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Individual Summary:
Andreas PERMAY (ns)


Abt. 1653 - 1694




Sex: Male

Father:
Stephanus PERMAY (ns)

Mother:







Individual Facts:






Birth:
Abt. 1653 in Zsolna

Death:
1694 in Zsolna

Death:
Abt. 1694 in Zsolna

Occupation:
zsolnai harmincados 1681 IX. 6–1694 †




Shared Facts:
Susanna JEZERNICZKY




Children:
[no facts]


[no children with Susanna JEZERNICZKY]




Shared Facts:
Erzsébet ORDODY




Children:
[no facts]


[no children with Erzsébet ORDODY]





Notes:






Person Notes:
A család utolsó tagjának mondják. Tevékenysége jól dokumentált.


Elsõ feleségének elõzõ férje - Révay Ferenc - révén Biccsefalun nagy
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vagyonokra tett szert. Második feleségét Ordody Erzsébetet 1695-ben már, mint özvegyét említik. (Bibl.13) (Bibl.50, Bibl.51)

1676 beiktatására halasztást kértek (Bibl.30 No.218)
1678 apja halála miatt kéri a megígért ellenõri tisztség
átruházását, amire már uralkodói határozat született (Bibl.30 No.314) 1679 (tisztújításnál csak katolikust válasszanak) (Bibl.30 No.97) 1678-1681 zsolnai harmincad ellenõr (Bibl.29.)

1681-1694 zsolnai sóharmincad adóbeszedõ hivatalnok. (Bibl.29.) 1680-ban Thököly hadjárata idején Lietavára menekült, hû marad, ezért kincstári birtokokat is bíztak rá. (Bibl.29) Innen értesíti a hadi helyzetrõl Michael Raimann úrat, Trencsén vármegye alispánját.

(Bibl.35)
Adóellenõri tevékenységérõl számos kamarának küldött jelentésébõl tájékozódhatunk (sziléziaiak által okozott károk felmérése, felkelõk által okozott károk felmérése, sóvámok ügyei, kártérítések, behajtási nehézségek, lutheránus prédikátorok ügyei, elszámolások, tisztújítások ügyei, stb. Zsolna, Lietava, Alsó Aricsó, térségében) (Bibl.30) (Bibl.7.) 1689-ben összeíró munkákban is részt vett. (Balassa Ádám elkobzott vagyonáról ) (Bibl.65) (Bibl.41)

Kb.1677 -ben apjának testvérével Miklóssal kötött szerzõdésére hivatkozva pereskedik - Katalin és Erzsébet leánytestvére nevében is - a szerintük nekik járó vagyonnal kapcsolatban.(Bibl.66/P986/No.508) Igazának megerõsítésére még királyi megerõsítést is szerez. (Bibl.34)

1676-ban Illésházynak ír levelet bátyja jószágának elkallódása miatt, mivel a neki járó summát a rendtõl nem kapta meg. (Bibl.33.)

1686-ban pereli nagybátyja János II. gyermekeitõl - János III.-tól és Borbálától - az általuk használt stupnéi kúriát (Bibl.37)

1686-ban tiltakozik Sztrányay György ellen Permay Miklós javainak elbitorlása miatt. (Bibl.39)

A Jezsuita rendhez került vagyont (Pazsitye, Terchova, Teplicze, Vadicsó falvakban jobbágytelkek, rétek, kaszálók, legelõk, Tepliczén kúria, Zsolna fõterén/piacterén lévõ kõház a hozzátartozó szántóföldekkel, rétekkel, legelõkkel, majorokkal rétekkel, kaszálókkal, legelõkkel), szeretné megszerezni, melyet unokatestvére László páter - Miklós nagybátyja fia - vitt
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a rendbe. Ezt a vagyont azonban a rendház már eladta 1677-ben Sztrányay Györgynek (apjuk leánytestvére gyermekének) (Bibl.62, Bibl.57)

1688-ben a Emõdy Ilona, Ghillány Illés özvegye által használt Illové-n található birtok illetõségét vitatja. (Bibl.38.)

1691-ben az urbáriális összeírásban a Tepliczén található kúriát Sztrányay György tulajdonaként említik. (Bibl. 53) - 1701-ben még Sztrányay György fiának Ferencnek is igazolni kell, hogy jogosan jutottak a Permay vagyonhoz. (Bibl.58)

1694 halála miatt kérik az állását. (Bibl.30) (Bibl.29)
Halálának dátuma feleségének, Ordódy Erzsébetnek a hagyatéki perébõl ismert. (Bibl.50) ( Bibl.51)











































Prepared By:

Preparer:	Address:
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Phone:

Email:

