268./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193550. 239. lap. 
Kohn Pál  izr. kereskedő várpalotai  lakos  internálása, majd megszüntetéséről 
véghatározat:  1944.  máj.  19‐én  a  német  katonaságnak  adta  át  a  sárvári 
kisegítő toloncház. Az irat dátuma 1944. júl. 25. 
 
5269./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193597. 261‐263 lap. 
Dr.  Stephnanovszki  Ernőn  ész.  Vermes  Rozália  r.  k.  1927‐ben 
kikeresztelkedett,  volt  budapesti  panziótulajdonos,  lengyeltóti  lakos 
internálása. 
 
5270./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193594. 264‐266 lap. 
Schleisz  Sándorné  sz.  Schwartz  Márta  r.  k.  (volt  izr.)  bajai  lakos  ref.  alá 
helyezése. 
 
5271./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193593. 267‐271 lap. 
Schreiber  József  izr.  kereskedelmi  alkalmazott,  nagykanizsai  lakos  ref.  alá 
helyezésének  megszüntetése,  mivel  1944.  máj.  17‐én  németországba 
szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 27. 
 
5272./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193588. 272‐277 lap. 
Reich  Lajos  izr.  újvidéki  lakos  ref.  alá  helyezésének  megszüntetése,  mert 
1944. ápr. 28‐án kitelepítették. Az irat dátuma 1944. júl. 20. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

573

573

 
5273./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193667. 360‐386 lap. 
Brand Sámuel izr. huklivai lakos ref. alá helyezése. 
 
5274./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193669. 387‐393 lap. 
Brüll  Zsigmond  izr.  nyomdászsegéd  székesfehérvári  lakos  internálása, majd 
megszüntetése a német katonai parancsnokság  ismeretlen helyre szállította. 
Az irat dátuma 1944. júl. 29. 
 
5275./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193674. 394‐396 lap. 
Dobi  Józsefné  sz.  Brück  Rózsi  reform.  (volt  izr.)  bajai  lakos  ref.  alá 
helyezéséről véghatározat. Az irat dátuma 1944. júl. 21. 
 
5276./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193677. 397‐398 lap. 
Epstein Endre izr. szamoskraszói lakos internálásának megszüntetése, mert 
előbb internálótáborba, onnan németországi munkára adták ki. Az irat 
dátuma 1944. júl. 24. 
 
5277./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193678. 399‐419 lap. 
Feiler  Áron  izr.  földműves  alsóvereckei  lakos  internálása,  majd  ref.  alá 
helyezése.  Internálásának oka,  tagja  volt  annak  a  társaságnak,  akik  külföldi 
zsidókat  támogattak  az  ország  belsejébe  való  eljutásukban.  Ref. 
megyszüntetés, az irat dátuma 1944. júl. 25. 
 
5278./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193684. 424‐430 lap. 
Gere  (Grünwald)  Ede  izr.  székesfehérvári  lakos  internálásának 
megszüntetése, mivel  ismeretlen helyre szállították – áll a véghatározatban, 
amely ellen a m. kir. vidéki főkapitányhoz fellebbezhet. Az irat dátuma 1944. 
júl. 29. 
 
5279./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193688. 432‐433 lap. 
Gyulavári  Géza  izr.  ny.  városi  tanácsno,  szentesi  lakos  internálásának 
megszüntetése, mert  1944. máj.  19‐én  a  német  katonai  parancsnokság  az 
ország területéről elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 30. 
 
5280./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193705. 434‐435 lap. 
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Harstein  Sándor  izr.  butorkereskedő,  érsekújvári  lakos  internálásának 
megszüntetése, mivel a 1944. jún. 14‐én a német parancsnokság elszállította 
az ország területéről. Az irat dátuma 1944. júl. 31. 
 
5281./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193709. 436‐437 lap. 
Hermann  Salamonné  sz.  Weisz  Rachel  izr.  alsúvereckei  lakos  ref.  alá 
helyezésének  megszüntetése,  mert  a  zsidók  kényszer  lakhelyének 
kijelölésekor  a  munkácsi  gyűjtőtáborba  és  onnan  az  ország  területéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 25. 
 
5282./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193711. 491‐442 lap. 
Hoffmann  Sándor  izr.  kereskedő  szentesi  lakos  internálása,  majd 
megszüntetése, mert  a  német  katonai  parancsnokság  1944. máj.  19‐én  az 
ország területéről elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 29. 
 
5283./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193715. 446. lap. 
A  váraljai  református  lelkész,  Jánosi  György  levele  a  belügyminiszterhez  a 
kikeresztelkedett zsidók internálása ügyében. Az irat dátuma 1944. júl. 31. 
 
5284./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193732. 460‐467 lap. 
Lifschütz Amália izr. csáktornyai lakos internálása, majd ref. alá helyezésének 
megszüntetése,  mert  Csáktornya  területéről  az  összes  zsidót  ismeretlen 
helyre kitelepítették. Az irat dátuma 1944. júl. 26. 
 
5285./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193742. 483‐489 lap. 
Dr.  Naschitz  Tibor  izr.  orvos  székesfehérvári  lakos  internálása  –  titkos 
rádiókészülék tartásának gyanúja miatt. 
 
5286./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193750. 498‐499 lap. 
Nóta  Kain  izr.  nagypaládi  lakos  ref.  alá  helyezésének megszüntetése, mert 
előbb  zsidó  zárt  táborba,  onnan  az  ország  területéről  elszállították.  Az  irat 
dátuma 1944. júl. 24. 
 
5287./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193767. 536‐545 lap. 
Schlezinger Lajos  izr. csáktornyai  lakos ref. alá helyezésének megszüntetése. 
Az irat dátuma 1944. júl. 31. 
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5288./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193771. 546‐551 lap. 
Stern Olga  izr.  rákócziszállási  lakos  ref. alá helyezésének megszüntetése. Az 
irat dátuma 1944. júl. 25. 
 
5289./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193793. 590‐593 lap. 
Tóth  Kálmán  szeremlei  lakos  internálása,  mert  1944.  márc.  22‐e  után 
Hermann  Aladárné  izr.  bajai  lakos  tól  tönn  ingóságot  fogadott  el,  vagyis 
zsidóvagyont rejtegetett. Az irat dátuma 1944. júl. 24. 
 
5290./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193798. 598‐602 lap. 
Válóczi Mártonné sz. Lindenfeld Margit izr. aszódi lakos ref. alá helyezése. Az 
irat dátuma 1944. júl. 22. 
 
5291./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193810. 603‐604 lap. 
Zickermann Henrik  izr.  sárközújfalvi  lakos  internálása, majd megszüntetése, 
mert  az  internálótáborból  a  német  katonai  hatóságnak  adatott  ki.  Az  irat 
dátuma 1944. júl. 24. 
 
5292./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193846. 605‐606 lap. 
A Veszprém megyei alispán kérdése a belügyminiszterhez, a zsidók internálás 
alá helyező szóbeli véghatározatok hatálytalanítása ügyében. Az  irat dátuma 
1944. júl. 29. 
 
5293./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193881. 625‐627 lap. 
Csurár Rozália cigány hódmezővásárhelyi lakos ref. alá helyezése. 
 
5294./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193883. 628‐631 lap. 
Deutsch  Gyula  izr.  napszámos  szegedi  lakos  internálása,  majd 
megszüntetésének  véghatározata,  mivel  munka  teljesítés  végett  külföldre 
távozott a topolyi kisegitő toloncházból. Az irat dátuma 1944. júl. 16. 
 
5295./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193902. 648‐652 lap. 
Glück Izidor izr. nagyváradi lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert a 
német parancsnokságok az ország  területéről  ismeretlen helyre  szállították. 
Az irat dátuma 1944. júl. 31. 
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5296./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193928. 669‐673 lap. 
Hegedűs István izr. hódmezővásárhelyi lakos, csizmadia ref. alá helyezése azt 
követően,  hogy  a  szegedi  gettóból  szabadon  bocsátották, mert  1936.  előtt 
tért át a  zsidó  vallásra,  felesége és 5 gyereke  zsidó  vallású. A  véghatározat 
dátuma 1944. júl. 11. 
 
5297./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193930. 674‐675 lap. 
Ingber Éliásné kassai  lakos  internálása, majd megszüntetése, mert az ország 
területéről ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 31. 
 
5298./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193943. 705‐707 lap. 
Kiss Miklósné izr. káli lakos kitiltása és internálása. 
 
5299./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193951. 716‐719 lap. 
Kohn  Jenőné  sz.  Kohn  Malvin  izr.  mohácsi  lakos  internálása  majd 
megszüntetése, mert a mohácsi gettó kiürítésekor elszállították. 
 
5300./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193954. 723‐725 lap. 
Körösi  Zsuzsanna  (1927.)  izr.  tanuló  hódmezővásárhelyi  lakos  ref.  alá 
helyezése miután a szegedi gyűjtőtáborból a német parancsnokság szabadon 
bocsátotta, mivel  apja  kivételezett,  nevelőanyja  keresztény  származású.  A 
véghatározat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5301./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193964. 740‐741 lap. 
Lengyel Istvénné sz. Stern Jolán izr. kajdacsi lakos ref. alá helyezése. 
 
5302./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193976. 748‐750 lap. 
Mucsi  Sándorné  sz.  Gerzin  Julianna  izr.  hódmezővásárhelyi  lakos  ref.  alá 
helyezése miután a szegedi gyűjtőtáborból a német parancsnokság szabadon 
bocsátotta, mivel  férje és kiskorú gyermeke keresztény volt. A véghatározat 
dátuma 1944. júl. 11. 
 
5303./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐193991. 780‐782 lap. 
Reisz Piroska református (volt izr.) hódmezővásárhelyi lakos ref. alá helyezése 
miután  a  szegedi  gyűjtőtáborból  a  német  parancsnokság  szabadon 
bocsátotta. A véghatározat dátuma 1944. júl. 11. 
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5304./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3985. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194000. 783‐784 lap. 
Schatten Mór  izr.  ungvári  lakos  internálása, majd megszüntetése, mert  az 
ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 28. 
 
5305./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194023. 9‐17 lap. 
Vajda  Sándorné  sz.  Schwarcz  Ágnes  izr.  mohácsi  lakos  internálása,  majd 
megszüntetése, mert  a  sárvári  kisegítő  toloncház  1944.  júl.  4‐én  a  német 
parancsnokságnak, németországi munkára  kiadta. Az  irat dátuma 1944.  júl. 
22. 
 
5306./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194026. 18‐31 lap. 
Weisz  Jenőn  ész.  Lőwenstein  Terézia  izr.  pápai  lakos  internálása,  ref.  alá 
helyezése,  majd  megszüntetése,  mert  1944.  júl.  5‐én  a  német  katonaság 
elszállította. Az irat dátuma 1944. júl. 29. 
 
5307./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194051. 32‐36 lap. 
Sümeg  Hugó  református  1938‐ig  izr.  internálása  ügyében  leánya  levele  a 
belügyminiszterhez  és  mentesítési  okiratának  másolata.  Leánya  levelének 
dátuma 1944. aug. 2. 
 
5308./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194077. 72‐75 lap. 
Balogh Lászlóné sz.  Januta Anna g. kat. nagylucskai  lakos  ref. alá helyezése, 
mert  Schneider  Etel  izr.‐nőtől,  gettóba  szállításakor  ruhaneműket  vett  át 
megőrzésre. Az irat dátuma 1944. jún. 27. 
 
5309./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194097. 111‐113 lap. 
Burkus Ferencné sz. Metánkovics Zsófia g. kat. napszámos ravaszmezői lakos 
ref. alá helyezése, zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 7. 
 
5310./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194098. 115‐117 lap. 
Bocskó  Jánosné  sz. Ulihanecz Anna  g.  kat. polenai  lakos  ref.  alá  helyezése, 
zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 18. 
 
5311./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194101. 123‐125 lap. 
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Chiminecz  Péter  g.  kat.  iloncai  lakos  ref.  alá  helyezése,  zsidóvagyon 
rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 7. 
 
5312./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194103. 127‐129 lap. 
Csedrik  Lászlóné  sz.  Felcán  Mária  g.  kat.  földműves  lozai  lakos  ref.  alá 
helyezése, zsidóvagyon ellopása miatt. A z iret dátuma 1944. júl. 17. 
 
5313./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194105. 131‐133 lap. 
Csedrik  Jánosné  sz.  Knyáz  Anna  g.  kat.  ilovai  lakos  ref.  alá  helyezése, 
zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 7. 
 
5314./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194106. 135‐137 lap. 
Csépa  László  g.  kat.  földműves  iloncai  lakos  ref.  alá helyezése,  zsidóvagyon 
rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 6. 
 
5315./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194109. 143‐145 lap. 
Dávid  Ilona román cigány marosvásárhelyi  lakos  internálása – titkos kéjelgés 
miatt. 
 
5316./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194110. 148‐150 lap. 
Demcsák Mihály  g.  kat.  napszámos  oláhcserkeszi  lakos  ref.  alá  helyezése, 
zsidó eredetű vagyontárgyak ellopása miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
5317./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194116. 159‐161 lap. 
Fedáka  Lászlóné  sz.  Cocokó Mária  g.  kat.  földműves  kálniki  lakos  ref.  alá 
helyezése, zsidóvagyonrejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 7. 
 
5318./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194120. 162‐167 lap. 
Gazdag Lászlóg. Kat. kereskedő, hársfalvi lakos ref. alá helyezése, zsidóvagyon 
rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
5319./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194146. 178‐182 lap. 
Himics  Jánosné  sz.  Popovics Mária  g.  kat.  ilovai  lakos  zsidóvagyon  ellopása 
miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 7. 
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5320./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194150. 188‐190 lap. 
Horváth György  református  zilahi  lakos  ref.  alá  helyezése,  zsidó  tulajdonát 
képező vagyon be nem jelentése miatt 6000 pengő pénzbüntetésre ítélték. 
 
5321./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194158. 197‐199 lap. 
Kalonov  Miklósné  sz.  Babilonszky  Vilma  r.  k.  szentmiklósi  lakos  ref.  alá 
helyezése – Meller Henrikné  izr. től 6 személyes evőeszköz készletet vett át 
megőrzésre  és  hatósági  felszólításra  nem  szolgáltatta  be.  Az  irat  dátuma 
1944. júl. 23. 
 
5322./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194162. 201‐203 lap. 
Kerecsányi  Illésné  sz.  Krumják Mária  g.  kat  földműves  lozai  lakos  ref.  alá 
helyezése, zsidóvagyon ellopása miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
5323./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194166. 205‐209 lap. 
Klein  Ernőné  sz.  Kakuk Mária  r.  k.  ipolygalsai  lakos  internálása, mert  zsidó 
munkaszolgálatosoktól  leveleket  vett  át  továbbítás  végett.  Az  irat  dátuma 
1944. júl. 29. 
 
5324./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194168. 210‐212 lap. 
Kohutics  Elek  g.  kat.  fölműves  beregszászi  lakos  ref.  alá  helyezése 
zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 18. 
 
5325./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194173. 223‐225 lap. 
Kopán  Lászlóné  sz.  Kurtinecz Mária  g.  kat.  iloncai  lakos  ref.  alá  helyezése, 
zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 6. 
 
5326./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194176. 233‐235 lap. 
Kun  Gazda  György  r.  k.  zilahi  lakos  kereskedő  ref.  alá  helyezése  ‐  zsidó 
tujaldont képező vagyon be nem  jelentése miatt 5000 pengő pénzbüntetést 
kapott. Az irat dátuma 1944. jún. 7. 
 
5327./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194178. 237‐239 lap. 
Kriger Károlyné  sz. Nagy Piroska  református  ilosvai  lakos  ref. alá helyezése, 
zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 7. 
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5328./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194182. 245‐247 lap. 
Lazurka János g. kat.  földműves  iloncai  lakos ref. alá helyezése, zsidóvagyon 
rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 11.  
 
5329./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194185. 249‐250 lap. 
Liszicskó Jánosné sz. Vovkanovics Márta g. kat. ilosvai lakos ref. alá helyezése, 
zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 7. 
 
5330./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194186. 253‐255 lap. 
Lizanec  Péter  g.  kat.  napszámos  olenyovai  lakos  ref.  alá  helyezése,  Mert 
Mermerstein Éliás izr.tól ‐ gyűjtőtáborba szállítás előtt – egy kerékpárt vett át 
megőrzésre. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
5331./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194187. 258‐260 lap. 
Özv. Livák  Jánosné  sz. Kopin Mária g. kat. napszámos olágcsekesz  lakos  ref. 
alá helyezése  zsidó vagyontárgyak ellopása miatt. Az  irat dátuma 1944.  júl. 
18. 
 
5332./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194188. 261‐262 lap. 
Lomoga Mihály g. kat ilosvai lakos ref. alá helyezése, zsidóvagyon rejtegetése 
miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 6. 
 
5333./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194189. 264‐267 lap. 
Logojda Lászlóné sz. Csobán Zsófia g. kat. ilosvai lakos ref. alá helyezése, mert 
Salamon  Lébi  izr.  nőtől  400  pengő  értékű  fehér‐  és  rukaneműt  vett  át 
megőrzésre. Az irat dátuma 1944. jún. 23. 
 
5334./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194190. 269‐271 lap. 
Margita Péter g. kat. mezőőr, oláhcserkesz lakos ref. alá helyezése, mert egy 
zsidó  lakásból  a  hátrahagyott  holmik  közül  egy  dunyhát  ellopott.  Az  uirat 
dátuma 1944. júl. 17. 
 
5335./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194191. 273‐275 lap. 
Magurszky  György  g.  kat.  kereskedősegéd  ilosvai  lakos  ref.  alá  helyezése, 
zsidóvagyonból származó  ingóságok ellopása miatt. Az  irat dátuma 1944. júl. 
18. 
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5336./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194195. 288‐290 lap. 
Maik  Péter  g.  kat.  napszámos  beregrékosi  lakos  ref.  alá  helyezése, 
zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 14. 
 
5336./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194196. 291‐293 lap. 
Margita László g. kat. erdőkerülő, oláhcserkeszi lakos ref. aká helyezése, zsidó 
vagyonból származó tárgyak ellopása miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5337./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194198. 295‐297 lap. 
Meszesi  jenő  református  szabómester,  zilahi  lakos  ref.  alá  helyezése, 
megőrzésre átvett zsidóvagyon be nem jelentése miatt. 
Az irat dátuma 1944. júl. 31. 
 
5338./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194199. 299‐302 lap. 
Mikita Ferencné sz. Janicskó Zsófia g. kat iloncai lakos, egy varrógépet vett át 
1944.  áprilisában Böhm Mór  zsidótól  és  hatósági  felhívásra  nem  jelentette 
be,  ref.  alá helyezték. Továbbá Mikita  János  g.  kat.  földműves  iloncai  lakos 
ref. alá helyezése, zsidó vagyon elrejtése miatt. Az  iratok dátuma 1944.  júl. 
17. 
 
5339./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194200. 304‐305 lap. 
Lásd, mint a fenti – AZ IRATOK KISSÉ ÖSSZEKEVEREDTEK!! 
 
5340./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194202. 307‐308 lap. 
Molnár B. Mihály református fölműves, beregrákosi  lakos ref. alá helyezése, 
zsidóvagyon rejtegetése miatt. 
 
5341./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194207. 315‐317 lap. 
Mocskos Péterné sz. Babinecz Anna g. kat. napszámos, beregrákosi lakos ref. 
alá helyezése zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 14. 
 
5342./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194209. 319‐321 lap. 
Nagy Mihály  zilahi  lakos,  református  ref.  alá  helyezése, megőrzésre  átvett 
zsidóvagyon  be  nem  jelentése  miatt  –  10000  pengő  pénzbírság.  Az  irat 
dátuma 1944. júl. 31. 
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5343./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194221. 339‐342 lap. 
Péter  János  református  zilahi  lakos  ref.  alá  helyezése,  megőrzésre  átvett 
zsidóvagyon be nem jelentése miatt – 8000 pengő pénzbírság. Az irat dátuma 
1944. júl. 31. 
 
5344./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194224. 355‐357 lap. 
Özv. Popovics Gergelyné sz. Petrusz Zsófia g. kat napszámos holubinai  lakos 
ref.  alá helyezése,  zsidóvagyon  rejtegetése miatt. Az  irat dátuma 1944.  júl. 
18. 
 
5345./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194226. 366‐368 lap. 
Özv.  Popovics  Gyögyné  sz.  Chiminec Mária  felekezeten  kivüli,  napszámos, 
iloncai lakos ref. alá helyezése, zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 
1944. júl. 6. 
 
5346./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194227. 369‐371 lap. 
Özv. Popovics Jánosné sz. Lenyó Mária g. kat. földműves, iloncai lakos ref. alá 
helyezése, zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 6. 
 
5347./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194229. 373‐375 lap. 
Prima Mihályné g. kat. napszámos, kovácsréti  lakos  ref. alá helyezése, zsidó 
eredetű vagyontárgyak ellopása miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 18. 
 
5348./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194230. 377‐379 lap. 
Pricsina  Péterné  sz.  Antal  Mária  g.  kat.  napszámos  iloncai  lakos  ref.  alá 
helyezése, zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
5349./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194231. 382‐384 lap. 
Ramucsüszki  Demeterné  sz.  Mihalecz  Anna  református  napszámos  iloncai 
lakos ref. alá helyezése, zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. 
júl. 7. 
 
5350./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194233. 386‐388 lap. 
Ratocska lászlóné sz. Lengyel Anna g. kat. beregszászi lakos ref. alá helyezése, 
zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 14. 
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5351./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194234. 389‐391 lap. 
Raskó Andrásné sz. Kopaszovits Mária g. kat. kálniki  lakos ref. alá helyezése, 
mert  Kleinberger  Hinda  izr.  nőtől  –  táborba  szállítása  előtt  –  különböző 
ruhaneműket  vett  át megőrzésre  és  hatósági  felszólításra  nem  szolgáltatta 
be. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
5352./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194235. 393‐395 lap. 
Remete Péter g. kat. földműves  ignéci  lakos ref. alá helyezése, gyanúsítható 
azzal, hogy a táborba szállítás elől megszökött Feuerstein József izr‐t titokban 
élelmezte, szökését elősegítette. Az irat dátuma 1944. jún. 23. 
 
5353./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194236. 397. lap. 
Román György iloncai lakos ref. alá helyezése, zsidóvagyon rejtegetése miatt. 
Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
5354./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194237. 398‐400 lap. 
Ruszin Anna  g.  kat.  szolyvai  lakos  ref.  alá  helyezése,  zsidó  eredetű  tárgyak 
ellopása miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 18. 
 
5355./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194238. 402‐403 lap. 
Rubis Lászlón ész. Balog Ilona g. kat. nagylucskai lakos ref. alá helyezése, mert 
200  pengőt  juttatott  Jakubovics  Mendel  izr.‐nak  a  munkatáborból  való 
megszökése céljából. Az irat dátuma 1944. jún. 26. 
 
5356./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194239. 404‐406 lap. 
Sánta  János  g.  kat.  ilosvai  lakos  ref.  alá  helyezése,  zsidó  eredetű 
vagyontárgyak ellopása miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 18. 
 
5357./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194243. 409‐414 lap. 
Stern  Gizella  izr.  szatmárnémeti  lakos  ref.  alá  helyezése  kommunista 
szervezkedésben  való  részvétel  miatt  (1942.).  Ref.  megszüntetése,  mert 
elszállították az ország területéről. Az irat dátuma 1944. júl. 28. 
 
5358./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194246. 415‐417 lap. 
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Özv.  Szkráj  Jánosné  g.  kat.  földműves  iloncai  lakos  ref.  alá  helyezése, 
zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
5359./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194250. 432‐434 lap. 
Szegedi János g. kat. földműves panlovai lakos ref. alá helyezése, zsidóvagyon 
rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 8. 
 
5360./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194252. 440‐442 lap. 
Sztricsinec  Illés  g.  kat.  földműves  ruszkóci  lakos  ref.  alá  helyezése, 
zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 8. 
 
5361./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194256. 449‐451 lap. 
Özv. Tepály Jánosné sz. Hadzsega Anna g. kat.  lózai  lakos ref. alá helyezése, 
mert  1944. májusában  Engel  Herman  izr.  volt  szappangyáros  hátrahagyott 
ingóságai közül ellopott egy festékes hordót. Az irat dátuma 1944. júl. 10. 
 

REEL 19 
 
5362./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194257. 453‐455 lap. 
Tihor  Kálmán  református  kereskedő  tanonc  ilosvai  lakos  ref.  alá  helyezése, 
zsidó vagyonból származó ingóságok ellopása miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 
17. 
 
5363./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194259. 456‐457 lap. 
Turjanicza Lászlóné g. kat. napszámos oláhcserkeszi  lakos ref. alá helyezése, 
mert az oláhcserkeszi zsinagógából egy dunyhát vitt haza, amelyet onnan egy 
gyermek lopott el. Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
5364./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194262. 459‐461 lap. 
Tóth Józsefné sz Bara Emma református beregszászi  lakos ref. alá helyezése, 
mert  1944.  április  hónapban  Feuerstein  Izidorné  izr.  nőtől  átvett  egy  női 
kabátot, egypár cipőt és ezt a hatóság  felhívása ellenére sem  jelentette. Az 
irat dátuma 1944. júl. 14. 
 
5365./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194264. 463. lap. 
Urszta György iloncai lakos ref. alá helyezése, zsidóvagyon rejtegetése miatt. 
Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
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5366./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194265. 464. lap. 
Vaszkó  János  felsőremetei  lakos  ref. alá helyezése,  zsidóvagyon  rejtegetése 
miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
5367./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194266. 465‐467 lap. 
Vass Lajosné sz. Bara Lenke református beregrékosi  lakos ref. alá helyezése, 
mert Klein Móz zsidótól – táborba szállítása előtt – egy tejfölöző gépet átvett 
és ezt a hatóság felhívására nem jelentette be. Az irat dátuma 1944. júl. 14. 
 
5368./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194267. 469‐471 lap. 
Vaskebe  Ferenc  g.  kat.  földműves  iloncai  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert 
Berkovics Hers zsidótól –  táborba szállítása előtt – átvett egy hasas  tehenet 
és ezt a hatóság  felhívása ellenére  sem  jelentette be. Az  irat dátuma 1944. 
júl. 13. 
 
5369./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194270. 481‐483 lap. 
Veress  István  református  berettyószentmártoni  lakos  internálása,  mert 
Perlmutter  Farkas  izr.  berettyószentmártoni  lakos  és  öt  társát,  a  gettóba 
szállítás  elől  elrejtette,  ezért  a  nevezettől  1200  pengőt  kapott,  amit, mint 
zsidóvagyont nem jelentett be. Az irat dátuma 1944. júl. 31. 
 
5370./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194273. 494‐496 lap. 
Volosin  Andrásné  sz. Harinac  Anna  g.  kat.  földműves,  iloncai  lakos  ref.  alá 
helyezése, zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 7. 
 
5371./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194275. 498‐500 lap. 
Vokánics Györgyné sz. Merenics Mária g. kat.  ilosvai  lskos  ref. aláhelyezése, 
zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 7. 
 
5372./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194276. 501‐502 lap. 
Volosin  Lászlón  ész. Megvigy  Anna  g.  kat.  kálniki  lakos  ref.  alá  helyezése, 
zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az iart dátuma 1944. júl. 7. 
 
5373./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194281. 511‐521 lap. 
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Wolf  Jakab  izr.  napszámos  szatmárnémeti  lakos  ref.  alá  helyezése,  majd 
megszüntetése, mert elszállították az ország területéről. Az irat dátuma 1944. 
júl. 28. 
 
5374./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194283. 523‐525 lap. 
Zubák Ferenc g. kat. repedei lakos ref. alá helyezése, zsidóvagyon rejtegetése 
miatt. Az iart dátuma 1944. júl. 7. 
 
5375./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194284. 527‐529 lap. 
Zubák László g. kat. kereskedő repedei  lakos ref. alá helyezése, zsidóvagyon 
rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 7. 
 
5376./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194285. 530‐532 lap. 
Zubák  Györgyné  r.  kat.  napszámos  szentmiklósi  lakos  ref.  alá  helyezése, 
zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 7. 
 
5377./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194286. 534‐636 lap. 
Zsidik  László  felekezeten  kívüli  iloncai  lakos,  földműves  ref.  alá  helyezése, 
zsidóvagyon rejtegetése miatt, Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5378./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194287. 538‐540 lap. 
Zsupanin  Lászlóné  sz.  Posták  Anna  g.  kat.  ilosvai  lakos  ref.  alá  helyezése, 
zsidóvagyon rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 7. 
 
5379./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194346. 547. lap. 
Baumgartner Vendelné  szamosborhídi  lakos  ref.  alá helyezése,  zsidóvagyon 
rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 31. 
 
5380./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194347. 548. lap. 
Baumgartner  Vendel  szamosborhídi  lakos  ref.  alá  helyezése,  zsidóvagyon 
rejtegetése miatt. Az irat dátuma 1944. aug. 2. 
 
5381./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194350. 550‐551 lap. 
Brán  György  g.  kat.  szamosveresmarti  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert 
zsidóvagyont rejtegetett, bejelentés mellőzésével. Az  irat dátuma 1944. aug. 
2. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

587

587

 
5382./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194364. 582‐584 lap. 
Czofa  Sándor  református  földműves,  lécfalvi  lakos  ref.  alá  helyezése, mert 
1944. ápr. 16‐án Neumann Ernő izr. sepsiszentgyörgyi lakostól egy db sertést 
megvásárolt  és  az  illetékes  hatóságoknak  nem  jelentette  be  ‐  500  pengő 
pénzbírságot is kapott. Az irat dátuma 1944. júl. 27. 
 
5383./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194365. 586‐588 lap. 
Cser Andor izr. kereskedő, kaposvári lakos, megkülönböztető jelzés viselésére 
kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5384./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194366. 590‐592 lap. 
Csizmadia Jánosné sz. Brül Paula izr. kaposvári lakos, megkülönböztető jelzés 
viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5385./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194368. 593. lap. 
Dávidovics  Sámuelné  sz.  Taub  Linka  izr.  felsőapsai  lakos  internálása, majd 
megszüntetése, mert a sárvári kisegítő toloncház a német parancsnokságnak 
átadta. Az irat dátuma 1944. júl. 21. 
 
5386./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194370. 594‐599 lap. 
Dér  László  izr.  fakereskedő  cégtárstulajdonos  orosházi  lakos  ref.  alá 
helyezésének megszüntetése, mert a gettóból  ismeretlen helyre szállították. 
Az irat dátuma 1944. aug. 30. 
 
5387./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194377. 605‐608 lap. 
Fabriczy Pálné sz. Kálmán Erzsébet ev. (izr.) mezőkovácsházi lakos internálási 
ügye. 
 
5388./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194382. 609‐611 lap. 
Fleischer  Gyula  izr.  kaposvári  lakos,  hentes,  megkülönböztető  jelzés 
viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5389./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194386. 628‐653 lap. 
Fusch Dávid izr. alsóvereckei lakos, 1942‐ben Galíciából beszivárgott zsidókat 
segített anyagi ellenszolgáltatásért ‐ internálták. 1944‐ben ref. alá helyezését 
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megszüntették, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
aug. 2. 
 
5390./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194391. 654‐659 lap. 
Genuth Malvin izr. budapesti lakos internálása, mert engedély és sárga csillag 
nélkül Jászberénybe utazott. Az irat dátuma 1944. aug. 4. 
 
5391./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194398. 665‐666 lap. 
Hajdu  József  Zsigmondé(?)  református  földműves,  lécfalvi  lakos  ref.  alá 
helyezése,  mert  1944.  ápr.  16‐án  Neumann  Ernő  izr.  sepsiszentgyörgyi 
lakostól  egy  db  sertést  megvásárolt  és  az  illetékes  hatóságoknak  nem 
jelentette be  ‐ 1000 pengő pénzbírságot  is kapott. Az  irat dátuma 1944.  júl. 
27. 
 
5392./ K özbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194401. 671‐673 lap. 
Horváth  Györgyné  sz.  Kundler  Jolán  r.k.  kaposvári  lakos, megkülönböztető 
jelzés viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 
11. 
 
5393./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194405. 676‐678 lap. 
Horváth  László  izr.  hentes  tanonc  kaposvári  lakos, megkülönböztető  jelzés 
viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5394./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194406. 681‐683 lap. 
Horváth  Jenőné  sz.  Kohn  Erzsébet  izr.  kaposvári  lakos,  megkülönböztető 
jelzés viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 
11. 
 
5395./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194414. 686‐688 lap. 
Özv.  János Ferencné  sz. Fürst Nelli kaposvári  lakos, megkülönböztető  jelzés 
viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5396./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194431. 740‐744 lap. 
Kozári  Józsefné  sz.  Léderer  Katalin  r.  k.  (volt  izr.),  Gieber  Sándorné  sz. 
Friedmann  Irén  izr. dunaszekcsői  lakosok, vegyes házasságban élők, akiket a 
pécsi zsidó táborból elbocsátottak – ref. alá helyezésük. 
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5397./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194432. 746‐748 lap. 
Kovács  Györgyi  izr.  kaposvári  lakos,  megkülönböztető  jelzés  viselésére 
kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5398./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194433. 750‐752 lap. 
Kovács  Jánosné  sz.  Blum  Teréz  és  gyermeke  Kovács  Márta  (1937.)  izr. 
kaposvári  lakosok, megkülönböztető  jelzés viselésére kötelezett zsidók  ‐ ref. 
alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5399./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194434. 754‐755 lap. 
Komáromi  Jánosné  sz.  Kohn  Ilona  r.  k.  kaposvári  lakos,  megkülönböztető 
jelzés viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 
11. 
 
5400./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194440. 769‐772 lap. 
Farkas Jankel  izr. kereskedő  izai  lakos ref. alá helyezése 1943‐ban – hatósági 
engedély nélküli kereskedés miatt. 
 
5401./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194444. 778‐780 lap. 
Kisági Károlyné sz. Lang Margit  izr. magánzó, aszódi  lakos  ref. alá helyezése 
munkakerülés miatt. Azirat dátuma 1944. júl. 12. 
 
5402./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194452. 782‐784 lap. 
Lutyenkó Ivánné sz. Krausz Mária izr. kaposvári lakos, megkülönböztető jelzés 
viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5403./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194453. 785‐791 lap. 
Majesz Ábrahám izr. bőrkereskedő tótkomlósi lakos ref. alá helyezése. Az irat 
dátuma 1944. máj. 5. 
 
5404./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194458. 805‐807 lap. 
Özv.  Mráz  Jánosné  Weisz  Irén  izr.  fűzőkészítő,  kaposvári  lakos, 
megkülönböztető jelzés viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat 
dátuma 1944. júl. 11. 
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5405./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194460. 808‐820 lap.  
Moskovics Salamonné sz. Zichermann Regina izr. tihai lakos ref. alá helyezése 
1941‐ben.  Ref.  megszüntetése,  mert  1944.  ápr.  16‐án  az  ungvári  zsidó‐
gyűjtőtáborba  szállították  és  onnan  az  országból  el  lett  távolítva.  Az  irat 
dátuma 1944. aug. 3. 
 
5406./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194461. 822‐833 lap. 
Moskovics  Salamon  izr.  tihai  lakos  ref.  alá  helyezése  1941‐ben.  Ref. 
megszüntetése,  mert  1944.  ápr.  16‐án  az  ungvári  zsidó‐gyűjtőtáborba 
szállították és onnan az országból el  lett távolítva. Az  irat dátuma 1944. aug. 
3. 
 
5407./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194468. 845‐846 lap. 
Nyikora  Györgyné  sz.  Szima  Flóri  g.  kat.  szamosborhídi  lakos  ref.  alá 
helyezése, zsidóvagyon elrejtése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 28. 
 
5408./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194472. 849‐850 lap. 
Papp  János g. kat. veresmarti  lakos ref. alá helyezése, zsidóvagyon elrejtése 
miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 31. 
 
5409./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194473. 852‐853 lap. 
Papp  Lászlóné  sz.  Szilágyi  Anna  g.  kat.  veresmarti  lakos  ref.  alá  helyezése, 
zsidóvagyon elrejtése miatt. Az irat dátuma 1944. júl. 28. 
 
5410./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194479. 867‐872 lap. 
Polák János r. k. nemesdicskei lakos internálása, mald ref. alá helyezése, mert 
1943.  ápr.  8‐án  két  szlovák  zsidó  szökevénynek  néhány  óráig,  lakásán 
menedéket adott. 
 
5411./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐1994480. 873‐877 lap. 
Poenar Sándor g. kat lelkész internálása, mert zsidó egyénektől 5000 pengőt, 
16,5  kg  aranyneműt  és más  tárgyakat megőrzésre  átvett.  Ügyében  Serédi 
József  hercegprimás  levele  dr.  Bonczos Miklós  belügyminiszterhez.  Az  irat 
dátuma 1944. aug. 18. 
 
5412./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194483. 878‐880 lap. 
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Dr.  Rechnitz Miksa  izr.  nyelvtanár  kaposvári  lakos, megkülönböztető  jelzés 
viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5413./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194489. 893‐908 lap. 
Rosenberg  Dezső  izr.  fuvaros  sóslaki  lakos  ref.  alá  helyezése,  majd 
megszüntetése,  mert  1944.  ápr.  16‐án  az  ungvári  zsidó  gyűjtőtáborba 
szállították és onnan eltávolították. Az irat dátuma 1944. aug. 3. 
 
5414./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194491. 909‐911 lap. 
Rózsahegyi  Ignác  izr.  kereskedő,  kaposvári  lakos,  megkülönböztető  jelzés 
viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5415./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194492. 914‐916 lap. 
Roják  Jánosné  sz.  Kreiner  Eszti  izr.  kézimunka  varrónő,  kaposvári  lakos, 
megkülönböztető jelzés viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat 
dátuma 1944. júl. 11. 
 
5416./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194499. 921‐923 lap. 
Steiner Rezső r. k. kárpitos kaposvári lakos, megkülönböztető jelzés viselésére 
kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5417./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194500. 924‐939 lap. 
Steinberg  Salamon  izr.  gépkocsivezető,  munkácsi  lakos  ref.  alá  helyezése, 
majd megszüntetése, mivel  1944. május  hónapban  a  német  hatóságok  az 
ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. aug. 1. 
 
5418./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194502. 940‐943 lap. 
Stern  Jenő  ág.  ev.  szabósegéd  kaposvári  lakos,  megkülönböztető  jelzés 
viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5419./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194504. 948‐951 lap. 
Schiffer Anna r. k. varrónő kaposvári lakos, megkülönböztető jelzés viselésére 
kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5420./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194506. 952‐955 lap. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

592

592

Schlesinger  Veronika  r.  k.  tanuló  kaposvári  lakos,  megkülönböztető  jelzés 
viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5421./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194507. 956‐959 lap. 
Schlesinger  Mária  r.  k.  tanuló  kaposvári  lakos,  megkülönböztető  jelzés 
viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5422./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194511. 960‐964 lap. 
Szabados Mártonné sz. Fridrich Katalin izr. kaposvári lakos, megkülönböztető 
jelzés viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 
11. 
 
5423./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194523. 983‐989 lap. 
Tarján  Aurélné  sz.  Szekeres  Lívia  izr.  budapesti  lakos  internálása,  mert 
Budapestről  Jászberénybe  szökött,  a  sárga  csillagot  nem  viselte.  Az  irat 
dátuma 1944. aug. 3. 
 
5424./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194531. 994‐996 lap. 
Vései  Judit  izr.  fogtechnikus  kaposvári  lakos,  megkülönböztető  jelzés 
viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5425./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194539. 999‐1001 lap. 
Weisz jenő izr. kereskedő kaposvári  lakos, megkülönböztető jelzés viselésére 
kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5426./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194540. 1003‐1005 lap. 
Weisz  György  izr.  fogtechnikus,  kaposvári  lakos,  megkülönböztető  jelzés 
viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5427./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194544. 1008‐1010 lap. 
Zoldán  Éva  izr.  tanuló  kaposvári  lakos,  megkülönböztető  jelzés  viselésére 
kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
 
5428./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194545. 1012‐1014 lap. 
Zoldán  Judit  izr.  tanuló  kaposvári  lakos, megkülönböztető  jelzés  viselésére 
kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 11. 
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5429./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3986. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194550./ 1016‐1019 lap. 
Weidlinger  Júlia  a  zsidócsillag  helytelen  viselése miatt  a  Rökk  Szilárd  utcai 
táborba  került –  a  svéd  királyi  követség  közbenjárására 1944.  aug. 24‐én  a 
védőőrizetből elbocsátották. Az irat dátuma 1944. nov. 16. 
 
5430./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194568. 1‐3 lap. 
Barna  Ferenc  szolnoki  lakos  ref.  alá  helyezése  1943.  márc.  15‐től,  majd 
megszüntetése,  mert  elszállították  a  németek  ismeretlen  helyre.  Az  irat 
dátuma 1944. aug. 3. 
 
5431./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194571. 11‐17 lap. 
Dr.  Bloch  Márkusz  izr.  volt  ügyvéd,  magánzó  munkácsi  lakos  ref.  alá 
helyezésének  megszüntetése,  mert  a  német  hatóságok  1944.  május 
hónapban ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma aug. 2. 
 
5432./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194576. 18‐22 lap. 
Darázs  József  református dunavecsei  lakos  internálása, mert Papp László és 
Tibold  Józsefné  budapesti  zsidók  elbujtatásában  közreműködött.  Az  irat 
dátuma 1944. aug. 3. 
 
5433./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194589. 48‐50 lap. 
Goricsánesz  Jelka  r.  k. magántisztviselő,  budapesti  lakos  internálása, mert 
gyanúsítható volt azzal, hogy egy zsidónőt Horvátországba akart szöktetni. 
 
5434./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194590. 51‐55 lap. 
Győri  József  autószerelő,  hadiüzemi  alkalmazott,  őskeresztény  kérelme 
felesége  sz.  Farkas  Rozália  ‐  1944. márciusa óta  r.  k.  vallású  –  szabadlábra 
helyezése ügyében. Az irat dátuma 1944. aug. 2. 
 
5435./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194592. 57‐59 lap. 
Henczler  István  r.  k.  tímársegéd mohácsi  lakos  ref.  alá  helyezése, mert  a 
németek Mohácsra érkezése után Dragodán Andortól  ruhaneműket  vett  át 
elrejtés végett. Az irat dátuma 1944. aug. 3. 
 
5436./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194593. 60‐68 lap. 
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Hoffmann László  izr. érsekújvári  lakos, borgélysegéd  internálása – 1942‐ben 
sikkasztásért elítélték. 
 
5437./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194598. 75‐77 lap. 
Jélics  István  r.  k.  gyári  kovács,  mohácsi  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert  a 
németek Mohácsra érkezése után Dragodán Andortól  ruhaneműket  vett  át 
elrejtés végett. Az irat dátuma 1944. aug. 2. 
 
5438./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194605. 91‐92 lap. 
Kemény László  izr. kereskedő, gyulai  lakos  internálása, majd megszüntetése, 
mert  a  csörgői  totloncház  értesítése  szerint  külföldre  szállították.  Az  irat 
dátuma 1944. júl. 22. 
 
5439./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194608. 97‐98 lap. 
Kirsner  Sámuel  szatmárnémeti  lakos  ref.  alá  helyezésének megszüntetése, 
mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 28. 
 
5440./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194612. 104‐106 lap. 
Kozár Erzsébet református kozmetikus, budapesti  lakos ref. alá helyezése. A 
vegyesházasságú  Brenner  Sándorné,  budapesti  lakossal  való  imeretsége 
következtében  azzal  gyanúsították,  hogy  Brennerné  zsidó  fiának  hírt  akart 
vinni. Az irat dátuma 1944. júl. 21. 
 
5441./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194620. 119‐121 lap. 
Lőrincz  Pálné  sz.  Deák  Irén  r.  k.  magántisztviselő,  szatmárnémeti  lakos 
internálása, majd  ref. alá helyezése, mert  zsidókat  rejtegett  lakásán. Az  irat 
dátuma 1944. júl. 3. 
 
5442./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194625. 133‐139 lap. 
Molnár imre református műszerész, budapesti lakos lakásán szökött zsidókat 
rejtegetett – internálták. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
5443./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194626. 140‐142 lap. 
Moldoványi  Ida  r.  k.  gyermekkertész,  budapesti  lakos,  társnőjével,  Vidor 
Annával  zsidó munkaszolgálatosok  részére  levelet  és  csomagot  továbbított, 
ezért ref. alá helyezték. Az irat dátuma 1944. júl. 12. 
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5444./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194627. 143‐146 lap. 
Molnár  Gyuláné  sz.  Kálóczy  Júlia  ág.  ev.  budapesti  lakos,  zsidó 
munkaszolgálatostól rádiókészüléket vett át és használta is, ezért internálták. 
Az irat dátuma júl. 3. 
 
5445./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194632. 153‐156 lap. 
Ohajda Béla  r.  k.  gépkocsivezető budapesti  lakos  internálása, mert pénzért 
zsidókat szállított a szlovák határra, hogy átszökjenek. Az  irat dátuma 1944. 
júl. 13. 
 
5446./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194634. 157‐160 lap. 
Dr. Palkó Istvánné sz. Paulik Júlia r. k. nagyváradi lakos internálása, mert saját 
személyi  okmányait  zsidónak  adta  át,  hogy  mentesítse  a  korlátozó 
rendelkezések alól. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
5447./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194638. 168‐170 lap. 
Pénzes  István  r.  k.  gazdálkodó  budapesti  lakos  internálása,  mert  pénzért 
zsidók külföldre szöktetésére vállalkozott. Az irat dátuma 1944. júl. 13. 
 
5448./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194643. 179‐184 lap. 
Ritz Györgyné  sz.  Bán  Emilia  r.  k.  dunavecsei  lakos  internálása, mert  Papp 
László és Tibold Józsefné budapesti zsidók elbujtatásában közreműködött. Az 
irat dátuma 1944. aug. 3. 
 
5449./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194645. 185‐197 lap. 
Rubinstein Izidor izr. és Róth Géza izr. mezőcsáti lakosok internálási ügye. 
 
5450./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194646. 198‐200 lap. 
Quittner Ervinné sz. Kniep Edit ág. ev. budapesti  lakos ref. alá helyezése, ki‐ 
és beutazási engedély nélkül akart az országból távozni és zsidókkal tárgyalt, 
szökési lehetőségeikről. Az irat dátuma 1944. aug. 2. 
 
5451./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194647. 201‐207 lap. 
Szabó  János  r.  k.  gyöngyösi  lakos,  ácsmester  internálása, mert  Lichtenstein 
Cecilia izr.‐tól elrejtés végett értéktárgyakat és egyéb indóságokat vett át. Az 
irat dátuma 1944. jún. 10. 
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5452./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194654. 211‐216 lap. 
Tóth Károly r. k. városi tisztviselő budapesti lakos internálása, mert 1944. júl. 
5‐én  egy  zsidónőt megszöktetett.  Fellebbezése  szerint nem  tudott  az  illető 
hölgy zsidó voltáról. 
 
5453./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194664. 244‐275 lap. 
Weisz Kornél izr. érsekújvári lakos internálási ügye. 
 
5454./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194667. 279‐283 lap. 
Özv. Rózsa Vilmosné izr. és Bende Lajos r. k. malomtulajdonos árurejtegetési 
ügye. 
 
5455./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194704. 289‐309 lap. 
Bartos Béla izr. táőiósápi lakos internálási ügye. 
 
5456./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194708. 313‐315 lap. 
Bisztricki  Jánosné  sz.  Kohn  Lina  r.  k.  mosónő  szabadkai  lakos, 
megkülönböztető jelzés viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat 
dátuma 1944. júl. 19. 
 
5457./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194732. 331‐333 lap. 
Fodor  László  izr.  iskl.  tanuló,  szabadkai  lakos,  megkülönböztető  jelzés 
viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
5458./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194733. 334‐336 lap. 
Fodor  Lili  izr.  fodrásztanonc  szabadkai  lakos,  megkülönböztető  jelzés 
viselésére kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
5459./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194734. 337‐339 lap. 
Fodor Magda  izr.  tanuló  szabadkai  lakos, megkülönböztető  jelzés viselésére 
kötelezett zsidó ‐ ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
5460./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194736. 340‐344 lap. 
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Özv. Fodor Józsefné sz. Weinberger  Jolán  izr. kereskedő tápiósülyi  lakos ref. 
alá helyezése. 
 
5461./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194746. 351‐371 lap. 
Guttmann Lipót izr. kassai lakos internálási ügye. 
 
5462./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194776. 399‐404 lap. 
Liling Frida izr. kassai lakos ref. alá helyezése árdrágítás miatt 1942‐ben – re. 
megszüntetése 1944‐ben, mert kitelepítették. Az irat dátuma 1944. aug. 16. 
 
5463./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194766. 405‐420 lap. 
Kesztenbaum  Lipót  izr.  kassai  lakos  internálása,  kommunista  gyanús 
magatartása miatt. 1944‐nem ref. alá helyezését megszüntették.  
 
5464./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194777. 421‐424 lap. 
Luca Mihályné református szerednyei  lakos ref. alá helyezése, mert az 1944. 
ápr.  16‐án  kitelepített  Kardos  Lipótné  izr.  által  az  udvarába  átdobált 
ingóságokat  lakásába bevitte és a hatóságnak erről nem tett bejelentést. Az 
irat dátuma 1944. jún. 1. 
 
5465./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194781. 425‐429 lap. 
Meider  ignácné  sz.  Strasszer  Gizella  izr.  kereskedő  mendei  lakos  ref.  alá 
helyezése 1942‐ben. 
 
5466./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐ sz. n. 8652/1944. 540. lap. 
Nerád Erzsébet  r. k. péceli  lakos  ref. alá helyezése, mert Pollák Hugóné  izr. 
budapesti  lakostól nagyobb mennyiségű aranyat és órát vett át megőrzésre. 
Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
5467./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194799. 451‐453 lap. 
Nerád  Irén  r.  k.  ezüstfényező  péceli  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert  Pollák 
Hugóné  izr. budapesti  lakostól nagyobb mennyiségű aranyat és órát vett át 
megőrzésre. Az irat dátuma 1944. jún. 20. 
 
5468./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194797. 454‐459 lap. 
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Ráduly Sándor szombatista kisbirtokos, krasznai  lakos  internálása, kitiltása – 
Lőbli  Lázár  izr.  helyi  lakos,  fia  nevére  íratott  2  db  marhát  háztartásába 
befogadta  és  eredetét  letagadta, nem  jelentette be, mint  zsidóvagyont. Az 
irat dátuma 1944. jún. 16. 
 
5469./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194800. 466‐468 lap. 
Roboz Béla izr. gyógyszerész, zalalövői lakos ref. alá helyezése. 
 
5470./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194801. 469‐480 lap. 
Steinberger  Irén  izr.  szatmárnémeti  lakos  inmternálása,  majd  ref.  alá 
helyezése 1941‐ben. 
 
5471./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194807. 489‐490 lap. 
Schwarcz  Mihály  tápósülyi  lakos  ref.  alá  helyezése,  majd  megszüntetése, 
mert ismeretlen helyre költöztették. Az irat dátuma 1944. aug. 7. 
 
5472./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194809. 491‐496 lap. 
Özv. Szegedi Lászlóné sz. Neistadt Erzsébet r. k. (volt izr.) gyulai lakos ref. alá 
helyezése. Az irat dátuma 1944. szept. 14. 
 
5473./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194811. 497‐498 lap. 
Szilvássi  Istvánné sz. Ripp  Irén pálmonostori  lakos, kivételezett zsidó ref. alá 
helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 10. 
 
5474./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194829. 508‐511 lap. 
Gyenes  Béláné  sz.  Kralisz  Anna  budapesti  lakos,  1944.  aug.  11‐én  az 
internálótáborból  elbocsátották.  Az  internálás  oka:  mint  sárga  csillag 
viselésére  kötelezett  nyilvános  fülkéből  telefonált.  Az  irat  dátuma  1944. 
szept. 19. 
 
5475./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194856. 512‐514 lap. 
Lengyel  János,  Korányi  Imre,  Földes  Pál  és  Mauthner  Mihály  bőrgyári 
tisztviselők internálási ügye. Lásd előzményét a 4941./ szám alatt. 
 
5476./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194858. 518‐521 lap. 
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Gaal Vera  r.  k.  gyári munkás,  budapesti  lakos  internálása, mert  keresztény 
származását igazoló iratait egy zsidó nőnek adta oda, aki ezek segítségével az 
újpesti gettóból megszökött. Az irat dátuma 1944. júl. 23. 
 
5477./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194866. 528. lap. 
Ilkovics  Alfrédné  sz.  Glück  Katalin  izr.  volt  naprágyi  lakos  internálását 
megszüntető véghatározatának kisérő levele. Az irat dátuma 1944. aug. 8. 
 
5478./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194871. 535‐536 lap. 
Katz  Margit  izr.  volt  putnoki  lakos  ref.  alá  helyezését  megszüntető 
véghatározatának kisérő levele. Az irat dátuma 1944. aug. 8. 
 
5479./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194873. 537‐543 lap. 
Katona István ny. csendőr feljelentése, a mályi községhez tartozó Simai László 
izr. birtokán tapasztalható visszaélésekről. Az irat dátuma 1944. aug. 1. 
 
5480./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194878. 545‐549 lap. 
Kossik  Antal  r.  k.  lakatos,  budapesti  lakos  internálása,  mert  zsidóknak 
zsirszalonnát  adott  el  és  keresztény  származást  igazoló  hamis  okmányokat 
szerzett zsidóknak pénzért. Az irat dátuma 1944. aug. 5. 
 
5481./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194888. 553‐558 lap. 
Madaras  József  református, műszaki  rajzoló,  budapesti  lakos  a  birtokában 
lévő  zsidóvagyon  bejelentését  elmulasztotta,  ezért  internálták.  Az  irat 
dátuma 1944. júl. 22. 
 
5482./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194891. 566. lap. 
Vitéz Makray  Ferencné  sz. Makray  Erzsébet  szekszárdi  lakos  közigazgatási 
ügyének iratborítója. 
 
5483./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194892. 567‐568 lap. 
Mizere  Istvánné  sz.  Szolnoki  Eszter  r.  k.  csongrádi  lakos  ref.  alá  helyezése, 
mert Grünwald Rudolfnétól nagyobb  értékű  ezüstöt,  értéktárgyakat  vett  át 
megőrzésre – 2000 pengő pénzbírságra ítélték. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
5484./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194894. 569‐572 lap. 
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Mikulai  Rezső  r.  k.  pincér,  budapesti  lakos  internálása  – magát  légoltalmi 
tisztnek kiadva zsidókat hozott ki a monori gettóból és Budapestre szöktette 
őket. Az irat dátuma 1944. aug. 1. 
 
5485./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194895. 573‐576 lap. 
Nagy  Gábor  református  lakatos,  budapesti  lakos  internálása, mert  lakásán 
zsidókat és értéktárgyaikat rejtegetett. Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
5486./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194912. 582‐585 lap. 
Surga  Istvánné  sz.  Gönci  Gizella  g.  kat.  gyári  munkás,  budapesti  lakos 
internálása,  mert  zsidó  részére  keresztény  származást  igazoló  iratok 
beszerzésére  vállalkozott,  hogy  az  illető  gyermekei  mentesüljenek  az 
esetleges elszállítás alól. Az irat dátuma 1944. júl. 30. 
 
5487./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194934. 595‐597 lap. 
Wisinger  Gáborné  sz.  Miklós  Ilona  r.  k.  budapesti  lakos  zsidók  részére, 
keresztény származást  igazoló, hamis okiratot árusított – internálták. Az  irat 
dátuma 1944. júl. 17. 
 
5488./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194943. 606‐612 lap. 
Csóri  László  csalári  lakos  internálása,  mert  Lővy  Dezső  szlovákiai  zsidótól 
megőrzésre értéktárgyakat vett át és házánál tartotta. Az  irat dátuma 1944. 
máj. 5. 
 
5489./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194945. 613‐616 lap. 
Buckhalter Sándorné sz. Kornis Magdolna budapesti lakos internálása, mert a 
Budapesti  Magánbetegbiztosító  Egyesülethez  utcai  telefonállomásról 
telefonált. Az irat dátuma 1944. aug. 2. 
 
5490./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194946. 618‐623 lap. 
Dr. Weinráb  József  izr. a Pesti  Izr. Hitközség Egyesített kórházában dolgozó 
orvos, újpesti lakos őrizetbe vétele.  
 
5491./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194966. 624‐628 lap. 
Dr.  Altmann  Jenő  fogorvos  internálása  ügyében  felesége  kérelme.  Az  irat 
dátuma 1944. aug. 12. 
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5492./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194994. 657‐659 lap. 
Jurcza Miklósné sz. Kurta Zsófia g. kat. keselymezői  lakos ref. alá helyezése, 
mert Katz Szerén izr.‐től egy piros szoknyát és egy női kosztümöt megőrzésre 
elfogadott. Az irat dátuma 1944. máj. 4. 
 
5493./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194996. 668‐670 lap. 
Kereta Ferenc g. kat. kövesligeti  lakos ref. alá helyezése, mert 1944. ápr. 30‐
án a szeklencei gettóban elhelyezett zsidóknak a tilalom ellenére  ismeretlen 
tartalmú csomagot adott át és velük hosszasan beszégetett. Az  irat dátuma 
1944. máj. 2. 
 
5494./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐194999. 680‐683 lap. 
Kozák Lajosné sz. Csolnai Mária g. kat. izai lakos ref. alá helyezése, mert 1944. 
máj. 1‐én az  izai gettóban eladott 1 kg cukrot, az ott elhelyezett Braunstein 
Jakabnak 4 pengőért. 
 
5495./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944—195004. 707‐715 lap. 
Loós (Losch) Józsefné sz. Bács Klára református szászrégeni lakos zsidóvagyon 
rejtegetésért  20  napi  elzárást  kapott  és  ezt  követően  internálták.  Az  irat 
dátuma 1944. jún. 19. 
 
5496./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195010. 725‐731 lap. 
Mihovics László kocsmáros, bresztói lakos internálása, mert Weisz Vilmost és 
feleségét,  Lechmann  Ábrahámnét,  akik  a  zsidó  gyűjtőtáborba  való  szállítás 
elől a kislécfalvi erdőbe szöktek, 1300 pengőért 3 hónapig élelmezte és saját 
csűrjében 1944. júniusában 3 napig rejtegette. Az irat dátuma 1944. aug. 7. 
 
5497./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195025. 769‐773 lap. 
Pusztai ferenc református cpőfelsőrész készítő, huszti lakos ref. alá helyezése, 
mert  salamon  József  zsidótól  2600  pengő  értékű  aranyat  megőrzésre  és 
értékesítésre átvett. Az irat dátuma 1944. máj. 27. 
 
5498./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195032. 779‐781 lap. 
Szabó  Lajosné  sz.  Andrejcsik  Erzsébet  r.  k.  a  várpataki  erdészlakban,  a 
lakásában Wolf  Ilonát  a  gettóba  való helyezés  elől  elrejtette,  ezért  ref.  alá 
helyezték. Az irat dátuma 1944. máj. 3. 
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5499./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195039. 807‐810 lap. 
Talabina Pálné sz. Üveges Erzsébet g. kat királyházi  lakos  ref. alá helyezése, 
mert  Grünberger  Márton  izr.  tulajdonát  képező  ágyneműt  megőrzésre 
átvette és beszolgáltatását elmulasztotta. 
 
5500./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195121. 843‐846 lap. 
Sur Ferenc r. k. diósgyőri lakos internálása, mert a diósgyőri és kisilvai zsidók 
közötti titkos összeköttetést, mint küldönc  látta el. Az  irat dátuma 1944.  júl. 
25. 
 
5501./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195130. 847‐850 lap. 
Farkas Julianna r k. dunaföldvári lakos internálása, mert Fischer Artur izr. volt 
kereskedőtől, 1943‐ban nagyobb mennyiségű árút vett át és azt árusította. Az 
irat dátuma 1944. aug. 4. 
 
5502./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195131. 851‐854 lap. 
Farkas  istvánné  sz. Nebola Mária  g.  kat.  tarcaközi  lakos  ref.  alá  helyezése, 
mert a zsidóktól elszállításuk előtt textilárukat vásárolt. Az irat dátuma 1944. 
júl. 31. 
 
5503./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195133. 857‐872 lap. 
Fleismann  Tóbiás  izr.  volt  kereskedő, munkácsi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése, mert a német hatóságok május hónapban az ország határán 
tul, ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 7. 
 
5504./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195134. 873‐887 lap. 
Fleismann  Benjámin  izr.  kereskedő  munkácsi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése, mert a német hatóságok május hónapban az ország határán 
tul, ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 7. 
 
5505./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195137. 888‐892 lap. 
Friedmann Náthán  izr. kassi  lakos, hitközségi  titkár  ref. alá helyezése 1943‐
ban. 
 
5506./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195154. 910‐912 lap. 
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Káhán  Lázárné  sz.  Lőwi  Irén  borgóprundi  lakos,  internálási  ügyében  a 
fellebbezés véghatározata. Az irat dátuma 1944. máj. 8. 
 
5507./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3987. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195170. 935‐937 lap. 
Lála Mihályné sz. Bilin Mária bruszturai  lakos  ref. alá heéyezése, mert zsidó 
tulajdont képező dolgokat rejtegetett. Az irat dátuma 1944. júl. 13. 
 
5508./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195178. 4‐9 lap. 
Márk  Sámuel  izr.  metsző,  petresi  lakos  internálása  elleni  fellebbezésének 
véghatározata. Az irat dátuma 1944. máj. 19. 
 
5509./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195187. 20‐25 lap. 
Neumann  Sámuel  izr.  szatmárnémeti  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
aug. 5. 
 
5510./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195188. 26‐29 lap. 
Obriszki Zsófia g. kat. felsőapsai lakos ref. alá helyezése, mert szökött zsidónő 
ruhákkal  teli  böröndjét  nem  jelentette  be  a  hatóságnak  és  bár  tudott  a 
zsidónő rejtekhelyéről azt sem jelentette. Az irat dátuma 1944. júl. 17. 
 
5511./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195195. 36‐37 lap. 
Pál  Sándor  nagylétai  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert  Budapestről  engedély 
nélkül Nagylétára utazott és zsidónak szállást adott. Az irat dátuma 1944. aug 
8. 
 
5512./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195197. 42‐47 lap. 
Dr. Péter  (Pollacsek) Ernő  r.  k. ügyvéd  szentesi  lakos  internálása – a  zsidók 
ingatlanszerzési  képességét  korlátozó  rendelkezés  kijátszása  miatt.  Az  irat 
dátuma 1944. júl. 21. 
 
5513./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195204. 53‐56 lap. 
Srein Herman  izr. pék kassai  lakos  internálása, majd ref. alá helyezése 1943‐
ban.  1944‐ben  internálását  megszüntették,  mert  a  német  hatóságok 
kiszállították. Az iart dátuma 1944. aug. 8. 
 
5514./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

604

604

3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195207. 58‐77 lap. 
Steinberger Dezső  izr.  cipészsegéd  kassai  lakos,  1942. május  végétől  1942. 
október elejéig Klein Hedvig izr. szlovák állampolgárt, aki utiokmányok nélkül 
szökött  Magyarországra,  élelemmel  és  lakással  ellátta  és  hamis  néven 
jelentette  be  –  internálták.  1944‐ben  ref.  alá  helyezték,  és  a  német 
hatóságok,  mint  nélkülözhetetlen  iparost  Miskolcra  szállították.  Az  irat 
dátuma 1944. aug. 9. 
 
5515./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195214. 78‐81 lap. 
Báró Bánffy Dániel levele dr. Bonczos Miklós belügyminiszterhez, Szabó János 
kolozsvári  gépkocsijavító mühely  tulajdonos  ref.  alá  helyezésének  feloldása 
ügyében.  A  ref.  oka  Szabó  felesége  egy  batyú  zsidó  ruhaneműt  vett  át 
megőrzésre. Az irat dátuma 1944. aug. 11. 
 
5516./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195226. 111‐117 lap. 
Végh  Józsefné  sz.  Focher  Rózsa  r.  k.  volt  izr.  csáktornyai  lakos  ref.  alá 
helyezése. Az irat dátuma 1944. aug. 8. 
 
5517./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195250. 121‐122 lap. 
Külföldi  állampolgárságú  zsidó  internáltak  elhelyezése  a  Rökk  Szilárd  utcai 
rabbikőéző intézetben. Az iart dátuma 1944. aug. 15. 
 
5518./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195288. 127. lap. 
Apter Hédi  izr. borgóbesztercei  lakos  ref.  alá  helyezésének megszüntetése, 
mert  1944.  jún.  5‐én  a  német  parancsnokság  az  ország  területéről 
elszállította. Az irat dátuma 1944. aug. 8. 
 
5519./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195290. 128. lap. 
Apter  Sára  izr.  borgóbesztercei  lakos  ref.  alá  helyezésének megszüntetése, 
mert  1944.  jún.  5‐én  a  német  parancsnokság  az  ország  területéről 
elszállította. Az irat dátuma 1944. aug. 8. 
 
5520./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195294. 133‐139 lap. 
Ábisch  Rezső  izr.  rahói  lakos,  szűcs  ref.  alá  helyezése  1943‐ban,  mert 
aranykészletét  nem  jelentette  be.  Ref.  megszüntetése,  mert  a  rahói 
csendőrőrs  a mátészalkai  gettóba, annak  kiürítése után  a német  katonaság 
külföldre, ismeretlen helyre szállította. Az irat dátuma 1944. júl. 25. 
 
5521./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195295. 140‐155 lap. 
Ábisch József izr. rahói lakos, kereskedő ref. alá helyezése tiltott áruhalmozás 
miatt. Ref. megszüntetése, mert  a  rahói  csendőrőrs  a mátészalkai  gettóba, 
annak  kiürítése  után  a  német  katonaság  külföldre,  ismeretlen  helyre 
szállította. Az irat dátuma 1944. aug. 3. 
 
5522./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195297. 162‐163 lap. 
Braun  József  mezőkászonyi  lakos  ref.  megszüntetésének  véghatározata 
(1944.  aug.  3.),  mert  a  német  parancsnokság  az  ország  területéről 
kitelepítette. 
 
5523./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195312. 184‐185 lap. 
Blum  József  izr.  szamoslippói  lakos  internálása  megszüntetésének 
véghatározata  (1944.  júl.  31.)  ,  mert  az  internálótáborból  németországi 
munkára, a német katonai hatóságoknak kiadatott. 
 
5524./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195319. 194‐196 lap. 
Özv. Hegedűs Béláné sz. Csobotár Mária g. kat. napszámos, budapesti  lakos 
internálása, mert  két  lengyel  zsidónak menedéket  adott,  akik  a  fővárosban 
bujkálva magukat az ellenőrzés alól kivonták. Az irat dátuma 1944. júl. 23. 
 
5525./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195322. 197‐198 lap. 
Dávidovics  Vilmos  izr.  cipész,  aknaszlatinai  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése,  mert  a  helyi  gettóba  és  onnan  német  katonai  kisérettel 
külföldre, munkaszolgálatra elszállították. Az irat dátuma 1944. júl. 29. 
 
5526./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195324. 199‐208 lap. 
Ambrus  Gézáné  sz.  Décsi  Ilona  református,  takarítónő,  budapesti  lakos 
internálása,  mert  zsidó  munkaszolgálatosok  részére  levelet  és  csomagot 
közvetített. Az irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
5527./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195328. 215‐219 lap. 
Dózsa  György  r.  k. magántisztviselő,  budapesti  lakos  internálála, mert  egy 
zsidó pénzét és értékeit elrejtette. Az irat dátuma 1944. júl. 16. 
 
5528./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195331. 220. lap. 
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Einhorn Mayer  izr. gányai  lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert a 
dombói csendőrőrs a  técsői gettóba és onnan a német katonaság külföldre, 
ismeretlen helyre szállította. Az irat dátuma 1944. júl. 25. 
 
5529./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195332. 221‐236 lap. 
Einhorn  Mendel  izr.  napszámos,  irhóci  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése, mert a munkácsi gettóba és onnan német katonai kisérettel 
külföldre, munkaszolgálatra szállították. Az irat dátuma 1944. aug. 3. 
 
5530./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195333. 237‐241 lap. 
Einhorn  Burech  izr.  napszámos  gányai  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése, mert a munkácsi gettóba és onnan német katonai kisérettel 
külföldre, munkaszolgálatra szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 25. 
 
5531./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195340. 243‐245 lap. 
Frieder Mayerné  sz.  Gelbstein  Fanni  izr.  sátoraljaújhelyi  lakos  internálása, 
majd megszüntetése, mivel  a  sárvári  kisegítő  toloncház  értesítése  szerint, 
1944. máj. 19‐én a német katonai parancsnokságnak adták át. Az irat dátuma 
1944. aug. 9. 
 
5532./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195342. 246‐247 lap. 
Frischmann Dávid izr. cseszneki lakos internálása, majd megszüntetése, mivel 
a  sárvári  kisegítő  toloncház  értesítése  szerint,  1944.  máj.  19‐én  a  német 
katonai parancsnokságnak adták át. Az irat dátuma 1944. aug. 11. 
 
5533./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195428. 252‐261 lap. 
Korényi Aladár r. k. cigány primás ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. okt. 
8. 
 
5534./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195435. 266‐276 lap. 
Lázárovics Regina izr. técsői lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert 
a dombói csendőrőrs a técsői gettóba és onnan a német katonaság külföldre, 
ismeretlen helyre szállította. Az irat dátuma 1944. aug. 7. 
 
5535./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195438. 277‐291 lap. 
Lebovics  Ignácné  sz.  Gedájlovics  Szura  Róza  izr.  irhóci  lakos  ref.  alá 
helyezésének megszüntetése, mert az  irhóci csendőrőrs a munkácsi gettóba 
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és  onnan  a  német  katonaság  külföldre  ismeretlen  helyre  szállította  Az  irat 
dátuma 1944. aug. 3. 
 
5536./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195440. 294‐306 lap. 
Lebovics  Ferenc  izr.  fuvaros,  kisbocskói  lakos  ref.  alá  helyezése,  árdrágítás 
miatt. 
 
5537./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195441. 307‐336 lap. 
Lévi rezső izr. miskolci lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
 
5538./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195442. 337‐340 lap. 
Lengyel  Géza  r.  k.  szabómester,  királyházai  lakos  ref.  alá  helyezése, mert 
Vilkovics izr. részére, a saját nevében szövetanyagogat vásárolt és azt lakásán 
rejtegette. Az irat dátuma 1944. jún. 10. 
 
5539./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195444. 341‐350 lap. 
Losch  József  r.  k.  szászrégeni  lakos  zsidóvagyon  rejtegetése miatt,  20  napi 
elzárást kapott és internálták. Az irat dátuma 1944. jún. 19. 
 
5540./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195493. 356‐357 lap. 
Rosenberg  Samu,  Róza,  Mária  és  Zoltán  nagybozsvai  lakosok  ref.  alá 
helyezésüknek  megszüntetése,  mert  a  német  parancsnokság  az  ország 
területéről kitelepítették. Az irat dátuma 1944. aug. 3. 
 
5541./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195498. 362‐369 lap. 
Stark Menyhértné sz. Braun Szerén izr. nagybereznai/mezőkászonyi lakos ref. 
alá helyezése, mert  árukészletét  visszatartotta,  iparengedélyének bevonása 
után  (1942.).  Ref. megszüntetése, mivel  a  német  parancsnokság  az  ország 
területéről kitelepítette. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
5542./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195692. 370‐371 lap. 
Dr. Déri Ferenc budapesti lakos kérelme a belügyminiszterhez internálásának 
ügyében.  Internálásának  oka  az  volt,  hogy  dr.  Benes  Ferenc  és  társaival 
együtt okiratot hamisított és zsidót szöktetett. 
 
5543./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐195950. 374. lap. 
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Berkovics  Jakab  komáromi  lakos  internálása  megszüntetéséről  szóló 
véghatározatának kisérő levele, ennek dátuma 1944. aug 14. Az irat szerint a 
német hatóság 1944. aug. 4‐én elszállította az ország területéről. 
 
5544./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐196760. 388‐389 lap. 
Goldstein  Sándor  izr.  mezőkersztesi  lakos  internálásának  megszüntetése, 
mert  a  sárvári  kisegítő  toloncház  értesítése  szerint  a  1944.  máj.  19‐én  a 
szövetséges  német  katonaságnak,  németországi  munkára  átadták.  Az  irat 
dátuma 1944. aug. 17. 
 
5545./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐198167. 417‐422 lap. 
Skultéty Sándor  r. k. szegedi  lakos,  idegenforgalmi hivatalvezető  internálása 
és  kitiltása, mert  Iván Mihály  lapszerkesztő,  szegedi  lakos  és  Turszki Ádám 
több  társukkal együtt –  lengyel menekültek kezdeményezésére – 1944.  jún. 
elejétől  júl.  elejéig,  szervezett módon,  több  szállítmányban  kb.  45  lengyel 
menekültet,  köztük  több  lengyel  és  magyar  zsidót  szöktettek  át 
Magyarországról Romániába. Az irat dátuma 1944. aug. 10. 
 
5546./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐199581. 476‐478 lap. 
Velczkó  Mihályné  sz.  Janisovszky  Erzsébet  újpesti  lakos  kérelme 
internálásának  megszüntetése  érdekében.  Internálására  zsidóvagyon 
rejtegetés miatt került sor. Az iart dátuma 1944. okt. 23. 
 
5547./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐200721. 515‐519 lap. 
Farkas Ödön r. k. budapesti  lakos fellebbezése  internálása ügyében, amelyre 
azért került sor, mert kabátján nem volt jelzés. Az irat dátuma 1944. dec. 21. 
 
5548./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988.  csomó  K  150‐VII.  kútfő‐9‐a.  tétel‐1944‐sz.  n.  (201.522/1944.  VII.  a.) 
541‐542 lap. 
Dr. Weinrébi  József  izr. orvos, újpesti  lakos, önként  jelentkezése elszállítása 
végett. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
5549./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 5556‐557 lap. 
Steiner  Dezsőné  internálása  ügyében  házasági  anyakönyvi  kivonatának 
megküldése. Az irat dátuma 1944. dec. 19. 
 
5550./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐202467. 609‐626 lap. 
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Steiner Árpádné  izr. és társai ügyében a VII. ker. rendőri büntetőbíró  ítélete 
aranytárgyak be nem szolgáltatása miatt. Az irat dátuma 1944. aug. 8. 
 
5551./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐202506. 632‐634 lap. 
Dr.  Gáspár  Ödön  izr.  m.  kir.  kormányfőtanácsos,  Somogy  m.  tb. 
Tisztifőügyésze, volt csurgói ügyvéd  internálása ügyében  fellebbezés. Az  irat 
dátima 1944. dec. 20. 
 
5552./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐203254. 666‐668 lap. 
Böhm  Arturné  sz.  Szombathelyi  Mária  budapesti  lakos  kérelme  férje 
elhurcolása  ügyében.  Mindkettőjüket  1944.  okt.  118‐án  a  budapesti 
Csalogány  u.  53.  szám  alatti  nyilaskeresztes  párt  helyiségeibe  vitték,  őt 
szabadon bocsátották, férjét a Csalogány u. 38.‐ba szállították át. 
 
5553./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐203535. 671‐673 lap. 
Armuth Frigyes izr. internálásának megszüntetését kérelmezi. Az irat dátuma 
1944. okt. 28. 
 
5554./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988.  csomó K 150‐VII.  kútfő‐9‐a.  tétel‐1944‐sz. n. 1. pagina  (továbbiakban 
p.) 
Schwartz  Simon  Herman  izr.  maroshévízi  lakos  ref.  alá  helyezése 
megszüntetésének véghatározata (1944. júl. 11.) – elszállították. 
 
5555./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 6. p. 
Kánfer  Izidor volt kereskedő rahói  lakos ref. alá helyezésének véghatározata 
(1942. nov. 10.) – pánikkeltésre alkalmas hírek terjesztése miatt. 
 
5556./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 7. p.  
Grünwald Albert izr. ref. alá helyezésének nyilvántartó lapja. 
 
5557./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 8. p.  
Kőnig Jenő izr. nagyváradi lakos internálása megszüntetésének véghatározata 
– 1944. júl. 21. 
 
5558./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐ sz. n. 9. p.  
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Fekete  Miksáné  sz.  Valentin  Kornélia  izr.  nagyváradi  lakos  internálásának 
nyilvántartó lapja – 1941. jún. 29. 
 
5559./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 14. p. Schwartz Sándor izr. 
kétes állampolgárságú irsai lakos, nyilvántartó lapja. 
 
5560./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 15. p.  
Preszler  Lipót  izr.  ungvári  lakos,  árdrágítás  miatti  ref.  alá  helyezésének 
nyilvántartó lapja. 
 
5561./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n.16‐21 p. 
Stern  Lajos  izr.  sárbogárdi  lakos, garanyi  internálótáborból való elbocsátása 
ügyében fellebbezése – 1942. 
 
5562./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988.  csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a.  tétel‐1944‐sz. n. 22. p. Fried Béla Pál  izr. 
kertész tanonc, budapesti lakos  interlásának véghatározata, amelynek oka: a 
szlovákiai, beszivárgott zsidók számára pénzt, okmányokat gyűjtött, kb. 70‐80 
cionista Magyarországra  jövetelét  segítette  elő Hunwald  Sándorral  éa Ruth 
Lóránttal együtt. 
 
5563./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 24. p. 
Bick Mendel  izr.  toronyi  lakos  internálásának véghatározata, az  irat dátuma 
1941.  okt.  18.  Ugyanis  1941.  okt.  16‐án  az  ország  területéről  eltávolított 
zsidót Sréter Hermannéval kisértetett el iszkai rokonaihoz. 
 
5564./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 25. p.  
Fráter  Gyula  izr.  kereskedő,  budapesti  lakos  orgazdaság  miatti  ref.  alá 
helyezésének véghatározata – 1942. szept. 22. 
 
5565./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 27‐29 p. 
Bick Mendel izr. toronyi lakos ujjnyomat kisérőlapja. 
 
5566./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 31‐32 p. 
Ickovics  Izsák  izr.  fuvaros  izai  lakos  árdrágítás miatti  ref.  alá  helyezésének 
nyilvántató lapja – 1942. dec. 23. 
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5567./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 33. p. 
Dr. Reiszmann Ödön  izr.  rákoshegyi  lakos  internálásának nyilvántató  lapja – 
1942. szept. 14. 
 
5568./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 34‐37 p. 
Klein  Jakabné  sz.  Lipkovits  Hanni  izr.  okl.  szülésznő,  sátoraljaújhelyi  lakos 
ujjnyomat kisérő lapja (magzatelhajtás) – 1943. máj. 5. 
 
5569./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 38. p. 
Engel Smil Chájem izr. pálosremetei lakos nyilvántartó lapja – 1942. aug. 17. 
 
5570./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 40‐41 p. 
Steinberger  Samu  (Salamon)  izr.  munkácsi  lakos  koldulás  miatti  3  napos 
elzárásról büntetőlapja – 1942. júl. 3. 
 
5571./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 42‐44 p. 
Neuman Chaim izr. körösmezői raf. Alá helyezésének nyilvántartó lapja. 
 
5572./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 45‐46 p. 
Schönfeld  Ernő  izr.  irodai  kisegítő,  munkácsi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata és nyilvántartó lapja – 1943. jún. 7. 
 
5573./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 47. p. 
Glük Béla izr. napszámos, munkácsi lakos ref. alá helyezésének véghatározata 
– 1943. jún. 7. 
 
5574./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 48. p. 
József Ábrahám Adolf  izr.  földműves, munkácsi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata – 1943. jún. 7. 
 
5575./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 49. p. 
Schwartz  László  izr.  elektrotechnikus,  miskolci  lakos  ref.  alá  helyezésének 
felülvizsgálatáról véghatátározat – 1943. márc. 20. 
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5576./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 50. p. 
Mermelstein Márkusz  izr. napszámos, munkácsi  lakos  ref.  alá helyezésének 
véghatározata – 1943. jún. 7. 
 
5577./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 51‐52 p.  
Frölinger  Jenő  izr.  budapesti  lakos  élelmiszerjegyekkel  üzérkedett, 
internálásának véghatározata – 1943. máj. 11. 
 
5578./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 53. p. 
A garanyi kisegitő toloncházban levő internáltakról kimutatás – 1944. máj. 15. 
 
5579./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 56. p. 
Brecber Dávid izr. oláhszentgyörgyi lakos kitiltásáról nyilvántartó lap. 
 
5580./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 58. p.  
Berkovics Náthánné sz. Slomovics Mária izr. darvai lakos ref. alá helyezéséről 
nyilvántartó lap. 
 
5581./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 59. p.  
Hauer Henrik izr. dunapataji lakos nyilvántartó lapja. 
 
5582./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 60. p. 
Klein Sándor izr. dunapataji lakos nyilvántartó lapja. 
 
5583./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 61. p.  
Martinovits Anna Anikó izr. sátoraljaújhelyi lakos nyilvántartó lapja. 
 
5584./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 62. p. 
Dávidovics  Sámuelné  sz  Taub  Linka  izr.  kétes  állampolgárságú,  felsőapsai 
lakos, a gettóba szállítás elől megstökött – internálták. 
 
5585./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 63. p. 
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Segál regina izr. sátoraljaújhelyi lakos ref. alá helyezésének nyilvántartó lapja. 
 
5586./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 65. p. 
Weisz Jakab izr. bihardiószegi lakos internálásának nyilvántartó lapja. 
 
5587./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 66. p.  
Lővinger Károly izr. alsógödi lakos nyilvántartó lapja. 
 
5588./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 67. p. 
Vachsberger Bertalan izr. székelyhídi lakos internálásának nyilvántartó lapja. 
 
5589./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 69. p. 
Izrael  Ábrahám  izr.  tartoci  lakos  ref.  alá  helyezésének  nyilvántartó  lapja  – 
1943. júl. 31. 
 
5590./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 70. p  
Máomcher  (?)  Lipót  izr.  újvidéki  lakos  árdrágítás  miatti  3  hónapi 
fogházbüntetése, majd internálásának nyilvántartó lapja. 
 
5591./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 71‐72 p. 
Decsi Ernő r. k. érsekújvári lakos zsidó szöktetésben való részvétel miatti ref. 
alá helyezésének véghatározata. 
 
5592./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 73‐73/a p. 
Klein  László  izr. dévaványai  lakos gazdasági életre káros  tevékenység miatti 
internálása ügyében eljárás indítása. 
 
5593./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 74. p.  
Riesel Illés izr. borgóbesztercei lakos ref. alá helyezésének nyilvántartó lapja. 
 
5594./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 75 p  
Bergmann  Ilona  izr.  kassai  lakos  kommunista  tevékenység  miatti  ref.  alá 
helyezésének nyilvántartó lapja. 
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5595./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 76‐78 p. 
Bárkányi Oszkár izr. almágyi lakos ref. alá helyezésének iratai. 1944. máj. 6. 
 
5596./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 80‐81 p. 
Hercz  Ignác  izr.  kereskedő,  rákosligeti  lakos  rémhírterjesztés  miatti 
internálásáról véghatározat – 1944. ápr. 3. 
 
5597./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 82‐90 p.  
Guttmann  József  izr.  kalapos  munkás  budapesti  lakos,  a  VI.  honv. 
hadtestparancsnokság általi kihallgatási jegzyőkönyve, Romániába szökéséről 
– 1940. jún. 10. 
 
5598./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 91. p. 
Weisz  Lajosné  sz.  Strasser  Rozália  izr.  monori  lakos  internálásának 
nyilvántartó lapja. 
 
5599./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 93. p. 
Fógel Helén izr. kisapsai lakos a gettóba szállítás elől megszökött, internálták. 
 
5600./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 94. p. 
Grünfeld  Sándor  izr. mezőkovácsházi  lakos  internálásának  véghatározata  – 
1944. ápr. 17. 
 
5601./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 95. p. 
Veress  altábornagy  szig.  biz.  levele  a  IX.  honv.  hadtestparancsnokság 
tisztjeihez és Csík vármegye  főispánjához, a német Sieherungspolizei‐el  (SP) 
szemben tanusítandó magatartásról. A levél dátuma 1944. ápr. 1. 
 
5602./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 96. p.  
Vermes  (Weisz) Ernő  r. k. volt  izr., volt hírlapiró gyulai  lakos  internálásának 
véghatározata – 1944. ápr. 4. 
 
5603./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 105‐106 p. 
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Schwartz  Dezső  izr.  csongrádi  lakos  internálása  –  a  szociáldemokrata  és 
kisgazda pártok orzságos vezetőivel való szoros kapcsolata miatt. 
 
5604./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 108‐117, és 119. p. 
Dr. Kardos László  izr. egri  lakos ügyvédhelyettes  internálása 1944. áor. 5‐én, 
szélsőbaloldali  szociáldemokrata,  sőt  kommunista  érzelmű  magatartása 
miatt. 
 
5605./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 120. p. 
Bleier Adolf izr. káli lakos nyilvántartó lapja – 1944. ápr. 8. 
 
5606./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 121. p.  
Ickovics Hermanné  sz.  Lebovics  Frida  izr.  kökényesi  lakos,  a  zsidók  gettóba 
való  szállítása  elől megszökött,  bujkált,  lakhelyét  engedély  és  sárga  csillag 
viselése nélkül hagyta el – internálásának véghatározata, 1944. máj. …. 
 
5607./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 122‐123 p. 
Lipshitz Salamon élesdi lakos lakásán a csendőrőrs lengyel állampolgárságú és 
nagyváradi  zsidót  fogott  el,  ezért  internálták.  Véghatározatának  dátuma 
1944. ápr. 29. 
 
5608./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 124‐125 p. 
Eckstein Jenő izr. ipolysági lakos nyilvántartó lapja. 
 
5609./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 126. p. 
Toffler  Sándor  izr.  illatszertáros,  mezőturi  lakos  internálását  megszüntető 
véghatározat – 1944. jún. 30. 
 
5610./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 127. p  
Ilkovics Alfrédné sz. Glück Katalin izr. internálását megszüntető véghatározat, 
mert  1944.  ápr.  30‐án  a  német  parancsnokságnak  átadták. Az  irat  dátuma 
1944. aug. 5. 
 
5611./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 128‐136 p. 
Lőwy Mór  izr. egri  lakos  internálása, a kommün alatti magatartásáért 2 havi 
fogházbüntetést kapott. Az irat dátuma 1944. ápr. 4. 
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5612./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 137‐145 p. 
Német Kálmán  izr.  egri  lakos,  a  kommün  idején  vörös detektív  volt, 3 havi 
fogházbüntetést kapott – internálták 1944. ápr. 4‐én. 
 
5613./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 146‐154 p. 
Preszler Ferenc izr. egri lakos internálásának véghatározata – 1944. ápr. 4. 
 
5614./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 155‐163 p. 
Klein Áron  izr. egri  lakos, bádogos  internálásának véghatározata – 1944. ápr. 
4. 
 
5615./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 164‐172 p. 
Dr. Fischer Lajos  izr. egri  lakos ügyvéd  internélásának véghatározata – 1944. 
ápr. 4. 
 
5616./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 173‐181 p. 
Szenes  (Silberer)  Andor  izr.  egri  lakos,  kereskedelmi  utazó,  grafológus 
internálásának véghatározata – 1944. ápr. 4. 
 
5617./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 182‐188 p. 
Dr.  Hollós  (Kopstein)  Jenő  ügyvéd,  soproni  lakos  internálásának 
véghatározata – 1944. ápr. 4. 
 
5618./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 189‐190 p. 
Flór Miksa (Márton) tibolddaróci  lakos  internálásának véghatározata – 1944. 
ápr. 17. 
 
5619./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 191. p. 
Steiner  Ábrahám  izr.  sírásó, miskolci  lakos  ref.  alá  helyezését  felfüggesztő 
véghatározat – 1943‐szept. 9. 
 
5620./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 192. p. 
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Borek Izrael izr. napszámos, felsőbányai lakos ref. alá helyezését megszüntető 
véghatározat,  mert  a  német  parancsnokság  1944.  jún.  4‐én  az  ország 
területéről elszállította. Az irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
5621./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 193‐197 p. 
Teitelbaum  Lajos  izr.  asztalossegéd,  miskolci  lakos  internálásának 
véghatározata – 1944. ápr. 4. 
 
5622./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 198‐199 p. 
Kővári István r. k. postai kézbesítő, abonyi lakos internálása, zsidókat pártoló 
kijelentései, egy bőrkabát átvétele Apter Arankától és Apter Erzsébettől – 5 
napi elzárást kapott. A véghatározat dátuma 1944. máj. 26. 
 
5623./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 200. p. 
Altmann Bernát izr. pápai lakos internálását megszüntető véghatározat, mert 
a  sárvári  kisgítő  totloncház  értasítése  szerint  a  német  katonai 
parancsnokságnak adták át. A véghatározat dátuma 1944. okt. 2. 
 
5624./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a.  tétel‐1944‐sz. n. 201.  (ettől kezdödően az 
oldalszámozást /p./ felváltja a lapszámozás /f./) 
Kimutatás  a  Rökk  Szilárd  u.  26.  sz.  alatti  kisegítő  totloncházból  a  politikai 
rendészeti osztélyra átkisértekről (9 fő). 
 
5627./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 225‐229 f. 
Dr. Grosz Lenke g. kat/izr. orvos felsőbányai lakos internálási véghatározata – 
1944. ápr. 27. 
 
5628./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 241‐246 f.  
Mermelstein Adolfné  sz.  Salamon Helén  izr. huszti  lakos  ref.  alá helyezése, 
mert  nagybátyjának,  Sáfár  Dávidnak  Magyarországból  kiutasított,  de 
visszaszököttnek  segítséget  nyujtott,  titokban  élelmet  küldött  neki.  A 
véghatározat dátuma 1941. okt. 12. 
 
5629./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 247. f. 
Toffler Sándor izr. mezőturi lakos internálási véghatározata – 1944. ápr. 4. 
 
5630./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
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3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 266. f.  
Harasztéj  János  felekezeten  kivüli  ósándorfalvi  lakos  ref.  alá  helyezését 
megszüntető véghatárizat – 1944. febr. 29. 
 
5631./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 267‐270 f.  
Adelstein  Mártonné  sz.  Fisch  Ida  izr.  kisilvai  lakos  ref.  alá  helyezének 
véghatározata – 1944. ápr. 20. 
 
5632./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 291‐297 f.  
Guttentág Lajos izr. székesfehérvári lakos ref. alá helyezése. 
 
5633./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 311. f.  
A  toloncházi  őrizetesek  közkórházi  ápolása  ügyében  a  vidéki 
főkapitányhelyettes levele a belügyminiszterhez. 1943. júl. 17. 
 
5634./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 373. f.  
Dobos  Istvánné  sz.  Roth Margit  izr.  internálása  –  1944.  júl.  8‐án  a  sárvári 
kisegítő toloncház átadta a német katonaságnak, németországi munkára. Az 
irat dátuma 1944. júl. 10. 
 
5635./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 383. f. 
Lax Pálné sz. Schwartz Viola  izr. ragályi  lakos  internálásának véghatározata – 
1944. ápr. 4. 
 
5636./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 461‐464 f. 
Bende Istvánné sz. Simon Mária r. k. kocsmáros, budapesti lakos internálása, 
a katonai cenzura kijátszása és  fajgyalázás miatt. Véghatározatának dátuma 
1944. jún. 13. 
 
5637./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 490‐491 f. (195465.) 
Nagy Árpádné  sz.  Józsa  Ida  református kolozsvári  lakos  internálási ügyében 
kérelem. – 1944. aug. 22. Az internálás oka zsidóvagyon rejtegetés. 
 
5638./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 503. f. 
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Az Orvosi munkaerők kormánybiztosához  írott  levél  szerint Dr. Engel Viktor 
izr.  kereckei  körorvos,  1944. máj.  24‐én  szállítatott  gyűjtőfogházba.  Az  irat 
dátuma 1944. júl. 8. 
 
5639./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 514‐516 f.  
Segál  regina  izr.  női  szabó  internálása  ügyében  fellebbezése1942‐ben. 
Véghatározat  ref.  megszüntetéséről,  mert  elszállították  –  az  irat  dátuma 
1944. jún. 15. 
 
5640./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988.  csomó  K  150‐VII.  kútfő‐9‐a.  tétel‐1944‐sz.  n.  527‐538  f.  (197209., 
170059/1944.) 
Szirmai Márkus  izr.  budapesti  lakos,  ny  postai  számviteli  tanácsos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata – 1944. febr. 29. 
 
5641./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 539. f. 
Braun  Pál  izr.  kereskedő,  pécsi  lakos  ref.  aláhelyezését  megszüntető 
véghatározat – 1944. márc. 31. 
 
5642./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 543‐547 f. 
Bauer  József  izr.  makói  lakos  kereskedő  ref.  alá  helyezését  felfüggesztő 
véghatározat, kisegítő munkaszolgálatának idejére – 1944. máj. 22. 
 
5643./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 600. f. 
Wantuch  István  izr.törökszentmiklósi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata – 1944. ápr. 6. 
 
5644./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 601. f. 
Klein  Lázár  és  caládja  izr.  román  állampolgárok,  marosvásárhelyi  lakosok 
kiutasításáról irat – 1944. máj. 17. 
 
5645./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 606. f.  
Jegyzőkönyv  másolat  Gedei  Pál  csendőr  r.  k.  törökszentmiklósi  lakos 
kihallgatásáról, Schwarz nevű zsidó ügyében – 1944. júl. 6. 
 
5646./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 609. f. 
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Vitéz  Király  csendőrezredes  levele  a m,  kir  rendőrség  budapesti  és  vidéki 
főkapitányához,  amely  szerint  a  Magyar  Vöröskereszt  kérését  teljesíti, 
lehetővé  teszi  az  internált  külföldi  állampolgárok  látogatását  és  ellátását  – 
1944. aug. 8. 
 
5647./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 648. f. 
Lebovits Sándor izr. faesztergályos tanonc, alsófernezelyi lakos internálásának 
véghatározata – 1944. ápr. 4. 
 
5648./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 666‐685 f. 
Richter Herman izr. felsőapsai lakos internálási ügye. 
 
5649./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 694‐695 f. 
Guttmann Samuné  izr. volt munkácsi  lakos  ref. alá helyezését megszüntető 
véghatározat, mert  1944. május  hónapban  a  német  katonai  hatóságok  az 
ország határon tul, ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 1944. júl. 3. 
 
5650./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 696‐697 f. 
Goldstein  Samu  izr.  volt  munkácsi  lakos,  rabbi  ref.  alá  helyezését 
megszüntető  véghatározat,  mert  1944.  május  hónapban  a  német  katonai 
hatóságok az ország határon tul, ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 
1944. júl. 3. 
 
5651./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 702‐703 f. 
Holczer  Ármin  izr.  volt  malombérlő,  hajdúböszörményi  lakos  ref.  alá 
helyezését  megszüntető  véghatározat,  nevezettet  1944.  május  hónapban 
ismeretlen helyre, munkára elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 25. 
 
5652./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 711. f. 
Wetzler Manó izr. vámosmikolai lakos nyilvántartó lapja. 
 
5653./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 748. f. 
Klein  Sándor  izr.  szentjobbi  lakos  ref.  alá  helyezését  megszüntető 
véghatározat – 1944. júl. 3. 
 
5654./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 749‐750 f. 
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Berger Kálmán  izr. szirénfalvi és Burger Sándor  izr. nyarádkelecsényi  lakosok 
ref. alá helyezést megszüntető véghatározat – 1944. júl. 6. 
 
5655./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 774‐775 f. 
Tabovics  Mór  izr.  tápiószelei  lakos  ref.  alá  helyezését  megszüntető 
véghatározat  –  1944.  júl.  20.  1944.  jún.  30‐án  a  nagykátai  elkülönített 
lakhelyről elszállították. 
 
5656./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 794‐795 f. 
Tomesz  Dezső  vasgyári  felügyelő  kérelme  a  belügyminiszterhez,  mert 
zsidóvagyon rejtegetésével vádolják – töredékes irat. 
 
5657./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 835. f. 
Klein  salamon volt  fakereskedő, hajdúböszörményi  lakos  ref. alá helyezését 
megszüntető  véghatározat  –  1944.  jún.  27.  Elszállították  ismeretlen  helyre 
1944. jún. 17‐én. 
 
5658./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. (176992.) 847‐850 f. 
Alt gyulán ész. Engel Adél izr. tinnyei lakos internálása. 
 
5659./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 851. f. 
Altmann Bernát izr. pápai lakos internálásának véghatározata – 1944. máj. 4. 
 
5660./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 878‐880 f. 
Kimutatások a Rökk Szilárd u. 26. szám alatti kisegítő toloncházban lévőkről – 
1944. aug. 21. 
 
5661./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 881. f. 
A  m.  kir.  rendőrség  debreceni  kapitányának  levele  az  1944.  ápr.  …(?)‐ig 
internáltak szám szerinti megoszlásáról – 1944. ápr. 11. 
 
5662./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 889‐894 f. 
A  szolnoki  rendőrkapitányság  által,  az  5999/VII.  res.  BM  rendelet  alapján 
internáltak névjegyzéke. 
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5663./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 908.f.  
Farkas Sándor  református, volt  izr.  fodrászmester, volt kézdivásárhelyi  lakos 
internálása – 1944. dec. 21. 
 
5664./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 910. f. 
Weiner  Fülöp  szabadszállási  lakos  internálását megszüntető  véghatározat  – 
1944. júl. 24. Átadták a német parancsnokságnak. 
 
5665./ Közbiztonság. Rendőri felügyelet, rendőri őrizet (internálás) priorálási 
ügyek. 
3988. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐a. tétel‐1944‐sz. n. 913. f. 
Amsel József izr. sátoraljaújhelyi lakos nyilvántartó lapja. 
 
   Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3989.  csomó  K  150‐VII.  kútfő‐9‐b.  tétel‐1944.  „A‐Z”  Kartonok,  vagyis 
nyilvántartó lapok. 
2. f. Agonás János felekezeten kívüli osgyáni lakos, kőműves‐tanonc a levente 
intézmény ellen izgatott. 
10‐11  f.  Bach  Pál  izr.  mészáros,  balatonbozsoki  lakos  tengely‐ellenes 
propagandát terjesztett – különleges munkásszázadba előjegyezték. 
 
12‐13  f.  Bach  Lajos  izr.  szatócs,  enyingi  lakos  tengely‐ellenes  propagandát 
terjesztett – különleges munkásszázadba előjegyezték. 
 
42‐43  f.  Bálint  Béla  izr.  gyógyszerész,  alsóneresznicei  lakos  nemzetellenes 
kijelentései miatt ref. alá helyezték. 
 
46‐47 f. Basch Kálmán  izr. fuvaros, felsőapsai  lakost 1942‐ben árú rejtegetés 
miatt  internálták,  1943‐ban  áruelvonás  miatt  ref.  alá  helyezték  és  tábori 
munkaszolgálatra előjegyezték. 
 
48‐49  f.  Basch  Ezra  izr.  fuvaros,  felsőapsai  lakost  1942‐ben  árú  rejtegetés 
miatt  internálták,  1943‐ban  áruelvonás  miatt  ref.  alá  helyezték  és  tábori 
munkaszolgálatra előjegyezték. 
 
85‐86  f.  Bokor  Albert  felekezeten  kívüli,  adventista  szekta  tagja,  újkécskei 
lakos internálása. 
 
96‐97  f. Bosányi  József  felekezeten kívüli, napszámos, szolyvai  lakos,  Jehova 
Isten tanúi szekta tagja ref. alá helyezése. 
 
105.  f.  Brucker  Lipót  izr.  röfőskereskedő,  paksi  lakos  1942‐ben  a  lakóháza 
melletii  pincében  aranyneműt  és  ezüst  pénzeket,  valutát  ásott  el  ref.  alá 
helyezték és különleges munkaszázadba előjegyezték. 
 
111‐112  f.  Chalmovics  Izidor  izr.  fuvaros,  alsószinevéri  lakost  árdrágító 
visszaélés miatt 2 havi fogházra ítélték. 
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159‐160  f. Dámm  Pál  izr.  fafürészelő,  losonci  lakos  a  cseh megszállás  alatt 
kommunista  tevékenységet  folytatott,  angol‐szász  propagandát  terjesztett, 
internálták. 
 
163‐164 f. Derbály László g. kat. földműves, zsidók beszivárgását elősegítette. 
 
165‐166  f.  Dr.  Deutsch  Dávid  izr.  volt  ügyvéd,  kapuvári  lakos  az  ottani 
zsidóság  szellemi  vezére,  valutacsempész,  állítólag  szlovák  zsidókat 
támogatott, cionista –ref. alá helyezték. 
 
167‐168 f. Dezsőfi Istvánné sz. Blau Ilona izr. divatáru kereskedő, kecskeméti 
lakost áruelvonás miatt 6000 pengő pénzbírságra itélték és ref. alá helyezték. 
 
177.  f.  Drucker  Lajos  izr.  cipészsegéd,  budapesti  lakos,  1927.  jan  28‐án  az 
Országház téri tüntetés miatt előállították. 
 
178‐179  f.  Dub  József  izr.  volt  kereskedő  nagybocskói  lakos,  kommunista 
érzelmű – ref. alá helyezték, klg. Munkásszázadba előjegyezték. 
 
186.  f. Engel Géza  izr. elektrotechnikus, pécsi  lakos ref. alá helyezése és klg. 
munkásszázadba előjegyezték – 1942. szept. 11. 
 
194.  f.  Farkas  (Raffael) András  cigány,  vályogvető,  szolnoki  lakos,  csavargó, 
többizben  fogházbüntetésre  itélték  –  harcos  alakulatba  előjegyezték.  1943. 
dec. 29. 
 
214.  f.  Fischer  Lajos  izr.  műszerész  és  villanyszerelő  ellenséges  rádió 
hallgatása  és  híreinek  terjesztése  miatt  ref.  alá  helyezték,  klg. 
munkásszázadba előjegyezték. 1943. júl. 10. 
 
215.  f.  Fischl  Ferenc  (Ödön,  Jenő)  izr.  kereskedő  –  munkakerölő  és 
csalásokból élt. 
 
218‐219  f.  Forgács  Gyula  cigány  siófoki  lakos,  szokásos  bünöző  –  harcos 
alakulatba ekőjegyezték. 1944. júl. 26. 
 
220‐221  f.  Fried  Jenő  izr. ügynök, hajósi  lakos  internálása  árdrágítás miatt. 
1943. dec. 10. 
 
222‐223  f.  Frieder Vilmos  izr. gazdálkodó, hajasdi  lakos árdrágító  visszaélés 
miatt ref. alá helyezése – 1943. dec. 21. 
 
224.  f.  Dr.  Friedlander  Sándor  izr.  volt  bankigazgató,  nagyváradi  lakos  a 
kommün  bukása  után  Bécsbe  emigrált,  1943.  aug.  óta  a  szociáldemokrata 
párt tagja – internálták, klg. munkásszázadba előjegyezték. 1944. febr. 14. 
 
225.  f.  Friedmann Mayer  izr.  volr  kereskedősegéd,  178  kg  vasat  és  48  kg 
kocsikenőcsöt rejtett el – ref. alá helyezték. 
 
226‐227  f.  Friedmann  Eisik  izr.  foglalkozás  nélküli,  ökörmezői  lakos 
munkakerülés, csavargás és rémhírterjesztés miatt internélták. 1943. dec. 21. 
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228‐229  f.  Friedmann  Lázár  izr.  foglalkozás  nélküli,  ökörmezői  lakos 
munkakerülés, csavargás és rémhírterjesztés miatt internélták. 1943. dec. 21. 
 
254‐255 f. Greiner Károly izr. volt órássegéd, losonci lakos, lopás, orgazdaság, 
aranyvásárlás‐eladás,  suttogó  angol‐szász  propagandát  terjesztett  – 
internálták. 1943. dec. 28. 
 
260.  f.  Gold  Ferenc  izr.  szabómester,  nemeskéri  lakos,  ellenséges  rádió 
hallgatása miatt  ref. alá helyezték, klg. munkásszázadba előjegyezték. 1943. 
júl. 10. 
 
261.  f.  Gold  József  izr.  szabósegéd  nemeskéri  lakos,  ellenséges  rádió 
hallgatása miatt  ref. alá helyezték, klg. munkásszázadba előjegyezték. 1943. 
júl. 10. 
 
264.  f.  Gold  László  izr.  szabósegéd  nemeskéri  lakos,  ellenséges  rádió 
hallgatása miatt  ref. alá helyezték, klg. munkásszázadba előjegyezték. 1943. 
júl. 10. 
 
265.  f.  Goldstein  Imre  izr.  textilkereskedő,  paksi  lakos  engedély  nélküli 
húsfelvásárlás  és  Budapesten  való  árusítása miatt  ref.  alá  helyezték.  1943. 
márc. 
 
267‐268 f. Gutfreund Zoltán izr. mészárossegéd, losonci lakos lánckereskedés 
folytatása miatt klg. munkásszázadba előjegyezték. 1943. dec. 28. 
 
269.  f.  Grinbusz  Samu  izr.vaskereskedő,  orosz  hadifogoly  –  jogerősen 
kiutasították. 1933. jún. 3. 
 
281.  f. Halál  János anyja neve Kolompár Borbála,  lóalkusz, kiszombori  lakos 
csempészés, csalás miatt ref. alá helyezése. 1944. jún. 23. 
 
305‐306  f.  Hercz  Mór  izr.  volt  gabonakereskedő,  mohácsi  lakos  a 
munkaszolgálatos  zsidók  levelezését  és  csomag  küldeményeiket  a  katonai 
ellenőrzést kijátszva, saját neve alatt közvetítette – ref. alá helyezése. 1943. 
dec. 21. 
 
307‐308  f.  Hercz  Lívia  izr.  mohácsi  lakos  a  munkaszolgálatos  zsidók 
levelezését és  csomag  küldeményeiket a  katonai ellenőrzést  kijátszva,  saját 
neve alatt közvetítette – ref. alá helyezése. 1943. dec. 21. 
 
309‐310  f. Herskovics Márkusz  izr.  tanító, ungvári  lakos  zárolt árú vásárlása 
miatt  30  napi  elzárás,  internálótábor,  klg.  Munkásszázadba  előjegyezték. 
1943. dec. 17. 
 
311‐312  f. Herskovics Ábrahám  izr. napszámos,  frigyesfalvi  lakos  falopásból 
tartotta fenn magát, megbízhatatlan– internálták. 1943. aug. 13. 
 
313‐314  f.  Hirsch  Adolf  református  volt  izr.  kárpitossegéd,  árdrágítás, 
lánckereskedő, a  szövetséges hatamak győzelmét várja –  ref. alá helyezték. 
1943. dec. 28. 
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315‐316  f.  Hirsch  József  izr.  kereskedő,  siófoki  lakos  ellenséges  híradást 
hallgat,  suttogó  propagandát  terjeszt  –  előjegyezték  klg. munkásszázadba. 
1944. júl. 26. 
 
319.  f. Dr. Holló  (Hirschberg)  József ügyvéd  ipolysági  lakos, a helyi  zsidóság 
vezetője. 
 
322‐323  f.  Hofmann  Benci  izr.  ökörmezői  lakos  munkakerülés,  csavargás 
miatt internálták. 1943. dec. 21. 
 
345‐346 f. Immerglück István izr. kereskedő, siófoki lakos ellenséges híradást 
hallgat,  suttogó  propagandát  terjeszt  –  előjegyezték  klg. munkásszázadba. 
1944. júl. 26. 
 
350‐351  f.  Istvánfi  Frenc  kosárfonó  cigány,  babócsai  lakos megbízhatatlan 
harcos alakulatba előjegyezték. 1943. dec. 20. 
 
365‐366  f.  Kahán  Neumann  József  izr.  öközmezői  lakos  munkakerülés, 
csavargás,  „fekete”  üzletek miatt  internálták,  ref.  alá  helyezték.  1943.  dec. 
21. 
 
371‐372  f.  Kalló  Kálmán  (Dugó)  kosárfonó  cigány  babócsai  lakos 
megbízhatatlan harcos alakulatba előjegyezték. 1943. dec. 20. 
 
375‐376  f.  Kaufmann  Náthán  izr.  orosz  hadifogoly,  a  kommün  után 
internálták, kiutasították, 1922‐ben Ausztriába távozott. 
 
379.  f.  Katz  Bernát  izr.  földműves  kenézpataki  lakost  engedély  nélküli 
borjúvágás miatt ref. alá helyezték. 
 
380. f. Károlyi Mihály gróf nyilvántatási lapja. 
 
381. f. Károlyi Mihályné sz. Andrássy Katinka grófnő nyilvántartási lapja. 
 
386. f. Krausz Sándor izr. órás, csökmői lakos, a gazdasági élet szempontjából 
megbízhatatlan,  nemesfém  csempész  –  ref.  alá  helyezése  és  klg. 
munkásszázadba előjegyezték. 1943. febr. 3. 
 
395‐396  f.  Keller  József  izr.  ungvári  lakos  tiltott  állatvágás  miatt  30  napi 
elzárás. Internálás, ref. alá helyezés. 1943. dec. 17. 
 
422‐423  f.  Klein  Mária  férjezett  Engel  Sámuelné  izr.  zugkereskedés, 
árúelvonás. 
 
424‐425 f. Klein Márton izr. autófuvarozó, ökörmezői lakos csempészés, zsidó 
beszivárgás elősegítésének gyanúja 
miatt  jogerősen  kiutasított  külhonos  internálása,  klg.  munkásszázadba 
előjegyezték. 1943. dec. 21. 
 
426‐427 f. Klein Dezső  izr. földműves, szerednyei lakos kijelentései miatt ref. 
alá helyezése és klg. munkásszázadba előjegyezték. 1943. dec. 21. 
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430.  f. Kohn Rezső  izr. újpesti  lakos,  fa‐  és bőrkereskedő  zsarolás miatt  10 
havi fogház 1920‐ban. 
 
435.  f. Komlós Dezső  izr.  jelenleg r. k. orvostanhallgató, komáromi/pozsonyi 
lakos nyilvántartólapja – édesapja ténykedése miatt. 
 
438.  f.  Korányi  József  izr.  budapesti  lakos,  a  Ferencvárosi  fütőház  irodai 
főbizalmijának nyilvántartó lapja. 
 
443‐445  f.  Id.  Kroslyák  András  nazarénus,  kisbirtokos,  torjánci  lakos 
kijelentései miatt internálták. 
 
485.  f.  Krausz  Béla  izr.  magántisztviselő,  lövői  lakos  ellenséges  rádió 
hallgatása  miatt  ref.  alá  helyezése  és  klg.  munkásszázadba  előjegyezték. 
1943. júl. 10. 
 
486. f. Krausz Gyula  izr. üveges,  lövői  lakos ellenséges rádió hallgatása miatt 
ref. alá helyezése és klg. munkásszázadba előjegyezték. 1943. júl. 10. 
 
487‐488  f. Kreitzer  Izidor  izr. szabósegéd, ungvári  lakos, eljárás  indult ellene 
lopás  és  közellátási  vétség  miatt  –  internálták,  tábori  munkásszázadba 
előjegyezték. 1943. dec. 17. 
 
513‐514  f.  Laufer  Henrik  izr.  magánzó,  szenci  lakos  nemzetgazdasági 
szempontból káros tevékenysége miatt ref. alá helyezték. 
 
516‐517  f. Lax Bernátné sz. Berger Mária  izr. beregpapfalvi  lakos árdrágítás, 
lopás miatt ref. alá helyezése. 1943. dec. 21. 
 
520. f. László Bálint izr. mészárosmester, szolnoki lakos gazdasági életre káros 
tevékenység  miatt  3000  pengő  pénzbüntetésre  itélték,  ref.  alá  helyezték. 
1943. júl. 6. 
 
526‐527 f. Lefkovics Adolf izr. metsző, jenkei lakost hamis okmányok gyártása 
miatt internálták. 1943. dec. 21. 
 
532‐533 f. Liebermann József izr. napszámos ungvári lakost tiltott borjúvágás 
miatt  2  hónapi  elzárásra  itélték,  ref.  helyett  internálták  és  tábori 
munkásszázadba előjegyezték. 1943. dec. 17. 
 
539‐540  f. Littmann Béla  izr. kereskedő, szabadkai  lakost, mert kommunista 
szimpatizáns internálták. 1943. szept. 14. 
 
543.  f. Lővenstein Emánuel  izr. kereskedő, nemeskéri  lakos ellenséges  rádió 
hallgatása miatt ref. alá helyezték és klg. munkásszázadba előjegyezték. 1943. 
júl. 20. 
 
544.  f.  Lővenstein  Simon  izr.  kereskedő,  nemeskéri  lakos  ellenséges  rádió 
hallgatása miatt ref. alá helyezték és klg. munkásszázadba előjegyezték. 1943. 
júl. 20. 
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545‐546 f. Lőwinger Izidor Dávid izr. volt ócskás, szenci lakos üzérkedésből él, 
ref. alá helyezték és klg. munkásszázadba előjegyezték. 1944. jan. 4. 
 
556‐557  f.  Maislis  Mórné  sz.  Fischer  Irma  izr.  fűszer  és  vegyeskerekedő, 
mohácsi  lakost  árdrágítás miatt  200  pengő  pénzbüntetésre  itélték,  ref.  alá 
helyezték. 1943. dec. 21. 
 
558‐559  f. Maislis Mór  izr.  kereskedelmi ügynök, mohácsi  lakost  árdrágítás 
miatt  100  pengő  pénzbüntetésre  itélték,  ref.  alá  helyezték  és  tábori 
munkásszázadba előjegyezték. 1943. dec. 21. 
 
589.  f. Milch Ödön  izr. csehszlovák állampolgár,  faügynök, pozsonyi  lakosról 
feltételezik, hogy a pozsonyi cseh rendőrség szolgálatában áll – 1934. 
 
618‐619  f.  Nyári  Imre  cigány,  siófoki  lakos  dologtalan,  szokásos  bünöző, 
harcos alakulatba helyezték. 1944. júl. 26. 
 
679. f. Pólya György izr. mohácsi lakos 1917 óta idegen légióban szolgál. 
 
681‐682  f.  Polgár  Nándor  izr.  tojáskereskedő,  bajai  lakos  tevékenysége 
közgazdasági szempontból káros ref. alá helyezték és tábori munkásszázadba 
előjegyezték. 1942. dec. 16. 
 
724‐725  f.  Roboz  Viktor  izr.  gyógyszerész,  sárospataki  lakos,  zsarolás  és 
izgatás miatt nyilvántartásban szerepel. 
 
727‐729  f.  Rozenzweig  János  (Hollósi  János,  Blau  Béla)  izr.  veszedelmes 
anarchistaként jegyzik a kartonján. 
 
732‐733 f. Rottbaum Pál  izr. fuvarozó, kecskeméti lakos az angol rádió  lelkes 
hallgatója – internálták és klg. munkásszázadba előjegyezték. 1943. nov. 30. 
 
734. f. Rubinstein Samu izr. bőrkereskedő, paksi lakos árdrágítás miatt ref. alá 
helyezték és tábori munkásszázadba előjegyezték. 1943. márc. 21. 
 
737‐738  f.  Róth  Lázárné  sz.  Goldberger  Mária  izr.  újklenáci  lakost 
árúhalmozás miatt internálták, majd ref. alá helyezését megszüntették. 
 
748.  f.  Strausz  Hugó  izr.  gyógyszerész,  királyhelmeci  lakos magyar  ellenes, 
cseh‐párti kommunistaként szerepel a nyilvántartásban. 
 
749‐750  f. Sand Mór  izr.  textilkereskedő, ungvári  lakos, külföldi követelések 
elmulasztás iatt 18 havi börtön, ref. és internálás. 1943. dec. 17. 
 
753‐754 f. Sárközi József Hunka r. k. lóalkusz, tollkereskedő, nagydorogi lakos 
internálása,  mert  zsidókkal  érintkezik  és  munkakerülése  miatt  hazatérése 
nem kivánatos. 1943. dec. 27. 
 
757‐758  f.  Schwarcz  Bernát  izr.  kereskedősegéd,  ungvári  lakos  lopás, 
közellátási vérség miatt  internálása és  tábori munkásszázadba előjegyezték. 
1943. dec. 17. 
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760. f. Schwartz Jenő Mór izr. kántor és metsző, paksi lakos, 1942‐ben lengyel 
állampolgár  nőt  rejtegetett  ref.  alá  helyezták  ás  tábori  munkásszázadba 
előjegyezték. 1943. márc. 12. 
 
762.  f.  Schwarcz  Ignác  izr.  bádogos,  szederkényi  lakos  ango‐szovjet  barát, 
gyanús  pénzforrásból  él  ref.  alá  helyezése  és  klg.  munkásszázadba 
előjegyzése. 1942. szept. 11. 
 
765‐766  f. Schreib  (Schreiber) Sándor  izr. cipészsegéd, unvári  lakos  lopás és 
közellátás  elleni  vétség  miatt  internáláésa  és  tábori  munkásszázadba 
előjegyzése. 1943. dec. 21. 
 
768‐769 f. Schőn Miklós izr. kereskedő, dályoki lakos ref. alá helyezése és klg. 
munkásszázadba előjegyzése. 1943. dec. 23. 
 
770.  f.  Schiller  Gyula  izr.  villanyszrelő,  budapesti  lakos  az  1929.  okt.  13‐i 
tüntetésben résztvett – 20 pengő pénzbüntetésre itélték. 
 
774‐776  f.  Sebestyén  Béla  (Vojtek  Sebastian)  izr.  orvvos  a  Moszkvába 
kivándorlókat pénzzel támogatta – 1933. 
 
777‐778 f. Dr. Seitz Viktor  izr. volt ügyvéd,  losonci  lakos megbízhatatlansága 
miatt  az  ügyvédi  gyakorlattól  eltiltották,  zugirászattal  foglalkozott  ref.  alá 
helyezték. 1943. dec. 28. 
 
784‐785  f.  Singer  Izidor  izr.  géplakatos,  fóti  lakos  kémgyanús  –  ref.  alá 
helyezték és klg. munkásszázadba előjegyezték. 1943. dec. 11. 
 
797.  f.  Stern  Herman  izr.  szabó,  utiokmány  nélkül  Oroszországba  szökött 
1941‐ben, a magyar állampolgárságától megfosztották. 
 
807‐808  f.  Sugár  Vilmos  izr.  órás  éd  ékszerész,  simontornyai  lakos 
tengelyellenes  propagandát  folytatott  ref.  alá  helyezték  és  klg. 
munkásszázadba előjegyezték. 1943. dec. 21. 
 
811‐812  f.  Schützberger  Salamon  izr.  gazdálkodó  lehóci  lakos,  Galíciából 
visszasz9ökött  zsidókat  rejtegetett,  a  marha  beszolgáltatásnak  nem  tett 
eleget ref. alá helyezték és klg. munkásszázadba előjegyezték. 1943. dec. 21. 
 
815. f. Schütz László izr. kereskedő, 1933. aug. 31‐én résztvett a tüntetésben 
– olvasható a kartonján. 
 
838‐839  f.  Fehér  (Weisz)  Sándor  izr.  volt  vendéglős,  foglalkozás  nélküli, 
csurgói  lakos  az  angol‐szovjet  híreket  hallgatta,  ref.  alá  helyezték  és  klg. 
munkásszázadba előjegyezték. 1943. dec. 20. 
 
865‐866  f.  Tannenbaum  Henrik  izr.  volt  vendéglős,  nagybereznai  lakos 
árdrágítás  miatt  ref.  alá  helyezése  és  tábori  mukásszázadba  előjegyezték. 
1943. dec. 21. 
 
867‐868 f. Tauszig Samu izr. kereskedő, mogyoródi lakos angol‐szovjet barát, 
árdrágító, áruhalmozó, gyanús pénzforrásból élt – olvasható a kartonján. 
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874‐875  f.  Teichmann  Bernát  izr.  földműves  oroszpataki  lakos 
rémhírterjesztés miatt 500 pengő pénzbüntetést kapott, ref. alá helyezték és 
klg. munkásszázadba előjegyezték. 1943. dec. 21. 
 
877‐878  f.  Teichmann  Mózes  izr.  cipészmester  ulicskrivai  lakos,  nem 
szolgáltatta be a gabonát ref. alá helyezték. 1943. dec. 21. 
 
910. f. Vadkerti (Winternitz) Zsigmond izr. soltvadkerti lakos nyilvántató lapja. 
 
918.  f. Weisz  Sándor  izr.  autószerelő,  budapesti  lakost  az  1932. márc.  20‐i 
Üröm utcai tüntetés miatt előállították, akkor a rendőröket megdobálta. 
 
919‐923  f.  Ifj. Weisz Mór  izr.  volt  joghallgató,  bankhivatanok,  bécsi  lakos 
kommunista,a direktórium tagja volt – nyilvántartó lapja. 
 
926‐927 f. Weiszmann Sámuel  izr. asztalos ókemencei lakos rémhírterjesztés 
miatt internálása, majd ref. alá helyezése. 1943. dec. 21. 
 
944‐945 f. Weiller Zoltán izr. vaskereskedő, mohácsi lakost a gazdasági életre 
káros tevékenysége miatt inmternálták, ref. alá helyezték. 1943. dec. 21. 
 
946‐947 f. Weisz Tóni József izr. kereskedő uzsoki lakost kijelentései miatt ref. 
alá helyezték és klg. munkásszázadba előjegyezték. 1943. dec. 21. 
948.  f.  Weisz  Salamon  Izr.  napszámos,  felsővereckei  lakos  a  zsidók 
beszivárgását  elősegítette  ref.  alá  helyezték  és  klg.  munkásszázadba 
előjegyezték. 1943. dec. 21. 
 
949.  f. Weisz Mózes  izr.  földműves,  perekrasznai  lakos  a  katonai  behívás 
dacára  a  besorozott  lovakat  nem  állította  elő  ref.  alá  helyezték  és  klg. 
mukásszázadba előjegyezték. 1943. dec. 21. 
 
950.  f. Weisz  Rudolfné  sz.  Engel  Anna  izr.  divatárukereskedő,  paksi  lakos 
árdrágítás miatt ref. alá helyezése. 1943. márc. 12. 
 
951.  f. Wiesenberg Oszkár  izr. hírlapíró, budapesti  lakost, az 1927.  jan. 28‐i 
Országházi  tüntetés miatt  előállították,  becsületsértés,  sajtó  útján  történő 
rágalmazás vétségei olvashatók kartonján. 
 
961.  f.  Dr.  Zoltán  Soma  izr.  magánorvos,  lövői  lakos  ellenséges  rádió 
hallgatása, nyilt angol barátsága, rágalmazás vétsége miatt ref. alá helyezték 
és klg. munkásszázadba előjegyezték. 1942. nov. 21. 
 
970‐971 f. Zsondor János felekezeten kívüli napszámos tasolyai lakos, Jehova 
szekta tagja,  levente kötelezettségének nem tett eleget ref. alá helyezték és 
klg. mukásszázadba előjegyezték. 1943. dec. 21. 
 
5667./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3990.  csomó  K  150‐VII.  kútfő‐9‐b.  tétel‐1944‐„A”  A  repertórium  szerint 
kartonokból áll ez és további csomók, azonban ugyan olyan iratokat tartalmaz 
ez  a  csomó, mint  a  9‐a.  tétel  alattiak  itt.  A  külömbség  az,  hogy  az  iratok 
alapszám szerinti rendezését felváltotta az „abc” sorrend. 
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1‐5  f. Abonyi Ervin  izr. magántisztviselő, egri  lakos, kommunistaként 4 év 6 
havi  börtönbüntetést  kapott  ezt  követően  internálták.  Véghatározatának 
dátuma 1944. ápr. 4. 
 
10‐14  f.  Ackermann  Mária  izr.  beregszászi  lakos,  internálásának 
véghatározata 1944. febr. 29. 
 
15.  f.  Ackermann  Herman  izr.  tiszavídi  lakos,  kereskedő  –  internálásának 
véghatározata 1938. okt. 9. 
 
19. f. Achselrad Simon izr. marosvásárhelyi lakost Gyergyóbékásról kitiltották, 
ref. alá helyezték 1942‐ben. 
 
24‐25  f.  Adler  Bertalan  budapesti  lakos  internálási  ügyében  a  portugál 
követség kérelme – 1944. aug. 14. 
 
26‐30  f.  Adler  Lipót  izr.  taracközi  lakos,  napszámos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetéséről – 1944. márc. 29. 
 
31.  f.  Adler  Vilmos  és  Has  Miklós  izr‐k,  isaszegi  lakosok  az  angol  hírek 
hallgatása miatt ref. alá helyezésük. A véghatározat dátuma 1942. márc. 15. 
 
35‐36  f. Ainhorn  Jenő  izr.  kifutó  ref.  alá helyezésének  véghatározata  1943. 
dec. 9. 
 
38‐42  f.  Dr.  Alexander  Ödön  ügyvédjelölt,  pártfogó  iroda  titkára, 
sátoraljaújhelyi  lakos kitiltása,  internálásának véghatározata – 1942. ápr. 20. 
Majd ref. alá helyezésének véghatározata 1943. jún. 28. 
 
61‐67 f. Alpern Miklós izr. sárbogárdi lakos internálása 1941‐ben. 
 
68‐70 f. Altmann Bernát izr. pápai lakos internálása 1944‐ben. 
 
71. f. Altmann Simon ujjnyomatlapja – 1944. ápr. 5. 
 
89‐91  f.  Amszel  (Amsel)  József  izr.  sároraljaújhelyi  lakos  internálásának 
véghatározata 1942. nov. 28. 
 
95‐103  f.  Antal  Dezső  izr.  sárbogárdi  lakos  internálásának  véghatározata 
1942. jún. 19. 
 
123.  f.  Appel  Izsák  Miksa  máramarosszigeti  lakos  internálásának  további 
fenntartásáról véghatározat 1943. márc. 26. 
 
128.  f. Aranyosi Endre  izr. kereskedő, budapesti  lakos  ref. alá helyezésének 
véghatározata megszüntetéséről 1943. aug. 
 
130‐133  f.  Arnstein  Pál  izr.  állatkereskedő,  székesfehérvári  lakos 
internálásának véghatározata 1942. dec. 14. 
 
137. f. Aufricht Emma izr. kassaim lakos nyilvántató lapja. 
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143‐145 f. Auslander Ilona kéjnő, balassagyarmati lakos internálása. 
 
150.  f.  Ádler  Herman  izr.  taxisöför,  budapesti  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata 1942. dec. 29. 
 
151‐152  f.  Ábrahám  Elza  izr.  varrónő,  nagybányai  lakos,  kommunista 
szervezkedésben  való  részvétel  miatt  internálásának  megerősítéséről 
véghatározat – 1944. ápr. 12. 
 
153‐159  f.  Ápter  Herman,  Ápter  Sári.  Ápter  Médi  és  Riesel  Illés  izr‐k 
borgóbesztercei  lakosok  internálásának  felülvizsgálata  1942‐ben  és  ref.  alá 
helyezésük. 
 
168‐169  f. Árvai Endre  izr. villanyszerelő  segéd, budapesti  lakos  internálása 
illegális  kommunista  tevékenység miatt.  Véghatoározatának  dátuma  1944. 
máj. 6. 
 
5668./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3990. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944‐„Ba‐Bá” 
 
173.  f.  Bachner  Zsigmond  izr.  tardoskeddi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
felfüggesztése,  mert  Nagysurányból  gyűjtőtáborba  költöztették.  Az  irat 
dátuma 1944. júl. 4. 
 
175‐184  f. Dr. Baits  Lázár g. kat. ny. miniszteri  tanácsos és  felesége Kovács 
Erzsébet volt izr. g. kat. földbirtokosok internálási ügye. 1944. jún. 4. 
 
240.  f.  Balog  Ilona  férjezett  Rubis  Lászlóné  g.  kat.  nagylucskai  lakos 
nyilvántartó  lapja, mely  szerint  Jakubovics Mendel  zsidóünak  200.  pengőt 
juttatott szökéséhez. 1944. jún. 10. 
 
249.  f.  Balog  László  izr.  géplakatossegéd,  budapesti  lakos  lopás  miatti 
internálásának véghatározata 1940. szept. 12. 
 
268.  f.  Barabás  Ignác  izr.  állatorvos,  vajszói  lakos  internálásának 
véghatározata  1942.  aug.  25.  Mint  helyettes  községi  húsvizsgáló  visszaélt 
megbizatásával. 
 
300‐310 f. Barna Lipót izr. gyámhatóság alatt álló személy internálási ügye. 
 
317‐340 f. Barna Lipót izr. gyámhatóság alatt álló személy internálási ügye. 
 
348.  f.  Bartók  István  izr.  sepsiszentgyörgyi  lakos,  ref,  alá  helyezését 
megszüntető  véghatározat,  mert  gyűltőtáborba  és  onnan  a  német 
parancsnokság elszállította – 1944. júl. 11. az irat dátuma. 
 
359.  f.  Basch  Dávidné  sz.  Rozenberg  Regina  izr.  taracközi  lakos  ref.  alá 
helyezését megszüntető véghatározat, mert gyűltőtáborba és onnan a német 
parancsnokság elszállított – dátuma 1944. aug. 3. 
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360. f. Bat Demeter kérelme a belügyminiszterhez internálása megszüntetése 
ügyében  –  nem  tudta,  hogy  3  zsidónővel  találkozott.  A  kézzel  írott  levél 
dátuma 1944. jún. 29. 
 
361‐365  f. Bauer Ádám  izr. kereskedő, pácsi  lakos  internálását megszüntető 
véghatározat, mert a sárvári toloncházból németországi munkára kiadták. Az 
irat dátuma 1944. júl. 19. 
 
366‐368  f.  Bauer  Irma  izr.  veszprémi  lakos  internálásának  véghatározata  – 
1944. jún. 15. 
 
369‐372  f. Bauer  Jenő r. k. zsidónak tekintendő géptervező, budapesti  lakos 
internálási ügye – 1943. máj. 1. 
 
373‐374  f.  Bauer  László  református  zsidónak  tekintendő  gazdálkodó, 
dunavecsei lakos internálása, majd ref. alá helyezése – 1943. ápr. 24. 
 
375.  f.  Bál  Mórné  sz.  Turtentaub  Ilona  izr.  szatmárnémeti  lakos 
nyilvántartólapja,  mely  szerint  ref.  alá  helyezték,  mert  hamis  néven 
bujkálóknak helyet adott. 
 
391‐392  f.  Bácsik  László  g.  kat.  királyházai  cipészmester  rádiójának  zár  alá 
vétele  kapcsán  készült  detektívjelentés  szerint,  Zoldán  Miksa  órás  és 
ékszerész  zsidóval  részben  közös  üzletében  mindketten  zsidókkal  szoros 
kapcsolatot tartottak fenn. 
 
404‐405 f. Báty Endre felekezeten kívüli, mátyusi  lakos ref. alá helyezésének 
véghatározata – 1941. márc. 1. 
 
5669./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3990. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944‐„Be‐Bé” 
 
409.  f.  Beck  József  izr.  szikvízgyáros,  pilisi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata – 1943. jún. 25. 
 
461. f. Berger Adolf izr. battonyai lakos nyilvántartólapja. 
 
462. f. Berger Aladár izr. nagykanizsai lakos nyilvántartólapja. 
 
463‐464 f. Berger Gyula izr. sárrátudvari lakos internálásának véghatározata – 
1944. ápr. 21. 
 
465‐468 f. Berger Imre izr. kiskunfélegyházi lakos internálási ügye. 
 
469‐470  f.  Özv.  Berger  Imréné  sz.  Friedentál  Katalin  izr.  budapesti  lakos 
kommunista tevékenységért internált, véghatározata – 1944. máj. 9. 
 
471‐475  f.  Özv.  Berger  Jenőné  sz.  Weisz  Rozália  izr.  nagykanizsai  lakos, 
cukorvásárlással üzletelt internálták, majd ref. alá helyezték. 
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476‐477  f.  Berger  József  izr.  aszódi  lakos  internálása,  majd  megszüntető 
véghatározata,  mert  az  internálótáborból  ismeretlen  helyre,  munkára 
kihelyeztettett. 
 
478‐479  f. Berger Márton  izr.  foglalkozás nélkülit  internálták  csalás miatt – 
1942. máj. 30. 
 
480‐481 f. Bermann Ilona izr. kassi lakos ref. alá helyezése – 1943. júl. 16. 
 
482‐485  f. Bergmann Vilmos  izr.  kereskedősegéd,  kassai  lakos, 1943.  szept. 
21‐én  Lngyelországból  átszökött  zsidóknak  az  országba  való  bejutásában 
segédkezett, vsauti jegyek vásárlásával. 
 
498. f. Berkovics jenő Herman izr. budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
499‐502  f.  Berkovits  Lázár  izr.  foglalkozás  nélküli,  erdőszentgyörgyi  lakost, 
iparengedély nélküli cérna‐árusítás miatt internálták. 
 
504‐506  f.  Berkovics  Jakab  izr.  komáromi  lakos  internálását  megszüntető 
véghatározat – 1944. aug. 14. 
 
507‐509  f.  Berkovics  Marcel  szegedi  lakos  internálást  megszüntető 
véghatározat – 1944. máj. 27. 
 
510‐511  f.  Bernstein Mórné  sz.  SchlesingerBerta  izr.  újpesti  lakos  ref.  alá 
helyezését megszüntető véghatározat – 1943. szept. 21. 
 
5670./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3990. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944‐„Bi” 
 
541‐542 f. Bick Mendel izr. toronyai lakos internálásának felfüggesztése, mert 
munkaszolgálatra bevonult – 1942. dec. 28. 
 
559‐562  f.  Bing  József  izr.  pelsőci  lakos,  kereskedő  internálásának 
véghatározata – 1944. ápr. 7. 
 
5671./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3990. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944‐„Bl” 
 
567‐568  f. Bleyer  Jenő  izr. budapesti  lakos magántisztviselő védő őrizet alá 
vétele – 1944. ápr. 5. 
 
569‐574  f.  Blau  Aladár  izr.  kereskedősegéd,  kolozsvári  lakos,  kommunista 
szervezkedés miatt ref. alá helyezése. 
 
5672./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3990. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944‐„Bo. Bö, Bő” 
 
706‐707  f.  Bordás Mihályné  sz.  Pfeifer  Gizella  izr.  rákosligeti  lakos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata – 1943. okt. 9. 
 
72. f. Bozó László zsdó, ujjnyomatlapja. 
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5673./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3990. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944‐„Br” 
 
753.  f.  Brack  Simon  izr.  jászkarajenői  lakos  nyilvántartó  lapja, mely  szeint 
internálták. 
 
755‐758  f. Braun  gyula  izr.  kereskedősegéd,  nagykanizsai  lakos  internálása, 
mert lánckereskedő volt. 
 
569.  f.  Braun  Miksa  izr.  fűszerkereskedő,  alsózsolcai  lakost  árdrágító 
visszaélés miatt internálták. Véghatározatának dátuma 1943. febr. 3. 
 
760‐761  f.  Braun  Izsák  izr.  romolyi  lakos,  napszámos  ref.  megszüntető 
véghatározata, mert az ország területéről elszállították. Az irat dátuma 1944. 
jún. 20. 
 
763‐764  f.  Braun  Márton  izr.  kereskedő,  csanádpalotai  lakos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata – 1944. ápr. 8.  
 
765. f. Braun Miklós izr. nyíregyházi lakos nyilvántartó lapja. 
 
766‐767  f.  Brach  Ödön  izr.  gazdálkodó,  balassagyarmati  lakos 
ujjnyomatkisérő‐ és ujjnyomatlapja – 1944. ápr. 7. 
 
769. f. (LAPSZÁM TÉVESZTÉS) Braun Regina  izr baromfi kereskedő, váci lakos 
védő őrizet alá helyezése – ujjnyomatkisérő lapja – 1944. ápr. 3. 
 
770.  f. Braunstein Ernő  izr.  cseszneki  lakos nyilvántartó  lapja –  internálása, 
majd megszüntetése. 
 
771‐772  f. Bráz  Zsigmondné  sz.  Schvarcz Mária  izr.  kaposvári  lakos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata – 1944. júl. 11. 
 
776‐779  f.  Breuer  Lajosné  sz. Gestetner  Erzsébet  soproni  lakos  internálása 
ügyében ügyvédi kérelem. Internálásának oka két kikorú, Pozsonyból érkezett 
kis unokáját befogadta 1942‐ben. 
 
780.  f.  Breuer  Péter  izr.  hentes,  bustyaházi  lakos  ref.  alá  helyezését 
felfüggesztő véghatározat, munkaszolgálatának idejére – 1942. dec. 23. 
 
5674./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3990. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944‐„Bu” 
 
835‐836 f. Dr. Burger Andor izr. ügyvédjelölt, rimaszombati lakos nem viselte 
a megkülönböztető jelzést, internálták – 1944. ápr. 15. 
 
5675./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3991. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944‐„C‐Cs” 
 
10‐14  f.  Czigler  Farkasné  sz.  Freund  Róza  izr.  torbányi  lakos  fellebbezését 
követő internálási véghatározata – 1942. okt. 26. 
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21.  f. Czobor  István  izr. gyári munkás, budapesti  lakos  ref. alá helyezésének 
véghatározata‐ 1943. ápr. 10. 
 
23.  f.  Coszta  Miklósné  sz.  Frankl  Aranka  izr.  budapesti  lakos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata – külföldi zsidónőnek albérleti szállást adott, 10 
napi  elzárást  kapott  a  KEOKH  büntetőbírájától,  amelyet  200  pengő 
pénzbüntetésre változtattak át – 1944. márc. 18. 
 
5676./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3991. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944‐„Da” 
 
11‐13  f.  Darcsi  Béni  felekezeten  kivüli  napszámos,  beregrákosi  lakos 
ujjnyomatkisérő és ujjnyomatlapja ‐1941. jún. 4. 
 
19‐22  f. Davidovics  Ignác  izr.  kántor,  szécsényi  lakos  kommunista  érzelmű, 
politikailag megbízhatatlan – internálásának véghatározata, 1941. dec. 22. 
 
27‐28 f. Dávidovics Chájem Lázár  izr. középapsai  lakos ruhaneműt halmozott 
fel, ref. alá helyezték – 1943. ápr. 7. 
 
5677./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3991. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944‐„De” 
 
44‐45  f.  Denkstein  Béla  izr.  budakalászi  lakos  iparjogosítvány  nélkül 
kereskedett, internálták – 1942. szept. 23. 
 
52‐58  f. Deutsch  Andor  izr.  újságíró,  ipolysági  lakos  internálási  ügye  1942‐
ben. 
 
59‐62 f. Deutsch Dávid  izr. drogista, marosvásárhelyi lakos  internálási ügye – 
1944. ápr. 25. 
 
63. f. Deutsch Ernő izr. nagyváradi lakos nyilvántartó lapja – 1942. júl. 8. 
 
64‐67  f.  Deutsch  Lipót  és  Schwartz  Márkus  izr‐k,  nagytétényi  lakosok 
internálása‐ 1941. aug. 26. 
 
68‐69 f. Deutsch Mór  izr. ügynük. Budapesti  lakos csalás miatti  internálása – 
1942. nov. 12. 
 
99‐100 f. Dénes Imre izr. magántisztviselő, budapesti lakos ref. alá helyezése 
– 1943. ápr. 21. 
 
101‐102  f. Dénes Márton  felkezeten  kívüli  (református)  gazdasági munkás, 
dési lakos, a hetednapos reform Adventista szekta tagjának ref. alá helyezése 
‐1943. márc. 19. 
 
113‐115 f. Diamanstein Sámuel izr. marosvásárhelyi lakos internálása – 1944. 
ápr. 24. 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

636

636

116.  f.  Diamant  Géza  izr.  mindenes,  jászkarajenői  lakos  internálása,  mert 
segített  Brack  Simonnak,  hogy  az  özv.  Brack  Fülöpné  tulajdonát  képező 
árúkat azok lezárása után kicsempésze. Az irat dátuma 1944. máj. 1. 
 
134‐135 f. Doktor M. Sándor felekezeten kívüli földműves, beregrékosi  lakos 
internálása, majd ref. alá helyezése – 1943. dec. 10. 
 
137‐138 f. Domokos (Deutsch) László izr. okl. gazdatiszt, monori lakos ref. alá 
helyezése – 1942. nov. 21. 
 
140‐147 f. Doppel Dávid izr. nagyváradi lakos internálása, ref. alá helyezése. 
 
149‐150  f.  Dorogi  Jánosné  sz.  Pusztai  Erzsébet  cigány  kecskeméti  lakos, 
kijelentései miatt ref. alá helyezése – 1944. febr. 10. 
 
155‐157  f.  Drach  Jenőn  ész.  Weinberger  Ertzsébet  izr.  soproni  lakos 
internálása – 1944. máj. 1. 
 
5678./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3991. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944‐„E” 
 
3‐4 f. Ecker Ibolya izr. pócsmegyeri lakos árdrágítás miatti ref. alá helyezése ‐
1943. febr. 8. 
 
5‐6 f. Ecker Sándor izr. pócsmegyeri lakos árdrágítás miatti ref. alá helyezése ‐
1943. febr. 8. 
 
14. f. Edelstein Ezra izr. királymezői lakos ref. alá helyezése. 
 
19‐21  f. Einhorn Majer  izr.  volt mészáros  gányai  lakos  a nyersbőröket nem 
szolgáltatta be ref. alá helyezték ‐1943. nov. 29. 
 
22‐25 f. Eisikovics Jenő izr. mezőkeresztesi lakos internálása 1944. máj. 2. 
 
27‐30  f.  Elefánt  Salamon  izr.  kassai  lakos  volt  kereskedő,  faraktási munkás 
internálása – 1944. febr. 23. 
 
33‐34  f.  Engel  Áron  izr.  törökszentmiklósi  lakos  baloldali  szélsőséges 
gondolkodása miatt ref. alá helyezték – 1944. ápr. 6. 
 
35‐36 f. Engelmann Dezső pácini  lakos  internálási ügye – 1942. ápr. felesége 
Szlovákiából megszökött nőtestvéreit 8 napra befogadta, rejtegette. 
 
37. f. Engel Ernő izr. bálványosi lakos, kereskedő árdrágítás miatti internálása 
– 1944. ápr. 25. 
 
38., 39‐40 f. Engel Ernő izr. győri lakos napszámos internálása ‐ 1944. máj. 5. 
 
41‐42  f.  Engelmann  gyula  izr.  magánzó,  budapesti  lakos  lakásán  razzia 
alkalmából, 4 Galíciából beszivárgott, látogatóban levő zsidót találtak. 
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43‐44  f.  Englender  Lajos  izr.  kereskedő,  aszódi  lakos  ref.  alá  helyezését 
megszüntető véghatározat – 1942. dec. 29. 
 
45 f. Engel Smil Chájem izr. napszámos pálosremetei lakos ref. alá helyezését 
megszüntető  véghatározat,  mert  a  járás  treületéről  elszállították.  Az  irat 
dátuma 1944. jún. 29. 
 
5679./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3991. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944‐„F” 
 
26.  f.  Feuerstein  Béla  izr.  szobafestő,  nagyváradi  lakos  internálása  –  1944. 
ápr. 8. 
 
30‐36  f.  Faber  Oszkár  izr. műszaki  kereskedő,  budapesti  lakos  nyersgumit 
rejtett el, internálták – 1942. jún. 
 
37.  f. Feibis Fedor  felekezeten kívüli napszámos, tiszabogdányi  lakos ref. alá 
helyezése ‐1943. szept. 9. 
 
64‐65  f.  Feigebaum  Sándor  izr.  ügynök  pestszenterzsébeti  lakos 
élelmiszereket feketén árusított, ref. alá helyezték ‐1943. júl. 18. 
 
66‐71 f. Fein György zsidó szabótanonc, pécsi lakos internálása. 
 
80.  f.  Fekete  (Schwarcz)  Mór  abonyi  lakos  szélsőbaloldali  eszmék  híve 
internálták ‐1944. ápr. 5. 
 
84‐85 Feldmár György izr. kereskelmi alkalmazottról jelentés ‐1943. jan 29. 
 
103‐104  f. Dr. Fenyő  Józsefné sz. Sacks Matild  izr. székesfehérvári  lakos ref. 
alá helyezése. 
 
105‐108  f.  Fenyő  Mátyás  izr.  szegedi  lakos  gyarmatárú  nagykereskedő 
internálása,  majd  megszüntetése,  mert  munkateljesítés  végett  külföldre 
távozott – 1944. aug. 4. 
 
118. f. Frenc Istvánné sz. Kovács Lídia református, kisgéresi lakos internálása, 
mert lakáésán zsidó vagyontárgyakat rejtegetett ‐1944. máj. 19. 
 
122‐126  f.  Dr.  Fettmann  Márton  izr.  államtudományi  doktor, 
hódmezővásárhelyi  lakos,  volt  magántisztviselő  internálása,  majd  ref.  alá 
helyezése – 1943. 
 
127‐129  f.  Feuestein  Hermanné  sz.  Kaisler  Frida  izr.  szerencsi  lakost 
becsmérlő kijelentései miatt internálták ‐1941. aug. 21. 
 
163‐164  f. Fischer Dénesné sz. Braun Piroska, Fischer Sámuel törökkoppányi 
lakosok  rőföskereskedők  internálása,  mert  üzleteikből  a  közszükségleti 
cikkeket lakásukon elrejtették. Az irat dátuma 1944. máj. 30. 
 
166.  f.  Fischbein  Mór  izr.  alsószopori  lakos  internálása  árdrágítás, 
árúrejtegetés miatt – 1941. dec. 2. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

638

638

 
167‐169  f.  Fischbein  Mórné  sz.  Herskovics  Etel  izr.  alsószopori  lakos 
internálása árdrágítás, árúrejtegetés miatt – 1942. jan. 21. 
 
170.  f.  Fischmann  Jakab  József  izr.  fényképnagyító, máramarosszigeti  lakos 
internálása,  árdrágítás,  keresti  forrás  hiánya,  dologtalansága miatt  –  1943. 
júl. 29. 
 
171‐174 f. Fischl László  izr. asztalos szekszárdi  lakos és társai Kemény (Kohn) 
Gábor  izr.  könyvelő,  Klein  Kálmán  r.  k.  cipész,  Landauer  Pál  r.  k.  volt  izr, 
mérlegkészítő,  Weisz  Andor  izr.  papírkereskedő  szekszárdi  lakosok 
kommunista  gyanú  és  megbízhatatlanságuk  miatt  internálásuk.  Az  irat 
dátuma 1944. ápr. 5. 
 
175.  f.  Fixler  Ábrahám  nagypiroszlopi  lakos,  2  éve  kistarcsai  őrizetes, 
szabadlábra helyezési ügyéről cédula. 
 
176‐177 f. Dr. Fleischner (Fleischer) Gyula izr. orvos, nagytétényi lakos ref. alá 
helyezése az angol‐orosz rádió hallgatása, kijelentései miatt – 1942. júl. 28. 
 
178‐179  f. Fleischner Ernő  izr. kereskedő, balatonszárszói  lakos  internálása, 
mert az Újság c. napilapot járatta, tehát kommunista érzelmű – 1944. ápr. 16. 
 
180‐182 f. Fleischmann Jenő izr. győri lakos internálási ügye – 1944. máj. 
 
183‐187  f.  Fleischer  Rudolf  izr.  érsekújvári  lakos  ref.  alá  helyezése 
szabályainak módosítása ügyében fellebbezése – 1943. júl. 13. 
 
188‐189  f. Fleischer Simon  izr. gyári munkás, újpesti  lakos ref. alá helyezése 
kijelentései miatt – 1941. nov. 2. 
 
190‐192  f.  Fleischner  Zsuzsanna  izr.  győri  lakos  internálása,  mert 
állambiztonsági szempontból veszélyes – 1944. ápr. 4. 
 
193‐195  f.  Flórh  Miksa  Márton  izr.  tibolddaróci  lakos  internálásának 
megszüntetése, a sárvári kisegítő toloncház értesítése szerint, 1944. máj. 19‐
én a német katonaságnak, németországi munkára átadták – 1944. aug. 11. 
 
196‐199  f.  Fodor  Bernát  izr.  szegedi  lakos,  tollkereskedő  internálása 
állambiztonsági okok miatt – 1944. ápr. 17. 
 
205.  f.  Fohn  Elemér  izr.  foglalkozás  nélküli,  csökmői  lakos  internálásának 
megszüntetése,  mert  a  nagykanizsai  kisegítő  toloncház  értesítése  szerint 
1944. ápr. 19‐én a német parancsnokságnak átadták. Az  irat dátuma 1944. 
jún. 28. 
 
238. f. Frankl ? izr. budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
239‐243  f.  Frank  Ibolya  izr.  szőnyegszővőnő,  besztercei  lakos  internálása 
kommunista gyanú miatt – 1944. ápr. 7. 
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244‐249 f. Frank Jenő Arnót izr. Zbuska pusztai lakos gazdasági okokból káros 
tevékenység miatt, nem művelte meg a birtokát – internálták. Az irat dátuma 
1943. ápr. 19. 
 
251‐253  f.  Frank  Sándor  izr.  pénzbeszedő,  budapesti  lakos  ref.  alá 
helyezésének megszüntetése – 1944. márc. 7. 
 
254‐257  f.  Frankel  László  izr.  szállodai  alkalmazott, budapesti  lakos  ref.  alá 
helyezésének megszüntetése – 1943. jan. 29. 
 
262. f. Fáber gyula izr. kereskedő, budapesti lakos ref. alá helyezése. 
 
263‐265  f.  Frenkel  Ábrahám  izr.  újfehértói  lakosárdrágítás  miatt  ref.  alá 
helyezése. 
 
266. f. Frenkel József izr. a Szépművészeti és műkereskedelmi r. t. igazgatója, 
budapesti lakos  ‐ személy leírása. 1939. dec. 19. 
 
267‐268  f.  Fried  Erzsébet  izr.  artista,  budapesti  lakos  ref. megszüntetése  – 
1942. dec. 24. A ref. alá helyezés oka keresztlevél hamisítás. 
 
270.  f.  Fried Ábrahám  izr.  volt  ügyvéd, máramarosszigeti  lakos  internálása, 
mert értékeit Berinde Titusznál rejtette el – 1944. ápr. 27. 
 
273‐276  f. Friedrick Brenát  izr. napszámos szatmárnémeti  lakos  internálása, 
mert kenyérjeggyel üzérkedett – 1942. szept. 24. 
 
280. f. Friedmann Ida izr. ungvári lakos ref. alá helyezésének emgszüntetése, 
mert az ország mterületéről eltávolították. – 1944. jún. 26. 
 
283‐284 f. Friedman Lázár Lajos izr. nagybányai lakos ref. alá helyezése. 
 
280. f. Friedmann Miksa izr. szegedi lakos nyilvántartó lapja. 
 
289‐290 f. Fridlander Sándor zsidó, szolnoki lakos nem viselte a sárga csillagot 
ref. alá helyezték – 1944. ápr. 29. 
 
291‐292 f. Özv. Froimovics Fromné sz. Moldovan Anna  izr. máramarosszigeti 
lakos ref. alá helyezése. 
 
295‐296  f.  Fruchter  Malvin  izr.  felsővisói  lakos  ref.  alá  helyezése 
magyarellenes magatartása és a kommunizmus győzelmét óhajtó kijelentései 
miatt – 1943. máj. 26. 
 
297.  f.  Fruchta  Lázárné  sz.  Wolf  malvin  izr.  felsőbányai  lakos  internálási 
javaslata,  mert  a  Glück  Sándor  által  szervezett  és  irányított  kommunista 
szervezkedésben résztvett – 1941. szept. 2. 
 
298.  f. Fruchter Mózes  izr. cipőfelsőrész készítő, huszti  lakos  internálásának 
megszüntetése, mert ismeretlen helyre szállították. 
 
320‐331 f. Fülöp József izr. nyírkalászi lakos, gazdálkodó internálási ügye 
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337‐340  f.  Fürst  Samuné  sz.  Deinstein Margit  izr.  szentendrei  lakos,  nem 
viselte az udvarán a sárga csillagot internélták. 
 
5680./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3992. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944‐„G, Gy” 
 
11‐12  f.  Gancz  Ábrahám  izr.  kisrebrai  lakos  internálása  kommunista 
szervezkedés miatt ‐ 1944. ápr. 4. 
 
16.  f. Garai Sándor  izr. apátfalvi  lakos  ref. alá helyezéase árdrágítás miatt – 
1934. szept. 7. 
 
19‐20  f. Gács Vilmos  izr. mezőtárkonyi  lakos  ref. alá helyezése, vagyonának 
elrejtése miatt – 1944. ápr. 24. 
 
21. f. Gábor Ede  izr. pesthidegkúti  lakos ref. alá helyezése, mert feltátelezik, 
hogy keresztény felesége üzletében tevékenykedik – 1944. máj. 8. 
 
24‐25 f. Gál (Goldstein) Ignác izr. magánzó, kassai lakos ref. alá helyezése – az 
angol rádió magyar adásának hallgatása és szélsőséges gondolkozása miatt – 
1941. júl. 16. 
 
27‐29 f. Gál Lajos izr. szőnyegjavító, budapesti lakos ref. alá helyezése – 1943. 
aug. 10. 
 
40.  f.  Gárdos  Ernőné  köröstarcsai  lakos  ref.  megszüntetése,  mert  a 
békéscsabai  gyűjtőtáborba  szállították,  ahol  a  német  katonaság  átvette  – 
1944. júl. 28. 
 
42‐48  f.  Dr.  Gáti  (Gelb)  Mór  izr.  kassai  lakos,  gyakorló  fogorvos  ref.  alá 
helyezése ‐ 1942. ápr. 27. 
 
54‐55  f.  Dr.  Geiringer  Jánosné  sz.  Deutsch  Irén  izr.  bajai  lakos  ref.  alá 
helyezése, mert  jugoszláv honos unokaöccsét 14 hónapig rejtegette – 1942. 
okt. 2. 
 
56.  f. Gelb Dezső endrődi  lakos,  kétes állampolgárságú  ref. megszüntetése, 
mert hatósági intézkedés során ismeretlen helyre szállították. Az irat dátuma 
1944. júl. 6. 
 
62‐66 f. Gertner Károly izr. edelényi lakos internálása – 1944. ápr. 18. 
 
67‐72 f. Gescheit Izidor izr. kereskedő, putnoki lakos internálási ügye. 
 
73. f. Gewürz Manó izr. radnalajosfalvi lakos internálásának megszüntetése – 
1944. júl. 3. 
 
93‐102 f. Glancz Ignác izr. sárbogárdi lakos internálási ügye. 
 
104. f. Glück Béla izr. munkácsi lakos ref. alá helyezése. 
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105.  f.  Glück  Rózsa  izr.  pesthidegkúti  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert 
felszólításra sem rendezte állampolgárságát – 1943. júl. 16. 
 
106‐128  f.  Dr.  Glück  Ernő  izr.  banküzlettulajdonos,  budapesti  lakos  okl. 
ügyvéd internálási ügye. 1943. 
 
131‐132  f.  Goldapfel  Sándor  izr.  érsekújvári  lakos  internálása,  mert 
Szlovákiából érkezett unokaöccsének és mennyasszonyának anyagi segítséget 
nyújtott magyarországi rejtőzködésében – 1942. szept. 22. 
 
133‐134 f. Goldblatt Beiki izr. gyári munkás borgóprundi lakos internálása. 
 
135. f. Goldberger Áron izr. oláhszentgyörgyi lakos ref. alá helyezése. 
 
136‐145 f. Goldberger Bernát izr. kállósemjéni lakos internálása, majd ref. alá 
helyezése árdrágítás miatt. 
 
146.  f.  Goldberger  Fáni  izr.  nagybereznai  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése – 1944. jan. 12. 
 
147.  f.  Goldmayer  Imréné  izr.  vegyeskereskedő,  aszódi  lakos  ref.  alá 
helyezésének  megszüntetése,  mert  a  német  hatóságok  ismeretlen  helyre 
szállították – 1944. szept. 18. 
 
148‐149 f. Goldmann István izr. tószegi lakos internálása, mert ezüst tárgyait 
a kamrájában elásta – 1944. máj. 8. 
 
150.  f. Goldstein Miksa  izr.  szatócs,  somorjai  lakos 1942‐ben  szlovák  zsidók 
beszivárgását  segítette  anyagilag  és  hamis  okmányok  beszerzésével,  ezért 
internálták – 1942. máj. 4. 
 
151‐152  f. Özv. Goldstein Sománé sz. Birkenfeld Róza vásárosnaményi  lakos 
kérelme ref. alá helyezésének megszüntetése ügyében – 1938. 
 
155‐156  f. Gottlieb Mór  izr.  tasnádi  lakos  liszt  zugkereskedési és árdrágítási 
ügye. 
 
163‐164 f. Götzl Imre és József izr. szentgotthárdi lakosok internálása 50.000 
pengő értékű rövid‐ és textiláru elrejtése miatt – 1944. máj. 26. 
 
172. f. Grauer Zoltán izr. foglalkozás nélküli internálása – 1941. máj. 6. 
 
194. f. Groszmann Cili izr. körösmezői lakos ref. alá helyezése. 
 
195‐197  f.  Grosz  Endre  izr.  borkereskedő,  putnoki  lakos,  kétes 
állampolgárságú internálása és az ország területéről való kitiltása – 1943. jan 
27. 
 
198. f. Grosz Hedvig izr. zsibói lakos nyilvántartó lapja. 
 
199. f. Grosz Herman sárbogárdi lakos internálási véghatározata – 1942. febr. 
18. 
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200.  f.  Grosz  Hermanné  sz.  Singer  Berta  sátoraljaújhelyi  lakos  internálási 
véghatározata – 1944. jún. 2. 
 
201‐202  f.  Grosz  József  izr.  kereskedő,  kassai  lakos  ref.  alá  helyezése 
árdrágítás, árú elvonás miatt 1943. okt. 29. 
 
203‐207 f. Grosz Lajos izr. férfiszabó székesfehérvári  lakos ref. alá helyezése, 
majd  megszüntetése  a  német  katonai  parancsnokság  ismeretlen  helyre 
elszállította – 1944. okt. 14. 
 
208. f. Dr. Grósz Dezsőné sz. Eiser Aranka izr. sárisápi lakost nyilvántartó lapja 
szerint internálták – 1944. máj. 23. 
 
210.  f. Grósz Hedvig  izr.  zsibói  lakos  ref.  alá  helyezésének  véghatározata  – 
1944. febr. 5. Ref. alá helyezésének oka a Budapeseten beszerzett rövidárut 
áron felül akarta értékesíteni. 
 
214‐215  f.  Grósz  Lajos  izr.  budapesti  szállító  munkás  internálása,  mert 
élelmiszerjegyekkel csalt. Az irat dátuma 1943. febr. 22. 
 
216. f. Gtrósz Olga aszódi  lakos ref. alá helyezésének megszüntetése, mert a 
nagykanizsai  I.  toloncház  vezetőjének  értesítése  szerint 1944.  ápr.  30‐án,  a 
Nagykanizsán állomásozó német katonai parancsnokságnak átadták – 1944. 
júl. 12. 
 
224. f. Grünfeld Sándor izr. mezőkovávsházi lakos nyilvántartó lapja. 
 
225.  f.  Grüszberger  Salamon  izr.  kereskedő,  hajdúszováti  lakos 
nemzetgyalázási ügye – 1938. 
 
226‐227 f. Grünfeld Ignác izr. magurai lakos internálása – 1944. ápr. 20. 
 
230.  f.  Grünstein  Fáni  izr.  oroszvégi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése, a német hatóságok 1944. május hónapban az ország határán 
túl, ismeretlen helyre szállították – 1944‐ júl. 3. 
 
231 f. Cédula Grünwald Ede izr. orvos cseh bizalmi egyénről – 1939. jún. 19. 
 
232‐237 f. Grünwald (Erdős) Fülöp izr. szegedi lakos, ny. színész internálása – 
1944. ápr. 17. 
 
257‐258 f. Schnitzer Lajos izr. miskolci lakos fellebbezése internálása ügyében 
– 1941. 
 
5681./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3992. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944‐„H" 
 
1. f. Haas Miklós izr. isaszegi lakos nyilvántartó lapja – 1942. máj. 1. 
 
6‐9  f. Hayn  Aladár  izr.  lévai  lakos  ref.  alá  helyezése, majd megszüntetése, 
mert elszállították az ország területéről – 1944. jún. 27. 
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11.  f.  Hajdu  Pál  izr.  pénzbeszedő,  budapesti  lakos  ref.  alá  helyezését 
megszüntető véghatározat – 1944. jan 27. 
 
46‐48 f. Dr. Halász Andor izr. ny. körállatorvos tápóbicskei lakos internálása.‐ 
1944. ápr. 7. 
 
57‐58 f. Hammerman Farkas izr. budapesti pincér kártyázik, ref. alá helyezése 
– 1944. febr. 29. 
 
87‐102  f. Hatschek Frigyes  izr. budapesti  lakos  internálási ügye – 1944. dec. 
17. 
 
106‐107 f. Havas Izsó izr. gombai lakos internálása – 1944. ápr. 3. 
 
108‐113  f.  Háber  Sándor  izr.  péksegéd,  budapesti  lakos  internálása, 
kommunista gynú miatt. 
 
116.  f. Hechtner Rezső  izr.  tiszviselő, budapesti  lakos  ref.  alá helyezésének 
véghatározata – 1943. jan. 18. 
 
118.  f. Hegedüs  Ferencné  sz. Csengeri  Julianna  izr. debreceni  lakos  ref.  alá 
helyezése – 1943. júl. 31. 
 
126.  f.  Heilper  Mária  izr.  marosvásárhelyi  lakos  ref.  alá  helyezését 
megszüntető véghatározat, mert azsidótlanítás kapcsán elszállították – 1944. 
aug. 30. 
 
128‐130  f.  Hellman  Pinkász  izr.  cipészsegéd,  volóci  lakos  internálása 
árdrágítás miatt – 1941. nov. 27. 
 
135‐136 f. Herczog Vilmos  izr.  ipolyszakállosi  lakos nyilvántartó lapja – 1944. 
ápr. 4. 
 
139‐145  f. Hersch  Éliás  izr.  Phőnix‐gyári munkás,  nagybányai  lakos  ref.  alá 
helyezése kommunista szervezkedés miatt – 1943. dec. 23. 
 
169‐172 f. Hoch Endre izr. zenész szegedi lakos letartóztatása állambiztonsági 
okok miatt. 
 
180.  f.  Hoffman  Béla  izr.  bőrdíszműves  segéd  pápai  lakos  ujjnyomatkisérő 
lapja. 
 
181.  f.  Hoffman  László  izr.  borbélytanonc  érsekújvári  lakos  internálása  – 
1943. aug. 23. 
 
184‐185  f. Hoffmann Sándor  izr. kereskedő, szentesi  lakos  internálása, mert 
árúit  ismeretlen  helyre  szállította  és  üzletét  nem  zárta  le.  Az  irat  dátuma 
1944. ápr. 29. 
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192‐193  f. Holczer Ármin  izr. malombérlő. Hajdúböszörményi  lakos  ref.  alá 
helyezésének megszüntetése, mert 1944. május hónapban ismeretlen helyre, 
munkára szállították – 1944. jún. 25. 
 
194‐195  f.  Hollzer  (Holker)  Mátyás  izr.  szegedi  lakos,  kereskedősegédet, 
állambiztonsági okok miatt letartóztatták. 
 
216‐218  f.  Horovitz  László  izr.  volt  hírlapíró,  nyíregyházi  lakos  internálása‐ 
1942. aug. 21. 
 
227‐228  f.  Horváth  Gizella  izr.  női  szabótanonc  kaposvári  lakos  ref.  alá 
helyezése – 1944. júl. 11. 
 
251.  f. Horváth  Jenő  cigány bocskai  lakos  internálási véghatározata – 1942. 
júl. 16. 
 
294. f. Hócza L. Alajos felekezeten kívüli, bogácsi  lakos internálása, majd ref. 
alá helyezése. 
 
301.  f. Hőnig Márkus  izr.  cipész, nagybereznei  lakos  ref.  alá helyezése, bőr 
elrejtése miatt – 1942. jan 10. 
 
5682./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3992. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944‐„I” 
 
1‐2 f. Ickovics Hermanné sz. Lebovics Frida izr. kökényesi lakos internálásának 
megszüntetése, mert a német katonaságnak átadták, németországi munkára 
– 1944. júl. 21. 
 
3.  f. Hatschek  Frigyes  izr.  budapesti  lakos  ny.  irodai  tisztviselő  internálása‐ 
1944. jún. 4. 
 
4‐7  f.  Ilkovics  Mór  izr.  sátoraljaújhelyi  lakos,  földbirtokos  letartóztatása, 
zsidóvagyon mentés miatt ‐ 1944. máj. 4. 
 
17‐21  f.  Indig  Jenő  izr.  egri  lakos  nyomdászsegéd  internálása  kommunista 
múltja miatt – 1944. ápr. 4. 
 
22‐26  f.  Indig  Mihály  izr.  egri  lakos  műszerész  internálása,  mert 
szociáldemokrata, a kommunizmus felé hajló cionista ‐ 1944. ápr. 4. 
 
29. f. Ingber Jenő izr. gyergyószentmiklósi lakos nyilvántartó lapja. 
 
30.  f.  Ingusz  Sándor  izr.  nagybaracskai  lakos,  molnár,  malomtulajdonos 
nyilvántartó lapja – 1944. máj. 4. 
 
35‐36 f.  Iván József felekezeten kívüli, jehovista szektának vezető tagja, nyíri 
lakos internálása – 1944. ápr. 6. 
 
48‐49 f. Izrael Ábrahám izr. tarloci lakos internálása – 1944. ápr. 7. 
 
50. f. Izrael Mórné sz. Klein Szerén ujjnyomati lapja. 
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51.  f.  Izsák Márton  izr.  kereskedő,  felsőbányai  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntető  véghatározat,  mert  1944.  jún.  4‐én  az  ország  területáről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. jún. 28. 
 
5683./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3993. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944. „J” 
 
9. f. Jakabovics Sámuel izr. huszti lakos nyilvántartó lapja. 
 
14. f. Jakobovics Mór izr. bajmoki lakos nyilvántartó lapja – internálták. 
 
16‐17  f.  Jakóber  Rella  izr.  munkácsi  lakos,  beszivárgott  zsidók  részére 
élelmiszert juttatott, ref. alá helyezték. 1942. dec. 8. 
 
20‐21 f. Jakóber Izsákné sz. Neumann Sarolta izr. munkácsi lakos, beszivárgott 
zsidók részére élelmiszert juttatott, ref. alá helyezték. 1942. dec. 8. 
 
22‐24  f.  Jakóber  Náthán  Nándor  izr.  munkácsi  lakos,  beszivárgott  zsidók 
részére élelmiszert juttatott, ref. alá helyezték. 1942. dec. 8. 
 
42‐44  f‐  Jámbor  Etel  felekezeten  kivüli,  háztartási  alkalmazott,  budapesti 
lakos ref. alá helyezése. 1943. febr. 19. 
 
63. f. Jéger Márton izr. borszéki lakos nyilvántartó lapja. 
 
74‐75 f. Jónás Regina  izr. érszakácsi  lakos  internálása, mert utazási engedély 
nélkül  utazott  Sarmaság  községbe  és  ott  bejelentés  nélkül  zatózkodott  – 
1944. ápr. 28. 
 
76. f. József Ábrahám Adolf izr. munkácsi lakos nyilvántartó lapja. 
 
77‐80  f.  József  Áron  izr.  borgóprundi  lakost  kommunista  gyanú  miatt 
internálták – 1941. szept. 19. 
 
82‐84  f.  József  Béla  izr.  bajmoki  lakost  szélsőbaloldali  eszmék  terjesztése 
miatt  internálták.  A  német  katonai  parancsnokság  az  ország  területéről 
elszállították – 1944. júl. 6. 
 
86‐88  f.  József  Pinkász  izr.  foglalkozás  nélküli  felsőborgói  lakost  ellenséges 
propaganda terjesztése miatt internálták – 1944. ápr. 19. 
 
127. f. Junger Samu izr. borszéki lakos nyilvántartó lapja – 1943. 
 
143‐150 f. Juszticz Ignác izr. miskolci kereskedő internálása – 1943. 
 
151.  f.  Jutkovics  Jakab  izr. budapesti  lakos nyilvántartó  lapja – 1943.  szept. 
30. 
 
5684./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3993. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944. „K” 
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155‐156 f. Kahán Salamonné sz. Friedmann Helén  izr. kétes állampolgárságú 
ref. alá helyezése árdrágítás miatt – 1943. márc. 31. 
 
157.  f.  Kahán  Lázárné  sz.  Lőwi  Irén  izr.  borgóprundi  lakos  internálása 
háborúellenes propaganda kifejtése miatt – 1944. ápr. 19. 
 
167.  f.  Kallus  Mózes  izr.  volt  ungvári  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetéséről  véghatározat, mert  az  ország  területéről  elszállították  – 
1944. jún. 26. 
 
210.  f.  Katz  Bernát  izr.  napszámos,  kenézpataki  lakos  ref.  alá  helyezése  – 
1943. szept. 7. 
 
211. f. Katz  Ilona  izr. máramarosszigeti  lakos nem viselte a sárga csillagot 10 
napi elzárásra ítélték, majd ref. alá helyezésének véghatározata – 1944. máj. 
15. 
 
213. f. Grünstein Vilmosné sz. Katz Máli izr. oroszvégi lakos nyilvántartó lapja. 
 
214‐216  f.  Katz  Sámuel  izr.  vízközi  lakos  internálása,  honvédelmi 
munkafegyelem megszegése miatt – 1944. ápr. 1. 
 
217‐218 f. Katz Margit izr. putnoki lakos internálása – 1944. ápr. 
 
219‐224  f.  Kaufman  Ábrahámné  sz.  Dászkálovics  Sári  izr.  tarcaközi  lakos 
internálása – 1943. (191941. alapszám). 
 
226‐230  f.  Kaufmann  Ferenc  izr.  foglalkozás  nélküli,  szabadkai  lakos 
internálása és kitiltásának véghatározata – 1942. okt. 31. 
 
238‐239  f. Káhán Béla  izr.  kereskedősegéd beregszászi  lakos  ref.  alá  (1944. 
márc.  4.)  helyezésének  megszüntetése,  mert  az  ország  terülatéről 
elszállították. Az irat dátuma 1944. szept. 12. 
 
240‐241  f.  Káhán  Henrikné  sz.  Liebemann Margit  kolozsvári  lakos  ref.  alá 
helyezése. 
 
242‐246  f. Kahán Hermanné sz. Horovitz Debóra  izr. máramarosszigeti  lakos 
internálása a vagyonzárlat kijátszása miatt – 1944. ápr. 27. 
 
247.  f.  Káhán  Hugó  izr.  molnár,  munkácsi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése, mert a német katonai hatóságok 1944. május hónapban az 
ország határán túl, ismeretlen helyre szállították – 1944. jún. 26. 
 
248. f. Káhán Lázárné sz. Lőwi Irén ujjnyomati lapja – 1944. ápr. 20. 
 
286.  f.  Kálmán  József  izr.  karcagi  lakos  ref.  alá  helyezésének  nyilvántartó 
lapja. 
 
287. f. Kánfer Izidor izr. rahói lakos ref. alá helyezésének nyilvántartó lapja. 
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302.  f.  Kelemen  Sándor  izr.  zilahi  lakos  ref.  alá  helyezését  megszüntető 
véghatározat, mert 1944. máj. 4‐én a szilágysomlyói gyűjtőtáborba, ahol jún. 
3‐án a német parancsnokságnak átadták – 1944. jún. 22. 
 
303.  f.  Keller  Mihály  izr.  szabadkai  lakos  internálását  megszüntető 
véghatározat, mert az ország területéről elszállították – 1944. júl. 14. 
 
306‐308  f. Kemény  (Kohn) Gábor  izr. könyvelő, szekszárdi  lakos  internálása, 
rémhírterjesztés és izgatás miatt 6 havi fogház bűntetés után – 1944. ápr. 4. 
 
309.  f. Özv.  Kenesei Dezsőné  sz.  Szauer  Sarolta  izr.  győri  lakos  internálása 
(1944. máj. 2.), mert Perényi Tivadarné izr. szűcsmester felesége által elrejtés 
végett, 1944. márc. 20‐21‐én a hozzászállított szőrme és egyéb árukat átvette 
és pincéjében elraktározta. 
 
313. f. Dr. Keppick Frigyes izr. gyulai lakos nyilvántartó lapja. 
 
343‐344  f.  Dr.  Kertész  Sándor  izr.  ügyvéd,  karcagi  lakost  baloldali  érzelme 
miatt ref. alá helyezték – 1944. ápr. 8. 
 
355‐356  f. Király Mihály g. kat.  földműves  ignéci  lakost zsidószöktetés miatt 
ref. alá helyezték – a gyűjtőtáborba való szállítás elől megszökött Feuerstein 
József ignéci zsidót titokban élelmezte. Az irat dátuma 1944. jún. 13. 
 
357.  f.  Kirschner  Sámuel  izr.  szatmárnémeti  lakost,  talpbőrrel  elkövetett 
árdrágítás miatt ref. alá helyezték. 
 
394.  f.  Klein  Albert  izr.  vámospércsi  lakos  nyilvántartó  lapja  –  ref.  alá 
helyezték. 
 
395‐396  f. Klein Ármin  izr.  volt  kereskedő,  tivai  lakos  ref.  alá helyezésének 
megszüntetése,  mert  hadműveleti  területen  katonai  munkaszolgálatot 
teljesített. Az irat dátuma 1944. febr. 10. 
 
397.  f.  Klein  Dezső  törökszentmiklósi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése. Az irat dátuma 1943. febr. 22. 
 
398‐399  f.  Klein  Éliás  izr.  napszámos  bruszturai  lakos  ref.  alá  helyezése 
kommunista érzelmei miatt. 
 
400.  f.  Klein  Géza  izr.  balassagyarmat  lakos,  szobafestősegéd  ref.  alá 
helyezése. Az irat dátuma 1943. nov. 15. 
 
401‐403  f. Klein Gyula  izr.  lekéri  lakos megvesztegetés miatt  internálása. Az 
irat dátuma 1942. szept. 10. 
 
404‐408 f. Klein Jakabné sz. Lipkovits Hanni okl. szűlésznő ref. alá helyezése. 
 
412‐413  f.  Klein  Lajos  izr.  foglalkozás  nélkül,  salgótarjáni  lakos  árdrágítás 
miatti internálása. Az irat dátuma 1944. márc. 20. 
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416‐424  f.  Klein  Lászlóné  sz.  Erlish  Karolina  és  Klein  László  izr‐k  szegvári 
lakosok ref. alá helyezésük. 
 
426‐443 f. Dr. Klein Mór izr. ny. ügyvéd, mezőkövesdi lakos ref. alá helyezése 
elleni fellebbezése, a döntés: internálták. 
 
444. f. Klein Mózes  izr. nagytarnai  lakos  internálása, majd ref. alá helyezése. 
Az irat dátuma 1943. dec. 24. 
 
445‐448  f. Klein Sándor  izr.  szőregi  lakos  ref. alá helyezése. Az  irat dátuma 
1944. ápr. 12. 
 
449. f. Klein Sándor izr. cipészsegéd, pásztói lakos internálása, mert csavarog, 
az ellenség győzelmét kívánja. Az irat dátuma 1943. jan. 20. 
 
450‐452  f.  Klein  Zoltánné  sz.  Weisz  Irén  ippi  lakos  fellebbezése  ref.  alá 
helyezése ügyében. Az irat dátuma 1943. okt. 
 
478‐482 f. Kohn Dávid izr. miskolci lakos, kereskedő ref. alá helyezése. Az irat 
dátuma 1943. dec. 8. 
 
485.  f.  Kohn  Izidor  izr.  gazdálkodó  apátfalvi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata – a dátuma 1943. jan 19. 
 
486.,  489.  f.  Kohn  Jenő  izr.  cipész  berettyóújfalui  lakos  ref.  alá  helyezése 
káros gazdasági tevékenysége miatt. Az irat dátuma 1943. jún. 5. 
 
487‐488  f.  Kohn  Jenő  izr.  kereskedő  rákoscsabai  lakos  internálása,  mert 
kocsmázik, kártyázik, dologtalan. Az irat dátuma 1944. ápr. 3. 
 
490‐492 f. Kohn Lajos izr. szűcssegéd, somogyitelepi lakos ujjnyomati lapja. 
 
494. f. Kohn Lajos izr. férfiszabó, karcagi lakos ref. alá helyezését felfüggesztő 
véghatározat, mert  katonai munkaszolgálatot  teljesít. Az  irat dátuma  1944. 
júl. 11. 
 
495.  f.  Kohn  Miklós  balassagyarmati  lakos  internálásának  megszüntetése, 
mert  a  sárvári  kisegítő  toloncház  értesítése  szerint  a  német  katonai 
parancsnokság, németországi munkára átvette. Az irat dátuma 1944. júl. 24. 
 
496‐504 f. Kohn Mór izr. kereskedő zagyvarónai lakos internálási ügye. 1941. 
 
517‐523  f.  Kolompár  Ferenc  cigány  bocföldi  lakos,  többszörösen  bűntett 
előéletű, munkakerülő  internálása.  1941.  évi  dátumú  nyilvántartó  lapja  és 
ujjnyomati lapja. 
 
524. f. Kolompár Imre és társai bocföldi cigánytanyasi lakosok internálásának 
véghatározata, a dátuma 1941. okt. 3. 
 
526‐527, 529‐532  f. Kolompár  Istvánné sz. Lázár  (Csontos) Erzsébet kadajcsi 
cigány internálása 1943‐ban. 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

649

649

528.  f.  Kolompár  István  (Tuba)  vályogvető  cigány,  kadajcsi  lakos 
internálásának véghatározata, dátuma 1943. febr. 24. 
 
534‐535,  537‐539  f.  Kolompár  Jolán  cigány  bocföldi  lakos  fellebbezése 
internálása ügyében. 
 
542‐543 f. Kolompár Zsófia cigány bocföldi lakos internálásának vghatározata, 
dátuma 1943. dec. 10. 
 
570‐571  f.  Kondor  György  izr.  bélai  lakos  nem  viselte  a  sárga  csillagot,  a 
zsidók  lakhelyének  kijelölésére  vonatkozó  rendelkezéseket nem  teljesítette, 
bujkált az ország területén –  internálták. A véghatározat dátuma 1944. máj. 
24. 
 
577. f. Kappel Herman izr. nyilvántartó lapja. A helységnév olvashatatlan. 
 
589.  f.  Kormos  Dezső  izr.  hírlap  ügynök,  nagyváradi  lakos  internálásának 
véghatározata, dátuma 1944. ápr. 8. 
 
590‐591  f.  Kornstein  Sándor  izr.  dömsödi  lakos,  kereskedő  internálásának 
véghatározata, dátuma 1944. ápr. 21. 
 
595‐598  f. Kóth Lipót  izr. pelsőci  lakos,  füszernagykereskedő  internálása. Az 
irat dátuma 1944. ápr. 7. 
 
694.  f. Kovács Márk, Kovács György és  kolompár András  szalántai  cigányok 
internálásának véghatározata. Dátuma 1942. nov. 16. 
 
706‐711 f. Kozák Gusztáv cigány, lóalkusz, monori lakos nyilvántartó lapja ref. 
alá helyezéséről. 1943. 
 
728.  f.  Krausz  János  izr.  szabadkai  lakos  nyilvántartó  lapja,  ref.  alá 
helyezéséről. 1943. 
 
730‐732  f.  Krausz  József  izr.  üzleti  raktárnok,  szatmárnémeti  lakos  ref.  alá 
helyezése. Az irat dátuma 1943. máj. 17. 
 
734‐753 f. Krausz Mór izr. kereskedő, miskolci lakos internálási ügye. 1944. 
 
754‐757  f. Krausz Sámuel  izr. miskolci  lakos  internálásának véghatározata, a 
dátum 1944. jún. 1. 
 
758‐760  f.  Krausz  Sándor  izr.  edelényi  lakos  internálásának  véghatározata, 
dátuma 1944. ápr. 8. 
 
762. f. Krael (?) Ábrahám izr. tartalci lakos nyilvántartó lapja internálásáról. 
 
767‐769  f.  Kreismann  Jakab  izr.  tabi  lakos,  kereskedő  internálása,  dátuma 
1944. ápr. 4. 
 
782.  f.  Krón  Imre  izr.  hódmezővásárhelyi  lakos  internálása,  majd  ref.  alá 
helyezése – nyilvántartó lap. 
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783‐784 f. Özv. Kruppa Lajosné sz. Gazdag Eszter felekezeten kívüli, kistoronyi 
lakos nyilvántartó lapja ref. alá helyezéséről. 
 
838‐841  f.  Özv.  Kun  Edéné  sz.  Fischmann  Berta  izr,  jászberényi  lakos 
internálása értékeinek elrejtése miatt. Az irat dátuma 1944. máj. 20. 
 
846‐847  f.  Kupferstein  Ferenc  izr.  újfehértói  lakos  ref.  alá  helyezése 
árdrágítás miatt. Az irat dátuma 1942. márc. 17. 
 
5685./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3993. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944. „L” 
 
872. f. Lachenbacher András izr. nagykanizsai lakos nyilvántartó lapja. 1944. 
 
880‐881 f. Ladányi Imréné sz. Kohn Piroska izr. gyulai lakos ref. alá helyezése. 
Az irat dátuma 1944. jún. 22. 
 
896‐899  f.  Lakatos Mária  ócska  árus  cigány,  nagyváradi  lakos  nyilvántartó 
lapja – dátuma 1944. jan. 18. 
 
905‐907  f.  Lax  Pálné  sz.  Schwarc  Vilma  izr.  ragályi  lakos  internálásának 
megszüntetése, mert 1944. ápr. 30‐án a nagykanizsai totloncházból a német 
parancsnokságnak átadták. Az irat dátuma 1944. aug. 16. 
 

REEL 20 
 
912‐918 f. Lampel Béla izr. ny. bankigazgató, szentesi lakos internálása, mert 
a zsidóság vezető személyisége. Az irat dátuma 1944. ápr. 22. 
 
920‐921 f. Landau Lajos izr. szentmihákykörtvélyesi lakos ref. alá helyezése. 
 
928.  f.  Langer  Mór  izr.  felsőszemerédi  lakos  nyilvántartó  lapja  ref.  alá 
helyezése. Az irat dátuma 1943. febr. 22. 
 
930‐931  f.  Laquer  Ödön  izr.  pilisi  lakos  internálási  véghatározata,  dátuma 
1944. márc. 27. 
 
939‐941  f.  László  Arturné  sz.  Horn  Hella  izr.  losonci  lakos  internálási 
véghatározata. Dátuma 1944. jún. 12. 
 
948‐949  f.  Lázár  Salamon  izr.  ószeres,  cipészmester,  budapesti  lakos 
internálása. Az irat dátuma 1941. nov. 25. 
 
950‐954  f.  Lázárovits  Lázár  izr.  lakatos,  nagybányai  lakos  árdrágatás miatti 
letartóztatása. 
 
957‐958  f.  Lebovics  Adolfné  sz.  Moskovics  Etel  izr.  velétei  lakos  ref.  alá 
helyezése. Az irat dátuma 1943. aug. 11. 
 
959‐960  f.  Lebovics  Izsák  izr.  nagybocskói  lakos  ref.  alá  helyezésének 
felfüggesztése katonai szolgálatának idejére. Az irat dátuma 1943. nov. 9. 
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961.  f.  Lebovics  Sándor  izr.  alsófernezelyi  lakos  nyolvántaró  lapja  ref.  alá 
helyezéséről. Az irat dátuma 1944. ápr. 4. 
 
963‐964  f.  Leipnik Ármin  izr. pápai  lakos  internálása. Az  irat dátuma  1944. 
máj. 3. 
 
966‐967  f. Leitner Jenőné sz. Leitner Szeréna  izr. újfehértói  lakos, árdrágítás 
miatti ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1943. máj. 30. 
 
972. f. Lengyel Istvánné sz. Stern Jolán izr. kajdácsi lakos ref. alá helyezésének 
véghatározata, dátuma 1944. júl. 17. 
 
976‐977  f.  Lengyel  Sándor  izr.  vendéglős  ipolysági  lakos  internálása, mert 
megbizhatatlan. A véghatározat dátuma 1944. ápr. 
 
981‐982  f.  Lerner  Etel  izr.  szakácsnő,  kassai  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata, dátuma 1943. máj. 5. 
 
993. f. Léner Dezső izr. felsőgödi lakos 50%‐os hadirokkant nyilvántartó lapja. 
 
996‐997  f.  Özv.  Lévai  Zsigmondné  sz.  Schönfeld  Olga  izr.  budapesti  lakos, 
lakásán szlovák állampolgárt rejtegetett, ezért internálták – 1942. aug. 8. 
 
998. f. Lichtblau Sámuelné sz. Tepper Mária izr. szülésznő, miskolci lakos ellen 
nemzetgyalázás miatt eljárást indítottak – 1943. jún. 7. 
 
999‐1001 f. Lichtenstein Dávid izr. molnársegéd, budapesti lakos internálása. 
Az irat dátuma 1943. okt. 28. 
 
1002.  f.  Lichtmann  Imréné  sz.  Leszmann Márta  izr. budapesti  lakos  ref.  alá 
helyezése. Az irat dátuma 1940. aug. 3. 
 
1003. f. Libetmann Lajos izr. kereskedelmi utazó ungvári lakos internálása. Az 
irat dátuma 1941. szept. 4. 
 
1004‐1005  f.  Liebstein  Sámuel  izr.  jászkarajenői  lakos  internálása.  Az  irat 
dátuma 1944. ápr. 5. 
 
1006‐1009  f. Liebermann Sári  izr. budapesti  lakos  ref. alá helyezése. Az  irat 
dátuma 1943. júl. 3. 
 
1010‐1011 f. Lilienfeld Izsák izr.tiszapéterfalvi lakos ref. alá helyezése. Az irat 
dátuma 1942. dec. 15. 
 
1020. f. Lipsitz Salamon izr. éleszti lakos internálása. 1944. 
 
1025‐1027 f. Özv. Losonczi Adolfné sz. Wolner Hermina izr. szolnoki lakos ref. 
alá helyezése. Az irat dátuma 1944. febr. 16. 
 
1039.  f.  Lővy  Béla  izr.  napszámos  bodzásújlaki  lakos  ref.  alá  helyezéséről 
véghatározat, dátuma 1942. nov. 25. 
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1044.  f.  Lőwi  Hugó  izr.  pincér  újvidéki  lakos  ref.  alá  helyezésének 
felülvizsgálata. Az irat dátuma 1942. máj. 27. 
 
1047‐1050  f.  Lőwinger Miklósné  sz. Vámos  Lenke  izr.  sátoraljaújhelyi  lakos 
internálása. Az irat dátuma 1944. máj. 2. 
 
1070. f. Lusztig Hermanné sz. Lövi  Irén  izr. féli  lakos ref. alá helyezése, mert 
két szlovák zsidót egy napon át lakásán rejtegette. Az irat dátuma 1943. máj. 
24. 
 
5687./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3994. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944. „M” 
 
30‐35  f.  Maged  Áronné  sz.  Weisz  Erna  budapesti  lakos  fellebbezése 
internálása ügyében. Az irat dátuma 1943. jan. 
 
36‐42  f.  Magyar  János  és  felesége  sz.  Vass  Teréz  felekezeten  kívüli, 
nehézsényi lakosok internálása. Az irat dátuma 1944. aug. 
 
53‐56  f. Mandler László  izr. battonyai  lakos  internálása, mert vadházastársa 
Bég Vera nevére akarta átíratni 4 hold  földjét. Továbbá Mandler  fizette Bég 
Vera és fivére földbérletét. A véghatározat dátuma 1941. okt. 31. 
 
65‐67 f. Margalit Andor r. k. (volt  izr.) veszprémi  lakos, füszer és gyarmatáru 
kereskedő  ref.  alá  helyezése, majd megszünteésének  véghatározata  1943. 
febr. 4. 
 
73‐74  f. Markovics  Sámuel  izr.  foglalkozás nélküli ungvári  lakos  internálása, 
mert Scmiel Bernát Szlovákiából szökött zsidót, 1943. febr. 19‐ máj. 17. között 
lakásán bejelentés nélkül rejtegette. Véghatározata dátuma 1943. máj. 20. 
 
80‐81  f. Maruvszki  (Maruszki) Mihály  felekezetn kívüli, szőregi  lakos  ref. alá 
helyezésének véghatározata, dátuma 1943. márc. 12. 
 
117‐118  f.  Málek  Izsák  izr.  vegyeskereskedő,  majszini  lakos  internálása, 
közellátási szabályok kijátszása miatt. Véghatározata dátuma 19451. dec. 18. 
 
125‐136  f.  Márkus  Árpád  izr.  állás  nélküli  ügynök,  budapesti  lakos  elleni 
feljelentés,  engedély  nélküli  telephelyes  bérautó  fuvarozás  miatt.  Az  irat 
dátuma 1943. okt. 14. 
 
164.  f.  Meiszter  Ferenc  izr.  szűcssegéd  borgóprundi  lakost  kommunista 
szervezkedésben  való  részvétel  miatt  internálták.  Véghatározata  dátuma 
1941. szept. 19. 
 
165‐169  f.  Meisner  Mendel  izr.  szőrmekereskedő,  máramarosszigeti  lakos 
internálása, mert az ország területéről kiutasított sógorát, Fridmann Jánást és 
feleségét  (vagyis Meisner  nővérét),  akik  a  határon  visszaszöktek,  hosszabb 
ideig rejtegette és nővére részére hamís bejelentőt állított ki, mindkettőjüket 
élelmezte. A véghatározat dátuma 1942. máj. 6. 
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174‐175  f. Mendel  Rafael  izr.  napszámos,  székelyudvarhelyi  lakos  ref.  alá 
helyezését  megszüntető  véghatározat,  mert  1944.  máj.  4‐én  a 
marosvásárhelyi  zsidó  gyűjtőtáborba  szállították  és  onnan  németországi 
munkaszolgálatra vitték. Az irat dátuma 1944. aug. 4. 
 
176.  f.  Mendelovics  Irén  izr.  máramarosszigeti  lakos  internálása,  szülei 
vagyonának elrejtése miatt – nyilvántartó lapja 1944‐ben. 
 
181.  f. Mermelstein Márkusz  izr.  oroszvégi  lakos  nyilvántartó  lapja  ref.  alá 
helyezéséről. 1943. 
 
182‐186  f.  Messinger  Emil  izr.  napszámos,  komáromi  lakos  kommunista 
gyanú miatt internálták. Véghatározata dátuma 1944. máj. 1. 
 
233‐234  f.  Milkor  Szima  nazarénus,  pirosi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata, dátuma 1943. jún. 23. 
 
264.  f. Modrovics Mihályné sz. Klein  Ilona  izr.  fehérneművarrónő, kaposvári 
lakos ref. alá helyezésének véghatározata, dátuma 1944. júl. 11. 
 
290‐323  f. Moskovits  Dezső  izr.  székelyudvarheklyi  lakos  internálási  ügye. 
1942. 
 
324‐325 f. Moskovitz  Ignác  izr. enyingi kántor  internálásának megszüntetése 
ügyében  a  Veszprém  megyei  főispán  levele  Benczúr‐Ürmössy  Gábor  min. 
osztálytanácsosnak. Az irat dátuma 1943. jún. 19. 
 
326.  f.  Moskovics  Mózes  izr.  munkácsi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
felfüggesztése, munkaszolgálata  idejére. A  véghatározat dátuma  1944.  ápr. 
12. 
 
327.  f.  Moskovics  Lenke  izr.  tihai  lakos  ref.  alá  helyezését  megszüntető 
véghatározat, dátuma 1943. szept. 30. 
 
342‐343 f. Murai József református (volt izr.) uradalmi főerdész, hadadi lakos 
ref. alá helyezésének véghatározata, dátuma 1944. ápr. 24. 
 
351.  f.  Müller  Miklós  izr.  diósjenői  lakos,  asztalos  internálása,  mert 
kommunistákkal  tartott  fenn össszeköttetést. A véghatározat dátuma 1941. 
júl. 30. 
 
5688./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3994. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944. „N” 
 
58‐60  f.  Neuberger  Adolf  izr.  szikszói  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata, dátuma 1942. dec. 6. 
 
64‐67  f.  Nágler  Izidor  izr.  magánzó  négerfalvi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata, dátuma 1943. jún. 4. 
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84.  f.  Neumann  Antal  izr.  pincér  érsekújvári  lakos  ref.  alá  helyezését 
megszüntető véghatározat, dátuma 1944. júl. 9. A megszüntetés oka a német 
parancsnokság 1944. jún. 14‐én az ország területéről elszállította. 
 
85‐87  f. Neumann Árpád  izr. mészáros, somoskőújfalui  lakos  internálásának 
véghatározata, dátuma 1944. ápr. 22. 
 
88. f. Neumann Ignác izr. szobránci lakos internálásának felfüggesztése, mert 
katonai szolgálatra bevonult. A határozat dátuma 1942. máj. 28. 
 
89‐90 f. Neumann Ignácné sz. Stern Zsófia izr. dombói lakos a zsidók gettóba 
való szállítás elől megszökött, internálták. Az irat dátuma 1944. júl. 15. 
 
91‐92  f.  Neumann  Márton  izr.  magánzó  turai  lakos  ref.  alá  helyezése 
munkakerülő életmódja miatt. A véghatározat dátuma 1944. júl. 12. 
 
93‐95 f. Neumann Mór (1860.) – 1944. júl. 11‐én a sárvári internáló táborban 
meghalt. 
 
133.  f. Özv. Nosza Miklósné  sz. Kovács Ceciliag. Kat.  szolgáló,  tarackrasznai 
lakos a gettóba való szállítás elől megszökött zsidót  rejtegett,  internálták. A 
véghatározat dátuma 1944. júl. 15. 
 
5689./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3994. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944. „O” 
 
2. f. Oblath Géza izr. ipolysági lakos nyilvántartó lapja, dátuma 1944. ápr. 3. 
 
6‐11 f. Okos Imréné sz Laurencsik Róza r. k. (jehovás) napszámos, nagyváradi 
lakos ref. alá helyezésének véghatározata, a dátuma 1942. dec. 
 
71‐74  f. Ösztereicher Lipótné sz. Süsmann Nóra  izr. munkácsi  lakos, 15 nap 
elzárást  kapott  jogtalanul  zatzózkodó,  külföldi  támogatása  miatt,  majd 
internálták. A véghatározat dátuma 1943. febr. 4. 
 
5690./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3994. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944. „P” 
 
25.  f.  Palócz  (Perelis)  Bódog  református  (volt  izr.)  ny.  malomigazgató, 
budapesti lakos  internálása, kijelentései miatt. A véghatározat dátuma 1943. 
ápr. 20. 
 
63.  f. Paszternák  Irma  izr. miskolci  lakos  internálása, majd ref. alá helyezése 
1943‐ban. 
 
64. f. Feljegyzés Preclmayer Ernő kövesligeti orvos intárnálása és Körösmezőn 
át Galíciába szállítása ügyében. Az irat dátuma 1941. aug. 26. 
 
73‐74  f.  Patócs  Gábor  felekezeten  kívüli  cipészmester,  somorjai  lakos 
internálása,  mert  kb.  10  szlovákiai  zsidót  csempészett  be  az  országba.  A 
véghatározat dátuma 1942. máj. 5. 
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87‐91  f. Dr. Pauker Antal Leon ügyvéd  izr. besztercei  lakos  internálása, mert 
kommunista gyanús. A véghatározat dátuma 1944. ápr. 13. 
 
100‐101 f. Pál Hedvig izr. magántisztviselő, kolozsvári lakos ref. alá helyezése, 
mert az északerdélyi kommunista mozgalom  céljaira  röpcédulák gépelését  , 
sokszorosítását vállalta. A véghatározat dátuma 1944. febr. 19. 
 
102‐103  f.  Pál  Sándor  baptista,  nagylétai  lakos  ref.  alá  helyezése,  mert 
Budapestről  engedély  nélkül  Nagylétára  utazott  és  zsidókat  fogadott  be 
lakásába. 1944. 
 
111‐112  f.  Pásztor  András  nazarénus,  bácsfeketehegyi  lakos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata, dátuma 1943. júl. 5. 
 
113.  f. Özv. Pásztor Andrásné  sz. Kertész Borbála  felekezeten kívüli,  zétényi 
lakos ref. alá helyezése. Az irat dátuma 1944. júl. 4. 
 
119‐120  f.  Perl  Náthán  izr.  aknaszlatinai  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata, dátuma 1943. aug. 9. 
 
133. f. Pethő László református (volt izr.) ref. alá helyezése. 
 
145‐146  f.  Petrovics  Katica  cigány,  újvidéki  lakos,  1  hónapi  elzárást  kapott 
lopás miatt,  ezt  követően  ref.  alá  helyezték. A  véghatározat  dátuma  1943. 
márc. 29. 
 
159‐160  f.  Pfeiffer  Géza  izr.  kereskedő,  zsámbéki  lakos  internálásának 
megszüntetése,  mret  közérdekű  munkaszolgálatra  elszállították.  A 
véghatározat dátuma 1944. nov. 30. 
 
161‐162  f.  Pfeffer  Herman  izr.  miskolci  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata, dátuma 1942. dec. 18. 
 
165‐166 f. Pick Illés izr. kereskedő, balatonújhelyi lakos ref. alá helyezésének 
véghatározata, dátuma 1944. ápr. 20. 
 
167.  f.  Pick  Zoltán  izr.  aszódi  lakos,  gépkocsivezető  internálása.  Az  irat 
dátuma 1941. szept. 1. 
 
178‐184 f. Pintér Miklósné sz. Pintér Eszter noszvaji lakos, felekezeten kívüli, 
internálási ügye. 1942. 
 
222‐223  f.  Platsek  Miklós  izr.  zöldség  kereskedő  piliscsabai  lakos  ref.  alá 
helyezése árdrágítás miatt. A véghatározat dátuma 1943. jan. 4. 
 
227‐228  f.  Bernstein Mórné  újpesti  lakos  internálásai  ügyében  fellebbezés 
1942‐ben.  A  z  internálás  oka  Plesz  Henrikné  sz.  Reichenberg  Irénnek  és 
gyerekeinek, akik Szlovákiából szöktek Magyarországre, segített. 
 
230. f. Pollák Róza telcsi lakos internálásának megszüntetése, mert az ország 
területéről elszállították. A véghatározat dátuma 1944. jún. 20. 
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231. f. Politzer István izr. apátfalvi lakos ref. alá helyezésének véghatározata, 
dátuma 1943. febr. 24. 
 
233. f. Polgár gyula izr. abonyi lakos internálásáról nyilvántartó lap. 1944. 
 
245.  f. Preiszler  Lipót  izr. paplankészítő, ungvári  lakos  ref. alá helyetésének 
véghatározata, dátuma 1944. febr. 11. 
 
268‐270  f.  Dr.  Popper  Józsefné  sz.  Perl  Margit  izr.  érsekújvári  lakos 
internálása, majd  ref.  alá  helyezése, mert  1942.  ápr.  hónapban  külföldről 
szökött, Perl György nevű  rokonának és Kora  Irénnek  lakásán szállást adott. 
Poppernét 1944. jún. 14‐én elszállították az ország területéről. Az irat dátuma 
1944. jún. 16. 
 
296‐304  f.  Propper  Béla  izr.  gyógyszerész,  szenci  lakos  internálása,  majd 
megszüntetése, mert  1944.  júl.  4‐én  a  sárvári  kisegítő  toloncház  átadta  a 
német parancsnokságnak, németországi munkára. Az  irat dátuma 1944.  júl. 
18. 
 
 
5691./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3995. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944. „R” 
 
1‐3  f.  Raáb Adolf  izr.  csanádpalotai  lakos  ref.  alá  helyezése, mert  angol  és 
szovjet propagandát terjesztett. A véghatározat dátuma 1944. ápr. 8. 
 
8. f. Rabin Zoltán izr. balatonújhelyi lakos nyilvántartó lapja. 1944. 
 
11‐14  f.  Radics Géza  felekezeten  kívüli,  szolnoki  lakos  a  Jehova  Isten  tanúi 
szektájának tagja, ezért internálták. Az irat dátuma 1944. ápr. 4. 
 
19‐29  f. Radó  (Reiszmann) Sándor  r. k.  (volt  izr.) ny. színész  internálása, dr. 
Garova Tiborné karpaszományos szkv. Feleségének panaszára. Az irat dátuma 
1943. dec. 
 
38. f. Rafael József cipész, soltvadkerti lakos nyilvántartó lapja. 1942. 
 
39‐40 f. Rafael Pál cigány alberti lakos internálása, majd ref. alá helyezésének 
véghatározata, dátuma 1943. aug. 16. 
 
52‐53  f.  Rapcsák  István  r.  k.  (volt  izr.)  volt  kozmetikus,  bajai  lakos  ref.  alá 
helyezése, mert 1920‐ban a keresztény vallásról az izr.‐ra tért át, majd 1944. 
máj.  28‐án  ‐  a  zsidócsillag  viselési  rendelet  életbe  léptetése  után  –  a  r.  k. 
vallásra  visszatért  és  zsidó  fajú  nőt  vett  feleségül.  A  véghatározat  dátuma 
1944. júl. 
 
58‐60 f. Rasovszki György izr. kötősegéd, budapesti lakos közokirat hamisítás 
miatt internálták. A véghatározat dátuma 1942. máj. 6. 
 
61‐63  f. Rácz Jenőné sz. Hirsch Janka  izr.  iparművésznő, budapesti  lakos ref. 
alá helyezése. Az irat dátuma 1943. máj. 5. 
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79‐80 f. Reich Ignác izr. salgótarjáni lakos internálása, majd ref. alá helyezése. 
A véghatározat dátuma 1942. ápr. 11. 
 
81‐82  f.  Reichard  Emánuel  izr.  újkécskei  lakos  ref.  alá  helyezése,  majd 
megszüntetése. A véghatározat dátuma 1943. febr. 9. 
 
93.  f.  Reiner  József  izr.  magánzó,  gyöngyösi  lakos  internálásának 
véghatározata, dátuma 1942. márc. 11. 
 
95. f. Reich Samu izr. budapesti lakos nyilvántartó lapja. 1942. júl. 10. 
 
97. f. Reisz Emil izr. kunszentmiklósi lakos nyilvántartó lapja. 
 
98.  f.  Reisz  Jakab  dunaszerdahelyi  lakos  internálásának  véghatározata  – 
Szlovákiából  átszökött  zsidóknak  Olgya  községből  Dunaszerdahelyre  való 
szállításában segédkezett. A véghatározat dátuma 1942. okt. 24. 
 
100‐102  f.  Dr.  Reiszmann  Ödön  izr.  rákoshegyi  lakos,  drogista  internálása, 
mert  szappankészletet  tartott  és  árisított  engedély  nélkül.  A  véghatározat 
dátuma 1942. szept. 10. 
 
104. f. Réh Dezsőné sz. Grünfeld Mária izr. budapesti lakos ref. alá helyezése 
kijelentései miatt. Az irat dátuma 1941. júl. 18. 
 
109‐114  f.  Rényi András  izr.  kereskedelmi  ügynök,  losonci  lakos  internálási 
ügye. Az irat dátuma 1944. ápr. 5. 
 
131‐132  f.  Révész  Ottó  izr.  bajmoki  lakos  internálásának  véghatározata, 
dátuma 1944. ápr. 10. 
 
134‐135  f.  Ribán András  cigány,  szepsi  lakos  internálásának  véghatározata, 
dátuma 1943. jan. 25. 
 
141‐142  f.  Id.  Rigó  István  felekezeten  kívüli,  csanádpalotai  lakos 
internálásának véghatározata, dátuma 1944. ápr. 6. 
 
155‐156 f. Roskenstein Andorné sz. Fischer Sára  izr. bátai  lakos internálása – 
vagyonrárgyának be nem jelentése miatt ‐ véghatározata, dátuma 1944. máj. 
20. 
 
193.  f.  Rosenberg  Andor  izr.  állatkereskedelmi  ügynök,  nagykanizsai  lakos 
internálásának véghatározata, dátuma 1942. okt. 15. 
 
194‐197 f. Rosenberg Dávid  izr. fürdőkezelő ref. alá helyezését megszüntető 
véghatározat,  dátuma  1944.  jún.  30.  A  megszüntetés  oka,  mert  a 
sártoraljaújhelyi  lakost a gettó kiürítésekor 1944. május hónapban a német 
hatóságok ismeretlen helyre szállították. 
 
199. f. Rosenblatt Fischel izr. fuvaros, nagybocskói lakos ref. alá helyezésének 
megszüntetése. A véghatározat dátuma 1944. jan. 10. 
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200‐201  f. Rosenfeld Árpád  izr. kereskedelmi ügynök, újvidéki  lakos  ref. alá 
helyezése,  csetnik  szervezkedésben  való  részvétel  miatt.  A  véghatározat 
dátuma 1942. nov. 22. 
 
202‐203  f.  Rosenfeld  Sándor  izr.  kereskedő,  szabadkai  lakos  internálása 
megvesztegetés  miatt,  amelyet  több  túszként  őrizetbe  vett  zsidó 
kiszabadítása érdekében tett. A véghatározat dátuma 1942. júl. 3. 
 
206‐209 f. Rosenzweig Miksa izr. sárbogárdi lakos internálási ügye. 1941. 
 
213. f. Rosner Jakab izr. szabadkai lakos nyilvántartó lapja. 1944. 
 
215‐217  f.  Rosner  Mór  máramarosszigeti  lakos  internálási  ügyében 
fellebbezése. Az irat dátuma 1944. márc. 11. 
 
22‐223  f.  Rothmann  Ignác  izr.  gyógyszerész,  beregszászi  lakos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata, dátuma 1939. jan. 11. 
 
224‐227  f.  Rottmann  Tibor  izr.  gabonakereskedő  internálása  ügyéről  a 
hódmezővásárhelyi  rendőrkapitány  vezetőjének  levele  a  vidéki 
főkapitánynak. Az irat dátuma 1942. ápr. 27. 
 
234‐236  f.  Rosenberg  Andor  izr.  nagykanizsai  lakos,  élőállat  ügynök 
internálása. 1942. 
 
238. f. Dr. Rosenberg László izr. vecsési lakos nyilvántartó lapja. 
 
239‐240  f.  Rosenberg  Márton  izr.  batizi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata, dátuma 1943. márc. 26. 
 
241‐242 f. Rosenberg Sándor  izr. budapesti ügynök csalás miatti  internálása. 
A véghatározat dátuma 1944. jan. 29. 
 
243.  f.  Róth  györgy  izr.  kereskedősegéd  internálása  1942.  óta,  amelyet 
továbbra is fenntartanak, avéghatározat dátuma 1943. okt. 25. 
 
245‐248 f. Róth Leó izr. mintaszővő, bajai lakos internálási ügye. 
 
250‐251 f. Róth Sándor izr. putnoki lakos internálása. 1944. ápr. 
 
252‐259  f.  Róth  Simon  izr.  ungvári  lakost.  Áttérési  bizonyítványok 
készítésében való részvétel miatt internálták. 1943. 
 
260‐263  f.  Róth  Tiborné  sz.  Rosenfeld  Margit  izr.  újpesti  lakos  ref.  alá 
helyezése. A véghatározat dátuma 1942. dec. 16. 
 
265‐266  f.  Róth  Zsigmond  izr.  kereskedő  ungvári  lakos  ref.  alá  helyezése, 
mert  vejét  és  családját,  szlovák  állampolgárokat  magyar  állampolgárként 
jelentette be. A véghatározat dátuma 1942. máj. 25. 
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267. f. Róth Zsigmodné sz. Klein Szerén ungvári lakos ref. alá helyezése, mert 
vejét és családját, szlovák állampolgárokat magyar állampolgárként jelentette 
be. A véghatározat dátuma 1943. máj. 24.(?) 
 
279‐283 f. Russ Náthán izr. pápai lakos internálásának véghatározata, dátuma 
1944. jún. 1. 
 
5692./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3995. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944 „S” 
 
293.,  302.  f.  Sajnovics  Adolf  izr.  kenyérkihordó,  máramarosszigeti  lakos, 
hadműveleti területen eltünt – ref. alá helyezését megszüntető véghatározat 
dátuma 1944. febr. 29. 
 
294‐301  f.  Sajnovits  Mór  izr.  miskolci  lakos  internálása,  majd  ref.  alá 
helyezése. Az irat dátuma 1942. aug. 22. 
 
304.  f.  Özv. Weisz  Bernátné  sz.  Salamon  Cecilia  izr.munkácsi  lakost  zsidó 
szöktetés miatt internálták. 1942. 
 
307.  F.  Salamon  Mózes  izr.  cipész  huszti  lakos  ref.  alá  helyezésének 
megszüntetése, mert  ismeretlen helyre  szállították. A  véghatározat dátuma 
1944. aug. 28. 
 
311‐312  f.  Salgó  Dezső  izr.  magántisztviselő,  szegedi  lakos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata, dátuma 1944. ápr. 4. 
 
313‐314  f. Salzmann Miksa  izr. szendrői  lakos  internálásának véghatározata, 
dátuma 1944. ápr. 18. 
 
316‐321  f. sarkadi Ede  izr. zalaegerszegi  lakos  internálásának véghatározata, 
fellebbezését követően, a dátuma 1944. ápr. 15. 
 
323‐325  f.  Sas  (Spitz)  Andor  izr.  jászberényi  lakos  kommunista  kapcsolatai 
miatti internálásának véghatározata, dátuma 1944. ápr. 12. 
 
326‐331  f. Sas  László  izr. pápai  lakos  internálásának véghatározata, dátuma 
1944. máj. 4. 
 
333‐334  f.  Sályi  Elek  izr.  kökényesdi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata, dátuma 1943. nov. 23. 
 
342‐343  f.  Sárközi  Karolina  cigány  foglalkozás  nélküli,  kassai  lakos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata, dátuma 1944. jan. 22. 
 
349‐350 f. Schaffer Rezső izr. napszámos, kisrebrai lakos ref. alá helyezésének 
véghatározata, dátuma 1944. ápr. 21. 
 
351‐353  f.  Shaffer  László  izr./r.  k.  egercsehi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata, dátuma 1944. ápr. 8. 
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354‐355  f.  Schaffer  Lipótné  sz.  Schaffer  Szeréna  izr.  kisrebrai  lakos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata, dátuma 1944. ápr. 21. 
 
356.  f. Schaffer Mihály  izr. napszámos, kisrebrai  lakos  ref. alá helyezésének 
véghatározata, dátuma 1944. ápr. 21. 
 
357‐361  f. Schönhercz Zoltánné sz. dr. ungár Márta  izr. ügyvéd, kassai  lakos 
internálása. 1941. 
 
363‐364  f. Schein Ödön  izr. hahóti  lakos  internálása kijelentései miatt, majd 
ref. alá helyezésének véghatározata, dátuma 1941. dec. 31. 
 
365. f. Schechter Edit  izr. budapesti  lakos  internálása Kisvárdán, nyilvántartó 
lapja kiállításának dátuma 1944. máj. 20. Lásd még a 467‐477 f.‐nél is. 
 
367‐368  f.  Schiffer  Mór  izr.  kunszentmártoni  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata, dátuma 1943. márc. 19. 
 
374‐376 f. Özv. Schlézinger Salamonné sz. Perlusz Emma izr. hévíigyörki lakos 
internálása, mert 1944. ápr. 17‐én az utcán nem viselte a sárgacsillagot és a 
zsidókra vonatkozó rendelkezések alól ki akart bújni. A véghatározat dátuma 
1944. ápr. 22. 
 
378‐379  f.  Dr.  Schmelczer  József  izr.  ügyvéd  internálása  és  Schmelczer 
Zsigmond izr. ref. alá helyezése, mindketten jánoshalmi lakosok voltak. 
 
383‐384  f.  Schneider  Zoltán  izr.  ügynök  baglyasaljai  lakos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata, dátuma 1941. júl. 21. 
 
385. f. Schneller Etel  izr. cseléd, kispesti  lakos, erkölcsrendészeti okok miatti 
ref. alá helyezésének véghatározata 1942. dec. 29.  
 
386‐399 f. Schnizzer Lajos izr. miskolci lakos internálási ügye. 1942. 
 
400‐401  f. Schöffer Lajos  izr. bajmoki  lakos, ref. alá helyezését megszüntető 
véghatározat,  dátuma  1944.  jún.  26.  –  a  német  parancsnokság  az  ország 
területéről elszállította. 
 
402‐409. és 414.  f.  Schönfeld Márton  izr. marosvásárhelyi  lakos,  kereskedő 
internálási ügye. 1942. 
 
410. f. Schöffer Zoltán r. k./izr. egercsehi  lakos  internlása miatti nyilvántartó 
lapja, dátuma 1944. máj. 9. 
 
411‐413 f. Schön Ede izr. röfös és rövidárú kereskedő, kaposvári lakos ref. alá 
helyezésének véghatározata, dátuma 1942. nov. 13. 
 
421‐423  f.  Schwartz  Dezső  izr.  füzesabonyi  lakos  internálásának 
véghatározata, dátuma 1944. ápr. 8. 
 
425‐426 f. Schwarcz János izr. mélykuti lakos közellátási kihágás miatti ref. alá 
helyezésének véghatározata, dátuma 1943. nov. 5. 
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427‐429  f.  Shwarcz  Jenő  izr.  kassai  lakos,  lánckereskedés,  árdrágító 
haszonszerzés  miatti  ref.  alá  helyezésének  véghatározata,  dátuma  1943. 
márc. 31. 
 
430‐431 f. Schwartz Jenő izr. kereskedő budapesti lakos ref. alá helyezése. Az 
irat dátuma 1942. ápr. 15. 
 
432‐433  f.  Schwarcz  József  és  14  társa,  zsidók,  sárbogárdi  lakosok,  kétes 
állampolgárságúak internálásánakj véghatározata, dátuma 1942. júl. 30. 
 
435‐436  f.  Schwarcz  Károly  református  kikeresztelkedett  zsidó,  felsőgögi 
lakos internálásának véghatározata, dátuma 1944. ápr. 5. 
 
438‐440  f.  Schwartz  László  izr.  miskolci  lakos  fellebbezése  internálása 
ügyében 1943. júl. 
 
441‐442  f. Schwartz Mária  izr. hírlapelosztó,  szegedi  lakos ujjnyomat kisérő 
lapja, dátuma 1944. ápr. 3. 
 
445‐446 f. Schwarcz Mihály izr. kötőüzemi segéd, tápiósülyi lakos, a borjúhús 
forgalmazását korlátozó rendelkezés megszegése miatti ref. alá helyezésének 
véghatározata, dátuma 1942. okt. 3. 
 
447‐448  f.  Schwartz  Sámuel  izr.  gazdálkodó,  cséplőgéptulajdonos,  kisgérci 
lakos kijelentései miatti internálásának véghatározata, dátuma 1943. aug. 11. 
 
451‐453  f.  Schwartz  Samun  ész.  Homoki  Irén  izr.  tápóbicskei  lakos,  mert 
„kommunista fajvédő zsidó” internálásának véghatározata 1944. ápr. 5. 
 
455.  f.  Schwimmer  Vilmosné  sz.  Silbermann  Róza  izr.  munkácsi  lakos 
internálásának dátuma 1944. jan. 3. 
 
464‐465  f.  Sebews  Gyula  izr.  vendéglős,  hajdúszoboszlói  lakos  internálása, 
mert  1944.  ápr.  23‐án  a  bejelentés  alá  eső  és  zár  alá  vett  vagyontárgyait 
eladta. Véghatározatának dátuma 1944. máj. 16. 
 
467‐477 f. Schachter (Schechter, Sechter) Edit izr. budapesti lakos internálása 
– láds a 365. f.‐nél is. A sárvári kisegítő totloncház értesítése szerint 1944. júl. 
6‐án átadták a német katonaságnak, németországi munkára. Az  irat dátuma 
1944. aug. 19. 
 
482‐484  f.  Segál  Regina  izr.  sátoraljaújhelyi  lakos  tevékenyen  résztvett  a 
Szlovákiából  beszivárgó  zsidók  magyarországi  tartózkodásának 
elősegítésében. Ref. alá helyezése véghatározatának dátuma 1942. máj. 19. 
 
486‐490  f.  Seidner  Jenő  izr. mászáros,  budapesti  lakos  iparengedély  nélkül 
marhakereskedéssel  foglalkozott,  internálták.  Véghatározatának  dátuma 
1942. máj. 22. 
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491‐495 f. Selinkó Manó izr. ingatlanforgalmi ügynök pápai lakos, közvetítési 
jogosítványának  megvonása  ellenére,  mint  ingatlanforgalmi  közvetítő 
továbbra is működött, ezért internálták. Véghatározata dátuma 1942. okt. 22. 
 
519.  f.  Sielbermann  Lipót  izr.  szobafestősegéd,  budapesti  lakos  sikkasztás, 
csavargás miatt büntetett előéletű, 1939‐től  ref.alatt  álló, 1942.  ápr. 27‐én 
internálták. 
 
529‐530  f.  Simonovics  Herman  izr.  ungvári  lakos  ujjnyomati  lapja,  dátuma 
1943. ápr. 4. 
 
534.  f.  Simonovics  József  izr.  körösmezői  lakos  internásának  nyilvántartó 
lapja. 1942. 
 
539‐542  f. Özv. Grosz Hermanné  sz.  Singer  Berta  izr.  sátoraljaújhelyi  lakos 
vagyonmentés miatti internálása. 1944. 
 
544‐545 f. Singer Mihály izr. füzesabonyi lakos internálásának véghatározata, 
dátuma 1944. ápr. 4. 
 
574‐576  f. Sohajda Albert felekezeten kívüli  földműves,  lácai  lakos, a Jehova 
Isten  tanúi  szekta  tagja  ref.  alá helyezésének  véghatározata, dátuma  1942. 
máj. 8. 
 
588‐591  f. Sonnenschein Gábor  izr.  sátoraljaújhelyi  lakos nyilvántartó  lapja. 
1944. 
 
592. f. Sonnenklár Margit izr. kereskedő, gyergyószentmiklósi lakos üzletének 
kirakatát vörös papirral vonta be, ezért ref. alá helyezték. Véghatározatának 
dátuma 1944. ápr. 8. 
 
597. f. Sömjén Rózi  izr. pápai  lakos  internálását megszüntető véghatározata, 
dátuma 1944.  júl. 19. A  sárvári  kisegítő  toloncház 1944.  júl. 4‐én az ország 
területéről való elszállítás végett a német katonai parancsnokságnak adta át. 
 
604.  f  Spiegler  Béla  izr.  MÁV  intéző,  szombathelyi  lakos  internálásának 
véghatározata, dátuma 1944. máj. 10. 
 
606‐607  f.  Spigel  Ferenc  izr.  lakatossegéd,  rákoscsabai  lakos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata, dátuma 1943. jún. 18. 
 
608. f. Spiegel József izr. hegyfarki lakos nyilvántartó lapja. 1942. 
 
612‐617  f.  Spitz  Dezső  izr.  érsekújvári  lakos  internálása,  majd  ref.  alá 
helyezése. 1942. 
 
619.  f. Spitzer  Imre  izr. újkécskei  lakos  ref. alá helyezésének véghatározata, 
dátuma 1942. ápr. 18. 
 
620‐624  f.  Spitz  Sári  izr.  beregszászi  lakos,  cukorjegyekkel  üzérkedett 
internálták. Véghatározatának dátuma 1944. febr. 1. 
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630‐635  f. Stark Miklós  izr. hajdúnánási  lakos,  fakereskedő árdrágítás miatti 
internálásának véghatározata, dátuma 1943. máj. 17. 
 
642‐643  f.  Steiberg Herman  izr.  földműves,  felsővereckei  lakos nyilvántartó 
lapja, mely szerint elősegítette a zsidók beszivárgását Magyarországra. Az irat 
dátuma 1943. dec. 21. 
 
644.  f.  Steimnetz  Fischel  romolyi  lakos  internálását  megszüntető 
véghatározatának dátuma 1944. jún. 20. A megszüntetés oka elszállították az 
ország területéről. 
 
645‐650  f.  Steinmetz Márton  izr. máramarosszigeti  lakos,  valuta,  arany  és 
pénz elrejtése miatti internálása. Az irat dátuma 1944. máj. 
 
654‐655 f. Steinberg Áron izr. budapesti lakos internálása. 1943. 
 
656‐657  f. Steinberger Ernő  izr. napszámos, nagyváradi  lakos nem  viselte a 
zsidócsillagot internálták. A véghatározat dátuma 1944. náj. 15. 
 
658‐659  f.  Steinberg  Májer  izr.  földműves  felsővereckei  lakos  ref.  alá 
helyezésének  megszüntetése,  mert  hadműveleti  területen  teljesít 
munkaszolgálatot. A véghatározat dátuma 1943. jan. 16. 
 
660‐661  f.  Steier  Ferenc  izr.  domonyi  lakos,  iparigazolvány  nélkül  fejes 
káposztát árusított ref. alá helyezték Véghatározatának dátuma 1944. jan 4. 
 
662‐663  f.  Steiner  István  izr.  káli  lakos  ref.  alá helyezésénak  véfhatározata, 
dátuma 1944. ápr. 8. 
 
676‐677  f.  Steiner  Miksa  izr.  gyömrői  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata dátuma 1943. dec. 
 
678. f. Steier Sámuel izr. ungvári lakos nyilvántartó lapja. 1943. 
 
691.  f.  Stern  Adolf  izr.  budapesti  lakos  éelemiszerjegy  üzér  internálásának 
véghatározata, dátuma 1943. júl. 15. 
 
698‐707 f. Stern Béla izr. tápiószecsői lakos internálási ügye. 1942. 
 
708‐711  f.  Stern  Mária  izr.  debreceni/tiszalöki  lakos  internálásának 
véghatározata, dátuma 1942. márc. 6. 
 
712‐716 f. Stern Lajos izr. sárbogárdi lakos internálási ügye. 1942. 
 
718.  f. Sternlicht György  izr. nyíregyházi/losonci  lakos, volt magántisztviselő 
nyilvántartó lapja. 
 
726‐729  f.  Stróbli  Ármin  izr.  vízvezetékszerelő,  budapesti  lakos 
lánckereskedés miatti internálásának véghatározata, dátuma 1943. jún. 25. 
 
730.  f.  Strőger  Lajos  izr.  bádogossegéd,  budapesti  lakos  meggyőződéses 
kommunista internálsa. Az irat dátuma 1943. júl. 27. 
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731.  f.  Sugár  Tódor  Tivadar  izr.  tápószelei  lakos  nyilvántartó  lapja,  dátuma 
1944. ápr. 12. 
 
739‐741  f.  Özv.  Susitzki  Jakabné  előtte  Finkestein  Alajosné  internálási 
ügyében  fellebbezés.  1942.  okt.  24‐én  Szlovákiából  szökött  zsidókat 
rejtegetett. 
 
746‐747  f.  Sück  Dávid  izr.  rabbi  nemesszalóki  lakos  internálásának 
véghatározata, dátuma 1944. máj. 5. 
 
5693./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3995. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944 „SZ” 
 
753. f. Szabolcs Salamon izr. kiskörösi lakos nyilvántartó lapja. 
 
754. f. Szabolcs Sándor izr. kiskörösi lakos nyilvántartó lapja. 
 
823‐824  f.  Szaksz  Dávidné  sz.  Áronovics  Pepi  izr.  velétei  lakos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata. (Az irat fele hiányzik.) 
 
872‐876 f. Dr. Szász (Schwarcz) Endre izr. egri lakos gyakorló orvos büntető és 
nyilvántartó lapja. 1944. ápr. 
 
879. f. Schaffer Mihály izr. nyilvántartó lapja. 
 
930‐931  f.  Szécsi  (Szécs)  Dezső  izr.  magántisztviselő,  csantavéri  lakos 
kommunista  szervezkedés  miatti  internálásának  véghatározata,  dátuma 
1944. ápr. 21. 
 
932‐935  f. Dr.  Székely Arnold  ügyvéd  verebélyi  lakos  ref.  alá  helyezésének 
felülvizsgálata. 1943. 
 
962.  f.  Szilvási  Istvánné  sz.  Ripp  Irén  izr.  pálmonostori  lakos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata, dátuma 1944. júl. 10. 
 
969‐971  f.  Szkopál  Béla  izr.  magánzó,  bácskossuthfalvi  lakos  kommunista 
gyanús  magatartáésa  miatti  internálásának  véghatározata,  dátuma  1944. 
máj. 3. 
 
1010.  f. Dr. Szőlössi Pál  izr. gyakorló ügyvéd, nagykanizsai  lakos, szélsőséges 
politikai  felfogású,  baloldali  összejöveteleket  tartottak  lakásán  – 
internálásának véghatározata, dátuma 1944. ápr. 6. 
 
1036‐1045 f. Sztojka László büki cigány  internálása csavarog, koborlás miatt. 
Véghatározataának dátuma 1942. szept. 23. 
 
5694./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3996. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944 „T” 
 
1‐4 f. Tabovics Mór izr. tápószelei  lakos ref. alá helyezésének véghatározata, 
dátuma 1944. ápr. 15. 
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112‐114  f.  Tannenzapf  Herman  izr.  gyergyószentmiklósi  lakos  internálása. 
1941. 
 
137. f. Taub József izr. berceli lakos nyilvántartó lapja. 1944. 
 
138‐139  f.  Tazb  Mihály  izr.  kárpitos  máramarosszigeti  lakos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata, dátuma 1942. okt. 26. 
 
153.  f.  Teitelbaum  Miksa  izr.  szölőkezelő  mádi  lakos  internálásának 
véghatározata, dátuma 1944. ápr. 7. 
 
154. f. Dr. Tenczer Izidor izr. érsekújvári lakos nyilvántartó lapja. 1943. 
 
156‐157  f.  Teszler  Sándor  izr.  csáktornyai  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata, dátuma 1944. ápr. 27. 
 
173‐174  f.  Id.  Timku  János  felekezeten  kívüli  földműves,  gávai  lakos 
internálásának véghatározata, dátuma 1941. máj. 23. 
 
177‐178  f.  Tischler  Róza  izr.  kisrebrai  lakos  ref.  alá  helyezésének 
véghatározata, dátuma 1944. ápr. 21. 
 
180‐182 f. Toffler Sándor izr. mezőturi lakos nyilvántartó lapja. 1944. ápr. 4. 
 
218.  f.  Dr.  Tóth  János  r.  k.  gyakorló  ügyvéd,  ungvári  lakos,  Katz  Herman 
ungvári  zsidóü  értékeinek  elrejtését  vállalta,  ezért  internálták. 
Véghatározatának dátuma 1944. jún. 5. 
 
255‐261 f. Traub Ferenc izr. zombori lakos internálási ügye. 1943. 
 
262‐264  f. Traub Miklós  izr.  (17 éves) kereskedelmi  tanonc, komáromi  lakos 
egy  szovjet  zománcozott  csillagot  tartott  birtokában,  ref.  alá  helyezése 
véghatározatának dátuma 1941. szept. 16. 
 
272‐273  f.  Turánszky  Rozália  r.  k.  ungvári  lakos,  a  3  éves  Kesztenbaum 
Herman zsidó fiú gyűjtőtáborba való szállítását meg akarta hiúsítani Labárdra 
való szöktetésével. Ref. alá helyezésének dátuma 1944. jún. 19. 
 
5695./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3996. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944 „U” 
 
6.  f.  Uhelyák  Jánosné  sz.  Popcsák  Anna  felekezeten  kívüli  zahari  lakos 
nyilvántartási lapja. 1943. 
 
19‐23  f. Ungár  Dávid  izr.  házaló  pápai  lakos  internálásának  véghatározata, 
dátuma 1944. ápr. 24. 
 
24‐25  f.  Ungár  Herman  izr.  alkalmi  munkás  esköllői  lakos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata, dátuma 1942. szept. 10. 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

666

666

27‐28  f.  Ungár  Lajos  izr.  füzesabonyi  lakos  internálásának  véghatározata, 
dátuma 1944. ápr. 4. 
 
33‐35 f. Urbán Frigyes  izr. szabósegéd, budapesti  lakos ref. alá helyezésének 
véghatározata, dátuma 1943. ápr. 
 
5696./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3996. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944 „V” 
 
1.  f.  Wachsberger  Bertalan  székelyhídi  lakos  kommunista  gyanú  miatti 
internálása. Véghatározatának dátuma 1944. ápr. 20. 
 
2‐5  f. Vadász Lipót  izr. magántisztviselő, hatvani  lakos  ref. alá helyezésének 
véghatározata, dátuma 1944. ápr. 11. 
 
7.  f. Vajda  Béla  izr.  szölőkezelő,  tállyai  lakos  internálásának  véghatározata, 
dátuma 1944. ápr. 7. 
 
14. f. Wantuch István izr. törökszentmiklósi lakos nyilvántartó lapja. 
 
42‐99  f.  Varga  Lajosné  sz.  Sütő  Rozália  felekezeten  kívüli,  bogácsi  lakos, 
Jehova Isten tanúi szekta tagja ref. alá helyezésének ügye. 1942. 
 
112. f. Dr. Varsányi (Schreier) Hugó izr. Szenci lakos nyilvántartó lapja. 1944. 
 
115‐117 f. Varga István izr. ékszerész, debreceni lakos ujjnyomati kisérő lapja. 
1944. ápr. 4. 
 
126.  f.  Wámoser  Lipót  izr.  kereskedősegéd,  újvidéki  lakos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata, dátuma 1943. júl. 9. 
 
127‐128 f. Vámos Lenke, Lőwinger Miklósné izr. intertnált, nyolvántartó lapja. 
1944. 
 
138. f. Widder Salamonné sz. Róth Olga izr. varrónő, felsőbányai lakos ref. alá 
helyezését  megszüntető  véghatározata,  dátuma  1944.  jún.  28.  A 
megszüntetés  oka,  1944.  jún.  4‐én  a  német  parancsnokság  az  ország 
területéről elszállította. 
 
157. f. Viederman Eszter izr. dombói lakos nyilvántartó lapja. 
 
16.  f. Wildmann Gyula  tiszafüredi  lakos  nyilvántartó  lapja  –  1941‐1944  évi 
bejegyzésekkel. 
 
170.  f.  Winrwe  Adolf  izr.  kereskedő,  szenci  lakos  internálásának 
véghatározata, dátuma 1944. ápr. 5. 
 
171‐172  f.  Özv.  Wintner  Józsefné  sz.  Grün  Pepi  izr.  kassai  lakos  ref.  alá 
helyezésének  véghatározata,  dátuma  1943.  jún.  6.  Hamisított  okmányokat 
küldött Szlovákiában. 
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187‐189  f. Wechter Lipót  izr. mezőkeresztesi  lakos nyilvántartó  lapja. 1944. 
máj. 2. 
 
190.  f.  Weinberger  Ábrahám  izr.  zentai  lakos  nyilvántartó  lapja, 
internálásáról. 1942. febr. 2. 
 
191. f. Weinberger József izr. cinkográfus, budapesti lakos ref. alá helyezését 
megszüntető véghatározat, dátuma 1944. febr. 29. 
 
192.  f. Weinberger  László  izr.  óbecsei  lakos  internálásának  véghatározata. 
1942. febr. 3. 
 
194‐194  f.  Weinstein  Lipót  r.  k.  volt  zsidó  cipészsegéd,  budapesti  lakos 
internálásának véghatározata. 1942. dec. 21. 
 
197‐199 f. Weintraub Saul izr. gyári gondnok, budapesti lakos internálásának 
véghatározata. 1941. márc. 6. 
 
201.  f.  Weisz  Alfréd  izr.  malom  segédtisztviselő,  pálmonostori  lakos 
internálásának véghatározata. 1943. jan 16. 
 
202‐203  f.  Weisz  Andor  izr.  kereskedő,  szekszárdi  lakos  internálásának 
véghatározata, dátuma 1944. ápr. 
 
204‐208 f. Weisz Artur izr. soproni lakos kereskedő internálását megszüntető 
véghatározat, dátuma 1944. aug. 11. Ismeretlen helyre szállították. 
 
209‐213  f.  Özv.  Weisz  Bernátné  sz.  Salamon  Cecilia  izr.  munkácsi  lakos 
internálása, mert  lengyelországból  útlevél  nélkül  szökött  zsidóknak  szállást 
adott. 1942. aug. 31. 
 
214‐215  f. Weisz Ede  izr. kaposvári  lakos,  szabósegéd  ref. alá helyezésének 
véghatározata, dátuma 1944. júl. 11. 
 
216‐217  f. Weisz Emánuel  izr. volt kefe bizományos, kaposvári  lakos ref. alá 
helyezésének véghatározata, dátuma 1944. júl. 11. 
 
219‐220  f.  Weisz  Hugó  izr.  verebélyi  lakos  internálásának  véghatározata. 
1943. aug. 27. 
 
221. f. Weisz Irén izr, nyírbátori lakos internálásának véghatározata. 1943. júl. 
30. 
 
224‐233  f.  Wesz  István  felekezeten  kívüli  gpkezelő,  nagybányai  lakos  a 
millenisták(?) szekta tagja internálási ügye. 1942. 
 
234.  f. Weisz  Jenő  volt  székelyhídi  lakos  ref.  alá  helyezését  megszüntető 
véghatározat, dátuma 1944. júl. 19. Az ország területéről elszállították. 
 
235.  f. Weisz  József  1939‐ig  izr.  aztán  r.  k.  zalaegerszegi  lakos nyilvántartó 
lapja. 1942. 
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236.  f. Özv. Weisz  Lajosné  sz.  Strasser Rozália  izr.  kereskedő, monori  lakos 
internálásának véghatározata, dátuma 1944. máj. 14. 
 
237.  f.  Dr. Weisz Mátyás  izr.  dányi  lakos  nyilvántartó  lapja  internálásáról. 
1944. 
 
238‐239  f. Weisz Mendel  izr. hittanító  ref.  alá helyezésének  véghatározata, 
dátuma 1943. nov. 11. Beszivárgott külhonosokat támogatott. 
 
241‐242  f.  Weisz  Mórné  sz.  Gottdenger  Teréz  izr.  nagyváradi  lakos 
internálásának véghatározata, dátuma 1944. máj. 3. 
 
244‐245  f. Weisz  Róza,  özv.  Pollák  Lajosné  izr.  szabadkai  lakos  ujjnyomati 
kisérő lapja. 1944. jún. 16. 
 
247‐249 f. Weisz Rudolf izr. fehérneműszabó, ungvári lakos internálása, majd 
ref. alá helyezésének véghatározata, dátuma 1944. jan 10. 
 
251‐253 f. Weisz Salamon izr. putnoki lakos nyilvántartó lapja. 1944. 
 
254‐257  f.  Özv. Weiszberger  Salamonné  sz.  Reichenberg  Erzsébet  izr.  volt 
kereskedő, váci lakos internálásának véghatározata, dátuma 1944. máj. 20. 
 
258.  f. Weisz Rachel, Herman Salamonné  izr. alsóvereckei  lakos nyilvántartó 
lapja. 1944. 
 
287‐288  f. Özv. Vég  Imréné sz. Szücs  Ilona  felekezeten kívüli, gyömrői  lakos 
ref. alá helyezésének véghatározata, dátuma 1942. nov. 9. 
 
304.  f. Wochter  Jánosné  sz.  Kovács  Rebeka  felekezeten  kívüli  nyilvántartó 
lapja. 
 
307‐308  f. Volyovovics Margit, Grünfeld Náthánné  izr.  felsőneresznicei  lakos 
ref. alá helyezésének véghatározata, dátuma 1943. őpr. 6. 
 
314.  f.  Wolf  Ábrahám  izr.  alkalmi  ügynök,  jászberényi  lakos  ref.  alá 
helyezésének véghatározata, dátuma 1943. aug. 12. 
 
315‐318  f.  Wolf  Gábor  izr.  Kertész  szentendrei  lakos  internálásását 
megszüntető  véghatározat  –  a  sárvári  kisegítő  toloncház  németországi 
munkára átadta a német hatóságoknak. A véghatározat dátuma 1944. szept. 
18. 
 
325.  f.  Wachter  Lopót  izr.  mezőkersztesi  lakost,  1944.  máj.  19‐én  a 
szövetséges  német  hatóságoknak,  németországi  munkára  átadták,  ezért 
internálását megszüntették. Az irat dátuma 1944. aug. 17. 
 
326. f. Vörös Gizella izr. nyilvántartó lapja. 1943. ápr. 12. 
 
5697./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3996. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944 „Z” 
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17‐19  f.  Siegelstein  Ábrahám  izr.  foglalkozás  nélküli  nagyilvai  lakos 
internálásának véghatározata, dátuma 1944. ápr. 20. 
 
24.  f.  Zonenschein  Gábor  izr.  baromfikereskedő,  sátoraljaújhelyi  lakos,  a 
megkülönböztető  jelzést nem viselte  internálták. Véghatározatának dátuma 
1944. máj.  
 
32‐35  f.  Zwass  Amália,  özv.  Dicker  Andrásné  izr.  sátoraljaújhelyi  lakos 
nyilvántartó lapja. 1944. 
 
38‐42  f.  Zwicker  Ernő  izr.  nyelvoktató,  zentai  lakos  internálásának 
véghatározata, dátuma 1944. ápr. 5. 
 
43‐44  f.  Zselinszky  Béla  izr.  r.  k.  sárosremetei  lakos  külföldi  zsidóknak  az 
országba való szökését elősegítette. 1943. jún. 11‐én internálták. 
 
5698./ Közbiztonság. Internáltakra vonatkozó személyi ügyek. 
3996. csomó K 150‐VII. kútfő‐9‐b. tétel‐1944 „Nyilvántartás B‐SZ” 
 
2. f. Binder Adolf izr. jánosházi lakos nyilvántartó lapja. 
 
5. f. Fleischner Zsuzsanna izr. magántisztviselő, győri lakos kommunista gyanú 
miatt 1941‐ben internálták. Nyilvántartó lapja. 
 
8.  f.  Lenkei  Ferenc  izr.  kereskedelmi  iskolai  tanár,  budapesti  lakos 
nyilvántartó lapja. 
 
9. f. Lipkovics Imre izr. újvidéki lakos kereskedelmi utazó nyilvántartó lapja. 
 
10. f. Mautner Erzsi izr. budapesti lakos nyilvántartó lapja. 
 
15. f. Schlesinger Herman izr. kereskedő újvidéki lakos nyilvántartó lapja. 
 
16.  f.  Dr.  Silber  Mordehei  izr.  tarnóbezegi  lakos,  idegen  állampolgát 
eltávozott 1941‐ben. 
 
18. f. Steiner Pál izr. jánosházi lakos röfőskereskedő nyilvántartó lapja. 
 
5699./ Közbiztonság. Külföldön élő magyar állampolgárok ügyei. Külföldiekkel 
kapcsolatos ügyek. Zsidóügyek. 
3999.  csomó K 150‐VII.  kútfő‐11.  tétel‐1944‐164085.  alapszámú  iratokból  a 
185116. ikt. sz. irat 175. o. 
A csendőrség központi nyomozó parancsnokságának jelentése a Muraközben 
bejelentés nélkül tartózkodó külföldiek elleni eljárásról. Az irat dátuma 1943. 
máj. 4. 
 
5700./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4231. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1940‐315150. 22‐54 o. 
Kiesler  Rezső  körösmezei  izr.  gyógyszerész  kérelme  Királymező  községben 
személyes jogú gyógyszertár felállítása ügyében. 
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5701./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4231. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1941‐202512. 71‐100 o. 
A  dunaszerdahelyi  „Magyar  címer”  elnevezásű  reáljogú  gyógyszertár 
örökösödési  ügyében,  Grósz  Jenő  izr.  okl.  gyógyszerész,  dunaszerdahelyi 
lakos kérelme a belügyminiszterhez. 
 
5702./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4231. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1941‐315637. (317515.) 123‐133 o. 
Fried  Dezső  okl.  gyógyszerész,  felsővisói  lakos  engedély  kérése  a 
belügyminisztertől gyógyszerészi tevékenységének kifejtésére – elutasították 
a 7990/1940. M: E. sz. rendelet 15. §‐a alapján. Az irat dátuma 1941. máj. 26. 
 
5703./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4231. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1941‐315890. 134‐158 o. 
Deutsch Gábor izr. okl. kolozsvári gyógyszerész újra felvételi kérelme. 
 
5704./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4231. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1941‐sz. n.  ikt. sz.: 1835/P. 1941. 188. 
o. 
A  temerini, Widrich‐féle  „Szentháromság”  gyógyszertár  gondnoki  kezelésbe 
vétele, mert Widrich Lászó, a gyógyszertár tulajdonosa zsidó. Az  irat dátuma 
1941. jún. 29. 
 
5705./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4231. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1942‐286425. 228‐249 o. 
Fried Dezső felsővisói okl. gyógyszerész újra felvételi kérelme – elutasították 
a dátum 1942. okt. 13. 
 
5706./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4231. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1942‐286673. 250‐252 o. 
Dr. Einczig Izidor okl. ügyvéd  ilosvai  lakos fellebbezése a belügyminiszterhez, 
fia  Einczig  Miklós  gyógyszerész  munkácsi  lakos  –  aki  az  adott  időben 
munkazsolgálatos – a munkácsi „Minerve” gyógyszert üzleti  jogosítványának 
megvonása ügyében. Az irat dátuma 1942. dec. 
 
5707./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4231. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1942‐281023. (315151.) 259‐271 o. 
A sarmasági „dr. Sartürmer (Seertürmer)” elnevezésű, eredetileg Mets Gábor 
tulajdonában levő gyógyszertárba hatósági vezető kijelölése. 
 
5708./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4231. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1942‐ sz. n. 289‐289/a. o. 
Hiányos irat 11‐12 oldala, amely kimutatás a gyógyszerészekről. 
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5709./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4231. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1942‐ sz. n. 290‐307 o. 
Kimutatás a visszacsatolt keleti és erdélyi területeken levő gyógyszertárakról. 
A kimutatás rovatai: sorszám, név, vallás, a gyógyszertár helye. 
 
5710./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4231. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1942‐ sz. n. 314‐318 o.  
Frank  Ernő  izr.  1928‐ban  áttért  az  ev.  vallásra,  salamási  gyógyszertár 
tulajdonos újra felvételi kérelme. 
 
5711./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4231. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1942‐285287. 380. o. 
Einczig Milkós munkácsi  gyógyszertár  tulajdonos maghatamazása  opja,  dr. 
Einczig  Izidor okl. óügyvéd  részére, hogy  teljes  joghatállyal képviselje  őt. Az 
irat dátuma 1942. jún. 9. 
 
5712./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4231. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1942‐294432. 389‐389/a. o. 
Vitéz  dr. Hideghéti Bittera Miklós  felsőházi  tag  levele  Forgács  Bernát  zsidó 
gyógyszerésszsegéd ügyében. Az irat dátuma 1942. dec. 1. 
 
5713./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4231. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐282166. 468‐471 o. 
A  temerini  „Szentháromság”  gyógyszertár  szakvizsgálatáról  jelentés  a 
belügyminiszternek – lásd még az 5704. szám alatt. 
 
5714./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4231. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐282184. 536‐574 o. 
A  nagyváradi  „Fehér  Kereszt”  gyógyszertár  átruházási  ügylete,  amelyben  a 
hatóság véleménye szerint zsidó bujtatás gyanúja merült fel. 1942. 
 
5715./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4231. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐282199. 577‐618 o.  
Özv. Czukor Józsefné sz. Ihász Ilona  izr. okl. gyógyszerész, meghalt férje után 
a  gyalui  „Kígyó”  elnevezésű  gyógyszertár,  személyjogú  jogosítványának  reá 
való átruházását kérte, az engedélyt megkapta. Az  irat dátuma 1943. márc. 
30. 
 
5716./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4232. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐284036. 452‐463 o. 
Áron Sándor gyógyszerész személyijogú, szilvásváradi lakos, a Magyar korona 
gyógyszertárának üzleti  jogosítványát zsidó származása miatt megvonták. Az 
irat dátuma 1943. ápr.  
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5718./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4232. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐284436. 504‐510 o. 
Pető  Ödön  izr.  mozsgói  gyógyszertár  tulajdonos,  az  előírt  pótlások 
teljesítésére haladékot kért. Az irat dátuma 1943. máj.. 
 
5719./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4232. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐286928. 630‐633 o. 
Az újpesti Magyar Korona gyógyszertár kezelési  jogát dr. Bokor Lászlóné sz. 
Elek Anna izr. gyógyszerész kérte. Az irat dátuma 1943. szept. 17. 
 
5720./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4232. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐287601. 765‐773 o. 
Az 1939. IV. tc. alapján visszavont gyógyszertár tulajdonosok névjegyzéke. 
 
5721./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4232. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐287622. 779‐780 o. 
Weigl József okl. gyógyszerész kérelme, aki 1942‐ben megvette Khon Margit 
izr. szabadkai Sólyom elnevezésű gyógyszertárát. 
 
5722./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐282720. 105‐116 o. 
Kerényi Endre izr. okl. gyógyszerész működésének engedélyezési ügye. 
 
5723./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐282968. 188‐248 o. 
Mező Ernőn ész. Kain Eszter izr. gyógyszerész működési engedély kérelme. 
 
5724./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐283488. 269‐284 o. 
Farkas  Jenő  izr.  okl.  gyógyszerész  újra  felvételi  kérelme  tevékenységének 
engedélyeztetése ügyében. 
 
5725./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐283507. 288‐326 o. 
Strausz  Sándor  izr.  gyógyszerész,  budapesti  lakos működése  engedélyezési 
ügye. 
 
5726./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐283832. 348‐382 o. 
Frisch Sándor izr. gyógyszerész igazolási ügye. 
 
5727./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
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4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐283944. 383‐386 o. 
Epstein Sándor szamoskrassói Remény elnevezésű személyijogú gyógyszertár 
tulajdonosának  működési  jogát  bevonták,  aki  keresztény 
gyógyszertárvezetőről nem tudott gyondoskodni. 
 
5728./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐284338. 448‐504 o. 
Feller  Frida  izr.  gyógyszerész  telcsi  lakos  kérelme  tevékenységének 
engedélyezése ügyében. 
 
5729./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐285719. 531‐549 o.  
Dr.  Berkovits  Artur  izr.  okl.  gyógyszerész,  szatmárnémeti 
gyógyszertártulajdonos tevékenységének engedélyeztetési ügye. 
 
5730./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐2885891. 587‐625 o.  
Szilágyi  Ernőné  sz.  Benedek  Magda  izr.  nagyváradi  okl.  gyógyszerész 
működésének engedélyezési ügye. 
 
5731./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐286404. 698‐711 o. 
Schwartz Géza izr. nagyváradi gyógyszerészjelölt működési engedély ügye. 
 
5732./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐286822. 716‐739 o. 
Pető Ervin izr. gyógyszerészjelölt, alsószopori lakos működési engedély ügye. 
 
5733./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐287042. 743‐749 o. 
Fried Dezső izr. okl. gyógyszerész, felsővisói lakos működési engedély kérése. 
 
5734./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐287131. 759‐764 o. 
A  Magyarországi  Gyógyszerész  Egyesület  levele  a  belügyminiszterhez  a 
gyógyszerész alkalmazotti hiány rendezésének ügyében. 
 
5735./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐287544. (286344/1942.) 796‐837 
o. 
Dr. Szemere Pál izr. adai gyógyszertártulajdonos újrafelvételi kérelme. 
 
5736./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
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4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐287545. (286998/1943.) 838‐872 
o. 
Widrich Júlia izr. topolyi lakos, okl. gyógyszerész újrafelvételi kérelme. 
 
5737./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐287606. 887. o. 
Deutsch  Gábor  kolozsvári  okl.  gyógyszerész  működési  engedély  iránti 
kérelme. 
 
5738./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐287710. 895. o. 
Mező  Ernőné  sz.  Kain  Eszter  nagyváradi  gyógyszerész  működési  engedély 
ügye.(Lásd az 5723./ sorszám alatt.) 
 
5739./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4233. csomó K 150‐XIII. kútkő‐6. tétel‐1943‐287715. 896. o. 
Lempert Miklósné  sz.  Hilvert  Piroska  izr.  gyógyszerészsegéd működésének 
engedélyezése,  Déri  Aladár  gyógyszerész,  avágsellyei  Megváltó  nevű 
személyijogú gyógyszertártulajdonos elhalálozása miatt. Az irat dátuma 1943. 
dec. 11. 
 
5740./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1943‐284628. 10‐11 o. 
A  nagyszöllősi  tisztifőorvos  levele  a  belügyminiszterhez,  a  zsidó 
gyógyszerészek alkalmazása ügyében. 
 
5741./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1943‐284653. 12‐31 o. 
Markovits Béla izr. okl. kolozsvári gyógyszerész újrafelvételi kérelme. 
 
5742./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1943‐284747. 44‐78 o. 
Adorján  Péterné  sz.  Vajna  Ilona  izr.  okl.  gyógyszerész,  nagyváradi  lakos 
működési engedélyének ügye. 
 
5743./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1943‐284887. 85‐98 o. 
Klein Klára izr. okl. gyógyszerész, újvidéki lakos újrafelvételi kérelme. 
 
5744./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1943‐28958. 103‐113 o. 
Dr. Várnai  Imre  izr. máramarosszigeti gyógyszerész‐jelölt működési engedély 
iránti kérelme. 
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5745./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1943‐285012. 122‐151 o. 
Frank  Ernő  1928‐ban  áttért  ág.  ev.  salamási  gyógyszertár  tulajdonos 
újrafelvételi kérelme. 
 
5746./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1943‐285206. 171. o. 
Dr. Sternberger Sándor izr. okl. gyógyszerész, oklevelének elismerése. 
 
5747./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1943‐285591. 217‐228 o. 
Özv.  Breuer  Szilárdbé  a  szarvasi  Remény  gyógyszertár  haszonélvezője 
ügyében az 1939. IV. tc. 12.§‐ának végrehajtása. 
 
5748./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1943‐254004. (287606.) 241‐259 o. 
Deutsch  Gábor  izr.  okl.  koloszvári  gyógyszerész  tevékenysége 
engedélyezésének ügye. 
 
5749./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1943‐302110.(?) 273. o. 
Pintér Imre gyógyszerész gyakornok tanusítványa kikeresztelkedéséről. 
 
5750./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1943‐302113.(?) 305/a‐307 o. 
Dr. Deutschberger Emil izr. gyógyszerész, kassai lakos aktái. 
 
5751./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐255413. 311‐328 o. 
A tornaaljai Nádor gyógyszertár átadása Lissauer Emiltől Boglutz Viktornak. 
 
5752./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐255434. 341. o. 
A cecei Megváltó gyógyszertár tulajdonosának, Káldor Vilmosnak  internálása 
miatt  a  gyógyszertár  vezetésének  átadása  Thurzó  György  gyógyszerész 
mohácsi lakosnak. 
 
5753./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐255586. 354‐369 o. 
A  szentesi  Magyar  Király  gyógyszertár  személyes  üzleti  jogosítványának 
átadása Molnár Elemérnek. 
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5754./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐255608. 380‐393 o. 
A  nagybányai  Arany  Sas  reáljogú  zsidó  tulajdonú  gyógyszertár  hatósági 
kezelésbe  vétele.  Az  eredeti  tulajdonos  dr.  Vider  Sándor  gyógyszerész  a 
nagybányai gettóban öngyilkos lett. 
 
5755./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐255609. 398‐408 o. 
A  técsői  Magyar  Korona  gyógyszertár  személyes  üzleti  jogosítványának 
átadása. 
 
5756./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐255629. 409‐412 o. 
A nagyszalontai Székely Zoltán zsidó gyógyszerész tulajdonában volt, Remény 
gyógyszertár megszüntetése iránti kérelem a helyi gyógyszerészek részéről. 
 
5757./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐255649. 413‐414 o. 
A fentihez hasonló jellegű kérelem a nyíregyházi volt zsidó tulajdonú Rákóczi 
Ferenc  gyógyszertár  ügyében  a  megyei  város  gyógyszerészeinek  elnöke 
részéről. 
 
5758./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐255667. 426‐427 o. 
Perényi Gyula az abonyi Szent István gyógyszertár kezelőjének kérelme, üzleti 
jogosítványa  megvonásának  felfüggesztése  ügyében  addig,  míg  mentesítő 
okiratát kézhez kapja. 
 
5759./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐255670. 428‐435 o. 
Akták arról, hogy az érsekújvári Szent Rókus gyógyszertár vezetője, Csontos 
Istvánné sz. Sztavenyik Klára nem tekintendő zsidónak. 
 
5760./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐255794. 450. o. 
Bács‐Bodrog  vármegye alispánjának  levele  a belügyminiszterhez arról, hogy 
mivel  a madarasi  Szász Mihály  zsidógyógyszerészt  beszállították  a  gettóba, 
ezért Szent Erzsébet nevű patikáját 1944. jún. 16‐án bezáratta. 
 
5761./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐256125. 540‐554 o. 
A  budapesti Garay  gyógyszertár megvont  személyes  üzleti  jogosítványának 
újraengedélyezése. 
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5762./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐256513. 606. o. 
Dr. Guttmann  Béla  kivételezett  zsidó  és  Bartók  László‐Szerbák  Emil  közötti 
gyógyszertári bérleti ügyének jóváhagyását kértk a belügyminisztertől. 
 
5763./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐256543. 608‐611/a. o. 
A  szabadkai  Szent  Teréz  gyógyszertár  birtokosa, Richter  János mentesítzett 
zsidó. 
 
5764./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐256646. 619‐620 o. 
A monori Szentháromság gyógyszertár átadása. 
 
5765./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐256818. 672‐677 o. 
A budapesti Zrínyi gyógyszertár személyes üzleti jogosítványának megvonása 
Kalmár  Istvántól  és  Jeszenszky  Viktor  budapesti  lakos,  gyógyszerésznek 
adományozása. 
 
5766./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐254004.(?) 702‐703 o. 
Deutsch Gábor kolozsvári gyógyszerész működési engedély iránti kérelme. 
 
5767./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐285574. 704‐738 o. 
Vértesi Béla kikeresztelkedett gyógyszerész tulajdonos újrafelvételi kérelme 
 
5768./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4234. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐287416.(?) 739‐786 o. 
Bernád Jakab izr. gyógyszerész, sepsiszentgyörgyi lakos működési endelyének 
ügye. 
 
5769./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4235. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐254733. 500‐513 o. 
A nagyváradi Kígyó zsidó tulajdonú gyógyszertár ügye. 
 
5770./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4235. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐254920. 618‐627 o. 
A budafoki Szentlélek gyógyszertár tulajdonosainak ügye. 
 
5771./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
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4235. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐254921. 628. o. 
Nyilatkozat  arról,  hogy  a  budafoki  Kígyó  gyógyszertár  zsidó  tulajdonnak 
minősül. 
 
5772./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4235. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐254923. 630‐631 o.  
Radó Miklós  okl.  gyógyszerész,  a  békéscsabai  Rákóczi  Ferenc  személyijogú 
gyógyszertár engedélyesének bejelentése arról, hogy zsidó. 
 
5773./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4235. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐254924. 632‐634 o. 
Dr. Geiringer János bajai gyógyszerész kivételezési ügye. 
 
5774./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4235. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐254932. 638‐640 o. 
Özv.  Bakos  Ferencné  sz.  Lagus  Emma,  a  dunavecsei  Megváltó  nevű 
személyijogú gyógyszertár haszonélvezőjének bejelentése arról, hogy zsidó. 
 
5775./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4235. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐254934. 642‐646 o.  
Özv.  Bródy  Ernőné  volt  hadiözvegy,  a  döbröközi  Őrangyal  gyógyszertár 
haszonélvezője kéri, hogy a kivételezettség reá történő kiterjesztését. 
 
5776./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4235. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐254948. 650‐672 o. 
A  gyöngyösi  Megváltó  nevű  reáljogú  zsidó  tulajdonú  gyógyszertár 
vezetésének ügye. 
 
5777./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4235. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐254950. 673‐676 o. 
A  gyulai  Szentháromsághoz  nevű  gyógyszertár  fele  részének  tulajdonosai, 
özv.  Dickné  Dr.  Szelényi  (Straussmann)  Anna  és  dr.  Szelényi  Elvira  zsidó 
orvosnők. 
 
5778./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4235. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐254961. 692. o. 
Özv.  Müller  Mórné  bejelentése  szerint  zsidó  és  a  hódmezővásárhelyi 
Aranycsillag gyógyszertár haszonélvezője. 
 
5779./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4235. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐254988. 738‐763 o. 
A kassai Isten Szeme nevű gyógyszertár hatósági kezelésbe vétele. 
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5780./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4235. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐255000. 789‐795 o. 
Hatósági vezető kirendelése a margittai Aranyszarvas gyógyszertárba, mert a 
haszonélvező özv. Glück Ferencnét gettóba szállították. 
 
5781./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4235. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐255009. 796‐819 o. 
A miskolci Magyar Korona gyógyszertár hatósági kezelésbe vétele. 
 
5782./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4235. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐255045. 820‐839 o. 
A nagykanizsai Fekete Sas 1/3 részben zsidó tulajdonú gyógyszertár ügye. 
 
5783./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4235. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944‐255062. 840‐850 o. 
A mentesített Folkmann Herman gyógyszerész, rakamazi lakos ügye. 
 
5784./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4236. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944 + év nélkül‐254203.  71‐122 o. 
A besztercei dr. Sutu‐féle gyógyszertár ügye. 
 
5785./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4236. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944 + év nélkül‐254226. 164. o. 
Féllner  Frida  izr.  okl.  gyógyszerész  kérelme  Jaross  belügyminiszterhez, 
gyógyszertári berendezései és felszerelései újbóli felértékelése végett. 
 
5786./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4236.  csomó  K  150‐XIII.  kútfő‐6.  tétel‐1944  +  év  nélkül‐286596.  (254112.) 
221‐282 o. 
Jakubovics  Emánuel  izr.  ungvári  lakos  kérelme  gyógyszerészi 
tevékenységének engedélyezése miatt. 
 
5787./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4236. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944 + év nélkül‐255225. 359‐392 o. 
A szatmárnémeti Karítas gyógyszertár  tulajdonosa elleni  feljelentés, az üzlet 
átadásának körülményei miatt. 
 
5788./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4236. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944 + év nélkül‐255655. 429‐433 o. 
Rimay István balatonalmádii gyógyszerész levele Endre Lászlóhoz a 780/1942. 
BM rendelet módosítása érdekében. 
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5789./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4236. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944 + év nélkül‐255937. 455. o. 
A  hatósági  kezelésben  levő,  zsidó  tulajdonban  volt  gyógyszertárak 
bevételének elszámolásáról. 
 
5790./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4236. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944 + év nélkül‐256520. 462‐465 o.  
Klein Sándor volt bodzásújlaki gyógyszertár tulajdonos panasza. 
 
5791./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4236. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944 + év nélkül‐sz. n. 564‐576 o. 
Rácz Illés gyógyszerész ügye. 
 
5792./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4236. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944 + év nélkül‐sz. n. 587. o.  
Tisztifőorvosi vélemény Kain Eszter, Mező Ernőné  izr. nagyváradi  lakos, okl. 
gyógyszerésznő, a helyi Arany sas gyógyszertár tulajdonosáról. 
 
5793./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4236. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944 + év nélkül‐sz. n. 651. o. 
Jegyzőkönyv a nagykanizsai Mária gyógyszertár átadás‐átvételekor. 
 
5794./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4236. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944 + év nélkül‐sz. n. 675‐683 o. 
Knöpfler Zsigmond gyógyszerész, mentesített zsidó ügye. 
 
5795./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4236. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944 + év nélkül‐sz. n. 710. o. 
Feljegyzés Rózenberg Béla volóci  zsidó gyógyszerészről, aki a gyüjtőtáborba 
szállított  feleségével  és  lányával  együtt  szeretne  lenni.  Az  irat  dátuma: 
Ungvár, 1944. ápr. 21. 
 
5796./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4236. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944 + év nélkül‐sz. n. 778. o. 
Kotitsánszky  Ottó,  az  Aranykalász  gyógyszertár  tulajdonosának  levele  dr. 
Siegler  János  BM  osztálytanácsosnak  az  1540/1944.  M.  E.  rendelet 
végrehajtásának következetlenségeiről.  
 
5797./  Általános  egészségügy.  Gyógyszerészek  működése  és  gyógyszertári 
ügyek. 
4236. csomó K 150‐XIII. kútfő‐6. tétel‐1944 + év nélkül‐sz. n. 793. o. 
Özv.  Vámszer  Gyuláné  gyógyszertártulajdonos,  fényeslitkei  lakos, 
gyógyszertára vezetésére munkaszolgálatos gyógyszerész kirendelését kéri. 
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5798./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4237. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1941‐ sz. n. 20. o. 
Kérelem a salamási Frank Ernő gyógyszerész tulajdonában  levő gyógyszertár 
átruházásának ügyében, Pandula Ernő gyógyszerész  részére. Az  irat dátuma 
1942. jan. 31. 
 
5799./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4237. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1942‐283577. 112‐123 o. 
A  kassai  „Megváltó”  elnevezésű  gyógyszertár  üzleti  jogosítványának 
átruházása, mert az eredeti tulajdonosa, Török Endre zsidó. 
 
5800./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4237. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1942‐283604. 124‐123 o. 
A  budapesti  „Ferenc  József”  elnevezésű,  Székely  Imre  izr.  gyógyszerész 
birtokában lévő gyógyszertár átruházása, Horti Rudolf gyógyszerész részére. 
 
5801./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4237. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1942‐283609. 133‐134 o. 
Dr. Pikler Endre ügyvéd kérelmében,  testvére Pikler György  izr. a budapesti 
„Szent Péter” gyógyszertár tulajdonosa – éppen harctéri munkaszolgálatos – 
távolléte miatt a meghatározott határidőre a gyógyszertár értékesítését nem 
tudja eévégezni, ezért a határidő meghosszabbítását kérte. 
 
5802./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4237. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1942‐290806. 243‐244 o.  
Dr. Einczig  Izidor okl. ügyvéd  ilovai  lakos panasza a Bereg vármegyei alispán 
értesítése  miatt,  amelyet  fia  Einczig  Miklós  gyógyszerész,  munkácsi  lakos 
ellen hozott. 
 
5803./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐282412. 30‐31 o. 
A szabadkai Szent Antal gyógyszertár hatósági kezelésbe vétele. 
 
5804./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐282234. 53‐55 o. 
Blau Jenő izr. zalaegerszegi lakos okl. gyógyszerész újrafelvételi kérelme. 
 
5805./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐282523. 59‐83 o. 
Brüll  Zoltán  izr.  a  felsővisói  Sas  gyógyszertár  tulajdonosa  jogosítványa 
megvonásának hatálytalanítása. 
 
5806./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
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4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐282575. 112‐124 o.  
Schul  Henrik  nagybáródi  gyógyszerész,  gyógyszertári  jogosítványának 
visszavonása. 
 
5807./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐282727. 128‐150 o. 
A  kövesligeti  Fortuna  gyógyszertár,  személyes  üzleti  jogosítványának 
megvonása. 
 
5808./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐282921. 210‐262 o. 
Jónap  Aladár  izr.  a  debreceni  Tisza  személyijogú  gyógyszertár  tulajdonosa, 
gyógyszertári jogosítványának átruházása. 
 
5809./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐283609. 400‐409 o. 
A  budapesti  Szent  Péter  személyijogú  gyógyszertár  üzleti  jogosítványának 
megvonása. 
 
5810./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐283611. 410‐419 o. 
A  budapesti  Szent  Flórián  gyógyszertár  személyes  üzleti  jogosítványának 
átruházása. 
 
5811./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐284037. 460‐461 o. 
A  técsői  Magyar  Korona  gyógyszertár  személyes  üzleti  jogosítványának 
megvonásával  kapcsolatos  feelértékelésre  való  felhívás  és  a  válasz  Balasa 
István gyógyszertár tulajdonostól. 
 
5812./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐284038. 462‐471 o. 
Az alsóneresznicei Megváltó személyijogú gyógyszertár üzleti jogosítványának 
megvonása, Bálint Béla gyógyszerésztől. 
 
5813./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐284044.(?) 472. o. 
A  vámospércsi  Aranykerszt  gyógyszertár  üzleti  jogosítványának  átruházása, 
Breuer Miklóstól Juhász Istvánnak. 
 
5814./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐284060. 479. o. 
A  budapesti Uránia  gyógyszertár  üzleti  jogosítványának megvonása Gruber 
Árpád izr. gyógyszerésztől. 
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5815./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐284067. 481‐494 o. 
A  cecei Megváltó  gyógyszertár  üzleti  jogosítványának megvonása  ügyében 
Káldor Vilmos kedvezményezett zsidó gyógyszerész fellebbezése. 
 
5816./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐284068. 495‐507 o.  
A kassai Szent Háromság gyógyszertár megvételének ügye, Kaufmann Zoltán 
gyógyszertárt eladni kényszerülő és Móga Endre vevő között. 
 

REEL 21 
 
5817./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐284075. 508‐526 o. 
Lukács Vilmosné nagykanizsai lakos kérelme, munkaszolgálatos férje az orosz 
hadszintéren  történt  elhunyta  következtében  a  tulajdonukban  levő,  helyi 
Mária elnevezésű gyógyszertár üzleti jogosítványának visszaadása ügyében. 
 
5818./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐284097. 527‐533 o. 
A  paksi  Őrangyal  gyógyszertár  üzleti  jogosítványának  megvonása  Varga 
(Weinberger) László izr. gyógyszerésztől. 
 
5819./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐284475. 542‐558 o. 
Lőwenstein József izr. nagyváradi okl. gyógyszerész újrafelvételi kérelme. 
 
5820./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐284489. 559‐561 o. 
Halmos  Lipót  naszvadi  lakos  kérelme  gyógyszertári  jogosítványa 
vissszavonásának elhalasztása iránt. 
 
5821./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4238. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1943‐286673. 867‐870 o. 
A munkácsi Minerva  személyijogú gyógyszertár  jogosítványának megvonása 
Einczig Miklós gyógyszerésztől – lásd előbb. 
 
5822./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐254115. 12‐21 o. 
Brüll  Zoltán  felsővisói  gyógyszerész  kérelme  az  1939.  IV.  tc.  értelmében 
megvont gyógyszertárának még 23 hónapig való meghagyása ügyében – lásd 
előbb is. 
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5823./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐255415. 229‐242 o. 
Lippe  Imre  a  rákosszentmihályi  Szent  Margit  elnevezésű  gyógyszertár 
jogosítványát, mentesítő okirata alapján visszakéri. 
 
5824./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐255495. 294‐302 o. 
Kandell György gyógyszerész zsidónak  tekintendő, evvel kapcsolatos a Turul 
nagyhalász gyógyszertár bérleti ügye. 
 
5825./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐255559. 304‐305 o. 
A  gyalui  Kogyó  gyógyszertárhoz  hatósági  kezelő  kirendelése,  mert  a 
gyógyszertár  haszonélvező  felelős  vezetőjét,  özv.  Czukor  Józsefné  sz.  Ihász 
Ilonát kényszerlakhelyre költöztették. 
 
5826./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐255578. 318‐356 o. 
A  mezőkovácsházai  Megváltó  gyógyszertár  személyes  üzleti  jogosítványát 
Gábor Jenőtól megvonták és fejes Lajosnak adományozták. 
 
5827./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐255632. 359. o. 
A  vámospércsi Arany Kereszt  gyógyszertár Breuer Miklósról  Juhász  Istvánra 
való átruházása. 
 
5828./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐284071. 363‐373 o. 
A jászladányi Kígyó gyógyszertár személyes üzleti jogosítványának megvonása 
Klein Jenőtől. 
 
5829./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐284072. 374‐384 o. 
A  Szeretet‐hez  cimzett  battonyai  személyijogú  gyógyszertár  üzleti 
jogosítványának megvonása Kramer Ferenc gyógyszerésztől. 
 
5830./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐255881. 501‐534 o. 
A zombai  Isteni Gondviselés személyi  jogú gyógyszertár átadása Földes Jenő 
gyógyszerésztől Rázsó Szabolcs gyógyszerésznek. 
 
5831./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐255851. 535‐555 o. 
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Özv.  Róna  Pálné  sz.  Gunst  Irén  –  aki mentesítését még  nem  igazolta  –  a 
sajószentpéteri gyógyszertárának ügye. 
 
5832./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐255883. 556‐557 o. 
A zilahi Mérleg reáljogú zsidó tulajdonban levő gyógyszertár bérleti ügye. 
 
5833./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐255934. 556‐557 o. 
A mezőkovácsházai Megváltó gyógyszertár átvételének ügye – lásd fentebb. 
 
5834./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256131. 645. o. 
Halász Imre gyógyszerész, az Isteni Gondviselés sárrétudvari gyógyszertár volt 
zsidó birtokosa, 1944. júl. havi tiszta jövedelmének elszámolása. 
 
5835./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256069. 648‐656 o. 
A  végfarkasdi  Megváltó  gyógyszertár  haszonélvezeti  jogát  megvonták 
Weiszhaus  Sándornétól  és  a  gyógyszertár  személyi  jogú  jogosítványát  dr. 
Ensel Réső Zoltán okl. gyógyszerésznek adták át. 
 
5836./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256175. 657‐669 o. 
A  kispesti  Szt.  László  gyógyszertár  haszonélvezeti  jogának megvonása  özv. 
Beretvás Tamásnétől és Kiss Ferenc gyógyszerész, kötegyáni  lakosnak adták 
át. 
 
5837./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐265201. 672‐673 o. 
A  zentai  Isteni  Gondviselés  személyi  jogú  üzleti  jogosítványát  Glückstein 
Mórtól megvonták és Paál István szegedi lakos, gyógyszerésznek adták át. 
 
5838./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256225. 689‐695 o. 
A  budapesti  Corvin  gyógyszertár  haszonélvezeti  jogának  megvonása  özv. 
fenyves Zoltánnétól és Vizy József budapesti lakos, gyógyszerésznek adták át. 
 
5839./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256229. 696‐700 o. 
A bátyai Szt. László gyógyszertár ügye. 
 
5840./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
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4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256254. 706‐717 o. 
A  kassai  Páduai  Szent  Antal  gyógyszertár  személyes  üzleti  jogosítványának 
megvonása  Garai  Jenőtől  és  vitéz  Szereday  Pál  gyógyszerésznek 
adományozták. 
 
5841./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256260. 718‐735 o. 
A  csöglei  Gondviselés  gyógyszertár  személyes  üzleti  jogosítványának 
megvonása Bretter Dávidtól és Tölgyesi Antal budapesti gyógyszerésznek való 
átadása. 
 
5842./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256291. 747‐758 o. 
Az újpesti Oroszlán gyógyszertár személyes üzleti jogosítványának megvonása 
Balló  Gusztávtól  és  dr.  Bártfay  Miklós  budapesti  gyógyszerésznek 
adományozása. 
 
5843./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256377. 764‐772 o. 
A  budapesti  Andrássy  gyógyszertár  személyes  üzleti  jogosítványának 
megvonása Wittman  Elemértől  és  Bévárdy  Gyula  szalkszentmártoni  lakos, 
gyógyszerésznek adományozása. 
 
5844./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256419. 777‐794 o. 
A  nagydorogi  István  Király  gyógyszertár  személyes  üzleti  jogosítványának 
megvonása  Szendrovits  Vilmostól  és  Szarka  József  püspöknádasi  lakos 
gyógyszerésznek adományozása. 
 
5845./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256423. 795‐805 o. 
Az  uszódi  Megváltó  gyógyszertár  személyi  jogú  üzleti  jogosítványának 
megvonása Hahn Dezsőtől és Kondor Sándor  lepsényi  lakos gyógyszerésznek 
adományozása. 
 
5846./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256798. 824‐834 o. 
Az aknaszlatinai Szent István gyógyszertár haszonélvezeti jogának megvonása 
özv.  Steuer  (Szeuer)  Jenőnétől  és  a  gyógyszertár  személyi  jogú 
jogosítványának  Sóbányai  Gyula  nagyidai  lakos,  gyógyszerésznek  való 
átadása. 
 
5847./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256442. 835‐847 o. 
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A  rákosszentmihályi  Szent  Margit  gyógyszertár  személyi  jogú  üzleti 
jogosítványának  megvonása  Lippe  Imrétől  és  Vaszocsik  Endre  ökörmezői 
lakos, gyógyszerésznek történő átadása – lásd fentebb. 
 
5848./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256474. 850‐861 o. 
A  surányi  Őrangyal  gyógyszertár  személyi  jogú  üzleti  jogosítványának 
megvonása Haas Józseftől és Haulik Béla gyógyszersésznek adományozása. 
 
5849./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256506. 875‐888 o. 
A  királyhelmeci Megváltó gyógyszertár  személyi  jogú üzleti  jogosítványának 
megvonása Strausz Dezsőtől és Papp Károly gyógyszerésznek való átadása. 
 
5850./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4239. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256570. 889‐890 o. 
A  kispesti  Remény  gyógyszertár  haszonélvezeti  jogának  megvonása  özv. 
Barabás  Kálmánnétól  és  Király  Pál  György  pestszenterzsébeti  lakos 
gyógyszerésznek adományozása. 
 
5851./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256598. 11‐29 o. 
A döbröközi Őrangyal gyógyszertár haszonélvezeti jágát özv. Bródi Ernőnétől 
megvonták és Strnád Ede pécsi lakos gyógyszerésznek adták át. 
 
5852./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256634. 30. o. 
A budapesti Üllői út 87. szám alatti Stefánia, volt zsidó tulajdonú gyógyszertár 
újraengedélyezése után járó közigazgatási kiadványi illeték lerovása. 
 
5853./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐265635. 31‐37 o. 
A  budapesti  XIV.  Aréna  út  29.  szám  alatti  Aréna,  volt  zsidó  tulajdonú 
gyógyszertár  újraengedélyezése  után  járó  közigazgatási  kiadványi  illeték 
lerovása. 
 
5854./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256701. 45‐51 o. 
Az  apostagi  Kossuth  Lajos  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti 
jogosítványának újra engedélyezése. 
 
5855./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256786. 86‐94 o. 
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A  máramarosszigeti  Mátyás  Király  gyógyszertár  átadása  Szaitz  Jenő 
gyógyszerésznek. 
 
5856./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256773. 95‐102 o.  
A  tápiószecsői  Szent  Miklós  gyógyszertár  haszonélvezeti  jogát  megvonták 
özv.  Bilustsák  Jánosnétól  és  a  gyógyszertár  személyes  üzleti  jogosítványát 
Korpos Lajos gyógyszerésznek adták át. 
 
5857./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256780. 103‐114 o. 
A budapesti Városmajor gyógyszertár átadása. 
 
5858./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256821. 118‐126 o. 
A budapesti V. Váci u. 70. szám alattti Szent Lajos gyógyszertár átadása. 
 
5859./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256812. 127‐132 o. 
A békéscsabai II. Rákóczi Ferenc gyógyszertár átadása. 
 
5860./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256820. 134‐144 o. 
A  budapesti  Fehér  Kereszt  gyógyszertár  haszonélvezeti  jogának megvonása 
özv.  Németh  Árminnétól  és  a  gyógyszertár  személyes  üzleti  jogosítványát 
Kovács Lászlónak adták át. 
 
5861./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256811. 145‐152 o. 
A balmazújvárosi Őrangyal gyógyszertár átadása. 
 
5862./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256819. 153‐162 o. 
A  budapesti  Pallas  Athene  gyógyszertár  üzleti  jogát  megvonták  Kende 
Ervintől és Pásztor László gyógyszerésznek adták át. 
 
5863./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256831. 163‐172 o. 
A budapesti Szent  Imre gyógyszertár üzleti  jogát megvonták Szegő  Istvántól 
és vitéz Andriska Ödön gyógyszerésznek adták át. 
 
5864./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256831. 173‐180 o. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org



 

 

689

689

A budapesti Klauzál gyógyszertár átadása. 
 
5865./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐265912. 588‐592 o. 
A  munkácsi  Zrínyi  Ilona  gyógyszertár  személyes  üzleti  jogosítványát 
megvonták Keleti Edétől és Achátz János oroszvégi gyógyszerésznek adták át. 
 
5866./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256817. 593‐601 o. 
A budapesti Stefánia gyógyszertár személyes üzleti  jogosítványát megvonták 
Neményi Nándortól éa Kisbán Béni gyógyszerésznek adták át. 
 
5867./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256849. 602‐607 o. 
A  budapesti  Duna  gyógyszertár  személyes  üzleti  jogosítványát  megvonták 
Kassai Arturtól és Holesch Zoltán gyógyszerésznek adták át. 
 
5868./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256821. 608‐609 o. 
A  budapesti  Szent  Lajos  gyógyszertár  haszonélvezeti  jogát megvonták  özv. 
Héderváry Hugónétól  és  Kenderessy  Lajos  gyógyszerésznek  adták  át  –  lásd 
még az 5858./ pontnál. 
 
5869./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256851. 610‐615 o.  
A  budapesti  Fasor  gyógyszertár  személyes  üzleti  jogosítványát megvonták 
Hajdu Józseftől és Sármási Gyula gyógyszerésznek adták át. 
 
5870./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256844. 616‐621 o. 
A  budapesti  Apolló  gyógyszertár  személyes  üzleti  jogosítványát megvonták 
Grünwald Gyulától és Jenőffy Miklós gyógyszerésznek adták át. 
 
5871./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256837. 622‐629 o. 
A  budapesti  Segítő  Mária  gyógyszertár  személyes  üzleti  jogosítványát 
megvonták Fenyves Miksától és Dénes Lajos gyógyszerésznek adták át. 
 
5872./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256853. 630‐633 o. 
A budapesri Hungária gyógyszertár személyes üzleti jogosítványát megvonták 
Dr. Kasztriner Pétertől éa Hadady Ferenc gyógyszerésznek adták át. 
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5873./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256862. 634‐641 o. 
A  csepeli  Angyal  gyógyszertár  haszonélvezeti  jogát  megvonták  özv.  Hercz 
Gábornétól és Kiss László gyógyszerésznek adták át. 
 
5874./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256927. 642‐647 o.  
A nagykanizsai Mária gyógyszertár személyes üzleti jogosítványát megvonták 
Lukács Vilmostól és vitéz Ferenc István gyógyszerésznek adták át. 
 
5875./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256856. 648‐649 o. 
A  bajai  Kerszt  gyógyszertér  személyes  üzleti  jogosítványát  megvonták  dr. 
Geiringer Jánostól és Szélinger Jenő gyógyszerésznek adták át. 
 
5876./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256913. 650‐651 o. 
A  miskolci  Szent  Erzsébet  gyógyszertár  személyes  üzleti  jogosítványát 
megvonták Wehly Istvántól és Imre Sándor gyógyszerésznek adták át. 
 
5877./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4240. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐255468. 774‐775 o. 
A  Bihar‐Nagyváradi  Gyógyszerész  Kerület  elnökének  levele  a 
belügyminiszterhez  arról,  hogy  a  városban  működött  9  zsidó  tulajdonú 
patikából 4‐et szüntessenek meg. 
 
5878./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐265836. 1‐7 o. 
A  budapesti  gróf  Apponyi  Albert  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti 
jogosítványának újraengedélyezése. 
 
5879./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256842. 8‐20 o.  
A  budapesti  Vilmos  Császár  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti 
jogosítványának újraengedélyezése. 
 
5880./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256843. 21‐31 o. 
A  budapesti  Vörösmarty  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti 
jogosítványának újraengedélyezése. 
 
5881./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256846. 32‐40 o. 
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A  budapesti  Diana  gyógyszertár megvont  személyes  üzleti  jogosítványának 
újraengedélyezése. 
 
5882./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256861. 50‐59 o. 
A  zombori  Arany  Kereszt  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti 
jogosítványának újraengedélyezése. 
 
5883./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256863. 62. o. 
A  csapi  Isteni  Gondviselés  volt  zsidó  gyógyszertár  újraengedélyezése  után 
járó közigazgatási kiadvány illetékének lerovása. 
 
5884./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256867. 64‐71 o. 
A  dolhai  Remény  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti  jogosítványának 
újraengedélyezése. 
 
5885./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256873. 74‐83 o. 
Az  egri  Őrangyal  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti  jogosítványának 
újraengedélyezése. 
 
5886./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256886. 84‐99 o. 
A  jánosházai  Megváltó  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti 
jogosítványának újraengedélyezése. 
 
5887./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256893. 100‐123 o. 
A  kassai Megváltó  gyógyszertár megvont  személyes  üzleti  jogosítványának 
újraengedélyezése. 
 
5888./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256906. 124‐130 o. 
A mátészalkai Csillag gyógyszertár megvont személyes üzleti jogosítványának 
újraengedélyezése. 
 
5889./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256948. 141‐149 o. 
A  szobi  Megváltó  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti  jogosítványának 
újraengedélyezése. 
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5890./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256963. 150‐165 o. 
A  tarcali  Nádor  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti  jogosítványának 
újraengedélyezése. 
 
5891./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256965. 166‐185 o. 
A  taktaharkányi  Magyar  Korona  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti 
jogosítványának újraengedélyezése. 
 
5892./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256978. 186‐198 o. 
A  városlődi  Szent  Antal  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti 
jogosítványának újraengedélyezése. 
 
5893./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256967. 199‐208 o. 
A  tarpai  Arany  Oroszlán  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti 
jogosítványának újraengedélyezése. 
 
5894./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256983. 209‐216 o. 
A  budapesti  Szent  Miklós  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti 
jogosítványának újraengedélyezése. 
 
5895./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐257267. 354‐366 o. 
Az  újpesti  Magyar  Korona  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti 
jogosítványának újraengedélyezése. 
 
5896./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256310. 369‐389 o. 
A miskolci Őrangyal gyógyszertár megvont személyes üzleti  jogosítványának 
újraengedélyezése. 
 
5897./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐257340. 400‐425 o. 
A  budapesti  Fehér  Sas  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti 
jogosítványának újraengedélyezése. 
 
5898./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐257381. 426‐430 o. 
A nagykanizsai Páduai Szent Antal gyógyszertár megnyítása. 
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5899./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐256761. 456‐469 o. 
A  vámosmikolai  Magyar  Korona  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti 
jogosítványának újraengedélyezése. 
 
5900./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐257358. 478‐491 o. 
A  kassai  Szentháromság  gyógyszertár  megvont  személyes  üzleti 
jogosítványának újraengedélyezése. 
 
5901./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐265548. (257362.) 497‐515 o. 
A  szombathelyi  Szent  István  gyógyszertér  személyes  üzleti  jogosítványának 
megvonása  Friedrich  Ödöntől  és  Brandtner  Antal  gyógyszerésznek  való 
átadása. 
 
5902./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐257375. 516‐549 o. 
A budafoki Oroszlán gyógyszertár megvont személyes üzleti  jogosítványának 
újraengedélyezése. 
 
5903./  Általános  egészségügy.  Gyógyszertári  jogosítványi  ügyek.  Új 
gyógyszertárak engedélyezése. 
4241. csomó K 150‐XIII. kútfő‐7. tétel‐1944‐257383. 581‐612 o. 
A  kaposvári  Kígyó  gyógyszertár megvont  személyes  üzleti  jogosítványának 
újraengedélyezése és leltára. 
 
5904./  Egészségügyi  igazgatás.  Munkaszolgálatos  orvosok  illetményeinek 
beszüntetése, utiszámlák. 
4250. csomó K 150‐XIV. kútfő‐5. tétel‐1944‐270502. 16‐20 o. 
Zemplén  vármegye  alispánjának  véghatározata  hatósági  orvosi  szolgálat 
ellátásáról, mivel dr. Liener Zoltán  tállyai, dr. Blasberger Vilmos mádi és dr. 
Sommer  László  legyesbényei  munkaszolgálatos  hatósági  orvosokat,  1944. 
máj.  31‐én  a  csendőrség  a  sátoraljaújhelyi  gettóba  és  onnan  ismeretlen 
helyre tovább szállította. 
 
5905./  Egészségügyi  igazgatás.  Munkaszolgálatos  orvosok  illetményeinek 
beszüntetése, utiszámlák. 
4250. csomó K 150‐XIV. kútfő‐5. tétel‐1944‐271678. 30‐50 o. 
Dr.  Székely  István  zsidó  honvéd  munkaszolgálatos  orvos  illetményeinek 
kiutalása. 
 
5906./  Egészségügyi  igazgatás.  Munkaszolgálatos  orvosok  illetményeinek 
beszüntetése, utiszámlák. 
4250. csomó K 150‐XIV. kútfő‐5. tétel‐1944‐262435. 52‐57 o. 
Dr. Kallós Ernő zsidó kikunhalasi lakos orvos honvédelmi munkára kötelezése, 
körorvosi tendők ellátására. 
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5907./  Egészségügyi  igazgatás.  Munkaszolgálatos  orvosok  illetményeinek 
beszüntetése, utiszámlák. 
4250. csomó K 150‐XIV. kútfő‐5. tétel‐1944‐262483. 58‐64 o. 
Dr. Weisz Herman zsidó parajdi lakos orvos honvédelmi munkára kötelezése, 
körorvosi tendők ellátására. 
 
5908./  Egészségügyi  igazgatás.  Munkaszolgálatos  orvosok  illetményeinek 
beszüntetése, utiszámlák. 
4250. csomó K 150‐XIV. kútfő‐5. tétel‐1944‐262486. 65‐70 o. 
Dr.  Korányi  Dávid  zsidó  budapesti  lakos,  orvos  honvédelmi  munkára 
kötelezése, körorvosi tendők ellátására. 
 
5909./  Egészségügyi  igazgatás.  Munkaszolgálatos  orvosok  illetményeinek 
beszüntetése, utiszámlák. 
4250. csomó K 150‐XIV. kútfő‐5. tétel‐1944‐262490. 71‐89 o. 
Dr.  Szinnyai  Miklós  zsidó  pestszenterzsébeti  lakos,  orvos  honvédelmi 
munkára kötelezése, körorvosi tendők ellátására. 
 
5910./  Egészségügyi  igazgatás.  Munkaszolgálatos  orvosok  illetményeinek 
beszüntetése, utiszámlák. 
4250. csomó K 150‐XIV. kútfő‐5. tétel‐1944‐262501. 90‐98 o. 
Dr. Goldner Lajos zsidó kassai  lakos, orvos honvédelmi munkára kötelezése, 
körorvosi tendők ellátására. 
 
5911./  Egészségügyi  igazgatás.  Munkaszolgálatos  orvosok  illetményeinek 
beszüntetése, utiszámlák. 
4250. csomó K 150‐XIV. kútfő‐5. tétel‐1944‐262606. 99‐104 o. 
Dr. Meller  Frigyes  zsidó  győri  lakos orvos honvédelmi munkára  kötelezése, 
körorvosi tendők ellátására. 
 
5912./  Egészségügyi  igazgatás.  Munkaszolgálatos  orvosok  illetményeinek 
beszüntetése, utiszámlák. 
4250. csomó K 150‐XIV. kútfő‐5. tétel‐1944‐263441. 106‐112 o. 
Dr.  Vermes  Aladár  zsidó  újvidéki  lakos,  orvos  honvédelmi  munkára 
kötelezése, körorvosi tendők ellátására. 
 
5913./  Betegállátás.  Zsidó  gyógyintézetek,  zsidó  személyzetének,  valamint 
tulajdonosainak a gyógyintézetból való kitiltása. 
4275. csomó K 150‐XVI. kútfő‐5. tétel‐1944‐3211.(?) 1‐15 o. 
Zsidó vagyonok bejelentési kötelezettségéről – a m. kir. vallás‐ és közoktatási 
miniszter előterjesztése a Minisztertanácshoz. 
 
5914./  Betegállátás.  Zsidó  gyógyintézetek,  zsidó  személyzetének,  valamint 
tulajdonosainak a gyógyintézetból való kitiltása. 
4275. csomó K 150‐XVI. kútfő‐5. tétel‐1944‐308224. 1‐51 o. 
Zsidó  szanatóriumok  és  zsidó  externisták.  A  zsidók  tulajdonában  levő 
gyógyászati  eszközök  és  berendezések  igénybevételéről,  listák  nevek  és 
tárgyak feltüntetésével. 
 
5915./  Betegállátás.  Zsidó  gyógyintézetek,  zsidó  személyzetének,  valamint 
tulajdonosainak a gyógyintézetból való kitiltása. 
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4275. csomó K 150‐XVI. kútfő‐5. tétel‐1944‐4546.(?) 52‐59 o. 
Jegyzőkönyv  dr.  Moskovits  Ervin  volt  sárospataki  zsidó  orvos  rendelője 
berendezési tárgyairól és zár alá vételéről. Az irat dátuma 1944. aug. 4. 
 
5916./  Betegellátás.  Kimutatások  a  budapesti  kórházakban  és  klinikákon 
ápolt zsidó betegekről. 
4275. csomó K 150‐XVI. kútfő‐5/a. tétel‐1944. 923‐959 o. 
A  kimutatásokat  a  székesfővárosi  Közkórházak  Központi  Igazgatósága 
telefonon kérte a jelentést intézményeitől. A jelentést adott kórházak listája: 
Bp. Poliklinikai Egyesület gr. Apponyi Albert közkórháza, Bp. VII. Szövetség u. 
14‐15. Az irat dátuma 1944. nov. 10. 
Szent Rókus kórház, 1944. nov. 9. 
Alföldi utcai szülőkórház, 1944. nov. 10. 
Kun utcai fiók közkórház, 1944. nov. 10. 
Új Szent János kórház, klb. osztályain készült jelentések is ‐ 1944. nov. 10. 
Szent László kórház, 1944. nov. 9. 
Szent István kórház, 1944. nov. 9. 
M. kir. Állami Szemkórház, 1944. nov. 9. 
Bábaképző Intézet, 1944. nov. 10. 
Fehérkereszt Gyermekkórház, 1944. nov. 10. 
Irgalmasrend Közkórháza, 1944. nov. 10. 
Assisi Szent Ferenc Kórház, 1944. nov. 10. 
Tündérhegyi Szanatórium, 1944. nov. 10. 
„City” Szanatórium, Bp. VI. Szobi u. 3. – 1944. nov. 10. 
Fasor Szanatórium, Bp. VII. Vilma királynő út 9. – 1944. nov. 9. 
Körönd Szanatórium, Bp. VI. Benczur u. 4. 
Mártonhegyi Szanatórium, Bp. XII. Tamás u. 50. – 1944. nov. 11. 
Otthon Magánszanatórium, Bp. XIV. gizella u. 36. – 1944. nov. 11. 
Dr. Pajor Szanatórium, Bp. VII. Vas u. 17. – 1944. nov. 10. 
Stefania úti Belgyógyászati Intézet, 1944. nov. 9. 
Szövetkezetk Erzsébet Kórháza, Bp. IX. Knézish u. 14. – 1944. nov. 10. 
 
5917./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1944‐327246. 1‐5 o. 
Dr. Göbl Zoltán szatmárnémeti lakos, orvos bejelentéséi lapjának kitöltése. 
 
5918./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1944‐328236. 31‐41 o. 
Cegléden  dr.  Radó  györgy  zsidó  orvos  hatósági  légo  szolgálatra  való 
igénybevétele. 
 
5919./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1944‐328930. 44‐ 45 o. 
Közérdekű munkaszolgálatra való behívás, 1944. ápr. 1‐re – a 328.930/1944. 
XVI. OM. BM körlevelet 1944. márc. 24‐én adták ki. 
 
5920./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1944‐330845. 107‐109 o. 
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Munkaszolgálatra való behívás: a belügyminiszter kisegítő munkaszolgálatra 
kötelezetttekről  szóló  363.050/1944.  körrendelete  és  melléklete.  Az  irat 
dátuma 1944. máj. 8. 
 
5921./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1944‐332228. 157‐159 o. 
Dr. Kovács Pál izr. főorvos bejelentése arról, hogy 75 %‐os hadirokkant. 
 
5922./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1944‐330156. 168‐170 o. 
A  3029/1944.  eln.  BM  számú  kiadmányhoz  mellékletként  kiadott, 
50500/1944. KKM. számú rendelet, amely a zsidó üzletek tovább folytatandó 
tevékenységével kapcsolatos. 
 
5923./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1944‐332782. 2289‐232 o. 
Dr. Szerb Zsigmond, m. kir. egészségügyi  főtanácsos, budapesti  lakos orvosi 
címtábláján a sárga csillag eltüntetése alóli felmentését kérte. 
 
5924./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1944‐333121. 341‐353 o. 
Az  orvoskérdés  rendezése  ügyében  a  honvédelmi‐  és  a  belügyminiszter 
levélváltása. 1944‐aug. 12‐szept. 13. 
 
5925./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1944‐333439. 367‐398 o. 
Orvosokról, gyógyszerészekről és egészségügyi segédszemélyzetről számszerű 
adatok  bejelentése.  A  városok  hatóságai  által  készített  kimutatásokban  a 
következő  adatokról  adtak  számot:  az  alkalmazó  hatóság  megnevezése 
(kórház, eü. intézmény stb.), állandó jellegű létszáma a következő bontásban 
fogalmazói kar, kezelési szak, altiszt, ezen belül a férfiak és a nők megoszlás, a 
fogalmazási,  kezelési  és  altiszti  csoportoknál  katona  volt/nem  volt, 
meghagyott vagy mentesített volt‐e az illető a fentebb említett csoportosítás 
szerint  és  hány  férfi  munkaerő  pótoéható  női  munkaerővel,  továbbá    a 
megjegyzés rovata. 
 
5926./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1944‐333499. 405‐441 o. 
Ua. mint előbb. 
 
5927./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1944‐333908. 533‐536 o. 
Jegyzőkönyv az 1944. okt. 3‐án a Honvédelmi Minisztériumban megtartott, az 
orvoskérdés rendezése tárgyában tartott második értekezletről. 
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5928./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1940‐379014. 670. o. 
Körlevél a vegyes  (zsidó) munkásszázadok  foglalkoztatásáról. Az  irat dátuma 
1940. dec. 10. 
 
5929./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1943‐296644. 681‐683 o. 
Körlevél  a  zsidók  általános  igénybevételéről  a  kisegítő  szolgálatban. Az  irat 
dátuma 1942. nov. 16. 
 
5930./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1943‐296240. 685‐686 o. 
A HM kérése a zsidó gyógyszerészek nyilvántartásának ügyében. 
 
5931./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1944‐sz. n. 689‐691 o. 
A  zsidó  munkasuolgálatosok  részére  napszám  előleg  folyósítása  –  és  az 
utánuk járó térítési díjak kiegyenlítése. 
 
5932./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐év nélkül‐sz. n. 692. o. 
Dr.  Berkovics  Izrael  főorvos  mándoki  községi  orvos  nem  hitelesített 
igazolványa, polgári  foglalkozásban való meghagyására vonatkozó  javaslatba 
hozásáról. 
 
5933./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1943‐299380. 671‐678 o. 
Körlevél az 1901‐1905. években született zsidók igénybevétele ügyben. 
 
5934./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1943‐296644.(585284.) 693‐695 o. 
Dr. Bárdos Endre szentjobbi körorvos munkaszolgálatból való elbocsátása. Az 
irat dátuma 1943. nov. 12. 
 
5935./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1943‐294355. 696‐698 o. 
A  marosvásárhelyi  m.  kir.  Állami  Gyermekmenhelynél  honvédelmi 
munkaszolgálatot  teljesített,  dr.  Kelemen  Józsefről  készített  jegyzék 
megküldése a belügyminiszternek. 
 
5936./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316.  csomó  K  150‐XVI.  kútfő‐OM.  4.  tétel‐1943‐  294165.(295427.)‐tól 
294003.‐ig 700‐713 o. 
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Különböző  járások  főszolgabírójának  jelentése  a  zsidó  orvosok  kisegítő 
katonai szolgálatra történt behívásáról. 
 
5937./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1943‐585147.(?) 715‐716 o. 
Dr.  Aszódi  Miklós  izr.  hajdúszoboszlói  lakos,  orvos  kirendelése  a 
bánffyhunyadi közegészségügyi körzetbe és úti számlája. 
 
5938./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐1943‐sz. n. 717. o. 
A  dési  vármegyei  számvevőségi  főnök  kimutatása  a  munkaszolgálatos 
orvosoknak előlegezett fizetésekről. 
 
5939./ Betegellátás. OM. Zsidók általános  igénybevétele kisegítő szolgálatra, 
munkaszolgálatra. 
4316. csomó K 150‐XVI. kútfő‐OM. 4. tétel‐év nélkül‐322204.(?) 719. o. 
Az  érsekújvári  orvosi  kamara  zsidóknak  nem  tekintendő  tagjainak 
névjegyzéke. D. n. 
 
5940./  Betegellátás.  OM.  Zsidó  orvosok  és  gyógyszerészek  egészségügyi 
felszereléseinek, berendezéseinek bejelentése és elosztása. 
4317. csomó K 150‐XVI. kútfo‐OM. 5. tétel‐1944. 1‐1355 o. 
Az  1002/1944.  K.  sz.  rendelet  és  a  budapesti  székesfővárosi  polgármester 
195.006/1944‐X.  sz.  rendelet  szerint  főleg  a  fővárosi  zsidó  orvosok 
berendezéseinek leltárai és a berendezések kiigénylése.1 

 

                                                 
1 [Researcher’s note]: Befejeztem a K 150 átnézését az utolsó csomóról szóló leírásom csak ennyi, mert az egész 
csomó mikrofilmre vételét javaslom. 
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