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Postai dijszabás. 
(Ervényes 1920. junius l-től.) 

1. §, Levél. 

l. A belföldön o lcvC! bérmcntcsi\ósi dijn ugy 
helyi. mint n túvolsügi forgalon1b.:1n 20_ gr.-ig- l 
l:.-; minden tovúbbi 20 gr.-ört 20 f. 

2 .. A.usztriúbu. Né1ne!orszógba. Bu\gdriúbu„ u sierL 
h.)rvó.t-szlovén kirúlysúgbu (utöbbinü\ ideérlvt! nz Ú!· 
la\a idagyaror.:-;zúgon mcgszúllott területeket i:-:i). ad
dig, inig nz i\\eló\:.:cs poslaigazgotósúgokka! n1ris mcg
,:-gyezés h~tcsüL szintén az l. alatti diiuk nlkol1no
zL:ndók. 

3. Egyéb külföldre (ahovó. oz eddigi rendelkezé
sek szerint forgelon1 fcnnúll) szóló levelek bórmcn
le ütési diju 20 gr.-ig 2 \\. 50 f ös n1inden további 
2'1 gr.·érl l l\ so· L 

.\. A levéllel e~ycnl6 dijszubús u\ú e~ik n zúrt 
ll~ 1:clcz()Jep. 

2. ~. Let::clc::őlap. 

\Jgy ti belföldi, nünt uz l. §. 2. ponlbnn c1n!itt:tl 
or~zúgokknl és területekkel vnló forgu\01nbon t:z Cb":o'
szerí.i levc\czö!np bL·rn1cn\e::iítt'.:si Jiju GO f és n vö
!nszos lcvelcz6!upé l i\. 20 f. 

:\z cgy0b klilföddcl vuló forgulornblln az egy
szerü levelez(i\up b&rn1enlcsik·si diji.l l \\:, u vüln
s?.os \evclczölupé pedig 1 1\.. 

.F:l. "':YI§ER!l\f 
n lcgbb:losnbb snccifikum baromfikole:;_-a ellen. 
GYÓGYSZERÉSZEKNEK '.\-1 AGA S f. H ENGED M f: NY l 



S. §. iVyornlctlucíny, 

1. Ugy [\ belföldi, n1inl Bulgúric. kivételével az l. 
§. 2. pot:Uúbun febcrolt ors~ügokknl és tc-rü!etekk,:! 
-.-u!ó fordulon1bnn t1 pyon1!utvónyok l::érn1cntcsllt~ ... ;i 
dija 50 gr.-!-:én! 20 f. 

2. E:.;yéh kü!iöldre s:~óló nYDn1lut,:únyok bCrn1cn
tefjitösí díja 50 gr.-kL~nt 50 f. 

-1. S .. ~\runtinfri. 
Az úrumintn bórmenle:~ilt!si dijt1 ugy 1.1 be\-, r11i;ll 

a külföldi forgo\ombun 50 gr.-kent 50 f dc !e„:
nlébb 1 K. 

5. §. Ú;:feli papír. 

Az üzleti pupir bCrn1cntc.'li!C::ii dija minden viszony
lntban 50 gr.-kénl 50 f. dc !ega\úbb .2 K 50 L 

fi. §. Egubecsornagoll nuornlnli::LÍny. cirurninla Lrs 
iL:lclí pupir, 

/\z egybecson1ugolt nyon1lutvúny, únnninlo és üz
leti papirkükk:n1óny cliit: minden viszonylotbnn .SO 
gr.-ht.'nt SO Í, d~ hu az üzk~ti pt1pir! is tortcd;nn,~. 
lcgalübb 2 K 50 r c~s ho üz!t:ti popirl nein tor!n!
n111z, \<.;gu!úbb 1 F„. 

7. §. Bérn112nfe.'iiiellen eogH r:léDleleniil lil>1·n1enle:-;i
t1.:tl lei.:iJ/posloi l::iildern6nuel~. 

Bérn1cnit.::si:ctlen 1:~s iJ(•g!clcnü! bl:rn1cnh.:silc!t !t'.
Vt~!posloi kü!dcinCnyck u\.:in u cirnzctlól. illclü]eJI 

,.NUTRIClf\." 'fejüzen1i és 'l'úpszeripari E. 'l". 
G;.«ír: L. :\.itílu-ulcu 2L l\.iiz11onH iroda: VI., Terl;x.-hiin:t :i!. 
Tddon: '.fü-„1!1. ~;zúm. SUrgiínycim; Nutrid11. 

l 
' 

térti küldcményt:knt:! a feladóktól ü hiúnyzö dij 
\'ll\.!V diirúst.: k0Jszcrc:-;ét kell bc:-;zcdni. 

'f~:Uc~L":n bénnen!ct:itc!k:n nyon1!nlvúny, úrurnintn 
(·s ü:deíi jXiDir: \'üluinint ;.!:'. c.:z~:kb;í\ eg-ybecsornagolt 
'.·:ülclcri1:'·n:•d>, L: ::;zúliitúshó\ !:i vot~ ;.:úr\"1J. 

t"l. ~'. ;.\jánld::;i di}. 

1-\z nfrin!ó:;; di)u minden \'i<>zonylu!btt!l eg:-·Hr{H:t 
:!.!\.Sf)f. 

n. :?. 1-fir/apoh. 
l. .!...\ hirlaJJok 0s íu!;:óiralok díiu n rnc:.dclen(·~i 

időre vL:ló YulG tekinti::! nf':!kül (1 bdíö!dön vúltozLit
!unul }SO gr.-ig lü f, GOO gr.-ig 20 f. 

Erre Ll kcdvcz1110nyre Có,<.ik fizuk n liirlupok ös 
folyóiratok !nrthntnuk igCnyt. umdyck ncgyedévcn
kl~nt cgy~;zer n1co;j,·lcn;1~~k. 

2.. J-lidr:pn1clkk!clck d•ju a~: t~gycs p0!dúnyok inii;
dcn 25 ~~r.-ju l!ÍÜn lGO dt:rnbonkcn! S K. 

:3. /.\z ;\u~ztri<.'1v;_,l. u ~·:::erb-hor\·(,\-~z\o'.·én kirú!y* 
süggnl. ;·n!arninl o~: utóbbi idlnl i\·lttgyururszúg(i!'! 
n1egszidluU lc~üleUd \"<.iló furgtd,•rnLH.:n ti hidupnkrL: 
t;:- nzok ffl1~ll1~kL,teirl' n:-: 1. 0:> ~. pun!hL1n n1egúl]!~
pitolt tnrifúk nyt.~rnck n!k;d;nL:: r·::·!. 
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10. §. 

l. A postaulalvónv 

Postautalvány, 

díja a belföldi forgnlombnn 

100 K-k ént 80 f. . 
2. A külfölddel vCt!ó forgalo1nban nlkaln1azondö 

po~lautalványtari!'ó! az e forgalom ujrnfelvCtclérc 
nézve leendő inlézkedC~;ckkel kapcsolotban kl·sőbb 
fogja. a keresk. n1iniszter közölni. 

3. Belföldre, .L\usz!riúbu és Nén1clorszúg:bn szóló 
tilviroli utolvünyoknúl (ez utóbbi kéi orszúgn<.:°11 t::>ok 
n forgalon1 ujrofelvétcle utún) uz u!nlvúnytúvirot ki
ó!litó.súért külön díj \ó.viratonként 1 K. omelv 0 \ó\·-
irüsi dijokkul együtt szún1olundó cl. · 

11. §. Érléldevél. 

1'l..z értéklevél dija alakul búrn1elv viszonvlatbnn 
egy ugyanoly sulyu és rcndeltc!ésÜ ajón\Ütt lcvtq 

dijóból és 
n) a belföldi, valorninl nz 1'l..u~;z!riUvtil es· Némct-

orszúgga\ való forga\on1ban a nyilvúnito!t érték n1in
den 1000 koronúju vugy ennek töredéke utún l J\_ 
{~rtCkdijból. Ezekben n v\szonvlutokbon nznnbnn ui: 
t~rtt'~\devél legkisebb összdi]a. -

1000 koronúig . 
2000 
3000 

:J E 
lli l' 
2-l !\. 

ezl n1egholadó összegeknél :32 koronu, 
b) a ne1nzetközl forgolon1bun u nyilvúnilo!t (~r!t·k 

minden _300 frankja vugy töredl·ke utún orszógon
ki·nl l K 50 f. 

OPSOGOll TUBERKUUN OPSüDERMIN 
r:onococcus vacdna" Him\Gnyi1·ok ;;la11hylocm:ct1s vHcd11u 
GYÓGYSZE.Rf:SZEK~JEK :-.IAGAS ,\RENGEDMI~NY1! 

:!!l 

Ennek figyel1:.rnbcv{·\t::lév~~1 uz l'rtékdij tovúbbi in
tézkedl~sig '.)00 fronkonként Svójcbo 4 !\. 50 f. Dú
nióbn. Lu:ü•inburgbn (érk'·khotúr 10.000 -rrtink) ós 
NCrnctulföldre (értékhntúr 20.000 frunk) 6 l\.. Svr'.:d
orszúgba Soo;snitzon ót 6 !\. Dúnión ót pedig 7 F„ 
50 r (!S NorvC~iúbo Stcsf:'nilzon 6t 7 J\_ 50 f, Dúniún 

ól pedig 9 l\. 

1:2. §, Ér/Cl~dobr:r::. 

;.\z érlt..~kdobozok dijfi. azokban o viszonylatokbun. 
un1e\vckben vúlthatók (e belföldön, Ausz\rióval. Né
n1cto;szógga\ továbbro sem): a) orszügonkCnt 15 J\_ 
t'Ulydij és b) orszügonkénl' e nyi\vónito!l érték min
den rnc[Jkezdctl 300 frankju ulón 1 1( 50 f értékclij-

bó\ a!ukul. Ennek figyc\cn1bcvétclt~vcl oz értékdobozok dUu 
Dúniúba: sulvd\j fiO K. értékdij ::100 frankonkénl fi 
J(, N(>rnctalfölélrc ü;rt&hn1aximum 20.000 frank) ~ulv
dij ()l) !<.. Crtékdij 300 fn:in!\onkénl G l\, Norvégiúba 
Dúniún út: su\ydij HO l\, {~rtékdij 300 frnnkonkónt 
8 !\. Svójcbu: sulydij ~15 l\, értCkdij frnnkonk1'.•nt 

4!\50f. 
J.'!. ~. C.'iOfJ1U[}. 

1. ;\ i..:;.:orr1L1g dij1.: e bt~lfö\d\ for~~t1!()n1bnn. bt; ,~r
t0knvih<1níliis nd\:.ül 11dnllk Íl'\: 

u). \dzúri)\u.;.; t~ldrniszercket tr.1r!a!tnazó vogy kil.::
r{,Jag ezek sz,J\ilúsL1hoz szük~\l:qc:t; turtl'.lyokból o~·i
dúkból, zsúkokbúl. dernijonokhOl. \)ódoglurtölyokh<',\ 
stb.-bői) úlló c:>nn1ugükért. 

1 lJ 
1;: 

5 !\. 
H) 
1:1 
:!U 

P„i-gentura nitricurn h1 bacill. i:Zadio, Bpest 
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f'.:rt_l' l\;_1yj h-~·1 ni k:~s.t~.!1 f,_,j u_d 0
1
! t ,;::;t ::11~-~:.~o;'. nü! :·~:.:;,·i\:i \"Ü i 

,~ ny1h«;,-·['.!rlUlt •_'ril'J\ !llll'lf.'it_'fl 1000 1'.Uo'(.·f!llJI! YH!~Y 
enn~k tö~c-:led<:e fcj:J1:::n (·d0kdij l l\„ 

l\ózi e'·; bc!C!csoi::;~gnk~-~rt u ~·u!y- ós (·;lékdUon 
(~!lül ::! i\. 50 f ,!j,"1nlüsi díj i~~ c;zcdcnd6, !1H!lY tt többi 
dijje] együtt d ~;zr\ili!ólr:\"(!cn l"0Yllnd6 !e. . 

TcrjL'.dc!nu::~ cscn1u~~1)1H~rl e: su!ydi.i nliisfc!sze
resc j~!r. 

/\. belrüldi for~ttlon1hun 1.1 c.:<umagoh. kl:zbc;;i!f'
:-ieórt, i!!t~ 1 5le~: l~rtcsiióscér! külön dijnt :;;~c.Jni czcn
tu! scn1 kel!. 

/-\ fcl\·cvii t's r...:ndc!k~·;'. -íJl1:;i1_1hivntcd jo['.(;;;u!( ~t11nu:. 
n1c:gúltt\J;it,·1:.;n cl•ljübéd, ';cijjon d <.:sé1rnu.'J turlldn;:; 
ti::nyl(:Li ju~;ot t:d-e uz 1. u) rdn.Ui l·:t:dvt;;.:m<:nye:- !nriÍ<t 
h:én':b.-:'.·(:tc!t'.'rc. <.l fduc\r:.tcil. i!L:_dú!v!.! 1.1 cin?:::;:.~Uü\ 
Ú'.;:.11~t1 e3e!~'n ,·, c:-;unvn_.; f,dbunt1b,if Li"l\·de!n; (;:, 
\"iS:\Zu:,;lt",.,, :~sc:i(·n t1% 1. h) <.d:dli l~:rifLd u!!:.Dll1HlZl1i. 

illul\'íleg {~ kük.nbö:-:<-ici vk1!1;r.; be.'':-:,_ dni. Enn.·:L nh·1,:
!ngt'd~·~sd ,:.-:,.2(d;,_·,;1 01 1.:~~cma< 1:) l1~:;r, fu_•.:c·.dultnc~'. 
t:_;l\inf\C!l(_LJ. 

:2. ,\:_: /·.u:<ziri(·1b.o: (·;.; ~<C::r11dz 0 !·;_,··:L·.~;b11 ,:~:··,!(, 1'.~ur:H-
~ok fd(:r'.1elt díjú! kl':.;(j!Jb fu0oin !Zi:;;·J·:!!1i .. :\ hi':;_,t:
!uk t!ddi~; n j1·!,_-n §. l. hi ~iL:tti cl.ij!-:Z<.d.1c\:.;! iil!v1:
r11uzzúk - ;\ i'{1·:n1e!orsz1:\1;b11 o-:;·:()L·, \"{:'.'"" f'!~··n1elor:;z(:-
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.:'.nr,_:b1:iplz,:1i! :2 F. 30 \ nj.':nll'.:;-;~ dij.';t :;:-::nt(:·n kd! 
·,·.:edni ,:.,~ leróni. 
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u LiJ··:ctl;c:--·.:'!. 

:-H 

·z~·w1,\~qn.1•:i :-t:: ::"l e-: 
fJplH1jOlt1SJ V ;-:;: -· .------r- -1-
:1~~1~~~l~~j !~ ~ ~ 

"' 

~I 
! 1 

1 ·.é "' 

~ l fi: i. 
::28~~ 1· ( !" -

-" 
e ~ -2 

~ ~ -" 0 



1 • > „v•V"" " 

l. i~i1tnc.tu·\·íi:1\d ......... \ \OOO bnk 33.75, -.-\1 li.- 3 

Norvc\1111·· 

\ 

u) n;'miún i.o Svédorözúgon út kmlúilnn 63.75 .'. \J:l.751· 9.-. 2 
li) Sf~ssnH:1.-TrüHeborgon út . \ 5ü.25 82.50 7.:10 2 
e) Dúniún úl . . . . . . . . 56.25 t\:L50 i 7.- 2 

Svúic . . . . . . . . . . . . 31.25 46.25 '- •l.50 2 

Svi1dum.ú11 · \\ o) Sussnilz-Trüllc\n>egun úl . \ 63.75 82.50 \ Ii.- 2 \ 

1 

b) llúniún út . . . . . . 63.75 82.50 \ 7.50 2 

1 

A1. Corl<'k írankbun nyi\vúnitund<i. Az Aus1.lriúbnn levő úlviicl \rnrlútozús 

SOO írpnknú\ n1aga0ubb órlók jclcn\c\t ncnl nyilvúnithnló. 
' \':rh"knvilvi1nilú;sül csonwgol< cgycli:irc csnk Dúniún és Svi1dornzúgon .út 

hcttlh. 

111\ritl 
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:n 

'e;;;g1':~1;.'.<l:f~1;~~~,·:~;: kuldhchJ kö7.ön~;i.> n csonn1gok dijt1 ; 

jár. 

·inden esetben 5-IO 
15-20 kg.-ig 32 j\_ 

iGGO K-k::'.·nt 1 i<. 
2 j'( 50 f ~ijániLiSÍ 

/:-\7. o<;z\rák ü!szó!lilósért: 5-10 \.;g.-ig 11\., 10-15 
kg.-ig 1 I\ 50 f. 15-'.20 kg.-ig 2 K sulydij, órtt·k
nyibn:lnilös cse!ön 300 frankonkCnt l K Crti:kclij. 

e) ~émet óf.<;zúllitési dij 5-lO kg-.-ig 2 K 50 L 
10-l~ kg.-ig 5 K és 15-20 kg.-ig 7 l( 50 f sulydij, 
Crtéknyi\vénitás esetén minden csomngér! 2 !\: 50 f 
ufrinlcisi dij Cs 300 frunkonkönt l K 6r!0kdij. 

dl .'-\z cgy6b külföldre esü szó!litúsi dijo.k fcjl~bcn 
u hiva!a!ok az uj tarifo kinyomntúsúig o legutóbb 
kiado!t kézi Indiában fcltün!clctt dijuk ü!szörösél 
~•zcdjC.:k be. 

f.f. §. ú'lcinvéleles hiilde11Hfnuch. 

1. /-\ bc!fö!drc. ;:-iz. 1\.uszlriúbc1 é:; Nt::mctcir:;z:'.s~bu 
((oz utóbbi k0t országbti ~7.onbl!n csak n forgu\oín 
ujrafclvl:le\e uliin) szóló ulünvdc!le! icrhclt 1-Júnlolt 
!c\·ólpo;;tui kü!dcn1l:n\"ekl·rl. t;ri(:\d..:•;dehl'r! v<.i.rv 
co;omugokl~rt nz előzö- §-bnn n1cgüllupi!o!! dijnk0;1 
kivül dnrnbonkúnt .t;O f ckJn1utc:kísi díj j{":r, n1t~lyc!. 
:n!nt eddig, o fclodúskur kd! tné~u:fi;·:dni. 

:.:'. .. i..\z Ausz!riübcí! é~• Nl:n1elors1:úgb{,! (u forg<dor.1 
•.1jrufelv(telc utün) érke:z,) uiün\·L·te!t~knl'.! t1z c!G
rnuln!ósi dij ~J felndlís <ilb:ilD1li\·ll! !esz lcróv<~. u:;y 
inint eddig. 

/-Dr. Pápa_y·\~l~. ~1-~:~,~~~r;~~u1i:;:)t'.::~.~:11:11~~ii:/~;í~'.f~1~·zó~:-!l: 

l ,,R.~~·1:;103.'S" i,?<IURii\IORS"' 

~,r},:f i~~:\~~~,:;~~i;::~'.1~~ :~::·:u~~~; · :~~:E-~:1~:~;~;;:·~ ;-; ; 
----~ 



:3 .. !'>... nein7.etközi forgn\01nba (t:t forgnlom fclv0tele 
utún) ·:últundó ulúnvétcle::> !.;ü!den1ényeknCI vúltozó:: 
~1nr;·.·ibcu1 lesz. hop:y uz <.'.~rkezö l~vé!podtü u!únvé!to·· 
ie\1~\~nt;! bc;::;zcr.L~d clij fcjöbcn 117. ös:0zcgbti! GO f-t kell 
L~vonni. 1\ c:-z•i:1ugok u!ünvó!cli jutnk~ka a forgnlon1 
rncgnyiiósa a!l'.nlmiival c:>dcnkt~n! lesz közölve. 

Lí. §. Posl.:!i nic9bi::::cis. 

J. 1\ belföldrL' és uz .4usztríübe (utóbbivul u fo;·
vcdon1 cLi;vclör~~ ;;zünclel) s~:ó!ó postni n1egbizóst tar~ 
t:i1n1azó ~ ~ji:nloít lcvC\Crt ióró dijon feled fcludó t: 

!cvé'l boriléhjún 80 f c!ő111ututósi dijn! is tartozik 
\e;óni. 

A7 c«vCb nemzetközi viszonv\1:'.tban (u forgalon1 
ft~\~·6'tele"'-utün) véltandó postui m'cgbizcisok beszedet( 
üsszcgéb6! a rL':ndt:ltc\ési postuhiv.::tnl u bcszcclésl 
di] cimt~n SO fllk~r! \·on le. 

2 . . A belföldön, !ovúbbú (a foruulom fc\v(·ich: u!<:\n) 
),us:drió,:ul viiltandó ner:1 okmúnyon nlt1puló 100 i'\-ig 
k·ded6 k.J\·ctclós bcszc:dós6rc szo!;.ró.ló pos\ui mcg
b,izó:;i lurok di.iü 1 !\. •!O f, cn1dy össz.:ghiíl GO i 
szt\l!ító.sl dii Cs GO f c!önn1t,:iil8i dij fejében jór. 

J(i. ~. POskdohtH"éhp1;n::kiri ..:.'ie!~ic-Júfi::1..dé.'ii 
tJ/u/ucírtIJOh. 

~i )f~ .. l: lf ::.~k" !~~·i ':2;:~ ~ ;; ~; ~\' J ';l~~l~ i; l~ !L~ \\~!~(~'· ~~ g! ~~~ ~ ~ ~ t\ ~;~;~ ~ ~~ 
nvoknúl JUOD !\- k~·nt 1 1\.. 

. /\ luki::rl;küz!c!i fízeÜ.~!;i ut.·_dviinyok u kü~:;;c!iié;:i 
dij uló! ::nenicsck. 

/>... c":e~~k~kifizc!Csi utnlvúnyn\<.. liifi;~cll•:;i dHn húzhoz 

kézbcsi!és e.c;ctén 5_Q. 1\-i~; SO í, !OOO 1\.-ig 1 !'~ 
.!OCO !\.-ig 2 1\. · 

A dUl·:ötclcs irésbeli közlcmC·nyl tnrtctlmezó esek];~ 
beíb·.et6~i k1pol·: b(~rnH;nl:!.sit{:si dije GO f. 

17. § . .!\ ldilönleges postai s:.olgáfolof, dijs:.abása. 

l. !-\ kézbesilés vcgy kifizetési értókcsit~s és n 
tudakozvúny 0s .:.1 kézbesi!hclctlcnség-re vonatkozó 
\·isszajclcn!és diji1 ugy n bc!füldön, n1inl a külföldre 
cgyÍor111ún 2 h. 50 f. 

2. A külden1ények visszEú·étc!c, cimvó.ltoztalá~;a, 
u!únvétcl elengedése vagy lcszúl!i!úso stb. irúnt pos!oi 
uton való rcndc!kez6s díja c~y ugyanolyan rendcl
ietósú 20 gr.-on üluli c1jón!ott levél dijn. 

3 .. A. fél hibóió.b0! kiúlli!o.ndö kifizetési fclhatnl
:nuzús diju 2 l\. 50 f. 

·L Lcvélg;.'üj!tíszckróny u1jón icll..!dott ajánlott levt·! 
fclodósi lgezolvónyúnnk utóli:[(Os kic\l!itésCr! dtirn
Donkt'.:n! vö!!o::utlnnul ~;o f. 

5. Exprc!.;szdii lev1~!po~>tui küldenH'.~n:•ek. érlCk\evc
J,_~k,:·r!, értéJ;:dobo;;;oliC·r! (;~, po:;iL1Utéilviinyokér!, ha f.1 

h.Czbesi!ós 1.1 rcndellell;~d heh· bc!ll:rülcéln lörténil•„ 
ugy u bi·\földi, rnint ,,n \.:cdíÚ!di íurgulon1bnn :1 F„ 
c~o111ugoJ.:t~d a bdfüldi forgukn11bo:n 10 l\, ti ki.il
földdci Ynlö forg1dornbt1n pedig i5 K. /.\z öss?.cs 
küldcrnl'n-yfr1joknt:k a b,;lfökH ús l1ülföldröl ercció 
fon.rrJon1bun u rcndc!teh··:>i '..to~;k:hivntv.! küUcríilekn 
···Liió kt?.bc.si!ésl'Crt 10 J\. · 

6. ;\ be!fJ!di forg1Jlon1bun o i'.üldernényckt':rt kü!Dn 
kt~zbesi!0si, (~r!esik~s! illdlilcg kiii;·.c\{~5Í dijnkut szedni 
,:·zcntu! ncn1 kel!. inert c::d;. ü:;~zege a fenti szidlitú:->i 
(}ije/.:b<i bt:le v1.1n sz<írni!va. 

,i\ külföldről Crkezclt kü!den1Cnyl:k u!ún (it.°'•órlv~~ 
:\t1:-;z\riúl t•s N.:::1~1eL•r';zó:;o! i~/l 1: cinH:il u liüvl;_ '_;cz1j 
dijbk jürnok: 

o) ért6ldevclek {:::; 0rlt'.:k<lobc.:zok húzhoz k6zbesit13~ 



scért, o.7.ok értékére való k:kintet nélkül, darabonkt'n 
ngység't':scn l \\ :?0 f. ellenben ha ncrn kézbcsiit:·\
n·..:k hlizhoz, ,]:·k:silési dU fejt':bcn darcb0n!'.ónl GO ,. 

b) csornugok búzl~,oz kézbc~>ill:s(·rt. e stdvrn , ,, 
~;rt~kre \"Oló tddn!c-! Ji~!kü!, Budopcsten C\'V~-é"e:~:,:1 
5 h., n1ús Ld;:vkcn •1 E. l·L:: n cson1<.l~:ok "'~c;1;' k~._:,:
besil!elr.ck hüzhoz, i·rll:sit0.::_i diJ dort:bonkt:n! GO r: 

e) tJleh·ór;y kifizctést'.·rt 5l) !\ összl"'i" 50 f lfr.il 
l\.-ig l 1\. ·:;.::; ' ·-~ 

7. /:.,, fnltizú levicihordó últt1l b(vai[1lbó! bL:3zó.i!i
to!t búrh0vö s:;i;!ó, u~~yszin!Cn ti belfüklr61 érkcZ('it 
hívotulbó! kt~zb:..':;iiend6 küldcni[~ny·c\;,ért kézbcsik·· ;, 
l\ÖZ'/~!\itési, ilk~L-·!eg értcsiksi diju.kat szedni nem kell, 
inert ezek a dij~!\·: n fenti ~;:-:ú!li!ösi dijukbn szin!•.:11 
bele \'l~nnuk ~t'.ún1il\'a. ;..\z ugynncbben a viszony" 
(~i!bun \'üliuiL r:-:t:~tbizt\~;böl kl;;:bc~i(L'tí t.'r!Cklcve!ek (:~.; 
c:>on1::L!1)k u!il:i l:rt._·~ilt.\si dijnt u kir;cstúr juvúrn szint.:·n 
ncn1 k::!l c;zcdni. i:.gyóbkCni t: rncgbizúsbül kt·zbe:;i
\enckí, bcszül!itundó küny\·elt kü!den1-'.:ny1.:k utün e 
k~::'.bc:;;lt.~~;i. i\k:L'.--k·g kö:·:vciit1.'si dijl\l tovó.bbrn is a 
pos!nhh·ntu! (p, _ _..~(<.tÜgy:1öb„:·g) ·.-tigv nnnL~k f1.:ll1otalm~~~ 

~:~'..Y~:~!~;\,~il/~:l:~~::1~'::i!e~·:fi!}1~~~~·~·~i, 0;,\c;,\. cirnzclt. illetve a 

.'\ l·:ülii.i!rh\_:\ (r\;,c;:elt 0s hf•:u\1-;!br:.J k·-~zbe:c:i!cndD 
•.•rL~\.:L.:\·d._,k l·:-- i·rtr··kdobo:?.ui-,ulün dur1_d.H111ki~·nt ! l\..'.'.(i, 

'.1\~i~'!,~~)i!~i:~~\1ll,
1 

:; ii
1 t::~J:j ~~: 

1 
;\~~I:!:1~

1

:::~'.,~;~:,~~~~, : 
bi::ú ;:.:..r>l !·:•::-'.t"~'.'!t·.·nd'J crkd'..k:vdd-;, l;rk:kdobo:.-:nk ,_;._
c::>un1ngoki'.:d G·.J f '.:r!_csi1ési dij sztxlcndö n cirn%e!ll;). 
, ;\ nu1g:.«'tr jJUsk~!:.±~\drd:pún:t:túr d\tul kiúl!íioit csckL
idfízd.('·s.i ult:lvú;1:·:u\-; uh.~pjún hi\'alu!Lül li:L,zbcsi!cit 
pf~nz,:!: .:::·:.be:'.ik~l·'·r! cin1zeítöl 1:1 postd juvúru :10 l•:*ic; 
0U f, 100 l\*ig l l'~ szeck~nd6. ' 

S. Fiók e~·. ruktürb•.'rlet fejében <.1 kövell((::~rJ dUnk 
jünv.:k tnvúbbru is: 

Kaiium hydroxyliatum in bacill. íladio, Budapest 
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o) közönsé6ct:: é:; ujünlolt !cvL~lpoc;\oi küldcinényck 
r•Sszére fcnierlo !t fiók bér\Ct>él•rt kinc:;\óri (;S ncrn 
k:ncskiri posia.biYtdn\oknúl <:gyflrúni : 

zdrható fiók1}ri huvi , . , \2 h 
!1l:n1;~úrln:ló fiúh.0rt huvi . \_) 

b) PosL~uL'd'iÚny e~ csckkfizcié;; \!tq!Vóny!íók h~· 
·.;t.'.>l'rl ll !)0.';\uu\c:h·úir·:kiflzdó p\1st;1hivtllnlok s:. 

!J, ly1·~n l•s J.>edíg: 

Dudap.i)S'ú ... n hovi . . 
vidt~ken hovi . 

20 i·~ 
\2 

-:"·) Uk:]\·Un:-;kifizc\ö po:;inhh·n\nk1L s:l"··khc\;.'(>n i:'·;·h:·k
:~:~!fio\.; b~rli:~~;ét'.>rt u li) uln\li dii<-ik júr;ud· .. 
H1;: nzonb!:1n \·nlt1ld ugyanazon i1 ~1c!yeri no;o;L· 

;,LJvú;1y· 0s L'ríl:klcvc~\fiükot e::yült b:~·rel, n b) ri!c_dh 
d:;;ik l:seik eg;.'s:-:crt:::;en j.'.tn~uk 

, iJ C:-<nrnogr~ik\c\r bt~rl,·_·~l,rl. 1.,_·:;on1l'~ J:(:zb(·~i\iJ pn~ l1.1-
iii\ :1t1:loh szt,khelyt·n 

Bt1du1~e:;,icn L:v:i 
\·id0kl·n bu\'Í 

l: . \ 'i~ ~~ ~~~:\:'. '. \ 1 i1~:~·~'.:~ 1: ;l1,r1\~„ x;; '.·l;~~;:f ;~;~-,~~ l"~·1; -, 
L :1·.:~!úri hivalnlolí. ]d 1:L·tck·\·el t<:ir:dt:I! 
:11· l i_l L'i pusl<tlii<ilvún\·«in;. t'.·rk·hi~'\·,-_\ .. '" (·;-; \::;o· 
:•-·<d<iin1 '/0!1cdkozl, t~rll::;itC~l~l::. öZ uJ rdrd! ~·ndit,::t 
:-i;;·kbr.:.rl~;~, f,~nnúl!ú:>ü t·;;~:tl·ben \~ fi!'1!·_l•·!!1 l:vh·t::-·ki· 

'.'!. lu:c,::1l: i:\ f,~·\ (~z;:1·\ ellt-nL·-<'/i ink!:!-;t:d::~t n1:1n 
11~· c . ..;L~\Í':..~;-, i.ti'.Q:-1bi':!1 i:Z ~'!'k·JJ!~\·l;)(;); \·.,, l .~O· 

~•-ut ;(,).: · ul•~r: <:;·: -:Tk'-"ilL·:< Jij ~;z:.;d.:r:d(;, h:: í!;:1~n 

. :?i,,)'J~'.:';l: ;I.':'. :'>;:· ~,':.: ;i;.;;~,',:~:i;, r; ;; ,: :\~):i::,:;" ':; lii<m·;::: 
\·. :-'I dij;_!I rn<~:.)izt,'l;ii Ln\1•:·:c1<il·:. 
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9. iVfagö.nfelek ü.ltal postaközvelilésrc használt zúros
lóska kezeléséért (ki- és bczüróse, n kulcs őrz·~·:::c) 
viJ.llozoUo.nul: 

a) hn a postahiva!u.lnnk nnponJ.:ent csuk egy lzbcn 
kel! a záros!ó.skút k,~.zelnic. hnvi 5 koronn, 

b) hu 8.llnndónn n1;1ponlt1 többször, ugy 1nindc:1 
tovóbbl cgy!::.zeri kezelé:;_(.d 1nég külön hu•:i 5 kurOi1t'. 

íO. Fckbér cson1.:.1gukérl, olt, ehol ib't'n ~ddig \!; 
jitrl. dorabonkénl nepi 60 f. 

l. \1ó.n1külföldről Crk·~z(í csomtlg és értékdobu,: 
utón: 

a) vómközvc!itt.'.sér! durubonként ;) l\: 
b) ha a cimzclt mngu vún1oltntja meg o küld~

rnényét, vtln1 elé tí.!liiósórl darabonként 2 l\. 
Ennek u különleges kiLölésnck nyilvúntar!tisél·r! 

n ft;I czcnldvül uz alábbi l~. pontban c1n!i!ett nyii
\·ünter!ó;;l dliak1!l i;; fizetni tartozik. 

e) Lcvt'.'.ipostni küldernény n1egvúinolúsónnk köz·· 
vctités0t'.'.rt dnreb0nkén! 12 K. 

.i-\z a) 0.s b) alatti dUt~k, ugy n1inl cddi~~, n1i;1dl::: 
\?:gyes c~;ornog (colis puz.;!ü! utún is) l~S t·rtókdDbo;: 
utún teljes összcgOcn ~;z;;dctnck u kózbc:sitó:;i, i!l1> 
l'.í\cg értcsi!l~si dijon !dül. 

. 4. Budt:ipesl 70. s;~úonu po:.;tnhivn!ul L\ Írilnko-c<'~du!u 
kczcléséód ecicilg szún1i!oU dijut 2S c!s "'--" 7 K 50 f 
tu'tinybdn szún1i!jü ú_t. 

12 .. A pus!L1i kü1cl•;n11!ny•.:k lü:•zbesiti'.·si heiyt'•r,! \"•'· 
nutkozó különleges kikök•:.;ek el<ljegyz1_>st•0r!. vn!1. · 
rnint uz. ilyen ltiköt(~t„!!·:el !Lor1u!innzó~rncgfn:\11lrnozi1· 
snl<. nyi!vl:n!itr!úsúCit vid!nzn!li:inul 

egy ndptiiri {:vrc 

nt.±p!óri féló·:rc 

nop!úri ncgy<~d~'vrc . 
egy hónnpro . 
egy-egy naprti LF''. >t_:!re 

::::11 i !".. 
lófl 
lUO 
-!íJ 

;) 

(A honvtdnyugdijusok. hudirokkant11.l:, ~1~l:1 • n_;.:ug
diiutolvónyai \<;ülön!ege~; kl:zbesité,si dlJ,~ 1nrg~;·<-:t:otn1 
l. : ... P. {~s T. R. T.'. !92C1. t:·vi 36. sz. b·:J:r.ölt ;)'.·-1,.l-L s::·, 
r~nd:::lctct.) 

i:}. :\ n1ugúnfclek úll~ii tidolt pn~.;tei n1c;_;111:1L~l1nt:· 
züsok nyilvúntnrL:h:i dijll: 

0 ) h<:: u rncghn!Edn1i:::zó'.; UH!k e~;y ,','-,:~~'-·.',.:,.',:,,,.',,:.'i'rfr~.~· ... ·.·.i,_.:_'. 
nnpot n1cg ncn1 h(iludó idí'íre ~;:r.óL ,.,_ ~ -
zJison];:z'nt 1 1\; 

. b) tn a rnc~hf..tL~irnuzÜ~; lvis:-;zubb ;dc"~a: szól. nnp· 
;ttri 0'.·enk(,nl {) l\. 

l"I. ;.\zonos;,úgi könYVt~c;]u:: kiól!itú::(tl'rt ti i\ . . :\ kí
úllitós közvetitésCCrt t:~ K. 

15. Elrontott c'.:rtékcikkek becserélé:i;t'.-(•r! u r;o~~t11· 
hí~!vegek ertt:kón(:k \0 szúznlekú!, bcr;yo:nult t:~r!í'.d-;~ 
jcg~y~l Liró érti'.-kcikkel:.nl'\ {!e\·t'>lbori!0l;.c,!;, zúri (;~; 
11\·itolt !ev~:kzölnpok, ;-:úr! túvirut\;!pok. po~;iui :11c;:~-

\ '.: ~~~:: i i ~~ ~~ ~ ~~ ,~\~'1s ~o ~·<'.:~! \~ 1~ N ~l~; ~ t: ,P'~.!::· ! ; i ~.~;:~:; /. i.~~~·· i ~, ;; _1 1 \~ 1 ~ 
i:jerdt'dopoli.) durobonb:.':nl iO fii!~~rl kt.:11 !o.:':un::i. !V1ú;: 

·:'.~,r;::~rE.;/~)1ii:t,~:::,~::~:~:'.
1

E\~~}';'.r,' 1~~:'.''i,·1~';:::'.ii, E~'X'.'i 
~;~~nbud figy1:1(;n!b.: v,:nni . 

";il ~ ;:~;~::~:! 1\. I~ icÍ!.ij.\~:{.~~~:-~. ~l\\:\~j\;'.t;',i'1J\~tl,:.:,1,1,,1.\g1~·i rn. L i r. 

,\~~~;:· t~~;L;~r;~:~; \'.~<1 ~r~\\~L\'· l~;~/:~D;:;;\;;:.:!;_-'.·~:-:1~·,k· 1.·.„:1":t1:Jr11 i;; 

1·rv1:·nylwn r.1or~1dtc\:.) 

i'iYnhíh~~ :·ia-t>:r.{:;·,;rn. 'I'::i<..'nu:~M 
:.:;,;:~;·i_;n1. t ~- ;;~·;:.i.1.:;· i;:-1„:-,;,-J:;.·u;:~,. 
i.: Jí1JY5~\~rú~z~1·.n •!K n1;' ti:,:; r,rq r.!j·,dTo;tn'i 



Távh'ó dijszabás. 
(Érvényes H120. évi junius hó 1-töl.) 

l. /.\. belföldi fof!Jnlombun egy szó dija 40 fi, ;r, 
11 

hirlnptilvirnlok szódijn 20 f, tóviralonként a leg
!dscbb díj 4 l\. 

A hclvi Cs szon1szédos forgnlo1nbnn n djj ugynn-
ti~nyi, „_nÍint n tó.volsó.gi forgaloinbnn. 

/J...z uj dijtétclck n\knlinnzandók mindozon mc!lék
n1üvcleteknél, ome\yek dijúnak rnegói!apitósúnó.l n 
s;;:ószúm jön tekintetbe. (=-D=Rn.~ stb.) 

2. ;\ magán- (közönséges és sürgős), az úllnmi és 
vúloszu!alvóny-tóviru!ok ürlapjainak óro 20 f, u szel
·;Cnycs űrlapok ú;a pedig 50 f. 

3. J..\ n1ngúnlúYirulok nyugtúzúsénnk (dijnyugtü) 

cliia 50 f. 
4. Az utólagos lcszún;olrl<.; o!ú cső n1agó.ntövirutoh 

dijainok fcd~zCsére G ,nvc:üal pénzlúrúnúl bizlosilCh
k~nt leteendő ös:;zct~ n1inln1umn czcntul 200 koronr1. 
("f'óY. Üzl. Sz. 40. §. :3. u.) .. 
· 5. /\. túvirut visszuvonúsi c\ijn 1 !\. (Túv. lh:l. Szab. 
Hl .. §. 3. pontín.) 

li. ;\ túviral fc!udójn 1 ug\ c1m.zeU1c <1lk l kcrl \<1\

irn\rnúsulutu].; dija 100 ;,,:u\,\nkcnt 2 !\ (fd\ U 
Szeb. L1i §. l. poníja.) 

(Jegyzet: E dijszobúst ll kc•rc5\;:ctk:!crnügyi n1. Lir. 
rninlszl~!r l l.:?.00- 20 szún111 rendek·lc úllapilottu n1cg. 
1\ rendeletben ncn1 crnlitcU belföldi dijtéíclck - ;1 
rnult :'.'.VÍ „P. T. !\. T." 57. szún11.'ibun n1egöllnpi\ul> 
:n'.·'rk·kbcn - vú\!nr:utlnnu! rnurudi,i\,. 

;I'ávbeszélő dijszabás. 
(ÉrvCnycs 1820. Cvi julius l~töL) 

.jt 

1 .. 6.. helyi forgulon1bun vúl!ott c\ijkö!cl:::s beszél
;,;etés cliia 2 !\.. 

2. /-\ távolsúgi beszélgetésekért fi:~ctcndő dii: 
oz 1. üvbcn {50 kn1.-ig) . . . <! K 

u II. övben (50-200 kn1.-ig) S 
u Ill. övben (~00 kn1.-cn 1u\) _ 12 „ 

1\ Budapest körül lCg':onulban n1Crt 1:.:i kilomé\e~ 
rcn belül fekvő túvbeszél6húiózc,tok Budapesttel 6~ 
viszont n helyi beszClgclósi dijCr! (:3 percenként 2 
F.-ért) bcszólhel:tck. 

Sürgös múgUnbcszélgctésekért az egyszerü bcszél-
1.'dé:-ii dijnuk húron1szorosa júr. 
.~ .A. „P. T. R. T." [olyó évi 9. szómóbun 1ncgjelcnt 
l '.2A J. sz. rendelettel előír! <.tz u horló!ozús, - l:o~.n·: 
;t lúvolsúgi heszl~h~eksck re~n:t.:! n 6rút61 bl,!utan :~ 
r·,„[!i\;i tcrjeclli időben kizúrölug csn!í húrG;nszoros cbJ 
ii/.c[l,~;c ellenében. n1in\ sürglis beszélgelcs'--'.k bonyo
!iíhiiklk le, - e !~Hifa detbell:plct~:st>tö! !11('.gs::ünlk. 

~:!'.:;~:~ r~!:;,\:::::·,~;1 ;:·1iii~t~;'.1t~':;:.;'.\~,11~,;r:;;\;:;~~:;
1

:;,'J1v1(\:;\; 
L..:I! fj/,L:l;;i, (Tú\·b. Uzl. .SzoiG. :1!1. §. :;.) E:-:! a diíul 
:
1 

lii\«,i~:lnnk u bc:;:-:d;,;cl..'.-::.i dijji:l együtt u;,;,:,d UZi.l!lO.-: 

!~•údon k~il el:1:-::u~HJlrii. . . 

·,, :~:~~ (? ~;: ':;li~\' fü!' 1:1 ,''t'.: ~'~':';;,!; '.'. ~:lit:r I ,'.~'. ,: :: ~~ '.'!;~~~:~ ;' 
!:'Ú].(ri.i. 

-------·---------------------; 
. , , ,;,.I~.:~:.~'.~~': \':. ''!::·';'!:::;,::' :·::::~;:::-'"}.?·'.1;:'.'.,:::.'.::, \ 

~(:rtt~~;el::, s:-:~1rvasnu1rhúk, 1ovah, birkák 1 
· ~ 1·:, \'.:\:·i·<ib'.<;: :·:·~7.<'i"'• l r:e cYöGY:.iZi-:in::szEKNEK ;.-1,v;,\s i\H~·:N(i!·:u:,il·:NY t 
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5 . . 1\. rt12grinbc~•zélgc{ésck nyuglázúsünuk dija 5(l L 
G. ;.\ „Hi!clézési dij" n1irdcn hitelczea beszClgc(é;; 

(nl'~ghi,·üs) ulón :ZO f. 
7. ,\ hdyi di.,i_:_•zubús !;zcrin! t!scdékes uj tLlvbe;;;zi•[.-'; 

clöfizdó,;i diJnküt t:z nlöbbi kirnult1tris !ünll'ti íeL 
8. ;\z (1!Jundó összcköUciCsi:k havi bl;rlcti dUü 

úlion1flsonkén! helyi ös:-;zckiit!ciésd·: (Tü,·b. Uzl. Sznb. 
.Jfl. § L (:s 2. u pont) esdi·n 25 !\. (ú\·obúgi össz~köt!t'.~ 
iésck (Tú»'b. UzL Szob .. Jfi. §. 1. b pont) t.'s'-:!én d/. 

!. zónún bdü~- 250 K, a ll. zóné:i belül 500 I\ Cs n 
!IL zónübun 900 K. 

9. Szó!!odui n!l~özpon!Qs bercnd:::zéscknél a kiincnG 
l~s bejövö bi\'ilsokn1 szolgáló vczd:'.!kpó.r..:rt n börleli 
djj Budapesten Ó\"Í 60'.10 K. vid6kcn l OO~ntd több 
clöfiz~iövcl birö hülóza!bnn Cvi 3000 l\, müshol (:<:i 
iSOO K. 

10. Konnek!oio:i berenclczt.;sck (c,suh szú!lodú~, 
H~szt·re, Túvb. Üzl. Szab. 20. §.) évi bér!t:!i diju: 

1-:J -ig cgyenkCnt 180 K 
li-lO~ig J,1,! 
10-en felül 10~) 

.:\ }i,·1rd(lzhu!ó ki:::;zül,::J;: f\ i b(:·rli.:!i dij,-1 : 
!-:> -lg egyl•nkónt :Jfi!) [·~ 
li-lU-!g :zt;~\ 
íO-en felül :.!!I; 

11. Ft:nlor!ü::;i, .';z,;;ck:~í :-·.!b. 111d!l•kdij11kru:! (Túvb. 
:zl. Sz1!b. 10. §.) :zon ~;zú;:i.ik!\(J~ íc!t"ir fizeic:idt!. 
(Jegyzet: E dij:<zubüo>l <~ kered\cdid0n1Ül-!\'l Jll. kfr. 

n1ini:-z!cr !!120. ,:.,.; 1 !.::'.!hi--.:~i.I. :<;..-'.1.irnu rcn(l~leie (:!l«:
P_i!(',fih lll~,i.'· :\ rL:nt!t..·ldb~'n, :1cr;1 \~111li!ett kt·1r/1hbi dij
f,•!t:,ek \',\ii()'.'ii!l1inu1 rnn:·,:u!1d:.J 

~ 
fi! 

J 

lllll 
250 
:3i:Jü 
7:JO 

10.JO 
! '.25() 
l50u fJ 

;; 1750 
~ '.!OOlL 
j ;;')il'.l 
i: :3000' 

íOn 
:!SU 
SílO 
ISO 

llJüO 
!:2:_10 
1::no 
!750 
:'.OOO 
:~soo 
JCJOO 
:.l::i\JO 
.\(l'.10 
:ilJOO 

-.30 
-.75 

L:::O 

-.l.-

J.7:1 
-l.50 
S.~5 
(i.-
7.30 
~l.-

1 ti.:)\) 
:isoo 
.1000 
500() 
(j(]():_) 

7Ürlil 

tiflOO ! 
700(} :.'.!.
:-;nno :2·! 

10() 
:200 
·!00 
fii)ü 
300 

1 Qili\ 
1500 
:ZDOO 
'.!~if)() 

:yrio 
1ill0 
-iOUCI 
ilOO\l 
f)()(i{J 

/\)(!() 
Rocn quoo 
~!nni"1 i' :uun 

J ()J\Jf! 1 l! lUU 
1 \ (H J() L.'.l.liJU 
i1c j 1:·:nnn 
;:\f J 
t;:, 10 

()() 

J(l\) 

\.J(lí.)i) 

\::i\Jll!.1 
!GilUO 
j "/()\)•)' 
l \){ '!'_~; 1 

1'.'!.ii:\; 

'.!.i.- iKI;)') 
;.;u,-i '.J::r10 
.).)..~ l l!'i()i.l(J 
:h.- l íCIJO 
;('.--[ i:20;:•11 
.i:::.-- ! :;n;.1n 
·i:Í.··- ! i .J\JU·.-1 
!P 1 \:ií)()(l 

;;··1':= 1 !fiU:lii 
\((t;i_! 
{ ;}_,':J;l 

till.-~ ! H:i1'1~1 

! .„-i„,.„. 

.su· 
lOfl 
21.·10 
.11y: 
uno 
/~fjl) 

IGOO 
1snn 
2non 
2300 
:inuo 
:l~OO 
.1000 
5()()() 
l){jf)() 

1000 
[:~00~1 

!l:100 
[(Y;i1(l 

l !U\iU 
l :2tl!,if) 
l:\iJl\Ci 
J.ji_){::t'l 
l:iU()O 
[!i\)(j() 
! 

i!i'. n,_; 
::,:\1<hiO 

-.~O 
1.--
') _ 
·l.-
{i.-
).• 
o.-

10.-
15.
~0.
:'.::1.-
30.-
:_1;1.-
·!0.-
50.
íi0.
/(1.-
2;0.
uu.

lUCi.--
1 lll.-
!~\1.

l:i".
j.lfi.
!:)i'i.
li'!l.--
1/!1.-· 
1 ::.o.--· 
i ;;'il.--

:.'.{li_:,- -

! U.--

J::~:<:n !úlilú,:11ih::n fei\üiü: !~;i; ,n1::~·'1~>1,i\1h i!ir:!,~L<d:.: 01. 
lU:'.O. >~X!V. L-::. t,1cn~,_.kp1. :,1: tiir"1n kídt:tkczt,~k 



·····r~;'~I· •••l)l!!!!!!!.&ll!lllli!i!~ .. ~."·lli"· .... ~'""""''aa„~•··· .. a-. ····.··. 

~ ~~ 
1 "5 

j(I.-
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.ÖUfi.Gl")E:S~ 

Fol~ozatos illctéh. alá eső oh.iratoh .. 

1-sö ful1o::al o!á csnefo :"" pénzből úlló kereskcdöi 
kü!je;;yck (58) úrukro vc1gy értékpnpirokrn adott e\6-
lc!:i..::kröl kió!litoH .kcrcsLcdői kötvények (59). - rc~~z
v~·n;.'-bccscrélés. ha erru befizetés nem történik. 
n1inden uj részvénytől (N. 14); szövctkczclek eloki
tésa u\ón a törzsbc\ét vagy üzlc\résztól (N. 15); 
\on1bard-kölcsönök hal hónapon be:\ ül (89. lle); zU
\ogintézetek he.t hónaoon tul nem terjedő kölcsönei 
(89); pénzböl úlló ke~cskcdói uta\vó.nyok (93); but 
hónupnó.l ncn1 késöbh \ejClró vóllók (98). 

ll. foho=al aló esnch: áruszerzCsi kötéseknél u 
1nunku szúilitósónuk e\vó.llalósa (9); bérfizetési jegy
~~ék (19); bérleti szcr::ödésch C'.'.0); biztosl\ási okirct 
(cnulio) n biztosilósi összeg utún (22); dohány Cs 
b(:Jycgúrusok k0\elczvényci (25); cgycztnényck o. fi
zc\cnd6 összeg értéke szerint (26) ; egyezség (27) ; 
dcln1czl~si szerzödé.sek (29); elö\cgczb>i nyugták u 
\.;ö\csönkCpcn visszofizctés 1nd\ct\ odoit e\ő\cgckről 
C31); cngcdn1l·nyck (:t'.); építkezési ~;zcrz6<lé.sck. hn 
t1zok inunkn léH~~~lill;sérc vonntL(!znuk (33); felvételi 
bizonylntok, ho uz elvúl!u\t kötele;:etlsCg mcgbccsGl
hclö (:)()); k1gyc:sz\úsi ndók irún\i b(,r\cli szcrzödCsek 
('.39); /ins:::onbc?rle!i s:::cr:::ödt•se/::., u\Jtr úllittatik hi 
;,i\druL a\::ór nem (N . .:\); húznssú~i szerződé.sck in;tó 
,\n\og ht1szonelvcze:ti: ul/1;1 (.-l'._i): hitc\szüvctkezctck. 
hu bonk- vagy tnkan:~kpl·nztúri üzl..;Jc:Lkc\ is foglul~ 
koznuk,, üZ üzldr0sz \·ugy lürzshel{:I u\ún (N. l~i); 
j~\zú\ogle\\ötések o ltötde~~eltsó':J Crti~kc szerin\ (5'D; 
kcgynd(11núnyok felöl nyug!utvónyok (57); kezess(:gi 
Pkirc;lok a kötdczc\t~{'l.\ t~rtekc szerint (60): kisajóti
lús 1.1lapjún n kúrln\uni\úsi ö:·;szc!;rCll sz.óló nyug!l! 

• ,\ <:iw.",jdl1c·n !cn'í s~'.t·,~101: 11:: i!kti-Ldijjcgy;·.\,\; (::; c.z ]92(}, 

(··;i Nu·;c\L:i vonnthuz6 ll·tdci· 

Vegytiszta savak. Nmmalo!datolí. Hadio, Budapest 
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n1ellettí \cn1ondúsl tarielmuz 6:; eludósi 1negbizósok 
(27); 6pitkc1.es: szcr~üd1:sek, hti uny1.:G i:i szo\gúlta
tik C33. N. 3): kötvények. udóslcvcl:.:k. he c!üffl.Ulu
\üre. ~zólenek (64. \. 2. p.): ll'rnondú:;ok u lurtoz[,:;;i 
kiívete\ésrt_i\, hu nctn pCnzb,Jl úH (!1()); n"·::zv<~ny\;.\
bucsúté:sok ugy ez c\ómututórn. ininl u nó\"rcszólóL 
után Cs pedig u lCny\cg fizc!dl öss:··.eglől: u l 00 ko
ronónól kisebb rCs7.vényck l 00 koronúsnuk szú111i
tnnak (N. l·D; rószvénytökc fc\en1c\ésnél. n1inl oki
b,-)csólúsnúl; szcrcncsckötCsck. hu ;.,1 tf1rgy ingó . 
.szóm.sorsjútéknúl u nycrc1nény ös~~zcge szerint (8()): 
jo·:adulon1 és llivn!nl útruhúzósa (87); lórse.súgi (köz
\;erescti. betéti. alkalmi) szerz6dési.::k, ha vagyonbc
\(\et $ZOlgú\latnuk. mely készpénzbö\, ingóból. jogok 
(·:·> követclCsckból ú\L de iegn\óbb 50 !'~. (N. 13); 
túrsuluti biztositúsi okrnúnyoh ,;iss::uvú·,;P.r\ósn (89). 

··---- _ .. ---

ií""==..,,."'"'""===-_,..=~-==..:==""'-""'=""-,,,-..-=--"'~~-="'~ 
1 f)r. f:lgge2: 1! ,eo és Ji-''gge]' ], 

1 

j gyóg· szerészeti és vegyészet\ cikkek i\ 

! gy~_:a..:._~.':'~'.:~~~t,_:Y_!.,;:=~é;::~·;:~!~-~?.;,: l 
li u 

\ j;Jjf \\~~l~~f [:~Jf~~~~~i~~~~:\ 
~,\·. Ge1n~tn"-~~)~-:.-1~L~7,=~r~~1:l'"~~U:l";-;."-~h~7ó~ 

gyoi•san (>,,; u lc!~pnrli0!'i!:bb::.n cE~ószitünl(. búr~ ~ 1ucly -clüirnt :,;:.-;crint, n1odcrn µCpcl:1!;; ficg.'.:l.yévcl l A kH><Ynbnhlmn dOiocdnl<•lml ú\lnmhnm ;nhl<l;·<>n !H;\[;;k 1 Í 
·.=-"'="=-:;;----·-·-="'=-~·-=--·--==--·~==' 

,„„-·~·"" 



A gyakrabban előforduló beadvá11:v<:ik és 
okiratok után járó állandó bélyegilleték . 

. .!\ru bew, kiw és átviteli enged. iró.nÚ kéivényeÍ~ 101\,' 
Beadványok vagy ezeket he!yetlesitő jegyzö

könyvek : közigazgatási ügyekben iU!alában 5. l\.;. i\ 
rnásodík és további p0ldényckru. valeminl nz .clsö 
példóny további iveire általó.btin 2 J(. Ezek felze-
teirc általéban 1 l\.. · 

Behozatali engedély kérvénye 10 I\.. . 
Bizonyilványok: n) ú!lem és törvényhutóságok· 

és közhivatalok illtol. kióllilva 10 l\., b) nem törvén.r:
hatóságu városok, községek, intézetek és' niogán
személyck ó.ltol kicillilva 5 J(, e) iskolai és tanul
manyi 1.50 !\. 

Cím, cimert kérő folyamodvány 50 1(. 
Elö ·agokat kérő folyamodvúhyok 50 K. 
Felíolyamodások - biróságák kivételével. - 10 

I\„ nlúsodfokut- bclybcnhugyó hatúroznl ellen 20 K. 
Felzctek köziguzgutúsi ügyekben általában 1 K. 
Gyógyszertári jog cngcdélyczé:-;i folyamcích·. lOJ\: 
Halálesetre szóló vngyondtruhúzási okin1tok 25 J<:. 

n többi ivcktöl 2 l\ .. 
HOhosifási kérvények 20' !<:. . 
lparii:;nzolvi1ny n,c:;ybcn folyamodványok~ bcjclen-_ 

lések, az engedély kiszolgúltntüsn irónti ·-kérv.óriyck, 
oly he!Yekcn, rncl~·'ck népessége 50.000~et meghalad 
·iO K. 10 és 50 ezer közt :_{0 !\., 5.000-10.000 között 
20 1\., egyéb helyeken 15 !\. · 

Itu11nérési engedély irón!i kérvények 10 l\, 0(:
inondús 5 !\.). 

Jogositvúnyok iránti kCrvények 10 1\.. 
Jogok (dohány, bélyeg, l6por. szcszesitnl tínrsilús} 

cngcdélyezési' kérvbnyck tO l\. 
I\.efcskcdelmi könyvek ivcnként _ l !\., ugy ll _ fö-, 

inint a ~cg~dkőnyvckre. fV1cnlesck n nem üzleti. ese
méri.yckct lúr!liln1nzó künyvck. pl. rnutatók. nyi!Vún.:. 
tcutúsok, 1núso!itsi könyvek. 

KereSke_d§k_ és . ..ipa1;_osok oi áru _v.ogy ·egyCb. _ü~--

rr._llllíf_·•p llJ'i ~wTn~Dt' 
l.JJ tiJ ~ n n ~ ~ ~ lfan !tí 

PARAF ADUGÓ-GY.Á.RA 

~!H'J Jf!PES'f, 
l\!JI., ~ró~ Z~Gid~ Jei!il(:í„pJtGrn 36 

TELEFON: !G3-2!l. 

Sürgünycirn : DUGÓ BUDAPEST. 

fv'L kir. pos!atokal'ékpénzlál'i 
chequc szán1 l 8 l 6lL 

0:-;ztrák po::.tatakorékpénz!ári 
cheque száni 156095. 

B. }[. pos!atakaeékpénzlái'i 

cheque szárn 8328. 

11

[, Girö-szcírnla: 

i,! a Pesti l'via~iyar l\epeslü~delmi Banknál 

I\ Ei•zsébe!-köruti fiók. 1 

~ QI 



ij\) 

leli szá\\itúsokat \e:rtuln1azó könvveik ivcnként 50 f. 
(N. \0. §. 5. p.) . 

l{i viteli eng:cdCly kCrvényc iO l\. 
l\.özsCgi. kötelékbe voló fch·éic\. \c\c\cpcd0:>. köt> 

ségl polg{irjo~; cngcdóly k0rvényc 20 l\. 
!Vlurhalcvclck: juh és kecske 2 l\, sertés 5 l\., 

szamár, öszvCr. hét évesnél finlnh:bb ló. n1nrhc1, 
bivn\y 8 1\. ló, n1o.rhn. bivnly \0 i\„ 1\truhózó.sok 
u\ón \\[Yoncz az illeték rovandó le. 

Meghutulmazúsok 5 l\, 500 I\,-ig l.50 l\.. tOOO 

1.:,-ig 3 F„. i\1ellé!detck últolúbun l K. (N. 25. §.) 
NCvútruhü:r.úst kCrő fo\vnmodvZ1nvok 50 l\.. 
Okirat óHc.\óbe.n 5 K, ~ többi i\:ckl6l 2 \\.; va-

gygn ó.truhúzúsról 10 !\.. Orökbefogadúsi sz.erz5désck, hn oz örökbefogo.-
do\t u) negykoru Jd.._~&.;cn ú\\n1n1::olgúr, 250 l\.. b) r:ngy-
1'.ont mL!gyar 6.ila1npo\g~H 100 1\.. e) Li~\u:n~1 ___ J11nf,!YD.r 
úllan:po\gúr vugy rükon 50 F., d) kiskoru -,·,~;diúrva 
5 F„ uz cbö \Ytól, 2 l\ n1ind1:n tovóbbl :\·tül. 

P.:~nnszok u 1-:ö:dguzgetúsi biró~;ú~hoz 100 l\ t;r

kki~~ ~'. l<. 1000 !<.-ig 5 E. 2000 1\-iG lO !\. :1U00 
F.-ig '.!;) i\. 10.oon l(-ig :,::1 E. s11.ooo F.-ig \OO \\, 
\OD.000 l'-ig '..'..UO I·~. 100.íJO\l 1\-ún tul ~50 t:> ha uz 
1:~rtl'.k 1neg nem bccsülheiü 10 E. . 

Polgá::·joi; irúnti fo\:;urnnch·ún;;uk '.d.Cl l\. 
Szabudo.lrnuk (c~<1k ipéiri) <.:clon1:~nyozú:ou, t_;\isin1..:-

r~·se. n11..'.gt:rÜ::·:i\Co;c irún\i lil'r\·('.nych :;O l'~. Túrsn~;ögi (\.;özkt'.r~:s1...'í.i. b<:ll'\Í, nH\nlrni szcrző<ló~ 
sck, h:.1 u 1'.özö~ c1'.:lru c:;uk f;zc:nl·l::c~ n1un\.;óssógu
\\nt kötik \e, GO l\. ht\ \'i.1g:y(•nbctt.:·let s:;:ol;;últc:lln::k, 

HL k·!'.OZL~L ~r;:::!<.~ldi.Öi:1\'Vi ki·>OH<l'(Ok l·s bi?t~n·:i\VÚll\'Ol·: '..'.. \\ •. 
lHlev·::::lcl:.0 SÍJ \\. Löz~\\h.~iln1<lZOHtii~. ·cselétÍt+ .. n1un· 

\.:úsuk rt'>~:::.,::rc ;\ !\:. (;'-!. '.2 \. §.) \fagyonúb:~1húzús oldn1t0k iO F.. többi i\':.:k-

l(.ii 2 F .. VégrcndclelcL 2:1 !\. n löbhi j,·ddöl '.!. l\.. 
Zúl·órv. mcgho:;szebb\lú:;i \\ér':Cny 10 1\. 
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Gyógyszeradagolás gyermek.ek.neh:. 
(Junckcr Guubills szerint.) 

éve:;nek e: fclnültncl\ szón! ndug 1. 1::: része. 

:J 
'! 

!J-7 
7-14 

Hütőkeve!'ékck. 

1 ' 
',, 

1. 

A.) Hó igénybevételével. 

.-\ hfimCrű !O Cddm,riíl 
!t:sz1il! 

Acicl. su\fric. di!ut., hó na purtcs 
Culc. chlorat. crYsl 3 rész. hó i r. 
Nntr. ch!ornt. 1 ;ész. hó 3 rés;:. 
Spirilus (:onc., hó a~1 pertcs 

:-\cid. c~ubonic. (szilúrdl. i~elher, dl! 

- 41 e fokra. 
- :J6 

21 
- 20 

nurtcs - 100 „ 
/\i~mon, chlorut. :'} rl~!';Z, ku!. nilric. 

5 rr:~sz, uqUOt! Hi rész , . - 1:2 
/\n~rnun. ch!or[iL 5 rl~sz. kul. nitri..:. 

5 rész. nr_:!rii sulfur. 8 n.:'sz, l:quue 
IG r{'.S2. 15 

/-\n1n1on. nitric., uquae, uu parlcs 15 
A.n1rnon. nilric. nulr. c<:!rbonic.,uquac 

nn pnrlcs . :22 
Nntr. pho:;phoric. !). n::;:~. ucid niiric. 

c!i!uti ej r0sz :2-! 
N<:Jtr. phosph ~) rl·sz, tnnn1on. nitric. 

G rész. ecid. nitdc. di!. '! rész . :JO 
Nnlr. sulfur. 5 r~sz, nclcl. sulfur. diL 

Srész .... 

Natr. sulfur. S rész, ocid. hydro· 
chlor. 5 rész . . . . . . . . . 

N:itr. sulfur. 3 rész. ocicl. nilrlc. cli!. 
2 r6sz .. , . , . . . . ... 

Nu!r. sulfuric. G ré~'Z, l.::lmn1on.chlorat. 
4 rész, kalii nilrici :? n't;z, ncicl. 
nilric. dilu!i 4 rész . . . . . . 

Neitr. :.:ulfur. G rész, nn1tnon. nitr. 5 
ró>;z, ncicl. ni!r. di!. ,1 rész , . 

Súlyok és mértékek. 
Régi osztrák mérfCkek. 

Súlyok . 

IS 

19 

?'·' -" 
:JO 

E•1v polgüri fon! e= 560 grum1n '"-- .'32 lat 
Ég;. vúm fon! ~~ 500 ,= 28 ltll 
Egy Jut. '""'" 1 T5 .. 
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Gyógyszcn_·~szi inéré~;eknél 187~1 e!6!t az urrvnevezelt 
osztr~ik orv_osi súlyokn! husznü!tók, mclyel;;ek a!np· 
cgy;;c;_,;e a librn \'Olt ll küvc!ke~:ó részekkel: 
1 !ibrn = 00 1!~0·014 gran1m uncin 9ö clrachn1n 

"'''"~ 28.S :.~crupu]us = 5760 _ grún. 
uncia ""·' :.15'001 ~~ron1rn =-= 1 1~ !ibru ,e_- 8 drochmu 

2:-1 :-ocrupul.us ""' ,!EiO grün. 
clrachrna -....., ~r:l75 gron1m = 1. \«i librn 1.:: uncia 

· 3 ~;crupu!us = liO grún. 
scrup.ulus , J ";)0 grün1n1 '· ::~~ !ibru "'"' l/:;_4 

unc:a = '. :1 drcchrn~: ~= 20 gnin. 
!]rcín °-c: 0"0725 grnnHn ''" 1:;,;,;u libro 1;~--1 unciu 

1 ;~:· drachmn = 1„·:: scrupu!us. 

í\ikcrcki!dt s?.ümokban: 

980'028 grnmrn, kcrekszú1nbun l kiló. 

JibrL1 
uncia 
drachnH1 
scrupu\us 
grón 



uncin 
dru,~h1nu 

:;crupul:1s 
grnn 

(:;crnis 
( 
( 
( 
( 

Ünnértékck. 

l·Iosszrr.értékek. 

.. = 5G liter 
- Hl478 
~· 0'35369 
•.• o·s54S6 
~ 1'556 

... \ '896 n1Clcr 
=~ 3 l 'G ccntin10\cr 
- '.tti ,, 
'·= 2·1n 111illinv~\cr 

1 

l 
kiivéskanúl = l !eiiskari.~i'fkcverl por - '.:!'.S grnn1111 
gyennekkanól :::: :l tcúskanúl :-: 1 :.: e\·l·ilu:1nLd 

folyadék. . :-:--~ .1'1l) :;rl1n1n1 
tele késhegy f(;ltcLi.-.;kuncH 
cvökanól folyddók 1'.!-15 ;:r,.:nHn 
cvökunül nö\·ényi pork,;\'Crt"k 

vuuv Íücle"V 
borosp~Íiür !i.:l;
csepp 

'i'::i--f)"() t;T<!l:1n1 

1~;;·0--l:)U 
0·11:)-C1'1JS 

!(a1natszá:!.n~tás . 
\ 1nla1nc\y !elszésszerinti tök1~nel<. !e!:-:.-::t'.-s s:;:erin!i 

kumn!lüb 111ellett bünninö idö uluit cll~rt kon1niho
zodékút igen cgys:>:erü módon tudhuUu1' :-1H·t_.; <ddr.l·nL 
hogy u tókt·t a karnnlozó nupok ~;zúrnÜ':u! !'Zo
rozzuk s n szorznlol ez t:ilúbbi !éblúzu!bun 1.1 i:.u-
1nnllúb 1nel!ct! ül!ó divi~;orrul (oszló é::;:úr:il clo!':~!juk. 

<l,o Di\·h;or ll'q Di\·isor '1,n Di'.·i: '•f 

288000 -1 flOOtl !l .1u:y1 
1 l \.j1j(l\)() .[i ' BOOO n: ' :r1Do 
! „ 12000 s 1200 ! () :11,;í.)1) 

l .JGOOO .s l „ (-)::i,!lí i•.11 „ ;-;.;:._::.) 

;)liOU.:l (j !i{l0i) 11 '.)'.27J 

l' 2·!00() 6' ;:;;>:JS l ! '·' 
')1"1 „ „ ,..,,), 

2 16000 , ;;1.1::. "' le 3UUO 
::;: „ \.h()(I 7:, :.! 4·'.~()IJ l :~1 2r;.:;() 

:1 1:.:oon ' ,, -l:iOU l" d :..'.lti:I 

:;1 „ 10'.~f\(i ~-;t' ~ rr1:-. _,1.1 i;-:t :.'.ü(i/ 



Kamaiszániffi'isi táblázat. 

o~ \ 
001 1 006 
008 

Ol.11 
05.li'. 
l l.l '; 

l 

oo: 04 
0

gÍ) 1~\ 
03.3: 40 
1671 2001 
23 :3! 2~0. 
33.3\ •\00 

1G7 ' 200!.' 
333 \ :IOOUl.J \1 

3":<> lrnmnl rnell.:'.'.__\ 5°/<> hnrnul mellett 

1 1 i 1 1 ! 

11 - 1 002 1, o:J 11 - 001
1 

05 
21 - . 005 1 Oli '), - 00:3', l (1 

311 _i 1 007 ' 09 31 _i 013 lő 
5. - 01.31 15 51 0011 (l''l' 25 

10! 001 , 02.5[ 30 10' 001' o~:i' 51l 
sa\ o<

1
o
0
•
5
·1 \I 12.s1 iso so\ 007', 211:i1 2so 

m 17.si 210 10. om 211:i :•,50 
10011 008 25 \ 300 100\ 01.\ ·llT 5110 
500 08.3í 125 \ 1500 5001 OfÚ 20RO 2ö00 

lOOOI 00.3 2so i :moo lOOll, rn10 4170, 5000 
1 . 1 1 

l 
! 100 

2 lll·l 

3 108.16 
4 112.48 

5 116.98 
(j 121.136 

1 126.53 

,---
. :J . JQ.J 

. ·1.16. !08. !G 

4.32: 112.·!8 
•1.50 i 1 \(i.()8 
•1.6~: 12J.5(j 
.l 86 i 1'!6-'3 -· ' -~ ,:J, 

5.0G f 131.59 

rncllelt 

i 100 5 : 105 

2 ! 105 : 5.25: 110.25 

3: 110251 5511115.76 
4 ! 115.761 5.781 1 ·>1 _,_ - ! 1 ! - .;);) 

~ 1 121.55 ! 6.07i J ?7 5? 
' 1 1 - • -

6 : 127.ü2: 6.38, 12)1!.00 
7 . !'.J.!.00. ( -o J I] 

8 l 31.5D 5.2ti : I:lG.E5 
, : J, i . ~.t .l'O 

0 i40.70; 7.03
1 

1·17.7-l 
'.) 1··' l'.ll>'.Q~ -• Uu ö.'17 l·i2.J2 n 1.11.t.1 r.:1s: 15.'.).13 

l 0 1-!2.:J:J 

11 l·!B.08 

12 15:3.!'JS 
I" .. ) !GO.! 1 

14 !Gfi.51 

iS 17:1.17 
J(j 1::K1.10: 

i7 IB7.30 i 

18 1u.i.go 
' J!) 20250 
' 20 210.69 
' 

5.tiH .. 1·!8.0;J 10 1-- , - --· 1 . 

1 

:x).l:J, 1.1:): 6:!.RS 
e l)'' : 1-·3 n- . ::--:i :-i •. ,,o !! lti'.2.08; K.1·1·171.0;) 
t1· 10 ! !t\O.l l 12 17!.0:3: ti .. :is' i79.Sél 

fi.·10, !GG.51 l:J . 17D.5-'"; i 

(i.fiö: 17:).17 14 

ü.\l2: 180.10 IS 

7.20 !87.:_l() 
7_.in: Jfl:J.RO 17 

7.íD '..:li:!.59 1 f) 
b. l () :..'.iO.li!l !D 
l) .• i::' 21 U. !:~ 211 

186.:iti 

l ~:'7. \)~) 

. 2lH.2S 

'.!:..'.H.19 
2-!tl!J:°) 

252.GO 

B.98: 188.5!1 

0 .. )2, 197.D!I 

\.Ull.I: 207 ti 5ll 
1O.:l~l;118::!;~ 1 

Hl.Dl! :!2~l.EJ 
í l.·!t i' :_:.10.ri( j 

1:!.0:1'. :!;)~,();) 
l'.2.ti:J, :!óS.:-!2 
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Gyógyszerek. k.özepes gyógya<lagjai háziállatok szán1ára, 
g-ruintnoli.ban. (Fröhner után.) 

:!.--:l 1~1,!-0/1 (~,1-:i:, 1 u,Ul·- O,\!)l \>JJ:_---O,Hf1 
„--lU,tl <J-l:„u 1---:!,\! u,ci-1,0 

:!'i-f,(),U 2',---,f,,ÍJ ii-- l'l,lJ :!--i'>,Ü 
l\lll,l! i:,11,(1 :rí.\I lU,0 

fi-{f,,{) \\l---:!fi.1J '.!--:1,Ü 1-'.!,0 
o,(J!i.'i-U. ü:! U, \.JíJ:i·(.1,(1:! u_.nU.Ol1·(·'·.1. rt\i 

1

\J,1.JtJ !---0.1ü{J:! 
'..?-~"{) ;,-!0,0 :!---~1,U 1--'.!,U 

:!i'1-f1\J,O .\H-l>U.0 \;,._,;\d.ll f>--líi.U 

\

. lll-:!f„ü l!J--:!:>,n :!--~,,\! '.!-fi,O 
1()-:!!l,(l Hl----:·ü,ll '.!-i,,ll t--'.!,0 

,'u1tip,\'dnuB1 Fi-'.!\l it,--'.!!"i,\J :,- .. 1\JJl :!--;'1,ll 
\ E:-:pt•!'lnl'. E:q1Pl'lor. EXJH~l'Wl'- E:qiocai1·. 

1
1,1\:!--ÍJ,U;-, t)'.11:!_- U,'-!:, 0,1Jui'1 --U,Ol O,'.Jl--•.!/t.! 
u.n~.-ll,l 11,o:,_1J,! l ''•''t---uJ•r, u,1n O,(Ja 

\

ll i--:!,IJ :! .. :„u i ll,:!---0/1 11,'.!-ll,1i 

[l\ H! ,)( \1! \ q,f1u \11 2u u \C,-2;i,t\ '.!-<i,O 1-2,!I 
!l\\~1 • .r, <u u :!',-:,0,1, s JO/i ;-,--10,0 

Hl\ll\l< 
n;. \,il\ „1 !'hO• .!-'>IJ :!--~',ll ! (l/1·--l,U !J)i-1,0 
taint ' •11< .it •un l l ll,~1-- l,\l 

O,UO !:--. O,iJ~fi\O,G\\l---U,l;.1);! tl,(l0.\~f,.\J~00:!-
o,O,i--O,:... -- \J.Ha-U,1 
O,:!,í-:1.U O, t---0.:!:1 l!, 1--0,:.! 
:!--~.o o,~1-:!,\I o,r. 
1f.l--OJ> O,ü~i-U,:! 0.1-\JG 

O,ll\JÜ&-0,00:! 
o, 1---ü,5 
2--f>,0 
0/J-·:!,O 
o,~fü--i.o 

1-1,0 
l~lJl(•tit•. 

\),(10:!-0.\11 
o,mio.--o,u:: 

U,():,.-\l,:.' 

(•1-:!<1--1,00 
ti/i--:„o 

u.o;,-0,1 
u,1-0.:1 

(>00i-t)•l 
ti.::--t,;i· 

u,:!'i---i.U 
0,1-ll,:!<1 
ll,:!-Ü/> 
En!i'tk. 

0,\':!--0,(1-, 
0,(1ll:!-0,11U.» 

11,u!-O,O:-, 

fJ,!-·(l,:!:1 
o,::~,--:!Jl 

O,J-0:.! 
O,i1-:.!,0 
!J,:!'•-1,ll 

IJ,:![J-:!,G 

O,U:!--0,0'.'· 

-«~;;;.:',.:;.;;,;;ti;_., 

Gyógy,szerek h.özepes gyógyaciag~ai l1áziállatok. szárnára, 
gi:arnraokban. {Fröhnci:· uiün.) 

~~ 1:-,1·=~~:::·::: 1;~~1:,"=1 ·;::~=·1:-::~~;:.~. r:::=r::::lHÍ ==1· Ki~~:=~1~:·::~l S:~{u·~-:;:::,· 
! !11:".l'llH 1 l-:l'1·,:ki! 1 ' 1 !HU"fHllfi 

;utl!t :1m:i1·t1,;1 

;~ :.l:,:~:,i,\\ !·: '.;~ J 0> I_. 

·, -!\1.1' 
!\l -:!;J.OI 

0,01.1~,-0,.0I 1·1,(._lúU;)-O.Mil I · 0,(li•\l;j 
o,tb-0,:! o,u:!--u,o:, u,ol---U,1l:.'.'i 

l),;i-1.0 . 
il---l!J,!) 

O„'i-1.ll 
l:!,u 

q,·,-1.0 
l-2.t\ 
l--:1,(l 

:! -·1,1) 
ú--HJ,1) 
!-:.!,tl 

t!-:111,tl 

tLl--o,:: 
(J,:!--ll,:'i 
0,'2;)-IJ,!) 

0.2.=1,0"'1 

1-;),ll 
ll,IE-1),! 

0,(IS 

O,l-0,:! 

0,(!;.!-0,l 

0,01 - 0,(!:! 1J,OU;)-!1
1
1JJ O,!IO:.!-U,Ot6 jd,(IÜ:."!-· 0,01i~1 

0,(J;i 
0,0::-(1,1 
\J,\-1,\J• 
ll,:!5-1,0 
o,u:;-o,'.! 

0,01-tl.!J.'i 
11,J--U,5 
P,1-•.•,:: 

OJl:i-0,1 
tl,1-0/J 
IJ 1-0 ;; 

n,1;1.-ü;il:; 

.,~ 

s: __ 



~? ' ·-

j U 
] ~ :;, 

:..: 
-



62 
búnyu YúllcdLü szünik rneg e forg.:.1lrni körzetben, 
aYngy n1cgf•Jrdih·n: Ynlnrncly n forgoli11nt lényegesen 
emc:lu ilyenféle fogy.:.:~;z!ó c:;nlrun1 létesül. Vag)' fclM 
úllitnnak e\~\· u íon1ulinnl \('.>ll\'{'!~cscn bcfo\vósoló 
ujubb gy;:-:·,g;·Szcr\úrc.t- \'U!JY gyóg;•úf-un~1gykercsl~cdést. 

Cs szúinos eg;:1..1b n1örlegclcndö körüln1ény lehel 

1
n('g, on1elyckre csdk igL:zón gyukorl~ltl Cs huson\ó 
jogügy!dck lcbonyo\ilúsú\·n\. úllnndönn fo;;lulkozóM 
szukl~rtéi fi~~ydn1c !erjed ki. Eppen ezért odu konkluM 
dúlok. ho~Y n hesonló jc:l!egú. szerződéseket o jövöM 
\Jen t\Z eddigin~! nngyobb 6viJtos~ógsul Cs inindenkor 
tc\jesj~n huzzúérió szuke1nbcr igénybevétele mellett 

kell 111cgkötili. 
Dr. \fcirságlt Zoltán. 

cus" önn;::ló, rcntl•:::~. (::; cc:-át. 
Pr~Dir:~c.:.cskól~, :)();.'-, os'ly,::- és vCny
l;c:·El·kok. T(.~nlü':::clyck, Pu~~yihunoh, 
Fi1;l'!..l!O:.:))Dp!!' :;tb. tJ BEf{EfVHl··iÓSÉG l 
C0gn:;on.1ússc.l Vé~g~: nné'.kül s;,:~tllit: 



!. TÖRVÉNYEK. 
Pi.z é.rdrágilü visszaélésel;.rol. 

l8'.?.0: XV. törvénycikk. , 
0 . ,. Törvén':lúr"-bi:n 1920. Cvi 

(!\.ihírdc\l'.!\ett Dju·~it:~zh~0\n. nllpji1n.) 

(Í\iGonaL) 

vé;;e!t ncin szükséges J.:özbcnsö kere.skedt!ssel (lónco
lnlos kcrcskcdl's) drégi!ju vngy közsz6kséglc!i ciLk 
fori_.;alon1b~il1ozu!tdónak i:özv,-.:litésCnél lirúny!1..1lt1n diju
ztlsl rt jár el {órdn-.'!gitóüzérl-:ed(:};); 

:J. <:ki fon.:::.n!umbuhozc!u! cé!Jüre rendeli k::Jzs::ük
séglc·ti·'cikk készlctl:t n cihk örónok drógilúsu vügy 
1nagr:s úrcin1.::k fcnn1er!ö~ie 1:t:gcl: nycr0szkcdési cc!
zottnl tclrcj!i. ellitkolin, n1t.:w.1c1nn1bi!i, husznú!h~:!t.d
lunnú tl:sz.i. u furgu!nmbchozu!1dlól vlssz~i!artju, ter
melés~! (c!6üllités{11) Ytigy (l vele \'tiló lteresl;ec!ést 
korlidozzt: vciur a kész!eid a Lözellütóslül órdrógi!ú:;ro 
ulka!nu1s b{1rmcly más n10don jogosulu!lL1i·1ul c!vonju 
(úrut:L·onüs); 

E vé!séu egy C•;ig !cdcdhctú foghflzzul Cs százezer 
koronéi~~ !crjedhctö pénzbüntetéssel. !ovúbbú hivu!al
vcszit'sst:! s u politikni joL:ok gyakorlL1!únak fd
fü~;i;cszlé~;é\·cl Cs nzoknnk u cikkeknek c!J.:obzt"isfl\·td 
bün!clel)dö, an1e!yckre nézve L: csclcl·:n1é·ny c!kövc!
felclt. Es nmennyibcn ez órdrú:.;i!ós visszaélt~st.":t 
közvcti!ö köve!lc cl. hn íelnött 15:._~5-ig lcrjcdhetó 
bo!bünte!é~scL hu fiotn!!-:(.l:'U, 5-25-ig tcrjc<il1elö 
,·esszöbünlctéssc! bün!ctendti. 

.A. klsérlcl büntelendö. 
f\ki nz I-S. pontokbLon felsorolt cselckin(·nyck 

\"L:!n111c!yi!;éne]\ c!h'.ivctt~st'r~~ fclhh-. t1jL,nl!;;(1~:ik \'<:!1-()" 

n1úsokkul összcbc.-;:,:Cl ··;agy egyesül,<: ki.::.t'.·r!etre votH1lN 
kozü ~zubúivuk szerint büntdcnc!lí. 

2. §. 

/\z 1. §. ~- ponli<t <i!tipjün nern J)ün!dhc\íi <iz, ni\i 
ulyan kö:,:~;zül\;;(·q]di cíkké'rl. 1tr11t.:\·rc nl'z-,"<.: 1t !öivt·!ly 
érk!nH.'.·bcn c:r;·:,; fe]jogosiiott ln1lósúg tójClioz!n!t"i ilr! 
óllupi!ult tncg, oly úr! vugy cgyL'b cl!enszulgül!Ldüs! 
követel. köt ki VL'!gy fognd e!. ~:n1c!y ü !fii<·:L(1;'.tc_dó 
örl meg ncrn hn!adjd. 

Hn n jelen lö1Yénybcn 1neghn!iirozul! ,·ol<.~n1eh \·0!~ 
sé:;ei \\:1gy bün!ctkl üzcn1 va:;r vi:.!loloi e!holnH> 



zo!lju va~y 1negbizotl követte el és oz üzen"': vagy 
vóllalut tu\ujc\onosól (üzletvczetőjél), illetőleg o. mcn
bizól a hivq_t_f:l:;úból folyó felügyeleti vagy ellenőrzési 
kötelességének teljcsi!Cs·.'.!ben nkár szóndékos, okór 
gnndatlt:n n1ulaszlós terheli, nz üzem tu\ajdonosf.l 
(üzlclvezetője) illetőleg o megbizó - en1ennyiben 
cseieknu!nye su\yosabb bünteiúrendelkczé0 nlá ncn1 
esik - vétség minit hal hónnpig lerjcdhetö foghúzzol 
és huszezer \;:ornnúig tcrjedhetú pénzbüntetéssel, hn 
pedig 1..1z alkalmazott vagy megbizolt cselekményi! 
bűntetté 1ninósül. két évig terjedhclfi foghózzo.I és 
százezer koronúig terjedhető pénzbüntetéssel bün-

tetendö. 
A jelen §. alap}ún nem büntethető az, oki a cselck-

n1ény elköve!Csét rendes gondos~;úggul sem clözhctte 

vo!nfl 111eg. 
6. §. 

A jelen törvény l-4. §-oinuk valt11nc\yikébc üt
köző büncselekmény eseteben n vevő uz ó.r leszúlli
túsáslil hövc\c\hcti; oz \. §. J. pontja c~ie!ében t1 

sértett n sojút szolgúllalóso értékének n1cgfe\el6 e\lcn
szolgúltotúsl kövelclheL illctólcg oz a.dott cllcnszol
gél!c.tús többletének visszutérilését vugy megléritését 

követelheti. 
E követelés h6.ron1 év olntl elévül. 

7. §. 

t\ jelen törvény n!ndelkczései ncn1 terjednek ki 
úruknt1k kh·iteli engedélye <iinpjén külföldre i;zúlli!ésu 
cdjúb<'.1\ !ör\,:·nti eltu\úsokrd t:s vú:;úr!óso\utL 

1 L §. 

Ez n törv,;ny kihirdetésént;k n.:tpjún ezo1i;1t:l élct
bi:.::J,';p. Htdr.ilyu. húrom (:\· el!clit~\'cl nicg;:;zünilí. 

/\.:;:; úrdrógitó vi:;;sz:1t~léschröl szól0 i9lü: IX. \ö;M 

Arnnycliloriil, Platinclilorid. Eziisinitral. Pia1\io, Bmlapcst, 

(ii' 

vénycikk .. hatülyüt veszti. 
.Jelen lorvény 0 hal· 1 , . l .. 

~endö csolckn1ényekcte i1I~t1~l~J:beln. clköv_ete!I bünte
is ~lkalrnnzandó e"" 0 1E1rom cv elteltével 

]. . .. . . 
l
:;zi .. a ~orvcnyt a miniszléri h . . . 

„ .., _turvenycik kihirdetését um tlJlJa vegrc. 
lorvcnvclkl;:et m•"nl ' ezennel elrendelem e · · a ncm7el · I· . 1 · • 
inq;tarloni, >nind mösol \ -1 .-~\ara a!, mind magam 

_l\~[l Budcpe$tCn, ezcrJ.;~k 1
_
5 

__ ~c~turtut~m. 
ho lizennegycc\ik napján. ncszazliuszadik 6vi ju!ius 

~io'.:thy klililós s. h. 
1\,(lbJt•rm~;:üu horm11nyzfiin 

Si1no11ui-Sernadan1 S. d . un. or s. h. 
m. hir. minls;:lcrclnöh· · 

A fényüzési foro·alm' d .. 1 o 1 1 a oro 
(l\.ihirdeltcte[! nz 0 , ,,,. . ... -· . . . " . rszugos I orvény!.; "-b 

C\"! 1u!tus hó IG .. c.:r llll · · nnp;on.) 
1920· 

(f(ivonat.) 

!. §. 

/\. fényüzési forgulmi adó tar' , 
1\ r·· .„ ... · f g)a. 

._ ·._. ' ~!~~ u~es1 iorgnln1i ndó lúnr' . - ~ 
Jdc.il1 fenyliz{~sl !il;gvuknul· f ,~~'.;!· l:_z :::i. '<:J-bun n1cg
!n!as nic!!c!t tclicsi! ··Ú . ·( 

1
)-.._!Jc:ldon, el!cnszo[<rél-

, t. , uz o ru 1t:lZO kereseti !ev6kc""ny-

„~i}JTRICI.4." "fcjüzcn1i · 1·- „ . . • 
GJ.ir: L, Attilt•-u!cn ·it r„ cs upszc1·1pan R f 
Telefoil: 20·-IŐ. :>zil~1 ." \oZpon!i lrodtl.:_ VI_'.' Tcrt:.:-kör~l 31: 

Sun:unycim: Nulr!du 



§tÓiS~JOl"SZB§Z'" 

111 ultru tckinthct
,.,,v0inll:cl bccsü\iük meg e 

uiúnlúso últnl ! 

ick vngy lH~tr1nyüi lc1ncz!Jlct!ck (doubléc): cg-yéb 
diszitési ((·kité~;i) '.·ügy hasznti!Lüi lúr;,;~·uk. nn1clyck 
CL::;é:;zben yagy részl)(:n ncinc:sfl'l!H.:kb01. bonisty:!nból. 
!a~lél~b~L .ck:f[·~nli~:"'.)1:tbüL t.iYÖnt;;:h:izbó! \'H'...4Y t,;~;.nüs
ockonutbol kL~;zuh-..:l~ v.:;gy t!r„\nn:-;id !en1...:2Llicttck 
{doubléc), un1ennyil;en \·ételúruk :200 l\~1'.tt nH.:ghulud; 
n ncmc:;fén1ből kl.'s:·:ü!l szt:n1ÜY<.:gfu~~lcJatok é::; a !esti 
hibúk kiegy]itésérc szolgúló k\~~zülókck ncn1 fény
üzési !úrrryok : 

3. n szobrészut. rc~.;tészct és graphika eredeti n1üvci, 
nn1cnnyibcn o 1nütó.rgy Yélc:!Uru - az cgyidcjülcg 
s;~úllitott kcrcte!r (fo~!ulutok) figyelmen kivül hugyú
~Hivlil - 1000 l''..wút mcghu!nd és an1cnnyíbcn n túr
uyat nen1 olyan művész olkol!u. eki az étruhézú:; 
idejében élt és .magyar úllsmpolgár \'olt, vngy pedig 
az atruházús idcj~l közvetlenül n1egclöző öt éven 
belül ho.!t cl ;, a pénzügyminiszter fel vctn jogo.sit·vn 
ezt a rendelkezést \'.·iszonossúg esetében - rcn· 
deleHcl külföldi n1üvészckrc is kiterjeszteni; korco
!utok (radirozósok), fn-, réz- é~) ecéln1ct.szclck crcdt.~li 
1nüvcknck szúmitunuk; 

4. régiségek (untikvilúsok) és egyéb ':u!uincly régi
ségker~skedő (un!ik;úí) últu! kf.:rcse!i hcvékcnysége 
körében úlruhúzn!t ó.ruk /\zonbun u nyon1cl<:i lt:rnH:'
kek csük ukkur e.sn,,;k eZL:n rt.:ndcikt~Zé;; u](i, h;: <t 

!:.öictenkinli (c!on1bon!:('n!) \"é!eliiruk 5\1 !<-út n1eg!H!· 
lnd {~s a 1nüvc! 1850 eltilt nvon1!ül::: ln: u;: (·,,.~,zúin 
nincs fe!Hintelvc vu:,;y u:: .ser;1 a rnü iur!1dn1úbóL '.'l'í11 
mús egyéb körüln1t~n:;bö! ki nern derül. ugy ítl50 
előtti nyon1!utési (clöú!li!ú:.~i) idöt kell YélelnH~:-:ni: 

5. autogru1nmok Cs k0ziretuk. h~i \'éí;.;]úruk 20D 
K-nól nugyobb; pcrgun1cntn1iniutürök; o!y lárBYttk. 

BR_t\ZA 't- pipercesza.pI:18.Itolt. 
n nll1gyur szr~pptn1ipltr !eg!Dké!c!escbb kl·~;z!t-

• . 1nényei l i\ külföldi kés::iln1énye];: hlisznólntú! 
, a Brúzuy pipcrc.szuppunok szori!o!túk !d ! 
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amelyeknek elsősorban történelmi, müvclüdés- vag-~/ 
mülörténelmi becsük van:_ . . . 

6. faragott f8.ból. üvegbol. csont~ol ~·ngy bron_zbc:il 
készült kép- Cs tükörkeretek, ha vetelaruk 200 l\-nal 

több: 1 b 11. ··1t 1 „ \ "t' ·!· 7. egészbörböl vagy se yem ő \cszu {On~v 1:0 cse' 
éS ha egyidejűleg ruháztatnak üt, az egészborb? ~-ngy 
egészen selyembe kötött könyvek; u. ny_on1dn: ipar
nak különleges papiron korlátolt pcldanyszumbun 
készült termékei ; . . .. 

8. hangszerek, ha vételóruk t1qoo __ l\-nal tobb, 
továbbá vélelárukra való tekintet ncl!n:I o ~en:d_ura
bok mesterséges előadására sz~lgu!o_ kcszulclu~k 
(gremmophonok, orchestrionok, p1anolak, phonoluk 
sfb.), továbbá a beszélő készülékek (phonog~aph.o!~). 
8 diktaphonok, ugyszintén ezekneli. alkatreszc1 cs 
!artozékai (lemezek, hengerek stb.) ; 

9. az iparművészeti mü!árgyak; . . 
10. azok a tárgyak, an1elyek különös hasz_naleh 

cél nélkül pusztón helyiségek diszitésére szolg_al_na.k; 
11. lakós és hó.zlarliis berendezésére szolgalo 11.11:

gyak. ha egészben vagy részben_ ért~kcs nn_yng~CJI 
[ritka fancmekbő!, bőrből, sclycmbol, bo.rsonybol,csip
kéból. brokótbóL bronzból stb.] ál!~nt:.k: 

12. kárpitok. ha nem pBpirból keszultck; . 
13. szőnyegek, ideértve a fo.!iszö_i_:i.y_egcket is, hn 

vételáruk né)J)'Zeln1élcrenkint 200 l\.-ul n1cg~1;1ll:c~; 
14. a következő ruhózati tárgyuk és uz cloa!hto

sukhoz szükséges anyagok: 
a) ruhák, takarók, ó.lvetőkcndök. liib7:sákok. kar

mantyúk és mós hasonló tii.rgyak. _ha cgcszbc21 vngy 
részben szőrméből. valódi csipkébol. selyen1bol .. \·c:.rrY 
bársonyból készültek, vagy finomebb, ncn1 kozonw 
st!ges szőrmével evegy se!yemrncl bélel teltek, ha csak 
nem puszlún e hozzávalók hasznóltuttak a n1egnevew 
zett enyagokból ; 

Argentum nitricurn cryst. Radio, Budapest 
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b) :.iclycm lllsóruhak; 
e) selyemböl készült fchérne1nü; 
á) u szolgasze1né!yze! fornuiruhói Oivrée) ; 
e) társas szórakozó.sra szo!gidó jeln1czek ; 
f) kulupok, amelyek diszto!lukku!. szörn1évcl vagy 

bársonnyal vannak diszilvc, ha vételúruk 1000 K-nül 
nagyobb; 

g) lekkcipök C:s lakkcsizrnúk, sclyen1cipők és fino· 
mabb, nem közönséges szőrn1ével bélelt cipők; 

h) selyemw vugy finon1l1bb, nem k6zönséges szörw 
n1ével bélelt keztvük ; 

i) valódi csipkék ; 
h) bársonyszövetek ; 
l) az a) Cs e) pontok alatt megjelölt !órgyak eló

állilúsára alkalmas bőrök. 
Az a) pontban emliletl takarók, ha közönséges 

birka-. bárány-, kecske-. tengeri nyul- és hörc~ög
börökból. vagy közönséges avagy vaclbőrböl készül~ 
tek, nemkülönben iiltolábsn a közönsóges bőrből 
vagy vadszőrméböl készült türgyak ncn1 fényüzési 
lúrgyak; 

15. legyezők, sétobotok, nopernyók, ha vétclüruk 
200 l\.-1 n1eghalad, esernyők, hn vételóruk 1 OOO KwnlH 
több; 

lG. ulazó!iidúk, u!uzótJ.skük és utnzókosdnd;, ha 
toi!leltclárgyokkol evócszközkész!ctekkel és n1ús hn~ 
~ion ló túrgyakka! vnnnuk felszerelve; 

17. lú!szerészeti készülékek. l! szcn1üvcgek kivé
telével; 

f 18. fényképészt:ti kézi kCszülékck. ezeknek ulknt
részci és tartozékai; fCnyképek n1cgteldntésére o!kal~ 
mas készülékek; 

19. csiszolt üvegből készült hasznéluli !úrcrvak 
(tükrök, télak. tányérok, iYópoharuk, korsók, vi!Ógi!ó 
lestek stb.) ; 

20. u tükörablaküvcg ; 

ft..rgenh1n1 nit?icu2n b.1 bacilL Radio, Bpesi 



21. kézi lőfegyverek, ezek alkatrészei és !tn!ozékai, 
ideértve o töltényeket is ; 

22. tekensz!ulok és !ortozékaik ; 
23. szen16!yszó!litú~n1 szo\gé.ló és 111otorcrövel 

hajtott szártizföldí. vizi 0s légi jónnüvck n !arlozékaik
ku! együtt ; 

2'-L hútns!ovnk. o \'crscny!ovak és a ponnyk; 
25. o 2'-l. pont alutt ctnlitclt lovl!k szún1örn kCszüll 

nyergek és s:r:erszómok ; 
2ű. u nem hasznos élő vade.k t•s u kutyúk; 
27. uz éneklő t:s diszmadnruk; 
28. jútfkkúr!yo ; 
29. jú!ékszcrck. nn1c\yck gycrn1ekck vagy f,,;\nl.ítlck 

oklatósúro, fog\olkoz!atiwáre Cs szórokozós<..iru szol
gó!nak. ha véte!úruk 200 í\A 1neg-hula<l; 

30. postnértC:kcikkck, a belföldi postaforgnlomban 
érvényesek kivéte\Cvcl. he !Clclenkinti [dornb, sorozat. 
csomag] vétc!úruk 10 l\~t n1eghak:d; bélyegulbu1nok 
6s bélycggyüj!cn1ényck; 

31. virúgok. hn o n vétclúr, idet>rtvc n !11r!ókérl l•s 
egyéb hozzóvnlókérl fizetett n1e!ik'rit1"~;!, 100 !\.-! 
rneghn!nd ; 

;)2. il/o/:r::ereh: és piperecihl~ef~: 
:3.'J. cukró.szo!i li!nni·kek; 
;j.1. étel(;\;, és i!n!ok, hti 11zukrd olvun vú!!t1!t1! [vt'tl

c!i:•g\ö, \.:{1v-.>húz, szú!lodu, pcnsió f>lf).1 sznlgülta!!n ki. 
ttnlelyet u pl·nzügyi~~oz~:dtó~>ÚJ [udófelügyo:ló] Ll:?. ebü* 
fnku iparhulósúg n1cghallgulús1.1 ulún fényüzé•si vúlld
lulnok 1ninü~~iid! é·~• [e!h~itulmnzo!i orra. ho:,;y nyi!
vünosotn [h!rdetl•sekb(;n iújéknztntöhbun. falr~1gas20-
kon, ci1n!üblü!ion stb.] n fényüzé~:i Vi.igy inús hosonló 
jc\\cgel fdtünlL·ihcs::;e. ;\ pénzügyigazge[ósógn~ik [adó
k~!ü~;yel6nek] jogi:! vnn u szórakozó Co; 1nulaióhdyc
ket. u burokul é~• rnüs, ezekhez hasonló hc!yiségl~ket 
különleges ft,nyüz..:.''si \·,:°i)L:_:luioknnk rnlnö.silcni. 

J\nnak o ki~rdésnck cldéintésönél, vajjon u 2„ 3., 
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4„ 5 .. 6., s„ 13., !'!. n. 15„ 29„ 30. 31. pontok nlnlt 
megjetö\í értékhatúrok n1cgholodtnttak-c vagy sc1n, 
rendszerint az egyes tárgyakra vonatkozólag n1eg· 
úl!apilott vétc!itr. mig ti.zoknúl nz cgyü!!esen clodott 
!úrgyoknúl. amelyek a forgulmat illetőleg megnyi\
vó.nu!ó k5zfc!fogús szerint egy egységet alko!nok, a 
n1cgüllapitot! ös~zvétclúr az iró.nyadó. 

7. §. 
Adó1nentcsség. 

1\z 5. §-bon felsorolt fényüzési tárgyuk tulujdonú· 
núk útruhüzósa n1cnles a fúnyüzési forgti!mi ndó 
n!ól, hn 

1. a túrgyak 1nin6ségüknél fogva csuk vollósi, egy~ 
hó.zi, közok!l:l.ló.si tudo1nil.nyos, technikai vagy gyó
gyús::::ali ciilol~ra, vagy pedig hivalósu körében vagy 
iparában kizóró!<Jg n1int segédeszközt husznúliu fel. 
illctőle!J ozok nélkül fogla!kozúsút egyúltu!úbon nem 
üzheti. 

. Életbeléptetés. Végrchujhi.s. 

Ez n !örvény u végrchojk1si ult1~>i!üsbon rneghnlú· 
!'OZflndö idöponlbun lép {·]dbe 6s uz! a pénzügy
rninisz!er u kerc:->;iedekn1i.igyi 0s iguzsligügyi n1inbz
lerrel c~yetértvc hujlju végre, 

E lfin·énycikk kihirdc!l~.s0t ezennel elrcndt.:!ern, e 
iörvl'nycikke!. n1int u nen1zct ukarulú! n1ind n1ngn1n 
1ncg!i.lr!on1, mind r11úsokknl is rncr::tor!a!nni. 

l\c!l Budnpcs!en, czerkilcnc;zúzÍlusz11dik t·vi ju\ius 
lH:1 tL:ennegyedik nnpjún. 

1-Iorlhu Aii/.<.lós s. k. 
l·.~n::ynror:;;:,·:!; korr:Hlny:'.újn. 

Sirnon9i-Sen1odarn Slíndor s. k. 
rn. kir. mini~;:krdn(;L 

Vegytiszta savai:, Nornrn!oldatok, Radio, Budapest 



7.1 

l!. RENDELETEK, LEIRATOK, sib. 
.:-\) A kor1niiny rendeletei. 

A gyógynövé:n:r~k f?rgalmának szabá
.yozasa. 

,t\ n1a9ycu· horrncínynafa 5.16T.1919. Af. E . .s::cínHI 
rendelete. 

!. §. 

tvlindennemü gyógynövény termelése, gy_üjlésc. be
vúltúso (n lerrnelótől vagy a gyüjtötől való vúsúr
lósa), drogúruvó való feldolgozóso, tovúbbá a gyógy
növényekkel való kereskedés, ide nen1 érlv<:: a 
gyógyszcrlúrak és drogériúk ré~zéröl a közv:tlen 
fo .... veszlós részére történő eladesokat, va.lam1nl a 
g;.~Ógynövényck bchozntule. és kivitele ~ Jelen ren
delettel úl!ami irónyitús és felügyelet alu helyezte
tik. r\z irúnyilóst l~s e felügyeletet a fö!d1nh;:elés
ügvi 1ninis!eriun1 Gyógynöv(,ny és Peprika h.iren
deits{:gc (Budupcsl. \ 1!1!., Baross-u. 13.) végzi. 

2. §. 

G,:ógvnövényt !t:rn1elni vagy gyűjteni llZ e rész
bt!n · ferÍnú!ló rendelkezési.::k megturtúsúvn! minden
kinek szobud; 1.1 termelt vngy gyűjtött készleteket 
uzonbun o tcrn1elő vugy gyűjtő csnk o\yunok ré
szere iclcgcnithe!i cl. akik u gyógynövCnyck bevúl
lúsúro, fc-ldoigozLl.súru yagy oz nzo\Ü;ul vuló keres
kedésre l1 jelen rendelet értelmében engcdClyt 
kc1ptuk. 

3 § 

i\11ndennc111u rrvo' vno\Cl1\ beYúl!ó~úvt:l. drog
úruvú voló fi.::ld~Ygo;.·dSU\ ul: tovúbbLl gyógynövé
nvckke! n közvetlen fogyasztók részere történő. 
ú~usi!C:is küréi n1egha.lacl<.:1 terjedelemben v11ló kcres
kcdfsS(!l (~s gyógynöv(~nyek külföldre kivitelével ki-

i.S 

zórólag azok foglalkozhntnak, akik o Gvócrvnöv('nv 
és Puprika l\ircndcltségtü! erre cnged(:Jyt· koote!{. 

Bcvóltósrn (a termcllitö! VU!"/ a r•vűjtötö! ·\·nló 
vósó.rlúsro) engedélyt kuphul "·n1ind;1; kereskedő 
(cl·g, vállalat), lovi':bbú minden n1uirva1 honossÉl"ll 
cgyCn, akit erre a n1unkukörre a c·vócrvnÖ\'énv Ós 
Pneriku l\.ire:idcltsóg nlli.u!nH:lsnnk to;L ""· -

l·eldolgozú~•ra cngcdl•]yt kt1phut uz ll t.Zvi'vrv
n0vénykcreskcdö_ (cég, Yú!ltdu!), akinek o fe!Cfo.!Jó
zushoz n1egfclclö felszerelése \'Oll. tovúbbú n1inden 
ningyar honossögu egyén, aki ígnzolin, hogv u fel
dolgozitshoz szükséges fcbzcrell:ssel és szukÓrtclcm
mcl rendelkezik. 

Gyógynövényekkel a köz'.:cl!en fogynsztók részére 
történö iirusitós körét n1cghaladó terjedelemben 
(nagyban) való kereskedésre, továbbit i,;vó .... vnövé
nyck külföldre kivitelére bcjc .... vzctl rrvÓ~rv~Övénv
kcrcskcdö (cég, vúl!ulut) ka.phaf.cngcdÓ-h·!~-.Az ilvCn 
engedély irónt beudolt kércli.!m c!bin:.'dú:;únól fi!;ve
lcmmcl kel! lenni u kérchnczö üzlt.!!ének tcrjc(fel
n1ére (ürurnktúrúnllk. illetve úrukószleténck na"vsó
górn), tovúbbú urro, hogy oz i!lc!ü f'\'Ó"vnövC~~-kc
rcskedéssel a hóboru! n1egelöző iclöl6! k~zdvc ·fog-
lalkozik-e. -

;\ Jc!~n. §-bnn cin lile!! cngcdél:: nz ipurüzési jog 
g~~nkor1~1snhoz szüksi>gcs kelll,h.c! (pL ip~irigt;zo!~ 
vunyl, 11nirengcdélyt slb.) ncin pútuH11. 

"!. §. 
.t-\ 3. §-bun e1nlitett enncdé!vl o Gvó:<vnÖ\'{·qv és 

Pnprika l\.ircnde!ls6gtöl kc!l -kérni. ",;:._"'-ke1cÍ~1l1l1c~: 

l\ulogén-szLljviz o 
legfontosabb ke!lékei. 
púrntlan. !-\ közönség 
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csutolni kell mindozokot az okn1ónyoknt, en1e\yek n 
kérelem elbirúlésúhoz ~;zükségcsek. 

Az engedélyt n Gyógynövény és Paprika F.~ren
deltség azonnal visszavonhatja, ho uz engedc\ycs 
működésében u jelen rendelet velDmcl}' .. rendcl\:.~
zését vogy a Gyógynövény és Papri\i.a l\irende\tscg 

utositósuit megszegi. 
5. §. 

Gyógynövénykcrcskeclésscl (3. §. 4. be~;;.czdCs). n?n1 
foglalkozó gyógyszcrtúrukat és drogénokul k1v,cve 
mindenki (egyén, vól\alul. cég stb.) kü\e\es gyot~Y
növénykészletét - hu a készlet cgyüttv~v~ a _ 100 
kg.-ol meghaladja - legkésőbb 1~19. ~~v1 okto~cr 
hó 31-ig a Gyógynövény és Pt1pnko h.lfc:idcllscg_
nek (Budapest, VllL, Ban_,ss;ut:;a 13.~ beJelci:ten1. 
.4. Gyógynövény és Paprika l\irende\\scg o. k7szle
tek ujabb beje\cntCsét e\rcnaelheti és u beielcn
tésre ujabb határidői szubhet meg. 

6. § . 

• U.. gyógynövCnybevúltók kötelesek u.gyú~ynövény~k 
bcvú\túsllkor u Gyógynövény és r,.1pnko l\irende_lls:~t~ 
últul idöról-idóre 1negúllnpitotl n1ini1núlis bevult.u~i 
úrnkut irúnyudóul \'(:nni s n 1negú\lupilolt n1ini111n\1s 
úrnknúl o termelők, illetőleg gyüjtók n:~szére keve
sebbet [izetniök nen1 szubud. /\ bevúltúsi i:r kö.ri.!l 
feln1erüló vilu esetében a bevú\\úsi úr megui\up1\o· 

s{1t n felek ~' GyógynÖV(~ny ós Puµriku I\.ir..;ndell
sl•gtől kérhetik. 
. _ G::?gynövénybevúltók a terrnelótö! vagy a gyüjtö-
10.l Vl.\é:;orolt IH;'.:;zletckct csak engec\C\yes gyógynö
venyfc\clol~ozók vngy i;yógynövénykereskcdők n:~
s~:~re, „gy_ógyn_övén:.:feldo\gozók pedig feldolgozott 
g~og'y·novenyk~szlt;túl~ct :suk engedélyes gyógynö
venykercskcdok re:;:::crc 1dcgenithetik cl. 1-la a fel
dolgozó vagy keresked<5 a fe\ajó.Íllott készletre ne1n 
tart szón1ot. vugy ha a készlet útengcdésének felté
teleire nézve u felek n1eg ncPl egyeznek, a beváltó 
v~gy f.cldolgo~ó kfaszlctét megvételre n Gyógynö
vcny cs Papnka l\ircndcltségnek is felujánlhatja. 

Gyógyszerészek ús drogilrusok. ha bevól!ói vogY 
feldolgozói engcdó!yük van, a jelen rendelet értcÍ
mében beszerzett vagy feldolgozott készletükből 
közvetlen fogyasztók részére (kicsinyben) úrusi!hat
nal~. kész\eteik~ck a közvetlen fogyasztók szükség
letet n1eghalado részét azonban szintón csak uz 
elóbbi bekezdés értelmében idegenithctik cl. 

7. § 

iV1indcnncn1ü gyógynövényt szúrllott ú!lupolban 
~·lc;~~~·uro.rszúg területén poslún. vasulon vogy hojón 
:;zu!l1tan1 csakis n Gyógynövény és Pnprika l\.ircn
del!ség szól!itús! ignzolvúnyúval szol>nd. Nem szük
sCges !lycn igozolvúny, ha a feludó igEizo\jo, hogy 
engede\ycs g:-,.~ógynövénykcreskcdö VL1gy gyógyúru
nagykcreskedo és n kü\dc1nény hozni gyógyszcr!ér 
vagy drogerio cimérc szól. 

r=='.'·-·' . ,•, -;• -- • 1\ T J. •. " • - •; íl BR: ... z ....... -'" J:.i_ ...... ..,_~;..D arc- es k.ézh::rem, ~ 
a Nejúd-pudcr. Nuiúd-szuppan, Noiád-csokorilltlt u ~ 
~ hölgyközönség lcgnépszcrübb pipcrccikkci. 1--\ NeJüd 
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Ivlindennc1nü !o:(yógynüv1:ny külföldre kizúrólug u 
Gvó(rvnöv{n\' 0s Papriktt l\irend{Jh;ég cngcdú\yövcl 

s.ZülfÚhutó. " 
l\ivitclre c;1.dds ol:· gy(igynüvényték:lek bocsút-

tatno.k, nudyckcl LI flilcln1ivelésligyi n;iniszlCrium 
Gvó0"vnövénv\dsl:rl~ti úilun1úsa n1inös6gükrc Cs tisz
tu'só~~i\.;ru t:r~'zvc n1cgvizsgúlt é::> az úrut :::úrópccsL•i
tcl frtttu L:i. J\z ily tételclui.íl u kircndcUség bizony
latot (ccrliíicL1\) úllit ki. 1\ kivitelre cngecléiyezcll 
gyógynővón;:ck n1infJsi!óscórt u Gyógynö·:óny Cs 
Po.priku l\.ircndclt~~l:g u földinivclésügyi 111iniszler 
últol n1cgú\lupitoll dijut szúnlit. 

9. §. 

lvlindcnncn1ü gyógynöv~~'.ny (nüv(·nyi drog) kül
fölclröl kizúr(1!ag u Gyógynüvl:ny l's Pupriku l\.iren
deltsCg cngcdé\y._>vc\ ho;-.hutó Le. 

10. §. 

1\ki n jdcn renddel yuh:n1c!y l"<.'.llde.lkc:zésél 1ncu
sze~i VdL~Y kijúlszu, l\?: - un1cnnyibcn csc!ekmónyc~ 
:n.lh·o:::nbb r(;nde\l:,.1:zt·:> nlú nc'm 1;sik - kihúgúst 
kö,:el cl ós ht1\ h(inupis lerjt.:dhet6 t:lzúr<:,ssal, vuln
minl \v:•k:zcr k·~!ronúiLl \\~rjedhcló púnzbüntcti::ssel 

büntetcndti. 
1-111 r;1e!:{1:i\\npilhnt<::. unnnk " nyere~;Ó~~ndz n1cnnyi

sége. n:c:f:·l'.Í t~ td\•_,~; c::•.:lclunl~n\·\·~._·,,_~\ il!c\ú\dc\enDl 
cit-~r!. 11z 1~lLuhn,:zu11Ch'• pl·nzbünlet·::~ kl,!czer kuro-
11i:n ft~lü! ;\ 1nc:~~c-1\lnpit 1.i!I nyl~reo•t~g \c,,!!:;:~crc:>i.'.:Y1~! fcl

eine\\ i.i~-:o;zt'\~lg \:_'rjcdbt.:!. 
/\;;1d \c.._'.,.;;Je\ t,J:intcl<J)t~n. nn11_dyrc nl'ZVC H kihú

gúst clki.J;,·et\t~k. u \i_)p:l~f1y érldn1ében cll·:ob:~úsn.:.~k 
von helye . .:\ rendőri bünl1.~tf:i eljúrós ~;orún c\kob-

l I. §. 

Ez u rcndc!ct kihirdctC~\énck ntq,j:.'1n k·p l•!dbi~. 

BudopcsL 1919. t:vi uk!óbCr hó \ \.(~n. 

Friedrich f.<;(O(in !::. k. 
mini~zi~r(:lni;k. 

A betegségi és bttlesetbiztositás ide!gle
nes szabályozása. 

;\ /Jiaguor hornlánynul<. ü.250 unn. h.J, l.:..'. ,<;;:;, 

rendu/cie. 

i; _n1n_g{·t;r ininiszt0rium u beteg:;ógi t·;; hii!e~t:lhiz
to:>.tus 1dc1glc:1cs szHbú\yoz<:':súról sz(1[ú J\,ll~l. (·\·i 
8zeplcn1~cr ho ~l~-ón kelt 5.400 i9l9. l\t E. ~\ZÚrnu 
rcndd?lcnek i11öousitú~;o c{]júbúl n 1':ü\·clkcz6!·.t~t 
rcndd1 : 

l. §. ,1\.J.7!10.-1917. i\-LE. :.;zúinu rerde~ct !. S-<"1nol' ·~ 
hekti';,:d;~sebe;~ .. i!ldCíll~b nz S.-1()0. Hll~i. iví. ;~~. ~:,:(,«:~ 1-~; 
rc.nne'.~t - l. s-unnk i. bt.:kezdt·s'.'-lien n1c~c':llupítult 
b.:rhn1urok hdyelt (•vi.'nkinli J~.llllll !< ·1j1::1 1"íi '" ,„ .. _ 1. 1· 10 ,. l 1 ., .e .. e, .,, 
P0.~1.(~ i ,\·. - . i\ .1 t':r in!úro\: :dL1pitiii!n~t!z rr1cg'. -
r' ~· _'6· _·-.' luppc~r:z tt~ cµyél:ik0rd. iörv(!;-!'._„-~~;; itdtl·tclek 
\~. n~!o~g~;~u ::;ct~n (:).:!{_)\) H.119. i\'l. E. szittnu rende-

t ': .'}-<111~1~, :·\) J. punlJu) (.1 Lcrc.:s.::tképtc!cns•::v hnr-
n11:d1k nup,1utu! >;zúndlv<:: j.:u·. _, 
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so 
A húz\urliwi nlk1:1ln1ezott, ha betegség-e idcjéil.:h\un- · !J~"{~.__, 

\rnadójiilól teljes cllúlúsbnn részesül (l87ö' XIII. t.-c. Q ==-•--<~.J.g 
32. és 33. §-a), erre oz idólarlnnue túppénzt nem 0 q 
igényelhet. Az 5.400 1919. ivL E. szúmu rcndclcl \2. . . ~inl.J.~.~.·.1 ~".:l... ~.t ... P.· " tí 
S-ónak hurmadik bekezdése hotúh:.·on kivül hch,·cz-' p ft:E 11 ! 
lelik. ~.· J ·p; Ll i Í 

3. §. Az 5.400/1919. ivL C. szúmu rendelet 20-2'!. l1 ., · ' 

1

" 
§-ai hniú\yon kivül he\ycztelnck, ugyszinlén lwlú- p n 
lyon kivül helyezlelnck n ni!pcgészségügyi minisz- ,J ["i 
ternek oz 5.400'19\9. ivl. E. szúmu rendeld 21.. y VEGYlé_SZETI. ILLATSZER, GYÖG! \R1J 'fl 
§-únak 2. bekezdése alnpjún telt azok a rende\k;!-'' íl SZAP~r\N ES G'!'ERT·Y.\G) _,:\R 1 . ...,, 
zésci, amelyekkel oz Orsz8gos ívlunkúsbiztositó, RESZVENY'I'.ARS.~\S.S..G Q 
Pénztó.rt és eg:yes kerületi munkúsbiztositó pénztúra-,:: B o"'" 
1w1 állami kezelcsbc vette. f UDAPEST,V!. 

.L\ pénztóri a\kn\mnzottélknnk n1indozok u szolgú-\. íl.... PETÖFI~U. 10. . fi 
lati szabó\yzaloi, amelyek az 1907' XIX. L-c. 130.' !"1 i"'1 r··.)! 

§-e Crtclmében joghetó.\yosek. n1egszakitós nélkül ._.! U 
továbbra is hnlú\yban vannak. tJ. (J 

Egyébként is o 1nunkósbiztositó pénzlúri önkor·: ! 1i 
múnyzalnok az 1907' XIX. L-c. i:JO. §-ilbun bi;:losi-' tJ !J 
tolt jogai érvényben ninrodnnk. . Rj .l·.. Q 

4. § . . !\z 5.400„ 1919. !VL E. szón1u rendelet az< H íl 
1:lbban foglalt különleges hutúlybo\Cpési rcndeH;:czé·\ LI 1· „,~ 
sek crinlci!cnül hugyúsilvol (25„ 2:3„ ö7. §.i, egydi' n Q 
ként uzonban u jelen rendeletben íu1dult rnóclo:>itú- = 11 P . u·· " " 
soklml 1919. évi december hú 1. nnpjún \ép hu- 1"""1 !_; 
tú\yba. 11 ivJ ['i 

A jdcn renddel végrehnilúsúrnl [\ mcoilwügyi e,; 'l a CJ ,,,J 
n{'pjúléli n1iniszlcr bi?.utik n1cg. „ [J -11 lJ 

Budupesl. l\li\), évi november \10 ~8-un '· n Latsze2·ek p 
H us=cír lúí10111 s !. ~ Lotion Rosée fJ. 

mm1„krcl11ul, "' Ror!ge Fi:;,;::atet;i· r1 
U ==== . Ra1· JQ f' l - - .. ''' 
i Remleljun\í állandóan Brárnv matszorol\etl ·1'H' "' '~ __ , G·- ~0~ogne Husse !,,1'., ITT E JJ.'""ards ciu Snl11 11 ~,;: <ii'.ih-t·!•<1rcfes1<·L 

1 
Természetes virógi\lulokból ke,„.u!nel· ,;, l, A " 1 • • ___ ,_, "'""'"' ''''""" !J 
illntuk turtós, k::llemcs ! ~\it:nU:ik vevő- ,A "$i±J· ·„, ·

42 osszes 1-;_ozn1etil-;_ei c:ihJ;;.ek.. (_1 
li inknck u Brazay kcszlln1enyckcl ! ~:1 -, ·-~ r~I µ=7',,l:Jf.,,., •. S:=:t..,_1o:~-~-· l ·'.j} . • • ' ;,. _ __;„_..;,~-s__:~:::::c;.:::1Ö 
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V ?0'1illo <: .• 1 olo.i com1.:. 1 . 

go '· é.s terpc11t111 o a.1. gyanta 

A proieiál't:liklafora ideJébrm szocializált 
1•álfolatok és iizemeJ, Vc•fü'Oní helyzefé. 
nek feh.·éiele és 11iteles znegcilJapitása. 

A mC19yor lmrnuínun"/' f./.J2, Í!i20. M E "?.dmu 
rcndeú:ie. 

A nnigy"' kormdny !l hdboru esebe 'lZóló Íiivé
leb inlézkcdésekr6J l!IJ,01011 lön•é1n·cs rcndcllwzc•. scli tihipj{ín a Ílő\'cllíczö/{c/ rcnclcli; 

L §. 

Az folcke!r n1iniszicrcl; fcJhúfalm"z'ísl nrcrncfr, 
hogy ohm V:ilfr1h1iolc és üzemek i·og_1·on; heincté. 
nck mcgcill"Pil,;s" érclci«(,cn. mdyclcnch i·czG'ftsél,e 
n pruldórdi!:ioluro " lulojdomosok önrcnddi<czési 
jog1í""h mcgszünicb01·d S'1fo/ '"'"'·c·i ulfon ko2-
vcllenü/ bcm·r:f11o;:oif, "11'gfdcf6 '1didg)'üj/,<s: rcndcJ. 
!ics.:c11oJ1 d s n bciclen/ef1 üduio/, holn•s,•igéncfr 
ellcnih:ésc s n f,:nJ'lcgcs vugyon; livhe1 liiielcs 
megcll1111,iló.CL1 cé/júbuJ biwlh"tgo!;lif külclhesscnd1 J;;. /\z Lich.i!!Yiij/(;S kilcrjcd ; 

1. ll?. dsü bc!1<:i:cféshcil fog/d/1 mcc-húlfir.„:iis nlc; 
csö minden •rcifL,J„ir" és üzemre, lw ul1eir n luluj
donos rnncu. ah,;, " !Hn!ct,;rdihtdciru Ui<::c'cifkoclöo;u 
lllid irillldi nicis l'c/ll<J„1 v„g,.· üzem hihijdonos11 
kc•ri '"!IJ'oni hdy;;ulc•ne!: mcglillopilci-,1il; 

2. minden Illi.ÍS \·;i[h,f<,/w. cmiennyibc„ vu1;,oni 
hel;-2c/énck m1•ffti[/"Piici1u "" d:ü Ponfb,„, cmlildi 
nrfotuyüjlécbüJ folyólag szük„:gcsnck ma/„/koúk 

2. §. 

Az L §-hcn (11JÍi!d/ CJcic.1,n·iiji1'H n1i:idn; "d"trn 
ki lehel <;.'IJcf/,;;;r,""· <;n1::lvr~ ~l% •.'rde!:(;// \'tí!ft~h1tok 

'.';1g;«)11i hi::fy:~<.:1'5nek, hO!Cnö11t;n o Pro~ 
k!CJl'CUic/u,lcu s~~en\:inc:k be~1v1.ill;oz{);:;LJf Aö:-~v1..d!c11űJ 

ös " bel!volhozüs mcgszif11/ét kö•,·cliJ idü-
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bcn fcnnúllott vagyoni helyzclnck n1cgitllupi!flsn cél
júból szüks6q van. 

,t-\z udatgyüj!és köré!. n vonatko:..:ú Lérdöi\·ek :1zö
vcgi:l, az odalszo\[!'últtllú:; rnódo::eiuit és hatúridcjéi. 
u bcs:.-:c!gúlluiolt udtdok feldoigozüsúnuk írúnve!vcit 
(:s ·111ódj/l1 n hn\ú$körUk ~:zcrin! illc\Ckc:; 1nlni;ztcrck 
cgysé[Jcs el\·i;k figyc!cn1bcvCtcllvcl rcndclcli u!on 
úllo;)i!júk mc'.;. 

3. §. 

Az 1. §-ban c111li!ctl vóllnlatok és üzen1ck n 2. §. 
CrtelmCbcn nyujlondó összes edrdoknt üZ e Cl'lru 
kili.izöti időn beled ü. rcndelkczésül;rc úl!ó ü:.-:l!.!ti 
könyvek. üzle!i !cvclck. [c\jcgy;;;[.5ek. irotok ulupjún 
pontoson bcszcilgól!ulni köic!c,,;.:k. 

/uncnnyibcn volun1ely kivónl ndulol rnegúllnpitani 
ncn1 tudnún;:d;:, ezt bejelenteni kö!elcsck, unnuk 
1negc1nlik·.'\C~·c!. honnun Cs inin{j n1ódon lehel u kCr~ 
dt:s;.::~ adutol c:-:clleg hivut<-tlos u\on be~;zerczni. 

/o-.z 1. §-LHiil cn1lik~\! bizo\isúirok JTiind~:gyike LI'.''. 

elnökön ki\·Cd Lt:! tugbL1l L:ll. -
/i.. hi::c1iL;ú:.; dnük(·l 6~ egyllc.: iugjúl u !:.:özlbztvi:;e· 

](''i],, rnósili: t:.:;sjút \:.1'.Jzh<:dl'1~;úgi ulb.:!r;;<_t:e:úsbun n<:nl 
úlkl púrlotlun s:'.ul-:c1nbcrek ~:urúbC1\ k,J\ kijcli.i!ni. 

ntJ~ ~:1,.\~~·tl\\\~~e1~1,\1~~\~sl~;~{c:jci<1;1r1~11:::~;z (f~:.:i)~'.~~~\tij'2N.ult~;= 
\'úbbú L: hi!i:l·-.!z(ii n1inl.i~~t·c;bcn l'i·d;.;~;.dt p(~n:,:in!t'.>zet
nck. l!Sl~Ueg p,:'.nzintt~zetekne!: cg;:-ci;y J:,.,~pvist~!üj\:--t 
i~: nicghivjd. 

/\ bi::otb:\"~ b:.innel;.:ilt !ogia. nc1r;Lülönbcn 1nng:1 
nz l·rd::L:cU vúllullll, üzt:n1 (·:~ l-'~'n:-:inll•z..;l i:~ egy, 
szüh.:;i~g L':-;..;k~n több s:r.cd,érlli rne;,_;\ud\gc1![1sú! k0r~ 
heti. lly kt:rclc;n r.;J.:!ic:rj,_:;;zk~se e~:;r;\én e. ;\zokl:r!t), 
esetleg szt:kér!Ck Li>:ltL.1~;ztü~t1 é~\ rncgbi:u.\~a irónt u 
bizi:„\{:.:úg elnöke inl0zkcdik. 

1:13 



2. a prolctórdik!oturn sz:!rvcinck rendelkezései 
folvtán szenvedett károkat : 

3 . .::i. proletúrdik!alurn szerveinek rendelkezései 
folytán eszközölt szükséges és hasznos beruházások 
ér!6két ; 

4. a prolclárdiklalura hivotu!ai, intézmónyci és 
szervei. valan1int a szociulizólt vii!lalotok részére u 
prolctórdiktnturo ideje ulatl eszközölt 

a) mcgrenclc!Csck értékét : 
b) szállitúsok értékét ; 
5. az ugyncvezett vörös hadsereg részére esz-

közölt 
a) megrendelések értékét; 
b) szúllitások értékét: 
e) egyéb kiadúsokal, ideértve az ugynevezctt vö

rös hadsereghez bevonult munkúsok és tagjaik ré
szére leljesitetl fizetéseket ; 

G. {IZ önrendelkezési jog szünetelésének ideje alult 
n1ogCTnosok részére eszközölt 

a) n1cgrcndclé:;ek értékét ; 
b) szól!i!ó.sok értékét; 
.A.z 1-Ö. pontokban felsoroltakon \dvül a bizott

súgok feloda!o e]Jitrni ós szokvélc1nónyt nyilvúnitoni 
mindazokban az ügyekben. n1clyekct oz illetékes 
miniszter ú!lo.lónos rcndc!ctlel vagy csetról-esctrc 
eléjük u!1.d. 

8. § . 

. :.\mennyiben u 4. §. szerint felállito!l bizottság 
mególlapitja, hog-y a proietúrdikta!ura kikiúltósa előtt 
Cn·ónyben \·olt jogsznbúlyok szerint o tc]jesi!elt 
szúllitúsokból vagy cgyób szolgldtutósokból folyó\ag 

A Rákóczi-ul l0gszebb üzlete egy kontinentúlis 
hirü ho.ngszen·úllnl~t boltja, n1cly a Pesten meg
forduló idegenek figyc!mé! is inngúra vonjg művé
szien megrendezett ha!o!mas kirnkataival. Orvcnde
tcsnek !o.rtjuk, hogy n1e.gynr kereskedő e téren is 
lépést tud turtani u vilúgvdrosol\ üzleteivel. 

6'.i 

~é~iál!~t~l~~~-;fs~, 82
, <illa~ v~ln.mcl~· vtíl!al.ntüt fize-

"Zó.llí!ó ·t .
11 

t-f terhein~'. a~ illetekcs 1n1niszter u 
"1·· 1 · 1s1' l e.lo :g. szolgo1!e!as! az állani ré'·-.tére 
or cn ne~ nv1 vanilhn!i'a . . ""-.. • · 

1 
· I s ezen o cunen e pén'"M 

ugym1n1sz erre erryctórtö]c<Y . ··ti· I „ I · . .t. 
clisn1erheti. "" °" az d dlTI 1:o!e czc!!segót 

9. §. 

.!\ bizot!sóg iil!al felodr:tkörCből folvü]arr !·· 1 
lo_!t megkeresésekre ugy n közhivatnlo!: ~ ~ ! 1.1auuM 
gunosok késedelem nélkül vülaszoln.i' ;

11

~ l~i\1,~ 0 i 
adetokot, felvi!ógosilésol;;ot megadni kötelesek.\ dO 

13. §. 



Budt!p(:;.:t, l~l:~tl. 1'•\'i f.'.:brt:c'1< hú 2-i~l~n. 

í-fns:ci;· !ú:íro!~.: s. k., 

gyógynövénye~: és a gyógyro-Ial'ol;: 
gyü,~iése és igénybe;,·Bteie. 

_·-\ 1ninis::lériurnno.h 3020.- í920. Al. E . . s::. rcncfr;letc. 
i\ 111iniszl·iriun1 ll höboru e:~;cterc szóló kh·(:!cl>Js 

ink'.zkcck;:;;e!:.:rö! a!ko!olt lür:l·nyco; rcnd1:lkezé.sek ú!dp
i::n a l\övctk::z6kci rcndclí cl: 
- 1\. földmh·e!ésü;;yi n1inbztcr az erdőn, nH.:zűn, r:'.i
len. lcgelün vagy músutt vadon!(~rn1D gyúgynüvC~ 
nyeknck C'lsszcg:·:O:'rj!0:,H~! é.s igén;:bcvéte!ót t;S o gyógy
ru\·urotnllk [;yüjt.::.s(:i ös n bc~;zcilgúl!ó!ús.'.'.1t clrenc!el
heli és oz igénybevétel. illeiö!cu Lcszolg<:'dlalüs n1öd
j{1! n1egé!lapl!j(.1. Ennek n rcn<lcle!nck n h~;;,:i]yú! e. 
e íi.i!clinivclésüg-yi mini~z!cr u n1czügüzdn:jti;;;-i ipnr 
ü:o:éséhcz hesznól! Yudon!cnnö egyes nö\·ényekre is 
!;i!f!rjcs:dhcli. 

E:,:: n rcndel(;t lilhirdeié~;éne:k nnpjún !Cp Cletbc 

Budt1pc:ot, 1 D20. üpril!s G. nupjún. 

Si1norq;i-Sen1ndorn Stindor "· k. 
m, br. mi1ti:·;k1·c'fr1i;/<, 

Zah::, Soino:.;·:,-- es ·\! t:.szp1·éE·~ '.'Ü:.·::neg;;,rék 
-[{:~ri.iletén Ie~~,ő Íüi·<löhelyeI:. le:.l~és és élel~ 
rnezési viszo;1}·c:.inEt.1c, 2z e fürdőhelyeken 
i::;éE}'e1h.eii5 á:·s.k, :.::_ füz-dés.i. di„ 

jais:.nak ::;zabél:;,rozú:;2 . 

.'\ rn. /.::.ir. íilinis:le.n'c1n:1~t}~ .fl.J.li. l1.l. E. s::C:rnu 
re;Ht':.'~<Oit'. 

A !HJ~~:utdu!n1~1'; nc•Hldd 
.-:rdeldfideik n1cg!ü!<.'.,J.iúk i.zt <1 

ur::n. \'.~vi 22. ;;:~úrnúbf!n. 

nH:li '1z,:i'rk. t\z 
Heti-
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.A.. n1. liiT. post:atah.arél~pénztárnál fe11n„ 
álló egyes cseh.1s:szárn1ák. és a Pénz
h1tézeti i(özpontnál "-.rezetett egyes fol}'Ó" 
szá'.rnlál::. ide!glenes zá2·olásá.!12.k. rneg ... 

szüntetése. 
/\ 111, hír. ;ni11is::k~riun1nah -1150-19:.?0. i\í. E. s::. 

renclelele. 

L §. 

P. n1. kir. n1iniszlCriun1nak a m. kir. pos!ata!u1-
rékpénztórnúl fennúlló t::gyes csckkszún1lúk és a 
Pénzintézeti l\.özpontnól v..::zcleit egyes iolyó:"zún1-
lák ideiglenes zó.rolúsáról :;zólü 1920. évi fcbruór 
hó 12-én keli L:lfüi-1920. M. E. szómu (u Budu
pesii l\.özlönynck 1920. ('Vi februór hó 15-én 1nc;,r
jc\cnt 37. s,:úmúbnn kö::zélctl) rendelet hrii.úlyun 
kh-ü! helyezteti!·: és 1;1z i.:Zen rcndclcl 1.:\upjún cddiG 
fognne!ositott összes ;,:úrolúsok nH;g~zünnck. 

Gyógyu éc ipari l\Jövény Forgalml ll'o<la 
létesités-c: . 

• 1\. rll, i?.ir. rninis::lériurn .J(-;1()-J[i;;'O. !l..f. E. :;::Li111u 
rendelet-:;. 

A n1. kir. n1inis:d(,rit!rl1 i.IZ i920. l. i.-c. :n §-úh<:i·, 
knpot! fe!hutu!nn:i~Ü:c; [:lt~pjiln <:: l:ö\ „~il.:c:-:Ci\.;t~! ren
deli : 

1. §, 

/\ 1:ndonlcnnéi i:yógy- l·:: ipori ni..'1\'t:·;1yd·: t'~~i d 

Vüdontcrmü gyünl':-~lcsök gyüj!t•sénck 0); bc\·últú:.;ú
nuk nrszúgos szeiyc::l,sc 0,.; (_'.llcn(·irzé~;c. \'td<::1dnt 
feldolgozúsuknuk t:lö111ozdiL\sd Yl'gd1, ioYúbbú u;'. 
en1!itc!t nö\·ények és gyCnnülcsi:"1k, valun1in! n fö!d-

&9 

n1ivclésügyi n1iniszter idtal esetleg idcutalt mós 
n1czögazdasii.gi tern1ények kivitelének irónyitósa és 
ellenőrzése céljából a m. kir. földmivclésügyi n1i
niszler fenhutósóga n!utt Gyógy- Cs Ipari Nö
vény f'orgalmi lroc!n létcsitlctik. nn1e]ynck szerve
zeti szubúlynit a földn1ivelCsügyi n1iniszt;::r ülln
pilja meg. 

2, § . 

• !J... n1. kir. fö!dn1ivclésügyi n1iniszlérium Gyógynö
vény- és Papríka. I\.irendeltségének müködése mcgM 
szünik Cs Vügyonó.I - ideér!vc ez cn1lilct! kircnM 
deltséget illető követeléseket és öt terhelő !i:irlozéM 
sokc.t i;; - a Gyógy- és lpuri Növény Forgalnü 
lrodu \'eszi út. 

3. s. 
/.\ nL kir. föld1nivek.·sü~.._·i n1ini;;zto:;r felholalmuz

tetik. hogy n paprihúnuk-- és u gyógynövCnycknc\.: 
forgulinúi u;~ t.':rclckel! 111inis:derekkc! e~~yctértvc az 
1919. (~vi szentember hó 17-·:·n kelt :[652-1910. i\l. 
E. sz .. i!íctD!Cg <::~ !DEl. t:vi 0LV1bt:r l~,j 11-<°'n ;,e!t 
5167-l'.:Jl'.). f\'1. E. :>?.. rcndel•..:kd.;! 0.il c!krücn s:-:t1L1ú
lyo?.hass;::. 

Sirnonui-Scrnuduni Scínc!or ~. !I .. 
i1:. Lir ;~;irfr:· krcln:·.J,. 



f~- gyógyszerek, gyógyszeriiruk és gyógyszcrké
r:;ziinH!ny(~k forgnl!núnak sza!n~h--ozé:::~, <:! „nyil
vún!nrtot~ gy03y~o:c:~:;·ck" ki~,:·l~ilese és a ~yógy~ 

st-:t:i:·clliilú:~, 2 gyógy2zcriúri:d·;, vu.h.!nsint a gyógy~ 
szci'··vegyé~·;:~t~U :,:y.{irnh üzen1~;nch fcninrt:::~súrn 
szt:d:súi~-.;:,; any-::o~·ük bizirJ~;j!(;,.;(1 !i,rgyúban ldr.!.doti 

2.C00_ 1;Ji8. Iví. E., 2.GCH 1Gi8. lvl. E. Cs 0.565 H.ll8. 
fvl. E. :;z. rendcleiek hutúlyon k1'1 ül helyezése. 

;\ n1. f?.ir. horrncínyna/;;. 5.392-1920. 1\1. E. s::tirnu 
rendelete. 

/\ nlf~gynr kirt:l::_.·i korrnó.ny o t;yógys::crck, gyógy
szcrüruk Cs gyóGyszerkCszi!n1enyck iorgllln1únuk 
szubii!yozós<:1, n „nyi!vón!adott gyózy~?.erek" kUe!ö
lése t':s u gyó~~;:szcrellótús, n gyógy::;zer!öruk. vnlt1-
JTtin! ü gyógy:_;zcr-vcg;:::·.sz:.:!i gyúruk lL:crnónck Íl:n
!ur!ó:.;úra ,:;züks0gcs Dnyuuok hi:::tositú:::u iürg~·ób<Jn 
!dado!! 2.600-1918. J\-L E .. :2.tiUl-EJl·S. fví. E. e~ 
6.::1\i::i·-lDlil. J\'1. E. szün1u rcndclclcke! 1920. ~·~vi jul. 
hó !::i-!13! kezch·e halól„:on ld\·ül hd'.'·:'.zi. 

Ezen idöponltól k.:':·h·e 11 ~-:y(·1t:·y,,;._crek. uyögyszcr-

~~ ~ t 1 l~z~ \~ n ~\~1/ ~!:;:_Tf~Jrl ~!~ :::·~-~~ ~'I~ ~l ! 11;~ ~-r!~~~ ~· l 1~· ~~ ~1-~~ t/; ~::i~s !~;·:1~1:~: ;:~ 
1".:ncld::tr.:k ];ibucsúlC1:<d n;.._:gc!Dzti idübten juf;h:.:lóly
bL:n vnlt ::::ub;:",i:-·ok l~.; rendt.!lctek. u YÚn1Lü!fölc1de! 
vi!l6 forgulornrü '-.'ona!Ln::üLiu pedig u pL!nzügyi, 

i·;};~~;·;~t!i ! Jr~i-~;~~,i~:!'..~~!1~/r~;-~ ~~:i•i:~~~'.:S;~:t e 1eknck e rL!szben 

Budnp•;;;!. !\!~\) jt!liu:; :J. 

Sirno11ui-Sc111c;lluni Sándor ~:. k„ 
m. !:.ir. iliini :~·.t·-·;,·:;1U·:. 

Ül 

gyógyíé:,~yezŐ"'./ei rendelkező 
ielepcl~ é;s nzols_ -e"'l.1·\rlszo11ya:n2l~ 

zcse., 
-'"'• ni. !úr. 1ninis:itirit111li:nh 5.0i'O J[.:'~{1. 1\I. E. s:cirnu 

rendcli.:ic. 

.:\ n1<1u-yL:r kirúlyi rnini:;ztóríun-i n húboru e.',l!h'.·re 
f; :1'.l!ó tiv0lc]i..:~; i11tóz],,;(J,:'~duij] 1.dkotua lö;-\·l·nvcs 
r;;ndc!ke:,:ési.:k nl[ipjón a kövcikc:.:<.iket rendeli : -

L §. 

:\ n1::-1~~y~1r kirülyi népjú!0ti t':> n11:nkaü ~y; rninisz~ 
i(:r a belüg :ininic::dcrre! Sgyck·rh:c d r,;y,ó?ytónyez:ö~ 
\·d rcnde!k{·ZÖ fürdük iorr.;<-d111n1 SZöiJLdyQzhatJa, 
L'V(:·r.Sül ri r~ncJ,Ji~i.:z0:.;re id!ö ftirdühr.:J,·(;;k ké.izt·rdei\ü 
kihös?.n~:L'.:::u 0rdck0b·,!l1 <iz uzi<kon -\'~dó !at!ózko
dr' ,:: fdl<:i.-·lhe:·: kütheti ('~' n tnriózkodüs idDittnt:n1a 
kldntetCb-.!n korlúkr-J~óiokt:! {1!lapitht:t rncg. 

~. §. 

j\ n1nr;;,-·L:r l·:lrölyi nl~pjt:ill·íi (·~' nn!nL~1lhz\·i ;nini-:z
k:· n:·: (;rd~~k·..:!t ;1:.ini:,~·.!cr--~\..!;--l t'g;„ci~·rl\.;~- n:: d!;<J
f,1k\:•:1 c]j,ir1."J Lö::!~i:z~~utt::~;i !idi(:~,j~; LD:dY.!njüik«:~d 
i:1 •_ ·~!<."! l! up i l h;; ij, 1 L;y(1~;~ ·k't~ \'l:zi_',·.; l: ! rt: ih.\ c:J l·:~·z•! f ü r
ct.:·.kö n t: Ld-;ü::t•k, ," t!::t•;.-::~s. \-;dun1int <! iürd!:Í'."CndL·
Hl !;; r~'::,:t;i e o_;;:.JL.~·tsu::; r;1indL:n ,c;·.~o):,;;.t!:cdús legn1L:gu
s:1bb úri,L 

;\ki ti i1li.lUYi.!r kirc':Íyi nl:pj(\!,:·ti ,··s rnuHküüg;:i n1i
n1:;1,!c;·ni.:L i_\ ídcn ri:ndt:kl 1. ';;,g:; 2. ~-u ,,(,:pjitn 
ki;iduU rendd·.-:fc"! ldj{i[:-;c;za, uz, 

!.1ü;\l,:(() r<~!Hlt:J
l.j 1·· .. --: {) hr."1nl!pig 

1't•r<Jili'dg t,-;,rjedh\!icí 



nyisége, amelyel a teltes cselekményével illetékte· 
lenül elért. a pénzbüntetés 2000 koronón felül a 
megállapilolt nyereség kétszeresével felemelt ösz
szegig terjedhet. 

E kihógii.s nliatl az eljárás a közigazc-atási ható
sá.~n-~k, ~int .?un.tető bi_róságnak, az államrendőrség 
mukodcs1 lcrulctcn pedig az államrendőrségnek ha· 
táskörébe tartozik. 

4. §. 

, Ezen rendelet a Zala, Somogy és Veszprém vár
megyék területén levő fürdőhelyek lakás, élelme
zési viszonyainak s e fürdőhelyeken igényelhető 
árak. valamint a fürdési dijak szabályozása tárgyá
ban kiadott magyar királyi minisztériumi 4.149/1920. 
M. E. számu rendeletben fürdőügyi kormánybiztos 
részére az 1920. évi fürdőidényre bizlositott halás- · 
kört nem érinti. 

5. §. 

Ez o rendelet kihirdetésének napjón lép ~Jelbe. 
.Az esetleges szükséges ré::;z\ctcs szo.bólyokal n mu
gyor királyi népjóléti és munkaügyi n1iniszler az 
érdekelt 1ninbztcrekkcl egyetértve ú!lupitja meg. 

Budapest, 1920. évi ju!ius hó 23-én. 

Gróf Telelú Pál s. le, 
m kir· míniszlcrc!nöh. 

„NUTRICIA" 1'e.iüzc1ni és Tápszeripari R. T. 
Gyúr: l., Alliln-utcu 21. Küzponti iro<ln: VI., Tcrl!:.~·kürut 31. 
Tcldon: 20··1!1. szóm. Sürj.~i.inycim: Nutdciu. 
1\fU'"l• • ..... Yoghurf-fcrmcnt, A yoi:hnrt-lt'j házi készi-
1 \ t.e. Cla tt·»ét·u minde11ki úlb\l ulv{TezhotG og-yHr.ort\ 
tís mei:rhizirn.t(! I;16du11, Ideális !IYÓ{Jyló.pszar -e la[lyonauit szer· 
vozotrn{lGneralasarn. (J_vói:<,\·szoreszoln1ek 111H!",\' :u·engodmtlny 1 
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A kötelező és önkéntes betegségi bizto
sítási bérha!ár felemelése. 

A ntagyar királyi minisztériun1 6.368-1920. M. E. 
szárnu rendelete. 

A magyar kirúlyi minisztérium az l 920. évt l. 1.-c. 
10. §-ó.ban foglalt felhatalmazás alapján o munkás
biztosilús ideiglenes szobályozásó.ról szóló 5.400/1919. 
M. E. és 6.250/1919. M. E. szómu kormányrende
letek módositásul. illetve kiegésziléseül a követke
zőket rendeli : 

!. §. 
A kötelezó betegségi bizlositúsra o 6"250/1919. 

M. E. számu rendelet l. §-ában, az önkéntes beteg
ségi biztositásra u 4.790:1917. IVL E. számu rendelc-
2. §-ában nieghaliirozott bérholárok helyett évcnkinli 
24.000 korona, illetöleg naponkénti 80 korona bér
határok B\lapitlalnak meg. 

2. §. 

A jelen rendelet 1920. szeptember hó l. napjén 
lép hatályba s végrehajtó.sóval a magyar királyi 
nCpjóléti és munkaügyi miniszter biza!ik meg. 

Budt1pest, 1920. évi eugusztus hó 3-ón, 

Gróf Telehi Pál s. 11., 
m. kir. minisztcrdnük. 

Vnsuton is, postán is egyelőre búrmely hang
szert szúllit Sternberg budE:pcsti (!~ókóczi-ut 60. sz.) 
hangszergyó.ra. Tanácsos lehót siclni e megrende
léssel. mert közludcimiisu. hogy o !1zúl!itósi korlé.to
zó.s hamarosan bekövetkezhet s azulún a luxus-adó,,.,.. 
ké_sőbb jelentékenyen nieg fogja drégi!ani a hang:':'> 
szereket. 



munkaügyi és népjóléíi minísztériun1 ren„ 
<leletei és leiratai. 

Ke>Jonai szolgálatot íeHe.sifő polgári 
gyógyszerétizek ell-:.aimazása. 

.4. rnagyar népegés::séyiigui ;ninis::lériurn 18.3:181\l, 
19IU. szárnu rendelete. 

!, rész. 

.b..z összes kalonoi 1;s egé:.;zsCgügyi intézeteknél 
lcvö tényleges és olkulrr1uzott polgári gyógyszcrCszck 
szcn1Clyi ügyei és nyi\v{intu.rló~'ü a nl•pt!gúsz~égügyi 
n1iniszlériurn l\l_ osztá!yúbe tnriozik. 

Az összes kat. e. ü. intézelekn0l jelenleg alka!~ 
n1t1zósbun lévö polgüri ~~yögysz~r~szck Lillúsukbani 
ujbó!i n1egerüsilésc végi:!tl okrnúny.:.ük (kötelczö nyi
lutkozai. ok!evélinösoluL k:ikHH.:i szolgúlt1lról ,;zóló 
o!uni'lnynik) n gyógytür íönökl~nck é:> a !-;örhéz 
purancsno1;únnk vé!~rnCnvezésévc! n N. e. ü. 111. 

IV: osz!ö]y."1ho;~ haltidélduÍunul fcl!erjcs:~!endök. 
Kö\elcző n:;i!cdko::utol iar!o7.ik a kuionai e:gCsz

sógügyi inté:-:ethez f:.;L··.:l! polgüri ;.,;yóL;yszcr(';;z h.ici.\Ji
tuni, affH.~l;:lY~n t1 l·;:::tlontii gyógys:~cr!úri ~1zolgó!citro. 
vonnikozö szobó.lyz;1k1!~ut n1oguk<·n köielc~:önck elis
merik. 1\ fclmondúsi idő ezen nyiiu!kozutban !udo
músvétel végett fclvc(;nclő . 

. éi..mcnnyiben u gyógy~;zt;,rlür flinöke a kórhú7.~ 
ptirancsnokkul cg;·et,'·rlíicn ~~zük:;é:_;c~'!l·„~k lú!j1:: ujnbb 
pQh;úri gyór;yszer~::-;~:nd: 1'.:h·:.'.:tc!(~l, il:-· irún~ u i~„:i~n~'
lósükke! l! N. e. ü. ;:1. iV. osztélyúhuz fc,rJu!Junuk 

!1. ró:->.-:: 
A gy•.'1gysz;cré~.::;;c\; L\lkillrnt,z :;~;i \·i.•„ :nn:-«1 n<indl:1.~t 

részről. "bórrn(.;!y napon <i lil:lr0 f,.Jrn•: ;:'1 :]haló. 

Aeterek.. Esse11iiák. Radio, Budapest 
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A felmondó.s a helyőrségi kórhózaknál a gyógytér 
főnöke részéről történik, azonban n jóváhagyó.s 
vCgctt indokolva a N. e. ü. n1. IV. osztó.\yóhoz 
hnladéktnlanul fcitcrjcsztcndö: n többi kntonui e. ü. 
in!ézctc:knél a parancsnok clőtcrjcs,,-.!ésérc a N. e. i..L 111. 

részérő!. 
.ti... nélkülözhetővé \'ú\t polg~'lri gyógyszerészek csc~ 

tcnkinl e.zonnol a tovúbbi rendelkezés végc:\l n 
N. e. ü. n1. I\l. osztó.!ydnak jclcntendök. 

Indokolt esetben, dc csak ha a szolgálat meg~ 
engedi, az 1:1!kal1nazott po!gúri gyógyszert: z kCrhcti 
a felmondósi időn belüli elbocsótósút is. A kérelcn1 
felett a N. e. ü. m. dönt. ily esetben a szolgé.lntban 
el nem töltötf időre eső i!lctn1ényck •;isszfífizclendök. 

lll. "'sz ' 
.4 !~alonui e. ü. intézc\ekn1}! szo\gúla!ot !eljesitő 

polg:úri gyógyszcreszek illetéke 1919. Cvi sztpleinbcr 
hó l~től az illetékek ujab rcndez6séig l.200 koronn. 

\lezénylés. szolgólatbnn szcr:'.t:!i bc\egsi:ge esck"n 
u polgóri l.l'Yóg-y::;zerC:;z, n1int u X. ;ango:sz!ó!yba 
sorozott havidijas biró!nndó el, 

Ezen rendelet n Nl,pegés:.:.:;Cg\.i~-:;yi n1lnio::d0riun1 
ketvnn! cgészs0gügyi o::;zlólyúhuz bco\;z\oit polgúri 
gyógyszcré.:;zchre is l:rvénycs. 

Budupcsl 1919. évi nugusztus hó ~i~én, 

Vr. CsillénJ s. h. 



commune alatt felvett személyzet 
elbocsállása. 

A magyar népegészségügyi miniszter 20.893i1919. 
N. tv!. s:::á1nu rendelete. 

A katonahórháza\mál 1919. 11\/21. cs Vll\12. közölt 
felve\l polgári orvosoknak, gyógyszerészeknek és 
kórházi seg:édszemC\yzeli alka\mezotlaknak kivétel 
nélkül fe\mondandó, amennyiben azonban e<Jyes 
alkalmazotlak nélkülözhetctlenségük folytün a kór
házban tovabbre is s?.üksége\letnek. a kórhé.z
parancsnok terjesszen fel sürgős javaslatot szemé
\yen\ünl kellően indokolva ujbóli alkalmazásuk 

érdekében. A polgári segédszemélyze\i igénylések további in-
tézkedésig a Népeg:Cszségügyi !vliniszterium lV/ l. o~z
tályúnak küldendők be. sürgős és indokolt esetek
ben azonban a kórhiizparancsnokok saját hatás
körükben is vehetnek fel polgári scgédszemé\yzeli 

alka\ mazottnkat. 
Budapest, 1919. évi szeplen1ber hó 24. 

Dr. Csllléry s. h. 

!'!... népegészségügyi minisztérium nevé-
11ek módosltása. 

;.\ rnagyar faorn1ánu 6.383. i\1. E. s:::árru1 rendefefe . 

. A:z 1918. évi l\1. nl'plörvénY munkaügyi és nép~ 
jóléti minisziérium felá.llitósút rendeile el. 

Ez a minisztérium késöbbb népegészségügyi 

minisztérium elnevezést nvert. '(v1iután o korn1ónY a .hivatkozott törvényt s uz 
annak végrehajtűs türg;:ó.bt1n kiadott G625i1918 
M.E.rendeletct egész tcrjcde\embcn fen\artotta. t:nnck 
folytan a minisztérium ujból a „tv1unkaügyi és 
Népjóléti Mi.nisztérium" nevet fogja viselni. 

DERMAFORJTurv· 
a legidcolisubb 1 1•. . _J:'J Jl:!j 

sEslii'i\fi'opoJi 
permaforine-

0 K .aboratorium 
r. atona és Tsa. Budapest V Na'd 30. ' • or~u. 



A diftéria sérum eladási ára. 
~ ' .. . és népjóléti n11n1s::ter 1 • n"'"1P0119!;/I 

A rn. ~ir. '„'.)·.; 5·4:1919. s::. leiraia. 
J--·· , 

1 
- l 1 · alatt H . k \·énvszerilo 18 asa .

1
.; 

t..\ gazdosé~i _v1~zony9 \ rr8.\oinba hozatal .cc JO: 
se~u1n-tcrmclo u1\e~etbol d6or dHterit1-ellenes versavo 
bál bizománybc; ~it:eer;i .· "'hó l-től kezdődöleg, to
cladósi órill. l 9~1~. evl1_ ::1~rlcl·1eu;őkben B.\lapilolte.m meg: 
. b" . t. kede·,ig a '1.0\ e \ - r 
váb l in ez -_ . . .. 'érsa···ó egységárú! f \. 

az 500-as erosscgu ' . 15 
1000-es 20 
1500-es 25 
')QQO-es 35 
3000-es o" '. . [ b;~1ár hó l i~én. 

Budapest, 192 . ev1 e h l. 1~. fúy állnmtilkár. 
lv1iniszier e ye ~ · ' 

. l l . or·os uraknak. 
D . . dr Pécsi s ven ~ l l 6) (Dr. Pécsi nn.1 cs ·. B da est, I\I., Es lÜ·U • 

oltóintézet tula1donosol, u p - -:oQ:) 
l)l>OOCGOatl'ÖICCl:-;,)<l:'>CGn'-'~:;>;:;:;z,~;r,...Gl:CCCG'll ~ 

lH~;tl)~C;:J~001'CC::ll'.l~!l::l~ ~ 

a l ~ "' g R. . cillarni serun1-fer~1e o g i A ~~t6~~·1 s::éthiildö oszkrlya. g 
g ~ 

8 Dr PECSI DANI éSN g 
ll D: PECSI ISTV Itt g i ol:Óanyaglermdö inlezele l 
g B d 1 1·1; Eshii-ut 6.(1\loUldpalota) 8 8 u apes_, • a 
g g . . • • g . § 
(t niagyar állan11 „ 
g 8 
g Difteria serwn, • 
s Dysenteria (vérhas) szérum, g 

i '!! · J-IIIVILÖNYIRI\ i ! en1beri e.s a ati „ „~e„~01:1„c:iaooc~:aiacooco ~.,<:?~oc:i-::o1~car.ro~ccceecoo<:itoooce-;~~0F„ -

f!9 

Magyar gyégyszerárszabás. 
/\ 11iunkaü9yi és népjó/iifi ntiniszferne!~ 26.:160;'}919 

1V. ki. s::ánnt hörrendelefe. 

Valan~ennyi vármegyei és városi lörvényhalósógnok. 

A ;:~yógyszerek, kölÓszr:rck és a gyógyszerek kisznl~ 
gól!ulásához szükséges edényzet kereskedelmi órai 
ez általános anyegdrógasági es rinyaghi8.ny, tovGbbá 
a külföldröl való beho:-:atal nehézségei kövclkez!Cben 
tetemesen emelkedtek, n1iCr! is azoknak a régebbi 
rendcle!ekke! megállupi!oU eladüsai órai n beszer
zési a rakkal ninéseneh ös:;zhangzósban. Ez a kö
körölmény nChóny fon!osabb gyógyszer itrának a 
változó viszonyoknak megfcic!ö m~;doiii!ós{t! s a 
módositüssal kapcsolalbün - ez árszabás egysze
rüsilóse és az ellenőrzés rnegkönnyitése érdekében 
- erry uj hivatalos gyógyszcrérszabás kibc:csrifcisút 
teszi szükségessé. 

Ennélfogva az Orszúgos Közegészségi Tanácsnak 
az 1876. évi XIV. 1.-c. llO. §. G. pon!jn alopjún 
elkészilelt erre vonatkozó javns!atu a!npjün o követ~ 
kezö rendeleteket hatályon kivü! hc!yczen1: .!>... bél
ügyrninisztcrnck ID16, óvi183.5:!(i. 13. t\l szl:mu 
rend•.olelét és az azzal kiac!vl! Gyóuys7.er'.,_, -·-:abványf, 
vala.mint az ehhez 1917. évi 127,050. SZ:0r~;c _'.'...:,töl.:;g--
1918. évi SlJ;f6. szóm a!att ldado!i „Függeléke!" Cs 
a gyógyszerek árszabüs szerint ára utén fei;;:::ön1i!~ 
ható tlrpótlék megó!IL1pi!ús lii.rgyüben kin<lott 1918. 
évi 121.156. B. !vi. szómu rendde!ó!. To,,ilbbá a 
Gyógyszeríorgalmi kirendcl!;;égnek 59ö0. 1918200. ·1919 

·Cs ·:1220.'!919. szán1 alatt kelt rendeletei!, az u~n'-
. nevezett Forradtdn1i kormúnyzó T anöcsnnk CX. 
·szárnu, a Népgazdasági Tanücsnak 28. szómu, a 
Népjóléti es I\özegész.::égügpi Nepbi:~!ossóg 68. szómu, 

:_:-:,_-;-végül a volt l(özponti G·/ógyszcrüzcn1 1,970/ 1919. 
· ;:.-szómu rendeleteit és az 1919. évi decen1bcr hö 

o:<:t:_ik napjii.!ól kezdve az tdúbb kö:.::ö!t gyógyozcr~ 
· :á.rszabást_ léptetem éleibe, · 
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;..\ cyógysze•:d'- örönah módositó.sn foly!áa meg- <;;/ 

\·Liltoz'.k n7:> 1t\'.lg, r:vi 99.000 B. rvl. SZÚl11ll kör- .: ::H 
n~nddclt(·I "Lindu\! Stibúiyze.t 11, mel!öklct0bcn fel- ·sJ 
sorolt v0nyn1iniúk úrn is. /\z úrszubits végén tehát 'Xií 
;nibcztartú:> végeU t1 vénymintük uj úrt:1i is fel van- ··.;;;3 

Út.ii~\;~~h~e~;::c~zük~(~gesnr-k \~ulon1, hogy a gyógyszer-· .··.·········:•.: .•..• ·•· .. ··.~·· •. i.l 6rszabús elcjór; \[:lúlhotó és e gyógyszerek ki::zol- :}. 
gólh:lló~úr~: vo:1.utkozó rende\c!err1el nemcsak o. l 
f!yógys::ert'stck huncn1 ugy o közhivo.talban lévő, ·.·;.[J · 
1nhil n n1ugúno;-vo::0ok is ismerjék és ahhoz all\a!- ·jfj;" '. 
mazkodi1.1r1<1k. iclhivom a lörvényhetó~cigol, hogy )l: 
jelen rcnd;:!let~~n• (Gr!ulmóró! a hatósiiga. területén J!?±+r 
lakó or.·osq\1i!. úllH!orvosokal és gyógyszerlárkeze-'';r·>·::;]f 
!őket CrtcsHs::.-:, ez 11\óbbictka! nnnak pontos bctarlésára ';·.~.·.~·.~· .. l .. ':.'.'"~· .. ~ ... :. · 
utasi!sc 6s küzeg::ivel pontos bet<lrlósüt szigoruan 0! 
ellenóri:c.t:.:s~:;c. '07!·°' 

;.\ g-yó::;ysz2rfu;,z2·.biis c:;y pCldányiit a rendelet l. 
pon!in órlelrdChcn ü g:yógyszcdó.ruk n1cgszerezni és 
1ncgöri:~nl 1-:ö\c!<:<'.<..:'.-: s u tiszti főorvosok a gyógy
~;zcrlüruk nicg\·!:1.:-:-:;ú!úsa nlkaln1ávltl erről mcggyö
::ódé.'.;! .'17::;:-cznl t:.~rk,znrd;., :-\z Urszabús n Budéipcsti 
Gyógys:,:cré:~ztc~;tül..::t tilkúri hivn\ohitól (VIII., Agg
tcle:i;y~!.ilci.l 8.) ~;~:crczhclő be. 

Budupc~;L 1019. lovi december hó :30·ón. 
Peuer "'· J( 

Rendelet az uj n1agyar „Gyógyszerár
szabűs" iárg;rában. 

I'v1 unkuüi;:i és n(pjóléti mini~;z\ériun1 2G460:' l 9 l 9 szi.nl. 

(Kivonni.) 

Jelen uj gyógyszení.rszabás 1919. 
lép életbe s arra nCzve a 
éilapiliatnak meg: 
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tán az eddigi szerzr:J<:,;ekben kikötött árengedmények 
hatal··on kivül heL·~~ztclnck. . . 

Ug~'anczen gyógy:-i:~(;rekr.él az ezen _arszabss!~ari 
felvett legolcsóbb cdCny·t,~t vag-y_ tarlaly .. elosztoH 
poroknél pedig: ü munkale.tok _arsznbns~.nak . 1~. 
pont jegyzet rovotilbon n1eghatorozott d1J szarni· 
tandó. . „ 

13 .. A.zon v(:ny, n1ely hét kcrcszllcl Jclo\t s!-crt 
1artaln1oz, oly helysegbcliek rl~sz(•rc,. nhol gy~gy
s;>;erlúr Ynn, Cf:&l.: 48 ór~\n belül. oly he\y~ken lai·:nk 
részén:\ hol gyócyszertúr nincsen, csoh ncgy nupon 
belül készitheiö rncg és :izclgáltatható ki. 
· ltl. \lényeket isn1étclll'n megkészitcni, ha azokbnn 
kél kr.!rcsztlel jelölt szer is rendeltetik, mindcr. egyes 
esetben csuk ak\;:or sznbt:d, hn u rendelő orvo~ az 
isn1étlóst „repctntur" vc:igy „reilerc!ur" szóval.s Ujal?b 
kelettel és alúiri:sfival ellátva rendeli cl. Tilos bar· 
miféle •,:ényt fo ismótellen n1egkésziteni, ha e.rra e.z 
orvos a „ne repelatur" jelzést felírta. 

15, tvlúr egyszer h(isznú!t dobozokat s o p~rafa
dügókcil a gyógyszt:részn;.;:k o közöns{~gtól v1~s~o
venni együ!lalában ti!tvo van; üveg és porc?l!on
tnrtii.lvok, ha oJ..ok kellően tisztilvu hozntnak vissza, 
vi:::sz(1vecndök, dc csnk uondos Cs forró vizben 
vuló tisztitós utún hozholo~t forg[l!offibn. ;\ vissza
hozo!t, vHgy mt~gvétc!rc feltdúnlo!t lisz!u és ~p _Üri't~~ 
gcket n gyógy!óozcr('sz nz úrsz~bús s~crinli. or tO_ o: 
ú6rL n feddcs !óg~~\yekt:t pedig nz arszubos SZ(~nnti 
ó.r 50°/o.UCrl lnrlozih vh~SZ'J.vcnni. 

I-lo HZ orvo!; u vt•nyl .,vitrun1 ad!alun1" jelzösscl 
látja el. csupLln n 1negfelclö liszlilúsért szón1ithotö 
30 fillér. 

!O'.l 

16. Belsőleg odegülnndó gyó~;yszerhcz rnindig hen
geres, külsőleg hcsználandóhoz pcdi« n1indi~· het-
szögletü üveg \'eendö. "' "°' 

F ekele, k1~k vngy sár:;u üveg véiess:~+: oly r;VÖ(.t\'
szerck kisz?lgúl!atósünál. melyek ez eddig mef:]ele~t 
112ogyar gyogys~erköny\'e:k szerint sötét helyen, ffny
tol eva, fekete U\'egben tar!ündó vcgvkészitn1énvcket, 
tovúbbó ?Züsl :',~n;;_ü!~le_kc! !flr!alnn!?;nak; oly riyúgy
szr~rek krnzo!.gDJ!<.dbsunel, melyek !enii n1ódon clíru·
tnnd~ gy6gyszerészi k0sz!lniénycket tnrle!n102nnk, 
pl. kek:<:ov \;-\rliiln1u vizelu:!, lincturl! lobc!iact stb .• 
c~t1k l!.~.;kor vchc:!ö ~:s :.;z{\1nHhEi!ó feke!e, kék vagy 
~ergo uveg. hti ezek nz orvossüg n1ennyisé·•ének 
leg!liúbb ötödrC0zét teszik. Alla!gyögy3zerekre ::- ezen 
rendelkezések nem '/unatkoznak. 

E!os~toH „ poro_knól v.ifl~Z-, parafin- vagy pergament~ 
~ap1rto.t _veless...:k, nHdnn cen1phora, chloralhydr.::il, 
tncobrom1n nalr. salicylicurn, n1en!hol, bróm vacv 
jódsók, il!ó. va?y zsiros o!njoka.! lurt.::!rnazó gyóg~:
?zr.::;ek, tovnbbn extruclum bcl!adonnue. - cdnntibis 
1nd1cne - hyosc:1ami - secalis cornuti forJlnl!a!ik 
ber~_nük vagy mind uzon cscibcn is, 1nid6n~ ll rcn
dclo orvcs ezt clőirja. 

{\ .. 1,ói kcr_csz!i(;l . jelölt gyógy~.;?.erekcl pora!llhban 
bciso !11:isznt.lut~.s !dtJ;\ o;,;z!.:llldnul r~!ndclni illetöle•' 
o .... ztn!!._:nul ki~\Z•'iigültütni. ·" 

Az e!né>:>;!o!l porok !~ü;z(1]~·;rilin!ósörn szolt:idó no
;?kt1! - ~;zújjn! v.:-<lll befuvús ült.::il niegnYitni · -
,J!r_,s. 

F6zck:!, forrúzntot süri!c!t nlnkb~:n ké~~:dclbcn lúr
tuni é:; C%:ci\c! cbbül ké:t>ziie;ii !ilt)~:: u,;;\·szinté:!1 
:iln}· tö1n6nyitt:!t Cs hn:;znólutkor íc!hi);i!Etnd(; i!vncn1ii 
kc~::;il1~1[:nr~kbt;J sziirpi-_i[ Vüf.fY fe:-!vt~ny! Lr:~zi!eni. . 1:. i'-lad(~fuoh,. seliii.:::::eíi höt{i.~::::ercl! rnegál!c1p[1c,fi 
(fflll lcoonos cilc rH'n1 !:snel~. 

2.L .b... hrJki~~ór::i n10n~geng<~ddyek v1dn•uini u lc~r
_nflgyohb ndrign! !(;ihn!ndó Of'.'o:.;i rcndcl\·{·nvPk -is 

'-'.':,- _ vhisz!déldtindók s 11z <dúbh kCzöl! uj rn!nióju ITH.'r:::~
. ,.:>·könyv lo!y6:.z/in1/tvHl ·~[[áiondóh, nbbn i!; hejeg:,..::. 



zendök és szómszerinti sorrendben 10 éven ó( meg
őrze:ldök, nemkülönben a n1éred:.:ön:··v is az utolsó 
tétel kcltC·lől :;zúmih·a. .':\. vi~::;zf\Í(l.rlott orvo:;i vé
nvckröl a vevő kiviinalúia oz órki:-zömitússal s u 
~:;ró'gyf'zcr!ür bély~gCvel eilú!ott mé~;ulo! Gdund~„ 
nH.Jvcn a „n1ó.solai" jellege !t-Jtünőcn ldtü;1!clenclo. 

1\."z uj minlóJLi m(::·cgköny\' ti !;övdki::zö rovntok· 
kul készi{cndö el : 

L n folyószútn, 
2. o kiszo!gó!lül:"ls id~jc; ,::v, hö, n;;p. 
::L u rendelő oivo~> neve (bn a v1~nyen jc\ze!t szer 

a !egnagycbb nda2ot inegha!ad.ld), . 
4. D.Z i.:nt_!edó]yl kiú!lit:j hulúsúg 11<.!VC, az cngt-)d(:!y 

szür;:in és kelte (tudr;múnyc.s vagy t~ininté-zct meg
endelö köí!.V\"t;nck t.::e!sz<::n1a Cs kelte), 

r 5. a m6reg, il!elüleg erős hnt~ísu szer neve, 
menn\·iseg.o. 

c(:!ri:::: ün·o~s~·:g, kórld-:ony Lil!elo'.~ 
gazd:.:~ógi vr:~JY ipc;ri Vt!;JY !udoi:1ú-

G •• 1ni!Ycn 
ouszlitilsún1, 
Íivos c6lrn, 

·7. u vevő (hEi 11cm orvosi \·Cnyrc .,_·étctett n :>7.cr) 
ne-,.·c 6:; io;;;ln!knzúsn, L.1!\(:sa. 

8. ü rendch·t:n\· clkészitöji'.•nt:k (~s kiszG!h(ú]í::dott:'-

jit~)~l·h:l~~~~~c~~'Út~~-~~r:~~l,véin, uz úit.·evö é.dúirúsu t"·i: 

lnlu1~;<.i. 
22. (\·\indf~zok szerek úrniro n«z\'e, n1eh'eL i::1 jelen 

úrszuba~:ban ncn1 fogluli<-1i:1~•~\, n -.·én;:t~ke:n u ;vL:~
gynrorszúgt GyügyszcrC~;z-~gy~st:ilet ó!!ri.l ·-: a. ~~/ '.)?::·~ 
;;zcrkönyvbcn fof;k!lt sz1:r-:;~ nr:inuk k1::-::l!!llt!u~::1n<d 
l:fiv,:-t·.•H elvek ~;:~1-~d1:! J.:;d.~!g•.iz.olt -- bi.J„·ill·t! i.'•.r:·.:1;,+
btís ürk·l:::L;j sz,,jg{1i;nnnk irúnyz-nk1l!l. 

Jegt;::el. ;\z ezen úrs?::ibósb.:::n fcbc,rnlt ~:::c'itiv~;:,:c
r..:k i:~é:iho:.:, ug:::,;:ir;!C:n e. '-:('.:nyké~;~·:it(:s!:'::\ r.dt.ifo1·:·lt:!<; 
munkülatuknnk 1--JL ponlbun rnc-gúl!upitnlt djj,_d~ -
hoz - to\·úbbi in!ézkedé:>ig - k<,tszúz s;·::"tf:(:k·k 
(200'\·11) !öbhlct .s:r:ón1itunc.kJ. Ez az úrpó!lt·k tt vt~ny~:
ken nlindcnkor CJY ö.s.s7.i~gbt·n {'s pedig 11 r(·};Z-

í(i5 

le!ezeft árszabás ulolsóe!ŐUi télcleként „ 0/{l",_ n1c::;-
jclöléssel c!.!átvo. !ünl·~!endö fel. I-lu e pót!Ck 'össze
~~Cné! niég !il!érlört ís jön szii1nilúsbu. akkor u-z, !:n 
fl'l fillér•.::n nlu! van, ellv::gyondö, fél fi!ICr pcdis 
vnr;y ezen felüli lürt. egy egész fi!!Crbe szúnlithaió 
fel. 

A \linun1 ToJ.:t1jense, !ovúbbá a ~:cbt~szdi kü!r.2•> 
rd~. vt:-dtunini n [;yógy:;zcrek kis:~o!g:,:'ll!uiésúhoz szült
ségc;s edények úruihnz ez az ilrpótl:::;, nc1n szürnlt~ 
hntó íel, u111ié:d i~.; azok a jcl;:;n úrsznbü:>bün n1e;..;
ú!lapH0Ht órakon :;zcir.iilandók. Enné!f08\"H n vénv~k 
árkiszétnitósii! clyképen kel! eszközölni, hoi.!\-; H 

p:yógy3zcr~:k ös rnunb1dijé1k cgycsit:.:i: öss:.;:-!.:e;~-~hcz 
200o/0 fe!i'ir szúinift::ndó ~ az igy nyeri öss:~;ghez 
hozzóudetndó a szüksé~;es ec!i:nv \'U'"'I.' tar!Ui\' fp·. 
sznbvényi i.lrr:. ~ · "'· · · 

Peye1· s, k. 



lofi 

A gyÓgyszerárszabás havonkénti revi
ziója. 

J\funkaügyi és népjólét rninis::::feri leirat. 

(A Budapesti Gyógyszerész Testület c!nöks2géne:1{.) 

A g~- Ógy3zerúrszabiis huvonkCnU r~viziój,01 tórgyü„ 
ban é :Magyurországi Gyügyszerósz-Egycsület veze
tőségével c;ye!érlölcg hoz-:rin1 benyujtoU kérvény1~rc 
érlesiten1 a i. elnök:>égcl, hogy ElZ i1;szobös szükséges 
módnsilftsa iránt nz Orsz. l\özcgészségi Tnnitcs jc.~ 
vnslatu o!npjtin ugyanezen szftn1u rcndeleten1rncl 
egyidejűleg intCzkcdlen1 s felkértem a Tanács elnö
ké!. hogy amíg nzt u viszonyok szükségessé !eszik, 
az ó.rszfibás további módositásáru nézve hozzám 
havonkint legyen e!ütcrjesztésL - .i\ munkndijak 
felemelésére vonatkozó kérelemnek azonban nen1 
tehetek elege!, meri a jelenleg n1egállapi!olt munka
dijak uliln is is felszámitható 200 százalék árpól
lékbo o gyógyszertárak szemClyzeli és dolo11i üzcrµ
költsége is bele v=an számitva. 

Egyben felkérem a L Elnökségei. hogy a febru·._·,·F> 
15-Cn életbelépő s a Budopes!i K.özlönyben ineg
jelenő !. Függelékből tt Te~;111ct kül!ségén rnegfc!elií 
::;zümu különlenyomatot készitcni s uzohból 20 
példiinyl n:t. Orsz. Köz.:~gC~;zségi Tf1nücsnt.1k, 20 p~'l
dünyl n vezeiésen1 ulnll álló n1inwzlériu1nnek mcu
küldeni, !öbbit pedig önkö!Lségi tiron vtdurnennyi 
gyögyszcrlárnflk e!jutlrdni ~izi·:ezkedjék. 

Budnpe!>L Hl20. f('hruúr hó :J-tín. 

/\ rninisz!er IH.:lyett: 

Fó!J. 
ú!!1unt!\l(úi• 

ll"!. jEG;t~'i.r./!!F="~ i'11iniaoltnlmnt nwi:m·.c-rcz: 
~ N M . . W ~ ~ i:.RON t.;s r-v10.r .• rJ~\11 
l!JI~. •.• , ~ ! 
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A gyógyszeráru-kereskedések nyitására 
szolgáló engedélyek ideiglenes korlá

tozása. 
J.\ 1nagyn!' n1unkaüoyi ds népióldli 1nínis-ferne1• 

3.885/ 1920, Af. ~]\( Af. s::.ár;1u rendelete~ ·~ 

A _su!yosan Crczhe!ij gyógyszerhiány és 
8 

gyógy
:;:~cr~ru-kercskcdéo.;ck fe!t.l!ilüsünak és fel<i7.crclésének 
<_=!SYeb nehézségei dflcüra is mindenfelö/ lörnegc-scn 
erkeznek tt vezetésem ulnlt álló minisztériun

1
bn 

o!ya_n ~\é>rv~nyej-;, a1nelyckben uj gyógyszcrürukcres
kcd~ses nyilasora kérnek engedély!. 
~i?l~ogy a gyógy;;zcrilrukereskcdCsek további sza

P?nlas_ara k?n1oly_ szü~i3élJ egyelőre nincsen és mcg
b1zha!o forrasokbol szannazö érlesü!és szerint ujabb 
engeclél~·ek csupón n gyógyszerekkel üzölt s bete

7 ~ck gyogy~zerdlii!ó~cit veszélyeztető zugkereskedés, 
aruuzsora cs c~empeszct lcrjedésé! n1ozditanU elő 
to_vábbi inl?zkedésig gyógyszerárukereskedCs nyita~ 
sara engedely nem for; kiadalni. 

~gyu!led n~omatékosan hangsulyozo1n, hogy n 
gyogyszerek cs gyógyszerilruk forgaln1öl .szflbülvozó 
.~ ~z1döszerin! is Crvt~f!Yben !evő 2.600/1918. tvÍ. E. 
szan~u rendelc.t 14-'.b-16. §~uibun foglulifJk Cr
!cln1cben n gyogygzerarukereskedök n nvilvéntar!ott 
ffY~gyszP.re!5 ~s 92 azok felhasznt.llú:;üVcd kr]szült 
gyogyszcrkeszilmenyehböl rtik!öron levö köszletei
ket n , Gyög:;.'~zerforgu!mi kirendel!ségnck (Buda~ 
pest X., . ~lr!ok-u. 1. sz.) bc.ielcn!<.!ni tur!oznuk s 
nzoktil kizero/ng a Gyógyszerforgr.:!mi kirendeltRt-g 



.~\ inini~zlcr he]ye!I: 

Ftiu ::. le, 
,d[,1111!1(] '1 
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nem egycztethetö, nz u. n. tcchnikei ~e,,:éderöknek 
gyógysz::r\ún.i.kbti:i '. a g-yó;Jyszcrek \d$zolgé.lta\ósu 
(·s n1ós gy._~gyszerészi sz.a\.:kCpze!tsógct igónyló mun
ko.körbcn való ülksln1nz\a\úsót - e közegészségügyi 
erdekek szempontjúbC:·l - 111eztl\ton1. 

Felhivon1 cnnéiío:;'\'8 a polgúnncd<::r (az alispán) 

1
.1ral, hogy ezen rende\elct \örvényhotósóget hivntu
\os közlöfryébcn tegye közZC és egyuttol tudon1ós 
és nlihezlar\ó.:; végett a törvényhe!ósó.g \crülctén 
levő összes gyógyszcrtl~ltddonosokku\, ille\6\cg kc
z'elökkel közölje. A gyógyszerló.rük hivntalos vizs
g:ó\o.toinii.1 közremüködní hivt.tott ha!lisógokal és or
vosok:•,\ pedig utasltsa. ho"gy a rnc:;cj\cndö vizsgá
\ctoknól ti gyór,.y~:zerek \.:irzo\gt1Halil::énál alks\mszotl 
személyek képe$ilésére és múküdés('nek körülmé
nyeire különös figyelme! [ordilsuno.k. /\.z c~oetlcg: la
ptlS7.toll szebbly!nlonsógok vogy visszué10s esetén 
hutúskörébcn mcgfe\c\6:.!n intézkedjék. 

Budepcsl, 1920. évi fehf'JÚr hó 20~ún . 
. !:... n1inisztcr helyett: 

Fáy s. k„ 
idli:ill\ it);(U', 

J-... .,mulU.-vale11s -vérsavó" fo!'galon1bal10-
zaíala 1niati folya.ffHltba leendő meg~ 

torló eljárás. 

;.\ nlnguur 1nunhaá.out és nérjóléli 1ninis::lériun1 
~i.68U.-' 1920. AJ. N. AJ. s=ánar readeleíc. 

Budapest székcsfóviuos po\gúrrnestcrének. 

f\ mellékelt nyomttilvány szerint o. 1:-lungária se· 
rummüvek r.-t. .,n1ulth·ulens vérsavó" (spanyolserum) 



:'Miu~án az .Országos Közegészségügyi Tanács 
Velemcnye szerint ezen scrurnnak hasZnavehe!ősCrre 
~ sp~nyol b~tegség gyógyilá.sában rnegállapitve. eiY
aftalaban nincs. ~evezett cég pedig ezen serum 
forga_lombo hozstalero engedéllyel nem bir. felhivon

1 polgarmester urat, hogy ez 1876. évi XIV t - .... r: 
~-a és az 1914. évi X!V t.-c. 28, §-~ al~pj~; ~;;; 
1ndok0Jt n:ieJiorló eljürást legye folyamatba és annak 
credmenyerol tegyen ide jelentést, 

Felhívom .11?vübbá, . hogy illetékes hatósági köze
g_eiv.el ;a seJl.on~k szoban levő vonalkozásu köz
lese1;l t:11!ando figxe!e.r:in:iel kisér!esse Cs szük~ég 
eset:_n a mcgfclelo el;oras meginditósn inínl inlé;i:
kecl1ek. 

Egyb:~ . láj~kozásul .. 1~.öz!ö~, hogy a szóbajövő
se_rumkc_sz1tmc~yek kozul cz1dcig egyedül 8 dr. 
Pu!='ay-fcle . olloanyag- és scrumintézet r.-1. óltal 
gyar!ott Gnppc-scrl!m forgslombohozatala engedé
ly~z.tetetl. az 1918. évi 2.701/)(-a sziimu belüoy~ 
m1n1sz!en rcndele!teL 0 

Budapest, 1920. óvi február hó 12-én, 

.!\. miniszter hely.ett : 

Békésy s. k., 
!di<111!tit!:úr. 

üres gyógyszerns edények 
gyüjtése értékesitése. 

.L\ népjóléti és rnunkaUgyi minisz.lerne1~ 
M. N. M. számu rendelete. 

Valamennyi vármegyei és vórosi lörvényha!ósógnak: 

.A. ·hazai üveggytiraknak a nyersanyag-: .és s:ién~-· .. -. 
hiány miatt' csökkent üzeme és a szü!litási nehéz-._: 
ségek folytán a gyógyszerláraknak nincs módjukbai1_. 
a gyógyszerek kiszolgáltatásához- szükséges, edény~--: 
zetet a· kellő n1ennyiségbcn beszerezni. ,Az: ebböl 
származó zavarok leküzdése és a meglevö ké'sz,le
tek- !akarékos felhasználása érdekében szükSCges' 
tehát, hogy az egyes háztartásokban levö , s, aZ'okrá 
nézve hasznavehetetlen és értéktelen üfeS -gyogY:
szeres üvegek és tégelyek összegyüj!essenek 'és ti 
gyógyszertárak részére megielelő áron átengedtes~ 
senek. 

Felhivom ennélfogva vármegye alispánját, (város 
.Poigármesleré!) -hogy a lakosság figyelmét a gyógy.:. 
szeres edényekben mutatkozó nagy hiányra a helY· 
beli lapok, az orvosok és a gyógyszertárak utján, 
hivja fc! és szólilsa fel a közönséget, hogy annak ény~ 
hitése érdekében az elhasználf gyógyszeres'- üVe~
geket és kenőcs!égelyeket összegyüjfye és kellök~_:. 
pen kitiszlitva a gyógyszertáraknak megv~telre:< 
ajánlják fel .A. közönség téjékozfatása céljóböl-alá?_b1 
közlöm azokat az ó.rakol, amelyeken a gyófiyszer*? 
tő.rak a megvételre felajánlott tiszta és-· ép ed_~~ 
nyeket az érvényben levő levő árszabás szerint 
megvasárolni kötelesek: 

100 gr. 
200 
300 
500 

1000 

üveg (forma és szín szerint) 70-100 fillér. 
100-210 " ' 

140-..... 270······.·.·.j 170-z-380 "'Ili 
350 r~°'i··~i 

:;~;/' ";;};" '-:: -'.}~;;~-;f~;;;~'i'~~ 



gr. tégely 90· fillér, 
120 
170 

Budapest. 1920. évi március_ hó 4-én. 
A min,iszter helyett 

Fáy 's, k„ 
1'.l\nmiiU{út'. 

A nyilvános alapok és 
.!árak gyógyszerszámláiból nyujtandó 

százaléltengedményelt. eltö_rlése., 

i\tfuilk'aiigyt és népjól€H rniniszferL leirat a 
·, GyógysZerészeh 01 s:zágos Szöoefsége" ei,1ö11sr'a

hez, 5263! 1920.V!e. szám. 

A Vidéki Gyógyszerészek Országos Szövetsége 
nökségének 

Budapest. 

.6..z ujpesti és rákospalotai gyógyszerészek a , szö~ 
vctsé'g nevében azzal a kéréssel fordultak hozzáin. 
hogy a gyógySzcré'irszabás tárgyóbf\n kiadott z4;450:.:...:. 
19l9, ~;L N. szúmu rendeletnek ~--a köze.lapok 'Cs 
ínunkáspénztúrak részére kiszolgáltatott gyógyszerek 
órából levonandó ó.rcngcdményre vonatko;.:ó fen- , 
'delkezéséi a nagykereskedcmbeli ·árakra, -u _beszer.: 
iéSi nehé-zségekre s e rn.unkabérViszonyokra -való ' 
lékintellcl visszamenöleg: is 1920. január l~től- kezdő..: 
dóleg: hclyczzcn1 hatúlyon kivüL _ -

ÉrtcsÜem a· l.- Elnökségcl-hog-y- 'a kérvénybén -_-fef-
hózótt_ s _a._ mélttlnylést érdemlő indokokat_ iúérlé:-: 

:;--A;g __ ~lye„:;:·.a __ kér~l_cm_n~k hajlandó_ vagyok __ .-_el_e_gqt:;__-_tér:th~{-; 
tt~<-~:,-;_etnnelt- .megf_eleló __ int_éz~e_Clést:-_._az,--ársZa_b_á~-::::n,;i_q:.: 



dosilósa tirrgyirban \cg\1.c3e\ebb \übocsir\ancló rcn

deletcmbcn [ogom megtenni. 
Budapest, 1920. n1árcius 15. .h. ininis:ller ht::lyelt : 

Fáu s. k., 
í.\\[l.mtiUtil1', 

Az érvényben levő gyógyszerárszabás 
ujabb rnódositása. 

Valamennyi vórmegyei és vóroú törvényhatósiigrok. 
A gyógyszerek nagykereskedelmi órai oz áruhiány. 

a hazai termelés elégtelensége és o külföldről voló 
behozatal nehézségei [olytón óllandóan változnak. 
Ez a \;örülménY szükségessé teszi, hogy a gyógy
szereknek. a gyógyszertéruk állal [e\szómilható ároi 
is e beszerzési iirakban beálloil vó\lozósolmok meg
(e\elően gyakrubbun rnódositlessona.k. 

A magyar l<irályi népjóléti és munkaügyi nrinisz
tern.eh 8.875/ 1020. N. JYI. sz:án1u körrendeletc. 

EnnéHogVl\ az orszégos közegészségi tanács ja-
vaslata alapján a gyógyszerek egy részének o 
26-460· 1919. N. M. sz. rendetellel \übocsirtoll érsnrbirs
ban. illetőleg ennek o 3\63 \920. és 5.í29/\920. N. tv\. 
számU rendclelcl<kel lüodoll L és IL [üggelékébcn 
mególlapiloll irroit akként változtatom meg, omint nztn 
jelen rendclctemmd kibocsirtoll lll. [üggc\ék [c\tiinteti. 

A HL függelékben megó\lopitoll ui árak !920. 
évi április hó \5-tól kezdve szirmilhotók [e\. 

Az abban [e\ nem sorolt gyógyszerelmek és kötó-
szereknek ·áru - lovóbbi rendelkezésig - czentu\ 
is a [entebb'.emlilcll rendeletekkel kibocsótoll úrsza
búsbon és ennek l-lL függelékeiben megél\npitott 
módon és úrtételek szerint irrsznbvir1wozandók. 

A gyógyszerek kiszolgirllatirsirhoz szükséges üveg
és porcc\\irnedénvek szertelen drógu\ósa és mirr tr'-s 



• rógyszerellátást veszéfyczlelö edényhiúny 
eg:skz ."IDcssé teszi a kiszolgóltntáshoz szüks_é~es 
szu sc0 1 d · ·1 „ 1 · zol1 arcra edények kérdé!'ó1:?-:. ren ~ezesc, mter ~s a 
vonatkozólag 8 kovetkezokel _re_nd~lci:n.. . 

A gyógyszertárak 1920. ev1. upnl:s. ho 15-tö! 
kezdve a kiszolgált üveg vagy tegely ara! se_m ~a
gánosok, sem a köze.lapok vagy betegscgc~yz? pe~::
lárak terhére rendelt vényeke_n nem s~em1thelJak 
fel. csupán betétként szedendo_ be_ a gyogys~~rt el
készittetó féltől a kiszolgó.lt edenyert az ~z osszeg, 
amelyet érte - az edény. nag~saga ~zeru:1t a 
III függelékben közölt áfjegyzek megallap1L .b... be
télról a félnek a gyógyszertár bély~gzó~éyel cllatot~ 
elismervényt kell adni azzal ez ::rtes1~essel. ~Og) 
az ép állapotban visszahozott cd~ny cs _a betctrc:il 
szóló elismervény ellenében a gyogyszer!~r .? b~tet 
teljes összegét visszatériti.. El~smervény nelku_! v_1sz
szahozott edények megveteh arsra vonatkozolag 
továbbra is a 26.460/1919. N. M. sz. rcndelcl 15. 
pontjöban foglalt rendelkezések érvényesek. . 

Nem mérgezó hatásu gyógyszerek - az UJ ma
gyar· gyógyszcrárszabós türgyábe~. ki a do a ~ 26.460-
1919. N. M. sz. rendelet 16. pon!Janak ~lso bek:~
désében foglaltaktól eltérően - a gyog~~zcr!. l\c
szittctó fél által hozott bármilyen forme1u h~i;~a 
edényben kiszolgáltathalók. Ily ~~setekbe.~ a fc!to'. 
belét sem szedhető, csak az ~lo1rt nagysagu eden} 
tiszlilósöért jé.ró dij számilhato fel: . . 

Az edényzet ára csak akkor sza.m1t!1a~? f?\ 8: vé
nven ha azt az orvos „sürgős veszely Jelzessel 
liÍtta 'e( s a betegnek a. betétre szükséges össze_g 
nem áll rendelkezésére. Egyébkén! csak a h~szn~
la.tért és tiszlitósért számitható fel 200 gr. uveg1g 
vagy 50 nr. tége\yig a lll. függelékben feltüntetett 
ár 200/o.8~ 200-tól 500 gr. üvegig, illetve 50::-100 
gr. tégelyig 15°/o-a és a i:iegj~löltn~l n~~yobb uveg
ért van-y tégelyérl a megal!apilolt ar 10 ,o:a. Ez ~,z 
összeg° a részletes ~rsza.~ás utc:ilsó ~ét:lekent a 200-\n 
iirpótlék után számitando ,a veny orahoz. 

11.J 

.Dobozok, Portárcák és n16s papirlartfi!yokérf, 
minthogy azokat a 26.460, 1919. N. fv1. sz. rendelet 
15. pontja szerint a gyógyszerésznek a közönséC'l'töl 
visszavenni egyáltalában tilos. a Ill. függelékben 
megi!llapiloll érek ezu!án is fe!szó.milhotók. Az 
1898. évi 99.000 B. M. sz. sznbályzol IL mellélde· 
lén elöirt vényminláknak a lll. függelék végén kö
zölt uj órai mér ezen rendelkezések figyelembe vé
telével, vagyis az cdCnyzet ára nélkül a megfelelö 
szözalCk hozzáadásdvnl id!upiflatlak meg. Ezeknél 
tehát semminen1ü lovábbi felszán1ilásnak nincs 
helye. 

Ez az edényzet é.rüra \ ona.tkozó rendelkezés 
azonfelül. hogy te!Jes mértcl\ben alkalmas a sulvos 
i.iveghitlny cnyhi!ésCre, jelentékenyen olcsóbbá· is 
teszi a gyógyszerek ilrü!, tehót elsősorben a gyógy
szerek használatára réutul!, kevésbbé tehetős bele-· 
gek érdekét .szolgö]ja. Dc jc!entö"é;;lclj.Js a szegó
nyek g'J'Ógyszcrköl!ségei! viselő l1özo[apok s főképen 
a munkiisbetegscgé]yző pén:dürok anyagi c~rdekci 

·~· 'szempontjóból is, mert azzal. hogy azokat n roppant 
<·megnövekedett gyógyszcrkö!tsi'gel: egy jelen!ékeny 
részétől menlesiti, lehelÖ\'Ó teszi számunkra az!, 

.„hogy szociólis ós közegés:;:t;égíigyi szen1pontbó! egy
. ·aránt fontos fe!D.de.tuknak fokozottubb mértékben 
el.eget !ehessenek. 

":<:.: . .. SzüksCgesnek és fori!osnd.k tartoin. hogy a gyci:Jy
. szertári edények kiszolgólklfésrinak ezt az uj rend

'é~ ne csak a gyógy:-;zer1..;szek, hane1n u végrehajlcis 
cs:· a i;,•yakorlali kivitel mcgkünnyilése érdekében ugy 

közhivatalokban levö. mint o inri::i:ánorvosok s 
~Ulönösen a pénztári orvosok is is111erjék Fe!hivom 
f~hát a törvényhatósógot, hogy a rendelkezésemre 
a~::törvényhatóság !erli!eifn n:üködö összes orvosok 

·.·.·.·.• ... ··V·. ·.e··.·OJE. GYET· "''"'··l••)m•• "''""""' . ARON ES MOLNAR 
~.. ·. · . - szabadalmi iroda -
:< .. /."'. · „ Budnpest, Vlll., József·körut 9. 



figYélmét különös nyomatékkal hivja fel s utasitsa 
öket. hogy betegeiket n rendelések alkalnnival az 
edényzet kiszolgáltatásának ul rendjéről - külön is 
kiemelve, hogy nz edényekért biztositékot letenni 
ök is kötelesek - azzal tójékoztassák, hogy e ren
delkezés fóképen a pénztóri és más szegényebb 
sorsu betegek érdekében történ!. 

Végül a megvóltozott viszonyokra való tekintettel 
az orszógos közegészségi tanács és az érdekeltek 
véleményéni>lt meghallgatása után 1920. év január 
lAöl lrezdódOleg: ható.lyon kivül helyezem az uj ma
gyar gyógyszerárszabás tár1:,ry-ában kiadott 26.460-
1919. N. fv1. sz. rendelet 10. pontjának azt a ren
delketisél, amely szerint az államkincstár, köze.lap, 
01szágos betegilpolási alap stb. terhére kiszolgálta
tott gyógyszerek árából 3Q11/o-nyi levonandó és az 
eddigi szerzödésekben kikötött órenf;edmények ha
tályon kivül helyeztettek. A jelzett időponttól. vagyis 
1920 január 1-lól kezdve tehát az emlitett rendelet 
H.l. pontjó.ban felsorolt alapok terhére kiszolgáltatott 
:{yógyszerck órából nem 30°,'o.ot, hanem - omeny
nyiben erre ué:;:ve ujabb szerződés nem köttetett 
vagy n1cgállopodások nem történtek - a korábban 
kötöt~ szcrzód6s:;kben megá.\lupilott százalékot kell 
n számlák végösszegéből levonni. 

A íll. függelék egy pC\dúnyát minden gyógyszer
tár niegszerezni és megőrizni köteles s erről a tiszti 
fCorvosok n üYÓgyszertárak vizsgálata alka\mó.val 
meggyőződést szer~zni tarloznok. 

A III. függelék erryes példányai a budapesti gyógy
szerésztcstület titkári hivalaló.tól szerezhetők be. 

Budapest, l 920. Cvi április hó 9·én. 

A miniszter helyett: 

Dr. Fáy Aladár s. k, 
iillemli1kúr. 

IP AJ 0 LIN Illatszer ésl 
I{o~metikai cikkekgyá:ra 1 

V., _Y1Imos császár-ut 78. Pesti I-Iirlap valota.1 
Alup1lva Hi07, Cvbcn. Tth·Jra!i cim: PAJOLIN BUDAPEST. 

1 

T. C. 
Dusan J:lsz:r~lt rakláramból pontosan szállí
tom saJ9l J:e~z.tlményü, külföldi gyártmánnyal 
ugy mrnosegben, mint kivitelben teljesen 
egyen· .11 , • 
értékü ' aiszer es lwzmelikai cik/1eimet. 

Árajánlattal s::::ioesen szolgálok. 

l I\iilönlegességem: PaJolin Chan1ponl 

J\z á~lalam forga[on1ba hozott öss:;:;:es 
c1".lw1m PARFUMERJE PAJOLJN 
feltralial vannak ellátva. 

1 Husvéti illatszerek 
1 ntár a b~hebeli núnőség és hivifelnek teljesen 
1 n1egfeleloen kerülnek általan1 forgalontha. 

~ajál .. é1deldif~ben fuffrem l. fogyaszlóin1af, 
n:is~ell nb. 1endc1éseikel idejében, legk.i
sobn a::::onban február ltónapban feladni 
horJ.lJ a s:::áll1lós fennnhadust r1 e s:::enoecljen'. 

Nli. rendeléseit 
lu?rve, 1..'agyo!~ 



A secale cot•rmtum kötelező gyüjtese 
és beszolgáltatása. 

A rnagyar Atfunkoügyi és Népjóléti JVfinis::lct 
15.170-1020. V. e. soámu leirata. 

A Vidéki Gyógyszerészek Orszilgos Szövetségének 
Budapest. 

\'l!L, .A.ggtc\eki-u. 8· 

A Szövetségnek az anyorozs kötelezö gyüjlésc é<> 
beszolgáltatása tárgyában hozzóm intézett bead
ványára értesítem a Sövelség t. Elnökségét. hogy a 
földmívelési miniszter ur figyelmét:az uranyrozsgyüjtés 
különös fontosságilra 1neg a mull év v6gén ez ügy
ben hozzá intézett áliralo1nban feihivtan1 s öt a 
szükséges mennyls{~gek bizlositásóro. szolgáló intéz
kedések meg!éfe\ére felkértem, Ennek alapjün n 
földmivelési miniszter ur f. évi 98,894 szám alatt 
kelt átirata szerint u megfelelő intézsedés~kröl o 
vezetése slatt álló gyógynövénykircndeltség ulján 
kellőképpen gondoskodott. -

Budapes!, 1920. mójus hó 18-ún. 
l\erehes Pó.l s. h„ 
minl:<;zl.:-ri tnn{1C!J03. 

A kötszerek árszabásbeli árának módo
sitása. 

f.lagyar l\irályi J\funllaügyi és Népjóléti Miniszler 
15.702-1920. \!. e. s:::ó.nH1 leirata. 

.h.. Vidéki Gyógyszerészek Orszógos Szövetségének 
Budapest. Vili.. Aggiéleki-u. S. 

.h.. kötszerek árának 1nódosilóse lúrgyábon hozzám 
intézett beadvónyiirn érlesitem a Szövetség 1. Elnök-

llfJ 

~égét. hogy a kötSzerek ürúnok felemelése irónt a 
1~.407-1920. sz. nla!! kelt rendeletemmel kibócsátott 
IV. _függ~lékben_ azért nem intézkedten1, meri u füg
ge\ek k1dolgozasa alkalmával fi jelentősebb köl
szer?Yá~a~t!ól :- köztük a Schotlo!e cégtől is_, -
bekert arJegyzekek olyan óraka! tüntettek fel, an1e
Jyek a 26.460-1919. számu rendelettel kiadott ór
szabúsban megállapilolt eladási áraknál jelentéke
nyen olcsóbbak voltak és azoknak e felemelését 
nen1 tették indokolttá. 

Amen_nyiben azonban azt n kereskedehni árak
ban _b~e~lott változú.sok szükségessé fogjók tenni, ez 
eledest uraknak e beszerzési árakkal való össz
hangzásba hozataláról n legközelebb kibocsátandó 
uj gyó!:,•yszerárszabásben fogok gondoskodni. 

.!J... miniszter helyeit: 
Fó.y s. k., 
flllamtitl•(U'. 

A gyógyszertárak zárórája. 
A J\:f. l\ir. A1unkaügyi és Népjóléti f..1linis:.:ter leirata. 

16660-1920. V. e. sz. 

A Budapesti Gyógyszerész-Testület Elnökségének, 
Budapesten. 

A gyógyszerlórek záróráje lérgyében hozzám. in
tézell f. évi 212. szómu felterjesztésére érlesilern n 
t. Elnökségei, hogy a belügyminiszter ur ez ezen 
ü~yben ~ozzó intézel! átirnlom foly!8n 25.353/1920. 
lX1b. szam e.lott kelt leiralábnn felhivlu a fóvó.rosi 

~ZABA DA LM~ Tm?'"'"'· "'~""' m""'" <Horn~'"' 
,_P _ _..:·_1

_-ARON ES MOLNAR 
szabadalmi iroda. Budopesl, VIII.. JózscfMkörut 9. 



ni., kir. ál!arnrendörség fökffPitárlyci.f. hogy a gyógy~ 
szertárak vezetői ellen a gyógyszertáraknak este 7 
órakor lörlént bezárása 1nia!t folyamatba tett eljil
rások--m€gszünletése iránt intézkedjék s az aláren
delt hatóságokat a jövőben vttló mihczltirlús véoelt 
n;egfele!ően utasilse, e, 

Budnpes! 1920. junius hö l-én. 

.l\ nliniszler rcndelc!ébt;J: 
f(erehes, 

min. t1111ficH1~. 

A gyógyszerészet reformja. 
A .~/agyar f(ird{yi 1Vépjóléli l\1/inis;:ler leirata a;: 

„ Országos Gyógyszerész-Szöoefség "-he::. 

14.507.·1920. sz. Ve. 

1\z Orszégos Gycigyszeres::: Szövetségnek 

Bud~pest 
!Vi uzeun1-köruf 17. 

A„ gyógyszerészeti ügy 1negrefor~üló.sa és a gyógy
flzerészi kamnriik feló.lli!tisa tárgyában f. évi ópri
lis hó 20-én kelt beadvitnyfdra t:r!c:-dlen1 n Szö
vclséget, hogy u gyógyszerésze! reíormiilra vonül
kozö terve:.:et jelcnlctJ kidolgoziis akt!! ül! s n gyúgy
s7.erészi ügy rendczé!-;:°Sl n huzzf1 fi.izödö fon!os köz~ 
e~:észségi.ígyi !'izempontok 6s CJ:::: üss::es rirdehelleh 
jOgos és méllóny/ci.-;t r~rdc.i1/6 igún~;einch firJ!fe· 
lcrnhel1tft1dé1.;ef kivúnr.1n1 fl!HH:k idejt·~n rncg-,,Jdoni. 

Budt1pe~!. Hl.20. junlu~; !.S. 
lh·. Benárd :;. k., 

ll!ÍJJi~7.!t·1·. 

12:( 

Az ui magyar gyógyszel'árszahás. 
.:.\ 1nagy. kir. népjóféli és rnunhaügui niiniszlernel! 

23.23411920. V!c. N. M. M. sz. l1örrendelele. 

\! a!amennyi vúrn1egyci és városi lörvCnyh&!óstí.gnak. 

1\ gyógyszerek. kötöszerck és a gyógyszerek ki
szolgcil!alósöhoz szükséges edényzet kereski:'!dcln1i 
úrainak vüllozása egy uj hivatalos gyógyszcrársza
bó.s kibocsá.!tlsiil !eszi szükségessé. 

Ennélfogva az Országos Közegészségi Tantlcsnak 
az 1879. évi .XIV 1.-c. 170. §-ának ö, pon!júban 
foglaltak alapjón eikészitctt erre vonnlkozó javas
lata fo!ytón 1919. évi 26.460 N. f\1. szilmu körren
deletet és az ezzel kiadott Gyógyszerrirsznbványt, 
vola1nin! ez 1. II., llI: és J\/-ik „Függelék "kiadösá.ra 
vonalkozó 1920. évi :J.ld.3.M. N .. 5729 M. N., 8.875. 
N. ~.1. és 13.407. N. iVL NI. szómok alatt kiadoH 
rendelc!ekel hatályon kivü! helyezem Cs az 1920. 
évi juliun-hó 15. nepjá!ól k~zclvc nz alB.bb közölt 
gyógyszcrá.rszabúst !ep!e!ein életbe. Ugyanezen ja
vaslat ér!clrnében ezen időponttól kczdődöJ,~g n 
gyógyszerrirakhoz cngcdé!yc;:el! fclürl JGQ11 o-ban éli11-
piíom meg. 

.fl.. kötszerek küzö!i a kcrcskedf'>flbc!i legolcsóbb 
gyapot fclvCtele mellett szüksóges volf egy finorn. 
hosszu száru ~ebés:d !isztitotl gyapot felvétele is, 
nrni azonben cselds dz orvos hnlározo!l kivii.nsü
gára Cs csakis gyógyszcr!<irélk ú!!a! !::.:;;feljebb 50 
gramn1 mennyiségben szolgiil!tithn!ó ki ; 1ninthogy· 
e kö!szcrfe!c~1é:,;b·.::il ii;;·en csckt;!y l·:(.\~:-:l<·t ól! t"iZ or
s;-:rlg rendelkczésé:r~~. enni::k s:;;tgorJ J,0;·es:-::tülvi!el~'rr:~ 
hülönös gond fordil.:indü. 

.A. gyógyszerek 1hilnah rn6Jo~:ii:.ílln fuly!én rneu
vt"1l!ozik uz lö9S. c'vi fl9.UUU B. f\.'1. ll~:iünu !:örren
dele!iel !\i!:"ido!i S:o:~:b.-dyzD! li, n1el!Ckletl·bcn feisnrolt 
v«·nyrninúk úrr1 is. /\z ürszt1büs v(•gt~n !ehi:t 
r111hez[arlf

0

iS végeit - t1 vt:·ny1:1inlök uj úrai is 
v;innnk Hinle!ve. 



Minthogy SZükségesnek -tartom, hogy' a gyógy
szerán::zebtis elején található és a gyógyszerek ki
szolgáltatiisé.ra vonatkozó rcndeletemet nemcsak a 
gyógysz.:-részek,- hanem ugy a ki:Jzhivatalbfln lévő, 
mint a n1agó.norvosok is ismerjék és ahhoz alkal
mazkodjanak, felhivom a törvényhatóságot, hogy 
jelen rendelet~m tartalmti.ról a hatósága területén 
lakó "összes orvosokat és gyógyszertárkezelőket ér
lesitse, ez utóbbiakat annak pontos betar!risóra uta
si!sa és közegeivel a rendelet pontos betarlás.ót 
sZigoruan ellenőriztesse. 

A gyógyszerárszabós egy példónyát a rendelet 1. 
pontja értelmében a gyógyszertárak megszerezni és 
megőrizni kötelesek. A tiszti főorvosok a gyógy
szertárak mégvizsgálása alkalmával arról meggyő
ződést szerezni tartoznak. Az árszabás a Budapesti 
Gyógyszerészles!ület tilkitri hivataló.lól VIII., Agg
teleki-u. 8,) szerezhető be. 

Budapest, 1920. é\'i julius hó 15-én. 

A miniszter helyet!: 

J(ampis s. k„ 
h. úllnmlitk{1r. 

Rendelet az uj magyar „Gyógyszerár· 
szabás tárgyában. 

1Vc;p.ióléti e.e.; rnunkciiigyí 111inisztériun1 2S.'1.74f \!,·.
. 1920. s:::ú111. 

Jelen uj gyó$yszerilrszabés 1920. évi julius hó 
15-én lép életbe s arra nézv::: n következő haléro
zotok é!lopitlalnok 1r:cg: 

I. Minden gyógyszerész kivétel nélkül, Vlliarnint 
minden orvos, sebész és ó.l!atorvos, ki a fennálló 
rendeletek cdtipjiln kézi gyógyszerlür tarlúsitra jogo
Ritvtt van, ugyszintén f\ZOn hú;.-:i gyógyszedún.1k, 

m~lyck közöilségüknek n gyógYszer~k:t pénzért 
szolgúltatjrik Id. 1920. ~vi julius hó l:J-tol fogva a 
vénvek ón:í.nnk mcgszabásénól ler!oznak ezen ór
szabáshoz s az oló.bbi rcndclkc7.ésekhez ~zor.osn:i 
lllka!n1azkodni és ennek egy hivatalos pt'l<lnnyol 
beszerezni és lurtnni. 

2. Azon szerek, 1nclyek a !I'.„'c?gyszcrkönyv~en és 
ielen órszubásbe.n i'-r.:l vagy tT-el vannak J.elczve, 
; 1emkülönben minden has.onló halásu sz~r 1s csak 
6 gyógygyckorlalra jo_gos1lol'.. orvo~,. s~besz , .vogy 
ó.\lutorvos itltnl szabt1lyszeruleg k1nlhtoll \ cnyre 
ndha.!ó ki. 

3. A gyógyszerek mennyiségre. és m!nü.ségre_ ~é:ve 
-·1aorus.n az orvosi vény szcnnt keszitendok el, s 

St:. "-" ~ ' \i . . 1 \ tl JTIHS az orvosi vényen, rcnac :;yo_tn'SZ~r .ae ye , 
gyógvszert vugy egyebet kiszo\gelteln1. hlos: 

A -kiállilás, ha a vényen BZ;?" mcJ~']cgyzes ~oglal
lnlik : „fial expedilio sirnpiex : csa~is ~z edenyel.t, 
tartályok és borítékok \egolcsobb tctc\c1nck fclszu
initúsával tc\jesitendó. 

4. Tilos oly vények elkCszil~se„ melyel.~nck ren.de.lési 
n1ódjtiból nz orvossal fennállo !itokszeru egyelerlesre 
lehetne következtetni. „mily:n pél?iiul: „secundum 
meam praes<.:riptionem s tobb efclc. . 

5. tv1indcn vényre. mely szerint vel.an1ch-: gyogy
szer e\készitletcH es kio.datott, oz l1r. szurn~ld-i.~l 
olvashotó!og és úrlételcnhént (cgycnkent) fe!Jegy--

• ·· zenoo. I (I . . . · · t) 1 ,.,I· iVíinden egyes Yénytétc .1:1vcvcn a 1nercs c":.\e-
vesebb négy fil\Crbe számittossék; h0 l:z?nbon tobb 
filléren felül még fillértört is .iti'! sznrr:1tr'.sbt1: al~k~r 
ez ho fel fi!léren alul \"Cl.ll. cllu~;yt)'1c~o. fe~ f.1ller 
pe,dig vagy ezen felüli tört egy egesz f1l!erbc 
szúmHhnló fel. . . .. . 1 

Ki 0 v~ny Urút kiszf\m11Ja, fclcl?sscg. terhe i:: ott 
köteles azt neve scjó.tkezü aliürásoval. cs. o !:iY?f!Y
szertár je\vénvével ellátni. ,6,. haszi~ol<:d1 ulosito;;t 
(signalura) pedig El gyógyszert \.;észil5 cgy(·n lélJH 



el a kelettel s neve aláírásával szintén felelösség terhe 
alatt. 

6. A vényeknek a n1egszabo!t áron alul adása 
meg van engedve; ily esetben a lcsz.:i.llitott érnak 
ugy mint e. rendesnek, fel kell a vényre jegyezw 
telnie, magát~)! érlelvén, hogy a leszóllitott áron 
kiszolgóltalotl :;yógyszernek tökéletes mennyiségüw 
nek és minőség:ünek kell lennie. 

7. Oly gyógyszereknél n1e!yek az ársztlbásban 
csak egy órlélc!ben .fordulnak clö, az .minden fe!w 
számitandó mennyiségre irányadó, mig ellenben 
oly szereknél. mclyeknel többféle é.rléte! fordul elő, 
az olcsóbb árlétel az árszabásban kilel! nagyobb 
mennyiség vagy nzontuli mennyiségnél jön számi~ 
lti.sba. 

8. Iv1inden oly gyógyszermennyiség. mely a véw 
nyen felszámilásbu jön, de az orvos által mennyi~ 
ségileg világosan és tüzetesen meghatározva ninw 
csen, például „quanlum satis"·, H gyógyszerész Bitai 
jegyezendó fel a vényre. 

9 .• Az álfcitok s:::<.imára lúszolgállaloll gyógyszerek 
az ernbereknek. való gyógyszerei~ árszabása szerin.! 
s:::ámilandóh. A!!otok sziunúr1:1 kiszolgáltatott gyógy
szer mindig a legegyszcrübb niódon, az u. n. „expe
ditio simp!cx" szerint szolgáltussék ki. 

10, .A.z á!lümkincstúr, közalop, országos betegw 
ápolási alap, az 1907. XIX. 1.-c. nlapján alakult 
betegscgélyző pénzlórok, gazdasági cselédsegély
pénztilr, bánya, kohC:k és Vü8n1üvek társltidai, Vd!ft
mint a dohi:'1nygyilri betegsegélyz:ő pénztérak terhére 

G 
illnfozcrck, p;perecil:~ 

Lu .. c-K -,,..,-N. ")-- """· .,,]'"""· 1.,ro. ~ H ij' « gunur.iúruk és kút· 
.;i. ~ !t...d 'V szerek lcF,olcst'Jbh 

Bl,IDAPEST, Vili., 
RAKOCZ!-UT 17. 

bcs-.~crzi!si forri1.su. 

KCrjen úrjcílyzéket. 
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kiszolgáltatott gyógyszereknél - midón az orvos
nak a vényt szabályszcrüen elöirt módon kell kiBl
litani - csakis az ezen árszabásban felvett legol
csóbb edCnyzet vogy tarlóly, elosztott poroknál pedig 
a munkálatok árszabósónak 10. pont jegyzet rova
tilban meghatározott dii szúmilandó. 

Ugyenezen alapok és intézmények terhére kiszol
gállaloll gyógyszerek órából az 1920. évi 8.875 N. 
M. fvl. sz.:i.mu rendelet í. évi január hü 1. előtt, 
illetőleg az azóta ncfón kötött szerződésekben meg~ 
állapilolt szózalékok von-~ndók le. Ezt az enged~ 
ményl a számlók végösszegéből egy összerrben kell 
levonni. "' 

11. .A gyógyszertárban visszamaradó vények a 
kiszolgáltatós után !cgkésöbb három nap alatt az 5. 
pont 3. bekezdésében Íoglaltak figyelembe vételével 

.ó.rszabványozandók. 
12. Tilos vényn1ósolatok alapján (iyógyszcrl kíszol

gúltatni, ha az keresztezett szert is tartalmaz. 
13. Azon vCny, mely kél kereszlte\ jelö!I szert 

lurtalmaz. oly helységbelick részére, ahol gyógy
szertár van, csak 43 órón belül. oly helyeken lakók 
részére, hol gyógyszertár nincsen, csali négy napon 
belül kCszilhetö meg és szolgáltatható Id. 

14. Vényeket ismCtelten megkCsziteni, ha azokban 
két kereszttel jelölt szer is rendeltetik, minden egyes 
esetben csak ekkor szabad, ha a rendelő orvos az 
ismCtlést „repelefur" vagy „rciterelur" szóvul s ujabb 
kelellel Cs nláirósáva\ cllálva rendeli cl. Tilos bár
miféle vényt is ismC!elten n1egl\Cszitcni. hn urro uz 
orvos o „ne repetetur" jelzési fe!ir!o. 

Dr. Szász Alfréd kir, föhakteriológus, m,-tanár 
eredeti baromfilrnlera-ellencs vakcináját (lndó•~n lmmonl-

znlo oitonnyngát) 
klzd.rölugosnn Budopest, VII„ Stc!ániu-ul Süroönycim: 
Ila nlulll lnlézelében egyedül maga termeli. S::á~-::ol Budapest 
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15 rv1ii.r egyszer hosznólt dobozokat s 8 parnfa
dug:Ókat a gyógysz~résznck a kö~önség\ól vi.ssz':-
vcnni egyáUeló.ban hl!va _van. Az . uve~ckn~k :s te
gclyeknck ezen ~rszobásban .. megnl\ap1toll ural sem 
mEl!JtÍ.nosok részere, . sen1 koznl~pok vagy b~t~gs~
..,.élvzö pénzlórnk tcrhcrc rendelt vcnyekcn n~m szo~1t
ha(ók fel. E tekintetben e.. gyógY'.sz.erck .~u~.zo\go.lta
tására szükséges edényzel urszubasohozfuzott „:Jegy
zetek" e. pontja szolgUl iró.nyadóuL A m:gvc!elre 

_ felajánlott tiszta és Cp._üveg~ket és ~e~e\~s t<;_g~h;~.k_et 
a gyógyszerész az. urszt1btts szerinti or tO. {~cert 
tartozik visszavenni. . . . 

16. s~lsőlcg adogolandó gyogyszerh~z m1~d1~ hen
geres, külsőleg husználandóhoz ped1c n11nd1g hat~ 
Szöl!letü üveg veendő.· . 

FCkcte, kék vagy sárga üveg vé\css&k. oly gyogy
szerek kiszo\géltalósánál, melyek nz eddig 1ncgJc_lcnt 
11
1Havar nvü'ryszerkönyvck szerint sötét helyen, feny

tŐl .=>c';vo, [CJ;:;tc üvegben tnr!andó vegykészitmC:nye.kt!t, 
tovübbó ezüst vegyületeket tartalmaznok; oly ~Jyog:y
szcrek kiszolgúltotósónó.I. melyek fenti 1nódon e!tnr
tandó gyógy~;zcrészi kC.szitn1i~nyeket turtni.maznak, 
pl. kéksav tertal!:;u. viz~ke~, tii;ct~Ir:l !obcl~~1~t ~.~~·: 
csok akkor vcheto cs sznmithnto 1e1~etc, t_~'~ ': ~1b) 
sárr•a üvc~- ht1 ezek o::~ or\'ossóg menny1sct;enek 
ieg~lúbb 6tö<lre~zó! \c~;zik. ;\\!ul~~yógyszcrckr12 ezen 
rendelkezések nem venntkoznak. 

Elosztott poroknúl \ iusz~, ptULlÍin- vagy pergan1fnt
papirtok vélessék. rnidőn camphoro. chlor~1lhyarot. 
\hcobromin natr. sulicylicun1. mcnthn,L brr;n1 v.agy 
jódsók, illó vogy z:->iro:,; olfdoku\ lnrtuimnz~i- ~YOf'.'~ 
S"''"'rel' tovó.bbó cxtrac!cn1 :le!laaunr:ue, - c,1,1nZ1..Jls 
i~dic<;~ - hyoscyn1ni - ~>i.:-calis :ornut~ ~ogla!tutik 
bennük veg:y mind ezon c:;:_::lb•:n is. n11<lou n rcn· 
<lelő orvos ezt elöirja. . 1 

i\ két keres:r.ttcl· je\(,;\t f',yógy:;zcrckct ponuakban 
bc:°fS'ő használetra tilos os.,:latlonL1l rendelni illetőleg 
osztatlonul kiszolgöltalni. .. 

i\z eloszlott porok kiszolgó.ltate.sare. szo\gü\ó po-

!:!7 

sztljjal való bcfuvás által n1cgnyilni 

forrázatot sürilclt alekban készletben tar~ 
és ezeket ebből készileni tilos: ugyszintén 

tilos töményített és haszntí.latkor fc!higi!andó i!yncmü 
készitmény~kból szörpöt vagy festvényt készileni. 

17. Nadalyok, sebészeti kölöszereh megállapitolt 
árai levonás alá nen1 esnek. 

18. A magyar gyógyszerkönyben és ürszabósban 
egy vagy kCt }'e_re~zttel (t vagy tt) megjelölt gyógy~ 
szerek rendelescnel ugy oz emberorvos. mint az 
óllatorvos ~'ö.te!es a vényen tüzetesen kiirni a gyógy
sze~ szedesc.nek va?y más használatónak módjót 
s hlos al ilyc~. venyeken a hnsznt'llnli módnak 
„rendelet szennl vagy „ulE1sit8s szerint való men
jelölése. Ily vényt, mely nem ezen rcndelkezJs 
si:,erint. van. kiállitva, tilos a gyógyszerésznek kiszol~ 
ga!tal!11 s ily c~et~kb:n köteles a gyógyszerész a 
a. gy~g~~szert kcsz1;t~tot a gyógyszer ki nen1 szol~ 
gal!alusunak fenteb.::01 oka irónt felvill1rro"itani 

. ·19. l(~lsőle~ h,:isz~.ólnndó gyógysz~r~k;él ~indig 
k1tcendo a „kulso!eg szó. 
. 20: f:'Iin~en egyes corrosiv hcngerkc „méreg" (hu

lalfeJ) Jelzesse! le3yen ellátva, ugyszin!én a tarlal
n1a! f~lt~nt;tö ,fekete burkolópapiros is. Bárn1ely 
menny1scgel. mindenkor méreg jelzésű üveghen~ 
gerbe.n p~csct a.lat! szolgó!hal ki. Az ezeket rendelő 
or~'OSI .:'cny minden esetben visszatarlandó és a 
n1eregkonyv~e- beirandó a 95.000/1902. számu, az 
o.kl_evclc~ babak szömárn kiadott „Rendelet és ul1:1-
s1tasben meghalórozol! módon. 

21. J.-\ hatósági méregengcdé!ycl\, velarnint n leo~ 
n~gyobb nda_got tulhaladó orvosi rcnde!vCnyek is 
v~~szalartan?ol~ s _az alább közölt uj mintáju mércg
konY'::' f<;>lyos~amave:-I .ellátandók. abba is bejegy
::_endok~ es szam.~~~nnh sorrendben 10 éven át meg· 
o_rzendok, nemkulonben a mércgkönyv is az utolsó 
tetel ~eltétöl számiiva. A visszatartott orvosi vé
nyekrol a vevő kivánalára az árkiszámiltlssal s a 



gyógyszertár bélyegével el\i'.lott ·másolat odond.ó, 
melyen a „máso\ot" jel\ege feltünóen lütüntetendö. 

Az ui mintóiu méregl1önyv a következó rovatok· 

\i;al készHendó e\ : 
1. a fo\yószám. 
2. a kiszo\gó.\latós ideje; év. hó. naP. 
3. a rcnde\ó orvos neve (ha a vényen jc\zelt szer 

a legnagyobb adagot n1eghaladja), , 
4. az engedélyt lüó\\itó hetósM neve, ez engedély 

száma és kelte (ludomó.nyos vagy taninlézet meg:
rende\ó könyvének téte\száma és kelte), 

5. a méreg. illetőleg erős hatásu szer neve, 

célra: orvosság, kértékonY állatok 
gazde.siigi ve.ZY ipari vag:i tudo1nú~ 

. mennyisége. 
6. milyen 

pusztitásó.ra. 
nyos célra. 7. a vevó (he nem orvosi vényre vétetett a szer) 

neve Cs [og\alkoziisa, \a\;.ástl. 8. a rendelvény elkészilójének és kiszo\gó.ltatutó-

jénak sajátkezü a\8.irása. 9. ha nem gyógycé\ra van, uz átvevő a\úiréso és 

lakósa. 22. Mindazok szerek ilreirn nézve. melyek o jelen 
árszabásban nem [oglultotnok. a vényeken o Mn· 
gyarországt Gyógyszerész-Egyesület állal - o gyógy· 
szerkönyvben foglalt szerek árainak kiszámitásánál 
követelt elvek szerint kido1gozotl - bövitett ársza
bfls ó.rtételei szo\gú\janak irányadóul. 

23. Azok. kik ne1n hetó.rozmúnyoknl megszegik. -
nrnennvibcn cselekményük büntettet vngy vétségei 

képez - l\.ihó.góst követnek el és amennyiben 
az 18í6. évi XlV. és az 1879. évi XL t.-cik

kihúgúsról van szó. o. jelen rendelet 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 

büJ~l~~n;:;deietbe 



i t l n\·il· ·3 I\-ig 
A·t.-L napibt~ro.-.ia tor ozno .;, \ \ 3 F„-ú~ fclül 61\.-ig 

ll. „ " (í g 
lll. g \~ 
\\i, \? \:) 
\!. iS ai 
Vl. !S „ :JQ „ 

V\l. 30 „ 4o. „ „ 

\illl. 4')· „ lefJcdo 
JX. „ „ '. ·: .. ' 

. l·crc"•·ll<·l '"'nnnk ail;.u\nu1z\ d. nttPI ~ ·>~ ' „ 

.A.z ó.t\agos nutúb0r: 
~'-z 1. napib•'rosztólybon 
' . ll. 

lll. 
IV. 
\j, 
Vl. 
V!!. 
\'}l~. 

tX. 

Az L ncpibéni.-bu.n 
IL . 
Ill. 
\V. 
V, 

\FJ. 
'il"!. 

Vlll. 
IX. 

:! K - f, 
4 " 50 " 
7 " 50 " 

lO „ 50 „ 
1:1 .. 50 „ 
1 li „ 50 „ 
24 „ - „ 
38 
GO 

--1\ 8:! í. 
1 " ~i2 " 
:t „ 2•\ „ 
.\ „ •!'\ „ 
5 " "j{i " 
6 " 9ti „ 

\ü „ 20 „ 
1rJ -„ 2P „ 

2;:; „ ~o „-

l31 

,1\ biizlarlósi nlkalmozoitl:ik betegségi bizlosilúsa 
fejében fizcten<l6 Járulékok összege pedig: 

f\z I. napibéro.-ban 
II. 

Ill. 
IV. 
v. 

Vl. 
Vll. 

Vlll. 
IX. 

napi - K 6 f. 
12 „ 
18 " 
26 
32 
40 
60 
90 „ 
40 " 

3. §. 

heti - K 36 f. 
„ 72 „ 

1 „ 08 „ 
1 „ 56 „ 
1 „ 92 „ 
2 „ 40 .. 
3 •• 60 „ 
5 "40 „ 
8 „ 40 „ 

Az 5.400.1919 M. E. sz. rendelet 7. §-<inak a táp· 
pénz- és le1netkczési segélyek összegére vonatkozó 
rendelkezései a következőkép módosulnak: 

.~ lóppénz: az clsö nCgy nem' he!cn 

A'z 1. nopibérosz!Ulybon 
II. 

Ill. 
IV. 
\i. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
/\. lcn1ctk::.:zCsi :;cgCly: 

Az 1. napibérosztó!yban 
II. 

Ill. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 

hctben nupi !ul mipi 

IK20f, IK50f. 
2„70„ 3„30„ 
4 „50„ 5 „60 .. 
{j „30„ 7 .. 80 .. 
3 „ 10 .. 10 " 10 •. 
9 " 90 .. 12 .. 30 .. 

14 .• •10 " 18 •• •• 
22 .• 80 .. <}o -4"58 " 50 " 
36 

60 K. 
140 " 
220 
320 
400 
500 " 
720 

1140 
1800 



4. §. 

Azok a segélyek, amelyekre. vonatkozó igény)ogo
sultst'i.g 1920. évi szeptember hó 1. napja elóll meg
nyilik. folytatólag is a jelenleg érvényben levó sza
bályok szerint megállapított mértékben-járnak. 

5. § 

Jelen rendeletem 1920. évi szeptember 1. napján 
lép hatalyba. 

Budapest, 1920. évi ~ugusztus hó 4-én. 

Dr. Benárd s. k., 
m. kJr. nCpjólé!i Cs munkaügyi minis:l!cr 

Volt katonák kórházi kezelésekor azok 
polgári személyekként való minősitése. 

f\ m. kir. népjóléti es munkaügyi miniszter 
27221/V-a. 1920. számu körrendelele. 

\la!amennyi törvényhatóság első \isztviselóJének. 

Felhivom alispán, illetve polgármester urat. hob'Y 
szigoru miheztartás végett utasilsu a törvényható
sága területén levő köz- és nyilvános je!legü kór
hózak vezetőit. hogy az utókezelő intCzetekböl oz 
egY évi szabályszcrü utókezelésben való részesülés. 
íelülvizsgálós és rokkanlsógi stb. illetékkel való el
látás után elbocsátott volt tartalékos és népfölkeló 
katonák, hadiszo\gcilatot teljesitelt személyek, ameny
nyiben valamely utólagos. a hadi,:seményekkel akár 
összéfüggó, akúr azoktól független megbetegedés 

~zAB8DALMAT A'iioN;~s''iYiö'LN!R 
szabadalmi iroda, Budapest, Vlll., József-körut 9. 

ma 
esetén gyógykezelés végeit kőz- vagy nyilvános jel
legü kórházakba ápolásra felvételnek, mindenkor 
polgári egyéneknek tekintendők és az ápoltatásuk 
után felmerült dijak, amennyiben szegénységük ha
tóságilag beigazolást nyert, ez 1898. évi XXI. t.-·c. 
rendelkezései szerint számolandók el. A fizetőképe
sek után felmerült ápolási dijakat a kórházi szt1-
bé.lyrendeletben elöírt módon be kell hajtani. 

Budapest, 1920. évi augusztus hó 12-én. 

AJ. hir. népjóléti és munl~niigyi 
miniszler. 

A Gyógyszerlorgalmi Kirendeltség meg
bizatásának hatályon kivül helyezése. 

A m. ki~. népjóléti és munkaügyi miniszter 
22.178.1920. N. M. M. s=ámu rendelete. 

A Magyar Kirólyi Gyó'gyszerforgalmi Kirendeltség 
o gyógyszerek, gyógyszeníruk és gyógyszerkészilmé
nyek forgalmának szabályozása, 1:1 ,.nyilvBnlertott 
gyógyszerek" kijelölése és u gyógyszercllótús, a 
gyógyszertárak. vll.laminl a gyógyszervegyészeti 
gyárak üzemeinek fenlarlására szükséges anyagok 
bizlositósa tárgyában kiadott 2.600íl918. M. E., 
2.60111918. M. E.,és 6.5651918. M. E. sz. rendelc
lelmek a julius hó 3-ún kelt 5.392.'1920. M. E. sz. 
rendelettel történt hatályon kivül helyezése folytrin 
megszűnt, ennélfogva hivatali elődömnek mull évi 
augueztus hó 27-én kell 18.419. számu rendeletét, 1 
amely az ugynevezel! tanácsköztársesúg idején lé
tesi!etl központi gyógyszerüzem felszámolésáVal 

l L6sd „Nt:peu(:ezstlgilgy„ 1920. évf. 14. rendelelé! 0 



ideiglenesen a niag;/ar ldrldyi g:yógyszerforgalnli ki· 
rendeltséget bizta meg, hatályon kivül he\yezen1. 
Az emlitett üzem felsztln1oiásál az érdekeltek köré· 
böl e célra ültalam idöközben kinevez.dl bizoltsüg 
intézi. 

Budapest, 1920. évi augusztu::; hó l7·én. 

J)r. Benárd .Á..gosl s. k .. 

A betegségi biztosítás körében teljesí
tendő általános bejelentés. 

A m. kir. népjóléti és 1nunkaügyi 1niniszlernek 
28.4m 1920. N. M. M. sz. rendelele. · 

A m. kir. minisztériumnak a kötelezö Cs önkén· 
tes biztositási bérhatár felemelése túrgyéban 1920. 
évi augJ.Jsztus hó 3·8.n 6.368. tvl. E. sz. t1. kibocsá· 
toll rendelete alapján a betegségi biztosi!ti:.;i napi· 
bérosztályok és átlagos napibérek n1óclosild.sa !úr· 
gyában 1920. évi augu:;ztus hó 4·('n 25.263. szám 
alalt kiadott rendelelen1 kapcsán n következőket 
rendelem: 

1. §. 

A munkaadók k5!elcsek mindazokat az alhalnu.1· 
- zollaikat, akik bi:.·legsCgi biztositásra kötelezettek s 

akik náluk 1920. évi szeptember hó l·én alkalma
zásban állanak, jelen rendc!etern életbel~Dtétöl szú
mitolt nyolc nap alatt az illetékes kcrüleÚ munlu.is· 
bizlositó (magánegycsü!cli bctegscgélyzö) pénzfrírniil 
bejelenteni, tekintet nélkül arra. hogy ezek nz alkal
mazottak megelözölcg be voltak-e jelentve VAgy 
sem- Ennél az általános bcjelcntésn(·l 1.:1z alkalma-
zoltak személyi adatait és az ült<:i\uk pénzben (fi· 
zetés vagy lald;iér, hó.bonts, drúgasúgi, cgi:iJddi pót
lék, beszerzési, rUházali segély, oszta!t>k. juttdék 

1$5 

slh.) és tenné::zetbCn (!eijes e!lütüs, lokás, élehnc
zés, 111ou:i~:. íütés, vilógi!üs, hálóhely, ruh~izat. ter
n1Cnyek. é\elrni cikkek. füld- vllgy kerthasznó.k!I. 
ólloll:'trli:s s!b.) élvezel! ös:;zcs jovado!inazúsokat 
ke!! a pt'.·nzlitrral közölni. .i\ bcjcienlé:-i a pénzlúr 
úl!a! rendelkezésre bocsólott ürlapokon lecndó 1net;. 

.:..\ \;erü!cli 1nunkilsbiz!0sitó pénztárak (mag{1n· 
egyesületi bcl0;gscgé\yz6 pénztárak) a n1unkt1adókut 
betegség esetere biztosililsra köle!ezett alknhnazr)!· 
tuiknak e szaknsz c:lopjrin való bejelentésére vo· 
nfllkozó!ng fennálló kötelezel!:>é:;:ükröl hirdetn1ény 
utjón avagy n helyi viszonyoknr.:k n1egfelelö mús 
n1ódon (hir!opi közlenH~ny, kidobol.:\s stb.) !újékoz
tatják. 

2. §. 

.1\z it120. évi szep!i.;1nbcr hó J. napjti ufái1 1nun~ 
kiiba ól!ó, Lictegség eselére biztosilésrc. kötelezcll 
<ilka.111H..1zt1ttiik bej!.·!entésére iv;;:ve tovúbbra i!:>- uz 
1907: .\'.!X. l.-c. ii. fejezetében el6id .sznbúlyok é:; El 

m. kir. állctrni nn1nkó~:biztosi!úsi hivalol '.(500 !90~i. 
sz. rendelet<:~Ocn fog!e!tnk irónyndólc 

3. ~. 

A kerületi n1unkúsbiztositó pCnzlilrnk ·(n1agün
cgyesüle!i betegscgr~lyzö pénzlórak) a jelen rende
let 1. §·ábun foglüllnk alupjón bcszolgú\tntundó 2s 
e p~nzt{,r,ik ú!i~d ;:;zükség esetében esetleg hely
:-;zini kiszid!ús u!j.:'1n is bcszerzciidö, illetve cllen-
6rize11dt1 bejclei11ési t\nya; fr:ldolgozását fo:yó évi 
október hö 15-éig elvégezni kötelesek. A.rnennyiben 
en1c munka lcbon'yolitl.:isn u rendes pénztóri szc
rnCiyze!tel d rende'.-; hivl1!tdos idö u!att nern volna 
(;lv~·:gezhctö. a p{:nztúruk él .szükséghez képest n 
s.zi1Joru ga~:d:.:isúgos~;ú:,..; elvét sz•..'!m előtt turlVtl ideig-

- Jene::: kisc~git5 szcmt'h;zc!ct i:-; nlka!mazhatnak s ré. 
szükre, valamint u rendes n1unkuidön tul igénybe 



vett ·iilland6 személyzetük részére, kiz6rólog ezekre 
t:i munkálatokra s a fentebbi határidöig a szabály. 
szerünél mag1.:1sabb dijazásl is megállapilhBlnak. A 
takarékos8ég szempontjának e téren. leendö kellő 
ervényesitéséért a pénztárak vezetősége személye
sen felelős. 

4. §. 

Az I. § alapján keresztülvitt általános bejelentés 
révén megállapiloll taglétszám a napibérosztályok 
szerinti megoszlás feltüntetése mellett hozzá1n 1920 
október 20-áig bejelenlendó. 

5. §. 

Az 1„_ §. alapjtí.n eszközlendö altaló.nos bejelen
téshez SZükséges ürlapanyaggal a kerületi munkás
biztosiló pénztárakat (magánegyesüleli betegsegélyzó 
pénztárakat) az Országos Munkó.sbizto~iló Pénztár 
lálio el. 

6. §. 

Amennyiben n cselekmény sulyosabb büntetó 
rendelkezés alá nem esik, kihágást kövei el és 200 
K-ig (kettőszáz I\oronáig) lerjedhe!ó pénzbüntetéssel 
bünletend6 az a munkaadó, aki a jelen rendelet 1. 
§-ában Clöirt bejelentési kötelezettséget egyáltalán 
nem, vagy nem a megállapilotl határidóben, vagy 
n nem vonatkozó szabélyok szerint teljesiti, 

7. §. 

Jelen rendeletem .1920. évi szeptember hó 1-én 
lép éleibe. 

Budapest, 1920. evi augusztus hó 24-én. 

M. kir. népjóléti és munkaügyi 
miniszter. 

Az egészségügyi anyagszükségletek be
szerzése. 

A Népjóléti és Munkaügyi miniszter rendelete. 
(Az Országos Munkásbizlositó Pénztárnak, vala
mennyi kerületi munkó.sbizlosiló, vállalati és ma

gánegyesületi belegsegélyzö pénztó.rnak.) 

Az Országos Egészséi;~yi Anyagraktár f. é. 
junius hó 23-án 299/1920. sz, alatt kelt felterjesz
lésében a tekintetben való intézkedésemet kérte. 
hogy a munkásbiztositó pénztárnak és a pest-ujhelyi 
munkáskórház részére szükséges egészségügyi anya~ 
gok a nevezett anyagraklá.rból szereztessenek be. 
Ertesitem ennélfogva a cimben megnevezett pénz~ 
tárakat, hogy jövőben a szükséges egészségügyi 
anyagokat elsősorban az Országos Egészségügyi 
Anyagraktárból igyekezzenek beszerezni s csak 
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1 Dénes Ödön 1 
j Budapest, VIII., Rákóczi-ut 55. azán1 j 
g• Telefon 112-73 g 
0 

József o g 
g Siirgönyclm: Dencsiua : _ 

i.· i 
• Gyógyszerészeti üvegek, tégelyek, ! 
i csepegtető-üvegek, bádogdobozok i 
i minden nagyságban és kivitelben. 1 . . 
g : 
j Budapesti raktárról VBilY közvetlen a gyárból 1 

való szóllitésra ajánlja a fenti cikkeket. 
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abban flZ- csetbeii forduljanak magáricégekhez, ha a 
szóban levö tu1yügok ti nevezel! r:nyasrakti:lrban 
készlf.!tben nem ..,-olnúnr;k, \'ngy .::,;?. egyes Hny€1gok 
a- helyi \--'.:1zÓnyok ulnpjún kio!aku!! piaci ér :;zerin! 
helybeli c(~gck L;ljén k·nyegcscn c!(ínyösebb úrban 
voh1únak bcszerezhelök. i'vlcgjegyzcn1. hogy abbRn 
az esetben. he e:,:ycs cgCs:..:s6gügyi anyagok az elő
nyösebb érajónlat folytán mngóncégck!öl vu!ó be
-~zerzésc mu!otkoznek cf,lszerübb;ick i:s gazdtis/!
gosabbnak, az e térgybttn hnzandö hn!úruztlt hozz6m 
fe\lerjeszlendö. 

Budapest, 1920. C:vi oLl-gusz!us hó 24·('n. 
f-\ miniszter hely<'!! : 

Fáu s. k .. 
:'d ~ll!ll I it !:(1)', 

A Központi Gyógyszerüzem megszün
tetése és a Magyar Gyógyszerforgalmi k.i„ 
rendellség miiködésének szabáiyozósa. 
(,..\ magyar_ népegi.s=srigii911i nlinis:::lér;nrn 18.419 

.s:::ániu rendelete. 
L §. 

A.Központi Gyógyszcrüzem müködési köre a ~„1agyar 
NCpközlórsaság kormúnyúnuk tlugusz!us 7~iki rendeM 
iele folytán. mellyel a gyógys7.~~r~1rukereskedések. 
tovó.bbó a 17.315. \Ill. 1919. iJtcni renc!<·le! a!upjiln. 
n1el!yel a gyógyszcrtúr.1k ujbóli rnogiintu]njdonbn 
nlentek út, 1negszünt. Fe!szúmolésó\'l~! uz ütrí1enet 
lartami1ra müködö és ll 2.600: 1918. rvi. E. 'szúmP 
reOdelcttel lélesitet! tvlogyar gyögyszerforgaltni k 

, rendeltség bizalik nlCJ. 

2. §. 
/\_magyar gyóg:yszeríorgo.lmi kirendeltség felndala,M 

h6gy a hozni gyógyszen:;zükséaiet(:! clltísBa, az en
. gCdményes -:;yö;,n'Szerérukeicskede~ek felen nz ill

lami--- ellenőrzést-- gyukr1rolja t':s u behnzntalbLin- és 
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- kivílclbCn n ~züksége::; gazdosúgi po'.itikai.clvck szcn1 
elölt larlésúvnl a hazüi gyógy:;:i:erkc~reskedehne! lé-
n10gflSSél. 

:1. §. 
Biirmelv nviivún!tHloi! !-iz.::rt <-iz engedményes 

gyóg~'sze;áruk.ereskcdések ki:~úró!ug gyói;y3zcrlárak 
részére szebudnn <irusitha!nnk 

•l. §. 
Az orszn~ ~'.> ógvszerM"!!otd.sónak biz!osilésa v,•gcll 

fi Kozponli e, og\-SZeru,:e111 ,1ltf1l igénybe veti . t'.•s 
annak rendc1dCre bcszolgú!ta1olt készletek lelog
la!ása az ürra vonn!knzó 6:.;szes in!C:zkedésekkel 
együl! hBtályaban fenn!~1rlalik. , . , . . . 

J.\ ovÓ"\·szcrlúrak. t1z összes buonpest1 e:-> v1dek1 
drorru"'~riáÍ.;, vegvszcrk~.~reskcdé·sek {•s kereskedelmi 
Liz!;iek, VfJ!f!miÓt !:;\"Úl'fl!; f\Íl~iJ bc,:z;.Jjg{Jltn!o!I kész
!eiekér{ az é.!vt~YÜ · \·oll szw;!ull::til! c{·g~k Cs gyógy
szerlörok i:ilk1l fi'.~eit-nd,j !t'dks ö.-.;~;zeg('! nz örvl•tel 
napjt'1nok figye!'.Cmbc v,··klt·»t.-1 u i\ln~n-:tir gy0gysz.;~
forgn\mi J;ircndt':lsi.~t! ú!iap;!ja inc~:. Ug~·<u'.csak 1<>
rités fize!endö n l\ijzp011!i G;;ógy~:zcrüzern volt 
::izociolizölt cég<:inck hnsonló <>l•:ck 1.dnpjún n volt . 
szociu!izó.ll üzcnH:k <.'.·;:; ink';~mCny:'.~<: fi':•z(~rc kihite
leZelt úrukért. S1;n1n!iftde !o\·/ibbi tt.'rilC.sre· ne1n 
tarthatnak ír.;i~nvl nzok. akin·~k bc_,:~~ul;cöltnlot! kész
!cteiér! n l~özPo:-',ti Gyógysr:eri.h:cn-,liil. 111cgó!lapitol! ::-· 
cllenér!Ck ouguszlus hó fi-ig rnúr cl.·:zú1nolta!otl, 
illetve folvó.;;i!ta!o!l. 

Semmi(éle térl!é:,;! ncn1 ig{;n::elbctrich u beszol
gólltlló cégek oly ;.;zcrckérl C::s kc:szítmcnyekér!. 
ame!vek hivrita!os u!on ~!rendelt \' egyvizsgú!atlc.l. 
hasz1lavehctctlcnnck r.1inr)siUe!!ck Cs n1egsemmisi!-
!t~tlCk: :::. 

Ez €1 rcndelc! augus:dus 5-iki jo;hatóllyal l&p 
életbe. 

Budapest. 1919, t;vi 1.n1r:;e.sz!us hó 27-én . 
f)r. Co.;illéry S;' le 



C.) V 8llás és közoktatásügyi mJniszferi rende„ 
letek és leiratok. · 

A gyógyszerész-főiskola szervezesere 
kiadott tanácskormányi rendelet hatá

lyon kívül helyezése. 
(A uallás-és közoktatásügyi miniszternek 174971! 1919. 

számu .1'endelete.) 

A volt közoktatósügyi népbiztosságnak a gyógysze
rész-főiskola szervezése tárgyában kiadott 173.673-
1919. K. N ... , számu. rendelete egész terjedelmében 
hatályon kivül helyeztetik. · 

Ehhez képest u gyógyszerészképzésre vonatkozó 
korábbi tanulmányi és vizsgarend változatlaiíul 
irányadó. 

Budopest. 1919. szeptember hó 16-án. 

Husz.ár s. k. 

.Gyógyszerészek gyakornoktarlási jogá
nak meghosszabbítása. 

niagyar vallás- és köz.oktatásügyi miniszternek 
1B0.4541J919. V. K M. számu rendelete. 

(Valamennyi törvényhatóság elsö liszlviselöjének.) 

A gyógyszertárak gyakornoktartási jogosilványa 
folyó évi augusztus hér.31-ével lejárt. Miután a 
mai viszonyok kö:t"i!.7::·1'ú'1eg az idegen megszálló.s 
következtében nem \. . 1 ~\ mód ra, hogy a kérvények 
mind idejében beérke~~enek s a jogosilványok 
külön-külön elbirálva ujabb hat évre megadassa
nak, mindazon gyógy!áraknak, iltetöleg gyógysze
részeknek, akiknek az elmult időszakban gyakornok
tartási joguk volt, gyakornoktarftisi jogát folyó évi 
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szepÍcmber hó elsejétöl egy évre' meghosszabbito~. 
Erról Címet tudomás é:> saj~l k?rzetében az er

dekellekkel való közlés vegell cr!es1l~m. . 
Budapest. 1919. éví szeptember ho 24-en. 

Huszár l(ároly s. k„ 
vnl!tl.s- és Jtüzoktn\lí.911g;}'i rolnlsztm'. 

Gyógyszerészek gyakornoktartás.~ i?ga 
meghosszabbításának ujabb kozlese. 
A magyar vallás és közoktatási miniszternek 

J.920!1920. V. /(. M. számu rendelete. 
(Valamennyi törvényhatóság elsö tisztviseló~é~ek.) 

tv1ivel azt tapasztaltam, hogy a törvényhat.osagok 
legnagyobb része a mult évi szeptember ho 24:ép 
kelt 180.454/1919 XVl!B. szómu rendel~temrol) 
mellyel a gyógyszerészgyakornokna_k tarlas~ra mu!t 
évi auauszlus hó 31-ike előtt jogosdc_:ilt gyogyszere: 
szek sYakornoktartási jog6.t 1920. évi augu:ztus ho 
31-ig külön-külön clbirólás nélkú_J kör~en~ehlg ~e~
hosszabbitottam, nem bir tudomasul es 1gy .BI: 1~e
zett körrendelet ellenére a gyakornoktartas1 Jog 
folytatólagos meghosszab?itii..s.e iránti kérvények~t 
továbbra is tömegesen tcrJcszhk fel. ezen rens}elelet 
tudomásulvétel végeit ujból megküldöm. 

Budapest, 1950. Cvi január hó 3-ún. 
.A. miniszter helyett : 

Dr. Tóth s. k„ 
h. (!.llu.mUUct'\.r. 

l) D. re !ll:!O. óvf. !ÜL }L\jlOll. 

~.\.z eredeti Dr. SZÁSZ ALFRÉD-féle buron1fl-ltolern

ellenca vuhd· 
nu jelzése: 

Budnpttsl VI. 
Stc!ánia·ut 1,1 
Sürgönucím: 
Szcisnd Dpc~r 



Gyógyszerész-gyakornoktartási · ~<>g ado- ' 
rnán)1ozása. 

1920. JV u. (jJ.7,'J3. szón1u vallcí:.;- r:~.s hfrzo/:doldsiigyi 
rninis:.leri /eirol. 

.A. Nlagynrorszógi Gyógyszerész Egyesület tck. El
nöksegónck. 

A teli.. Elnöksé~nek folyó évi junius hó 10-én 
kell felterjesztésére, on1clyben azl kéri. hogy a gyógy
szerész-gyakornok !orlási jog odományozósának uz 
1912. évi 105.597 V. K. rvt. szé.mu rendeletben SZfl

búlvozoll mai rendjét Olykép változtassam meg, 
hoiy a gyógyszerész-gyakornok tartási jogok hat 
Cves idölarlarn helyett egyszer és mindenkorra, 
illetőicg visszavonásig adr)mónyozta.sso.nnk, érlesitcm 
a tek. Elnökségei, hogy ezt n kérdést 1najd csak 
áz egész gyógyszcrészkiképzés reforn1jának kidol
gozása nlke.lmóvol fo!.{0111 érdemleges tárgyaló.s 
alá vehetni. 

Egyu!tt1l ezulon közlön1 u tck. Elnökséggel azon 
szóndékorn~ü. hoi;y t1 foly<'.1 Cvi uugussztus 3l*Cn 
\cjilró [fyógyszcrl·sz~gyokornnk lflrtúsi .jogo!•nL u~(Y 
1nint n muit Cvben történt. áltu!únos rcnde!citel egy 
év lc1rtn!n1itru nleghosszt1bbiton1. Külón c!birúlús 
vöge!i tt~h/\t csal> uzon g"yógyszerCszeknek kell kér~ 
vénycikel fe!tcrics~deni. kiknek gyógy~zcr:'.:sz*gyakor" 
noklurlási engcdl~lyük n1óg nen1 volL 

Budápc~I, 1920. ju.li1.1~_; hó 3\*(·n. 

Dr. Tóth, 
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Í\ m. kir. va1!ásw és közoktntásügyi miniszternek 
a tudontánycgyctexr:.ck!'c, u n:üegyclemre, u buda· 
11esti egyetend közrrazda~:ógit:donuí.n:.-·i harra és 
a jogakadémiúkra való beiratkozás szabályozü# 
sé.ról szóló 1920. évi XX\i. törvé-nycikk végre· 
haHáse. té.rgyában 1920. évi szcpten1bcr hó 2i-én 

123.033. l\f_·n. szán; alatt kcit rend~Jete. 

1\ tudomünyeg)·cte1f!ekrc, müegyctcnue, n budt1~ 
pcsli cgyc!crni közgü7de.sügtudonninyi karra Cs n 
jug11kndCn1iúl:1c vnló bciralkozi\s sz:\hólyozósii.röl 
szóló 1020. évi .XXV. lörvCr.ycihk végrchajl<:ísa irónt 
u törvényeik !. §-Ct el::i.pján a kö·,·ctkczökct rcndc
lc-n1 cl; 

!. §. 

/\. tudorn;}ny~gyctcmcl-:rc. n 1nücgydc1nrc. a bu
dapesti cg:yetcini köz:,:ozclusóg!udomónyi knrru ;~::; 11 

jogtd;:adCn:iúkriJ az \({:O 2\";k \nn6v kczdcldői csdk 
oly egy{•nck irctkozhtl!nc.k be. ki\.: ne1nzclhü:1~~gi s 
erkölc~i tekink.:!bcn fel!étlcnül iT;e3bizht1!ók l~s csak 
oly sz8mbon. tuncnnyin~L u!tipo::; kikép:tc.'s bi·,rlp* 
:.iith3IÖ. . 

f\z cgyei> klirulnu (n1ücayel(.;1ncn osztútyokra) fd
vchctö lHtl!gt!l1'ik :-;;u'.l!nüt kü!ö,1 rcndcleltcl íogn;n 
mcgál!1.ipi!tini. 

F:cncikivül h<illt.:ulók csr.ik t:bbun az ~~e!bcn vc· 
hct6k f·:-:1. ha 1:1 -hcllgatóhnak az e!öz(i bckcz•J,~;.;~ 
bf:n foglnltak ~,1.r:rin\ megó!!opitolt lt:t~zúmo. rcnde~ 
halgelókl::nl ne!n t..:::H volna be és cs1ik l! 1ncg.:'1!la~ 
pi\o\1 k·t~:r.{1111 kerr·!én bclüL 

Ez <-i~ ink·zke.J0~; 11 jog- {~,.., i:'dlamh1<lo1n1~nyi karo
kon úz t":l\n1n:;z::in1vih:.ii1.nn1 b~iratkozókr;_i egyelörc 
nen1 vonatkozik, n fch·Ctcl irúnt való folyurn('ldésrn 
és uz inozoló~;:-1.1 vonulkozó nlóbbi rendelkezések 
nzonba!l a nevezcttckrc is kiterjednek. 



2.§. 
Az 1. §. rendelkezései az előző tanévekben mar 

beiratkozva voll rendes hallgatók. valamin! a böl
csészelludománYi (bölcsészet-, nyelv- és lörlénelliI
dománYi és mennyiséglan-lermészelludománYi). to
vábbá az orvostudományi karokra középiskolai 
érellségi bizonyi!vánY birtokában beiratkozva vo\I 
rendkivül hallgatók (azaz a nő hallgatók) további 
beirolkozösi jogöl nem érintik. amennyiben nem· 
zelhüség szemponljöból és erkölcsi lekinlelben való 
[ellé!len mesbizhatósMukal megfelelöen igazolták. 

Ez a §. tehát kifejezellen csak a letszámkorlá· 
lozás alól veszi ki a már beiratkozva voll holl
gatókal. vagyis a szerzet! jogokat nem kivánja 
ugyan érinteni, megköveteli azonban, hogy a szer· 
zetl joB alapján beiratkozni kivánók is igazolják a nemzethűség szempontjából és erkölcsi tekintetben 
való feltétlen megbizhatóságul\Bt, amennyiben ez 

már meg nem történt volna. 

3. §, 
Az 1920!21. tanév kezdetétől beiratkozni csak 

engedéllyel . lehet. Beiratkozási engedélyért .tehát 
folyamodni kell. Ebben a tekinlben azonban a !ör
vény ismél különbségei tesz azok közöli. aki\< az 1. 
§. rendelkezései szerin! (lehál elsőizben) iratkoznak 
be és azok közöli, akiknek beiratkozási jogál a 
2. §. szabályozza. lehál már előzőleg is be vol!ak 

'iratkozva. A beiratkozási engedélyt kéró folyamodást an-
nak a karnak (müegyelemi osztálynak) dékán· 
jához kell benyuilani, amely korba (osztályba) o 

folyamodó beiratkozni kivón. l. Az l. §. rendelkezései alepjón beiratkozók be· 
iratkozási ensedelyeinek megadásánál a nemzeli 
hüség és az erkölcsi megbizha!óság követelménye· 
mellel! egyfelől a fe\vélell kérők szellemi képes· 
ségeire, mósfelől arra is HilYelemmel kell ·\enni, 
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VEGYÉSZETI VÁLLALAT 
(Céglulajdonos: 
Kardos Zoltán) 

BUDAPEST, VIII. HUNY ADY-UTCA 

~~®V@) 
!'vlint keresett és e!sörendü cikkeket. nagy en
gedn1ények 1nclle!L ajánljuk 1:1 kö\·etkezökct : 

Nadus Jég Bay Rum 
Valli Eau de Cologne 
l\arol és Nadus hajápolók 
Dermolin hintőpor, izzadás ellen 
Naclus és Dennolin Shampoon 
Nadus Kölni mosdópor 
Rast. vászoncipő-tiszlilószer 
Brillantin különféle minőségben 
Nadm örökillat (Ruhaszagosiló) 

Azonkivül saját husználatára a gyógysze
rész uraknak ablak- és fén1tisztitásra a 

Na du s f émtisztitószer 
l ·~ 

0 -1. üveggel együtt 30 k herJe[ ab bpes',: raktár or. 

hogy az ország területén lakó egyes népfajokhoz 
és nemzetiségekhez lnrtozó ifjak arányszrimo. a 
hallgc.!ók közt lehelöleg elérje az illetö népfaj 
vagy ncmzctis0g orszúgos qrányszá1náL de legaló.bb 
kitegye annak kilenc!izedrészé!. 

.f:.... nernzethüség szcmponfji1ból és erkölcsi tekin
tetben vRló feltC!lcn megbizhulóscigának elbirá!ósa 
cC]jából minden folyurnodónok IJ kövclkezö eredeti 
okmúnyoka! kel! folyon1oclésóhoz csatolnia: 

1. Szülctósi anyakönyvi kivonata!. 
2. l'Cözépiskolai t!re!!sCgi bizonyilvónyt. J-\ beirat

kozáshoz szüksóges clrnéleli clöképzettség szem
pontjttból az eddigi szabidyok maradnak hatályban. 

3. Erkölcsi bizonyitványt folyamodónak eddigi 
magalarliisilról különösen a nemzethüség szempont
jilból. Ezt a bizonyitvónyl vil.rosokba'n a rendőr
kapitánytól. nagy- és kisközségekben a községi 
clőljáróságló! ke!l kérni. 

4. l(özhatósági bizonyitvónyl a szülők foglalko
zásóról, yagyoni helyzelérö! s arról, mióin laknak 
jelenlegi lahóhelyükön, azelőtt hol laktak és régebbi 
lakóhelyükön mivel foglolkoz!ak. 

5 .. i\.nnak n kőzépiskolónak, e.melyen a Vlll. osz
tólyl vCgezte, igazgulójo ül!ol kiüllito!t bizonyitvú!)Yf 
eddigi mt1gutarlásúról és tirról, alka!n1ns-e fóiskolóra 
való felvCle!rc. 

l<.ivétclnek vun helye e ncinzc!i hadsereg tény
leges ú!lonHi nyu tisz!jcirc nézve. akik a n1. kir. 
honvédelmi miniszter irf.isbeli engcdéJyévcl \:.Crnek 
beiratkozósi engcdC!yt s akik csak az l. és 2. alatt 
megemlített okmányokal tartoznak bemutatni. ivlivcl 
a folvó Cvi euguszlus hó fi-ón 78.020. szüm alatt 
kelt ~cndelelen1mcl az 1920/21. lanévre vonatkozólag 
már intézkedtem, ez! a mo~:t idC·zett rcnclclelcmet 
az alábbi intCzkedésck nem módositjók; n nemzeti 
hlldscreg \iszljeire vonatkozólag isn1él elrendeltek 
azonban rnór az l920i2l. tanévben is alkalmazan
dók. 

/\. bcira!hozúsi engeJdye\~e\ ktrő fo!yon1c·dá:;ok21t 



'az 1921/22.- tanév kezdetétöl augu~ztus hó 1. és 
31. között kell az ille!Ckes kar (o~zlóly) d6kónjóhoz 
benyujta'ni. 

Beiratkozási engedélyért a 11 fé!C;: kezdetén is 
lehet folyamodni. de esek abban az -esetben, ha a 
létszüi:n még nen1 telt volna be. 

A beérkezett kérvCnyekcl e kar (osztály) dékiinja 
~gy - a kar előző tanévi utolsó rendes ülé
sén a kar kebeléböl választott - hi1romlagu 
bizottsághoz teszi itt, amely javuslolól legkésőbb 
szeptember 6-ig a kar elé l<;:rjeszli. A beiratkozó.si 
engedélyek meg- vagy meg nem adó.se feleli a kar 
(mücgyetemen a lanúcs) teljes ülése legkésöbb szep
tember 8-ig erre a célra összehivoll kari ülésen -
a fCntcbbiekben n1ególlapítolt rendelkezések figye
len1bevétclével - minden jogorvoslat kizárásával 
végérvényesen haló.roz. 

.Í\ II. félévre szóló folynmodások december 15. 
és 31. közt adandók be. A kari (osztó!yi} bizottság 
ezeket a folyan1odó.sokat januúr 5. és S. közt bi
rá]ja cl. a kar (tnüegyelcinen a tnnócs) pcdi'.J' leg
késöbb jenuúr 11-ig hn!i!roz. 

/\ kor (osztú\y) dókilnjn a kornnk (!nücgyclcmen 
a tanúcsnnk) n bcirutkozÖ~ii kérések l<:'Hffyóbatt 
hozott hnló.rozat8! oz érdckc!tekkcl oly n1ódon közli; 
hogy a beirutkozúsi eng-edélyt nyertdu1ek és kéré"; 
sükkcl elutasilottaknak külön-lüilön ös::;zci1llito\! név
sorát a kar (osztó.ly) hirdet6 !úblójén kifüggeszti. vala
mint a?.oknak kérvényére, akik a bciratkozúsi engec\é
\yüke! mcgkaptók, ezt az cngeclé\y\ rúvcze!tc!i és n ke
lettel elláto!i zöradékot a!éirja. Hasonlóképen külön 
záradékkal kell ellátni annak a foly11n1odónak a 
kérvényét is, aki csak Eiz•:'rt nen1 volt felvehető. 
mert a létszóll'. már betelt. \fégül t:1nnuk i~. aki fel 
nem vótelett, kérvényére megfclelö zúrl:.dék veze
tendő rá. 

.!:... beiralkozósi engedélyt nyertek az cngedélye
_zési záradék keltétől szómiloll nyolc napon belül 
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':-:_ ~-----'í:ieiktatősf és beiratkozást el\'<'"e , f , .1 e, d I· d'I . · ·o zn1 arlOZna e im gon_ os„o_ li arra!, hogy ez! a hat" ·d-t b :: 
tarthassak. Utolao-os beira!l·ozd<> !· an ? e Is 

, lélszán1 keretén belül cs-!· ' j."'na '. a mcga!lupitolt 
akik valumclvik mó 0r-'· _alwl _,ra ne~ve lehet helye, 

l 1 1 
- ' s o1s ,o on ozert n 11 l 

fe ve 1e!ő '· mert ott a I 'I" , b 1 , em. vo a { e szam e!e t Ezt a t··· ··1 
ményl azonban az illető fö· -!· l 'I b. · \oru -
! bb l'I - 15 ,o a 1oz cado!t és fen 
, e_ cm ! ell znradékka! e!l-'llo!! I 1. 1 _ . -

,,__ yazy lu~ illetékes dókdn biz~nvil\~~~~·~\'.a1·'c1'r\'el~~nyekl 
1gazo ni. · · ar ozna 

-- _A fenlebbiek szerin! mcgac\olt beir ti „ ,.· 
delv uo-yanan J 0 \Oza..,1 cnge-

, - "' . . n:'1 \ az egyetemnek ugyanazon a ka-
ran a hallgalonak errész tanul _,, .· .cl . . . . 'l b "" mdn:y 1 1 eJere en'c-
nyes. 1 a azon an a boll"aló 1 1 • • .. 
mint két ·r·1 · .. , 1 ."' anu manya1t lobb 

.- - e C\·rc - \t:tlona1 szolrró!a!ra tört. t b h" 
-:Vása esetét kivéve - félbeszel·i!ja b . 11 .cn '. . e 

1
-

gedé!yc nicgszün!nck tekinlenJŐ. , e1ra ,ozas1 en-

<: -- II. .4 . törvény 2. §-a ol ·'!J)J. -·in b , ti· . 1 , , ·1· ·b L L e1ra ,ozn1 nva-
,-ndoe·s'e"1"c· lanin_:nnl~-1 1:'11 a jelen ll. pont cl!Crö infézke
:!' d. \ 1 cn1 1"r d n1az, az 1. ponlban fonlalt inféz 
~--te ~ese \ u .'u mtizandúk. Nevczc!cscP ~1 !„ .· ~ 
.
>.·.2; ~-a oL:iriJ,."in bcirut!i:ozni !·iv/inól· ,. :._. 1 lonen~ , fa ! _. I· ·. . ., 1 ' ~ ' CZl!dn JenvuJ

--:~:,ál~~to rer:··v_'--17/el:~~ 1~z slzin!ön uz l. ponlbun l.:._Ll 
-::-:- .• 1 . ~oru 0 ~rnanyo ;:1;d tarlozntdt csatolni ez ·· 

,felul UJLln.la!.os, ho;;y a férfiha!l"·-i!'jl· ·I· 1 ··. en,-
<;rtá]··itul· ·„. - 1-' .„ I "'L ·" „e 01101 szo -

"'- .' ' 1::-d.t.O ü~x!ra VO!nd 'LOZÚ okrnünv 1]c· t • • • 
';:rabanak, de ez nen1 kötelező . . < .d IS csa-

--->-E~ckn?!~ a ha!\g,~!i'1knnk . O' bcir1:11l;;o·;·í<·j l·Cn··· 
ye1 clb1ruldsüra a kur (oszláh') ll"\" ,.. .:·.'·.·i. I : •t!

Ügu blzo'ts·c · t J···i l l · \ · 0
• d„o..;,.ü' laron1-

1b·· t ~g01 ., „u f ~L ./-. biz(,!/sü~ jnvus!otát az 
: pon ~·-~ .em itc!t i·~nn ulcs e!C terjeszti amelv 
t:;_iracltko7:ds1 engeck~Jy nH:~- \_"agy incg nen1 ndüsa f~lc~: 
1n en JO"or\'-.1'·!·1[ I·,·-„.- _. „· 1 . . . 1 

!- . · "' : „ ~. '-dr.Jsuva vegervcnvescn dö t 
\an hulurozat 11 z érdekcl!ckl•c! a· · 1 !b 

11 
• 

_}rilitctt niódon köz!cndli. · z - pon an 

\-A bciratkozilsrn me"udott ,.,1„eclc'I'· , I 1 ! . b 1 d b "' . "" , dZ pon 
_okso _e \ez Csé en inondo!kik :-;zcr(n! ,-1 h~llgal · 

. cgc.,;z !anu!inúnyi idej:-·'rc ~n„Cnyeo;:· Ilyen,' l~~ 



egész tanulmányi időre érvényes beiratkozási enge
délynek _kell tekinteni azi a lényt is, ha u hallgató 
az 1919/1920. tanévre, illetőleg tanévet pótlólanfo-. 
lyamra (esetleg annak egyik felére) beiratkozva 

vol!. · 
Ugyanezen intézkedések alkalmazandók ahkor is, 

ha végzett hnl\goló szigorlatra, államvizsgó.ra bo
cs8.tásúl kéri. H.asonlóképen valamennyi szigor
latra (államvizsgára) bocsátás szemponHó.ból iga
zoltnak tekintendő az, akit akár beiratkozása, 
akár szigorlatra jelentkezése alkalmával egyizbcn 

már igazoltak. 
A végbizonyilvó.ny elnyerése elő!t teendő vizs

gó.latokra bocsátás szempontjó.ból a beiratkozási 
engedély tekintendő igazolásnak. 

111. A megszé.llott terülctröl jövö fo\yomodók kér
vényeinck clbirálúsánál a kor (osztály) kivételesen, 
ha e.z e$C\ gondos mérlegelése után folyamodó nem
zethüsége szempontjából aggályai nincsenek, az 1. 
pontban felsorolt egyik·músik okirat hió.nyától elte-

kinthet. 
l(ivúna\o:>. hogy n vidéki cgyc\en1ck székhelyük- , 

höz Lüze\ebb eső területeken lokó (va\e.niinl a szó.m
üzött e;;-yci:::rnck- jogszerlnti szCkhclyükhöz közelebb 
fekvő rnegszúllott területekről jövő) hu!lgstókat a 
beiratkozósi engedélyek mcg-ndúsúnúl a lehctöségbcz 
J:.,~pest elón::ben ri•szesitsék. 

Budapest, 1920. szeptember hó 27-én. 

I1aller Islvcín s. k., 

mini:-i~:ter. 

D) Pénzü~J·niinis t .· 1411 z e1 ~ rendeletek és hirdefme' l nyet. 

A saccharin foraai 
.A nla i a . · .. 

0 

ma. 
gy l pc11zugyn1inis:::lel' 1910 •. -

rendel 1 ~. euz t0.182. s::. 
A. e e. 

. Jogfoly!onossö,,. 1 1 . . . 
tettek az urrv =- 1e yree.!Haval hata! 1 
szervei · 11 "1 · nevezett !anácsl·o .· e yu \a! vesz-

ti a a S"ccl . f \ rm<.:1nv vaoy 1 
rendelkezések is~· larin orgalml1 tCkintelébe~n~=t~ 

Ehhez képest h 1" I • pénzüg „ .; b· a ü yut vesztett . 
nak kö~~e7I~p „1z!osság által kiado71 gsz ugynevez.ett 

gálialásál sz;b~l:o!~g);~sz~ókN részére ~al~cl~~~~'J: 
~~jl1:12~cé~~rxlf'T.~~o.m~~l~~~f~raí~':'au v~~~1i~~~~1:; 

, u! ··1"· !~1rgyuban kiado!t 191\1 . .::z ennek véore-
asi as cs a pén- ·· „ . . • -· ev1 6? J GO .=-

ban érvénvbc.n "[~n.~1n1sztériun1nak e-bbc~ asl~~1mu 
, irányadók · e\' 0 rendelkezései \·iill llc1rgy-. ... oza 1:1nul 

Budapest. 1919. Ó\"i dccen1b„,· 110· " l 6-ún. 

f-\ :ninisz!cr helyet! : 

V"<frtesy s. k 
ú!litmtitk:\t\ ., 
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behozatali tilalom alól kivett árúk 
jegyzékének módositása. 

(A 1nagyar pénzügyrninis;;;;:{er 10.239-1919. P. 1Vf. 
s:::. körrenclelete.) 

A föván1igazgatóhoz. valan1cnnyi pénzügyigozgaló· 
sóghoz és ván1hivalulhoz. 

(Kivonat.) 

1. §. 

Az árukülforgalon1 ujabb rendczéséröl szóló 
5510-1919. M. E. sziimu kormónyrendclct 8. §-úban 
nyert felha!almazús alapján oz Crdeke!t miniszterek
kel egye!Crtve, a hivatkozol! korn1ényrenclelet 1. 
§-ában foglal! jcgyzCk hatii!yon kívül helyezése mel
leit elrendelem. i)ogy 1Vlogyarorszii.g ht1!érain !ul 
fekvö helyekröl (ideértve a volt oszlriik-magyar 
monarchia területén alakult öllnmokot is), valamint 
az országnak ez idő szerint idegen közigazgalcis 
vagy rendészeti igazgn!tís olcilt tilló té"rülctciröl en
gedély nélkül behozhatók a bchozotoli vám!arlfn 
tételei szerint sorrendben fcboro!l ilrucikkck és 
pedig: 

94. Növényi viasz (japiln~. kornaubavia:::z s!b.). 
95. Stcurinsov (s!cnrin). pulrnitinsav (pldnlitin). 
97. Degras és ciainsav. 
98. Ccresin. 
99. \ 1osclin és lanolin. 
153. Kámfor. 
173-ból Terpentin, tcrpcn!inolnj, ny·ers borostylin

kö-, szarvasagancs- és kuucsukolaj, tovő.bbá n ben
zolsorozathoz tartozó köszénkútrilnyolojok, szurok.
olaj. 

174-böl l\.opé[gyanta, da1núrgyan!a, sellak 
gummiarabikum. 

180. Pamut nyers állapotban, gyoretolva, 
rilve, festve, örülve, pan1u!hulludék. 

nr 
181. Pamu!vatta, gépek s!b. liszlit<:isára e!5készi

tclt fonalak. 

~87. $sor:nngo!Q?eipiro:"· a ~onópopiros kivC!clévcL' 
~90. i arka papiros, feny1nazozof1 és fehérre n1ri

zolt pap1"-:s ís, sin1a, rt1jzosra préselt, b.:ukézott 
vapy gauffnrozott (cnlikolpapiros). 

291. Perg1Jn1enlpapiros. 
292 .. Papiros . fényl~épésze!i célokra prticparélva 

(albu~1n-, gela!Jn-, pigment- s!b. papiros, íCnvérzé-
keny is). · 

293. !V1ös vegy·észeti papiros. 
30~!-~09. KaucBuk. gu!!apercha (ba!a!a Ls). nyer

sen cs hsz!i!va. 
363-366. ParEifriüruk. 
389. Müfog-tÜ>. nemes fCn1cldtel való szcre!Cs 

nélkül. 

. 505-~ö~ 'fubusok és hasonló tiruk ónból. ónozott 
olon1col Ls. 

~I3. Scb~szcti és n1üs or\·osi müszcrek. 
_ :::>14-böl_ lt'rn1észc!toni n1üszcrck u. m. höinérö, 

legsulyrncrő. sürüst:·g-, szcszcukornic'ro-
!cr stb. nitinome-

- 575-böl .. Cs!p!c!()k, pé\paszcn:ck. lorgneltek, mós
fc~e s~emuvc;ck és egyéb optikai inüsz<'rck, niils
bol0T1nt ne.rne:-; '.~;nböl készült foglalütokban. 

.'J~O. A„ van1!unlc::ban külön n1(:gnevczctt egyszerü 
J:stck ~elemek), .'.1· in.: ken. ké·nvirdg, phosphor. 
fc_man~1m?11 (ant1n1onrcgulus. liénentiinonregulus). 
kencso, fr.·1nurscn. 
~9I n)-b61 Szilcird maróka!i C::s mnrónetron. 
!J9!: b) ~lar~?k,dilug és muröntttron/ug. 
?91 c~bol _f:.gc!et! nn1gncsia. únagncsiun1oxyd), ,-e~ 

gy1Jeg ncn1 !tsz!c1. 
~9I g-b6J Cinkfckör (fehér cinkoxyd). 
~g!: h! 1\I~st~~;sé~:es c:inoxyd (ónhornu). 
,J9/ !~) Clon1'(·.:;ut p1kke!yckbcn é.:~ cltirabokban 

''"';U>•- cs. aranytaj!). 
D O!on1l;Jj! örö!vc J~orala.kban · sórga t~s vörös 

).ó!omoxyd (n1tissicol és 1nlnin1um). . 
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597 o}-ból 5ahniekszcsz. , 
1 

. ) 
~·n7 i Fo!vékony amn1oniak (dn1P-:n1110 ~~n;: . ,)~/. p, - 1 
-g- ) Hvdro_zen superoxya. . . 
;:> t q ··r·b k··1·· me·--ncv''Zct1 savt1k. u. n1 .. A vómlan a an u on ""', ._ ( ,.·J h h ·aV folyékony, sósav, salélro1nsav \)d asz

P_ ~sp or:ecel nyerS' kénsnv (kénsuvhydral nem 1 ?.v'~l· - . «· löl"Ö 'bórsav nvcrs cs finomiloll, oxa\-
~~~(;~k~:s;1~'. sÓsl~asav), [o!ysov (flud:y~;of~ti~';;:;-: 

599 .. 4 vómtarifában kulon ni~gnc\.~{j >J- ' chlor-
. - . a1nn1oniumsók: tragyaso e e'• . . ) r01r~~~n(só~~vas kali), chilisolétron:: (nalronsolctr~~ : 

'
8 

b J·ö n ·ers borsepro szaraz. mos.e ( 
borax n~l·er~~ o_r \ ( )1 . m' sulfat kéns~1vasnalron), 

- g auoerso na nu · 
1 

dl · k~~~~vas kóli (duplica!só, ka~iun1si.:lfa!~. :•elle lÍeÖ-
. keli és nalron (kelium- es nalnur.111) .dro_sJ. a ~ 

sava: . . ' hamuzsir (szénsovas kal1, ka ium 
borkokesz1lmcny, . 

1 
. nalriumcerbo- -

carbonat), szóda (szensavas .n~ num, ·1 _. 1 (oldható 
t) nverS vagy krislő!yos VJZUVe~ SZl ar~·' Jd t) ~~eg), Óge!c!t szód::::, vizüveg í-:hJ·:c!(\Ony U~Ue~~uJÍ e\t' 

. . . , . vus amn1on1a' e.mmon , 
kcnsav0s cs! 1 s~sla , 1 . ·!-) l·a!iso!étrom (knliun1-
an;n1on1u1nc 1 onc · sa mia.\ '. ' (kcdium- Cs 
nil;at), kettedszi:!nse\'US !~a!i cs' natrlonsorl1:~ bicarbo-

1„ 1· m >s nalnumcarDona, ·' 
na!ron,. ,a .~u. ~ f • natriu1nsulfit szilúrd {!·:énesso-
nata), bora., tiszt.itoJ, L. . lf'd ·-·1!·' „d (kcUcd!-:éncssa-

1 ) n"lnum otsu 1 .• s,. ' 11 
vas na ron · '-·. · i . , iru «-il,-~rcl (u!kCnes ssvas 
vus nátron. n.atnui.n .1ypo.s~1„' ~;;.~;1,~unscn·ns {:s h;:pcr
ntilron), nu!nul1:irl1.1trc_1~, ,", )1lcr;.;~ (k~1!i~nn és nnlriun1man-

n«unsc.vas 10 1 ·' ~ " 
1 1

. ( · ! ') :~al és . hypcnnnngana!), oxnlsuvc;sl:~al·'c"~dt~~~eos~ 
o k" r· 'f U „ 

0

'n""\'r'S ti!11n10!1\[l \, \ H • 
bcr -o inom1 o "szc ~·1 (-'·b, (11isulfi!!u . .,.). chron1-
snvas na!r?n vizes .~~~'~·Hl·~1 F~n~·-~,s nu!ri~mkron1nl), 
savus kuh cs n~itron (~d1t.t·1~a I '"') e -ct:~t·vos.r::nuno
vörüs knlium- e::; nL>!rium . .1i \::)~h:• · . e ,_, · ( ··cct~avos 
niak (arnn1oniurn ace(ul).r~~~u!i~,.'2 f~~~i1J~:'-«~nc~liuin. 
~~di~a~~e~~0~~~riu1~~t!~J~~i. ú~~~(.r1~c!ii~1n1 és. k~)·in~~~i~,~~,, 
kénmáj, arnmoniun1sulfid ":'crJ.::lln~1on1~l!~,. ! ohos-
1- 1· „ alron (knlium es natnumr_ 1,ora , . \a ium cs. n . ! 1 ~1 
phorsnvas na!rium), ne!nun1p iosp 1,_,, 

600. A. v6.n1farifábe.n külön n1cgncvczcH calcium-, 
s!ronlium-. baryum- és magncsiumsók, u. n1.: cit
romsavas és borkösavus (bórsavas) mCsz, chlormagne
sium, slrontium carbonat, n1es!crséges, slronliumhyd
roxyd (n1aróslrontian), cHforca!clun1, nem tiszta 
(meslerséges kénsavas 1nész), kénbaryum, nyers, 
mesterséges szénsavas baryl (bar~umcarbonat. spo
diurn (csonlszén), chlorn1ész. giizmósz, fényesílöfehér, 
baryt fehér (mes!crséges kénsavas Öaryt), magnesium
sulfa!,(kénsavas magnesia,keserüsó), kénsavas, kelfed
kénessavas és a!kénessavas mész(calciumsulfil, bisul
fit és hyposulfit), szilárd á!lapo!ban, kénessavas, ket
ledkénsavas és alkéncssavas mész. vizes oldatban 
faccelsa\·as mész, szénsavs mész (calciumcarbonal) 
mes!erséges, phosphoniavas méez, (calciumphospha!), 
mesterséges, calciumcarbid, salé!ronisavas slron!ian 
(slrontiumnitra!, chlorbaryun1 (baryumchloryd, sa
létromsavas baryl (baryumni!ra!) 

601 b)-böl Timsófelek. 
602-böl .A vilmtarifában külön megnevezel! réz-. 

ólom-, cink- és ónvcgyülelck, még pedig: rézgülic, 
admonti gá/ic (\-as- Cs rézge:ilic kevert\k~. cinkgálic. 
rézroz;;da, (rezzöld. facce!savns ólon1, ónsó ónch
lorid, onch!orür) és rnósf6lc 6nkészil1nények, kén
savas ólornoxyd (ólomsu!fd!), ólomülcdék is. ólom
~cukor, ó!otnccct. salé!ron1:;n\·us n;~oxyd (r6znitru0. 
. sa!é!rornsllva::o ólon1oxyd (ólornnilra!) cinkchlorid 

'\>{chlorcink), cinkkéneg, fehér li!hozonc, griffitfchCr. 
60,3 a)-bó! SzénkCncg, 
60·1 Glvccrin, nvcrs és !is;:!Ho!!. \'élgyis viztiszta 

vagy md~ szinü . ha1nun1cnles, nnilinolaj, nilro
::"benzol, élnfhruccn nyers. naph!alin ny1.:rs, carbo!sav 
:-_Ílycrs, pyridinaUtik. crcsoL crcolin, !ysol és hasonló 
'.+köszi!1nények. 

· 612. Fe!tCrjc albu1nin0idok, cuscin, ccscogon1n1e. 
Gl3. Kcményitö (kcrnényi!ölisr:t bo), 
61LJ. KcmCnyHö n1Czga (dextrin, !cigomme, gommc

line) és a vón1!arifóbun külön n1cg ncn1 nevezett 
· ;éb mézgapü!ló!c 



6'Í7·: .Pho~phalok ~,savakkal feltdrva (superphos

ph6{9~tl=:ollodium, chl~rof.orm, mcthylalcohol (faszesz), 
e!on ecetsav. löincnydett. ~ ) . f'l 

acG?ü·' Aether, aethylaether (kénaelhcr, inas e
1
: 

egy~z~rü. valon1~nt inindennemü összetett aelhcre \, 
oenanlh aether IS.. . _ , tt 

621. A vón1larífúban külön ineg nern ne\ cze 
...,.ázok folyékony úllapolbon. . . . . . , _ 
"' 62?-böl Jodkészitniények. bromkeszil~1~n1cl, bs{ 
licyl;av alkaloidok Cs a\kaloiclsók, szilar

1
d 1~ar o_ -

. h.'nm'asav chlorcalcíum, kéksavas ;;n ium cs 
58\', .... ::>J ' • 1 

hosphorso.vas a1n1non1a<: _ . . • .. ,. 1--·t~-
p 630-ból GyógycClokrEI elokcsz1\eH vattuk e„ -.o o 

szerek. .. ··1 ·· ·· \ i"l) 
637 a) I\.özönuéges sznppun, _toro \ voroso a _. b 
A többször hivatkozott kormanyrcndelc_I l. §-d an 

1., 2., 3. és 4-gyel jelölt bckezdé~ckbcn toglalt ren
delkezések vóltozutlanul 1nnradnt1k. 

Jelen rendelet 1020. 
tülvba. 

i3udapcsl. 1920. t';·i 

2. §. 

évi jnnuúr ho· 20-ún lép ha-

januúr hó 5-én. 
ivlagyar pén::i.ig).Jrninis::fer. 

Dr. Szász f~llréd f.ir~ !Öbakterio~gus,m.-tanár 
. b "'k 1 11 es u~irri'1nö1"'! (!artósun immuni-eredeh arOílJi\ Q Qfa-fl en JUf\u ll r.t zú\ó ojtóunyugól) 

kizúrófogosnn Buda11csi, VU., Stcíii.niu-i:t 
lfo. ulal!Í intCzc:CLcn egyedül mn:::-u lcrmc~. 
.~ 

A mesterséges édesifőszerek közforga
lomba bocsátása és azok árának meg

ái!api!ása. 
.4. n1agyar pénziigyn1iniszlerneh 8.833.'1920. P. j\.f_ 

s.:::cinui rendelete. 

A magyar minisztérium 356.'1917. !VI. E. szt'imu 
rendelctének1) l. §-a alapján a kereskcdeln1ügyj 
miniszlerrel és közélelmezési miniszterrel egye!értó
leg a következőket rendelem : 

!. §. 
A cukor pót!ósakénl tovabbi intézkedésig n1cster

séges édcsitöszerck (saccharin s!b.) kerültek köz
fogyaszlósba. 

A közfog'ya.szlósra kerülő mesterséges édcsilösze
rek n1ennyiségél a mindenkori cukor- és mestersé
ges édesitőszcrkészletek arányában a pénzügymi
niszter a közélelmezési miniszterrel cgyctértö!cg 
al!api!ja meg. 

2. §. 

A köziogyasz!ósra szón! mesterséges éde~itl5sze
rck. a cukor hatóstigi szétosztásúncil kö\·eteU eljá
ráshoz hasonlóan a Cukorközpon! utjón a n1e\lékclt 
leirásnok megfelelő hivatalos zúrjegyekkcl ellil!ott 
és egyelöre 20 dkg. cukorértéknck megfelelti cgyed
úruségi csomagban kerülnek szélosz!úsra, n1ely 

> cson1a.gok. u kezelés lchctö megkönnyítése célióból. 
<500 darobonkin! ugyancsuk hivatalos :<::úrjeggyel 

lczilrt csorne.gban bocsál!ulnnk forgolon1ba. 
A Cukorközpont által kiutal! édesitőszerck óra 

·,··(4. §.) a cukorköznonlnál vagy az é!ta!u esetleg 

1) B. {\. l!Hi. Cví. :!JS, IHpon 



·"·< 

. ····· ..... ''<i{j~~·"' '1; .''·········1·y· ':;,· 
., >.·:: ·-- <.·· < .·/.· .. < . :.,·_:· · .. , ... ··b f·'cfendo. cs enn 
5m····en•eIOlt he!Yen .·.·elozet~se11 .. e .1s2 · c"desilőszerek a 

... ~ „·.· ·: · 1-· · mesterscgc · I„lt m·egtorten!~ .u '!ln (ak. "llitott. utalványon megJe o :~.~:·,>. Cűkorköz.pon~ a. !a 10 • 

·.·.::::·,heiyen.·vehetok af. 'b !·özfonyaszlásra szant 
··:·:.:.·.·A. fentiek érteli;i: cn k for,.,.alonibahozatalával 

.rríésterséges é~esitos:!~~:k (kere;kedöknck) az 1912: 
inegbizotl eloszt<:'sbzerv 1c. 1 l·ülön ennedé\y megszer-
X,.'(II. t,-c. 6. §-a .. a~rr~· o1r \ =-
zésére ninics szukse"'uk. 

3. §. 

. . n! mesterséges édesitöszerek .4 közfogyasztosra' szr. ; ra nevezetesen azoknak 
egyedáru:úgi c:j'.11(í~~e~J~dÓk) által fclbon!atlanul 
az eloszto ~.zen· Jó me 'Őrzésére és 

8 
fogyasztóknak 

~s sér!Jt\:b~~ ~~ló kiszgolgéltatcisilra, valamint a nei;i 

~~~~d:r~~~~i ~~~;áJ!ac~~~;;~~l~l'~'l~~~o~al~al~lás~~~ 
hasznait Co:> cdl g.? "' X,\'.IJ 1 -e idcvonatkozo 6, -Ű. 
nézve is ~z 1

- j. • ll·aim~zÓs! E rendelkezések 
·és 23. §-at nyerne_\ '°'. ' .

1
: .. b :! a szétosz!ással 

betartásának ellc;io~·~cs.: !~~~:gcl;:nek az llrusítási 
megbizottak t;. _perbui;n: 1. belépés!, valamint a 
és raktárhe\y1segc ;_ ~ -,\1·.? ~I ieacnncdni kö!elesck. készleteknek rnegv1zsgu dSd n "" "' 

'!. §. 

A. közfogyosz!ésni l~crülö 20 ~kg .. ~u= 
1 .. le'l·ncl· mcofclclu saccha11n cso .:orer · ' ' _, . I , _. t 
mag (kisc~;omag:olas) él api.11a • b 'l•·o 

.. ehhez kénes! 67. 500 dara 1 .- ..... n 
cs · 1 1 · sac~hnnnÍ"s C''Onlno·ot lar a 1nuzo • . L.- . ~~01Tu1; (nn~y csornagolús) alaparat . 

ól!apilom rr:cg. -· .. . !· ·, l 
Nagykcrcskcdo1 koltsc~c' ?: 1aszon 

clmen az alnpéron fclul ki;;; csonu~
aonkint-. · · · · · 
~agy cson1agonkint 
sZámithaló fel. 

4 ]\ f 

20001\-f 

A közve!len fogyasztás céljait szol
gáló forgalomban a mos! em!ite!! !é
teleken felül, kiskereskedöi haszon 
és költség cimén 
kis csomagonkinl további 
nagy csornagonkint további 
szabad felszámitani 

IG7 

K 24 f 
120 ]\ - f 

Több nagy csomag együ!fvéve a ládákban elhe
lyezve kerül kiszolgállatésra, inely !tidákérl - a 
mes!erséges édesilöszcrek árcinak bcfize!ésé\.-el egy
idcjüleg - a Cukorközpon!nál betét !eendö le. A 
belé! mérvét a pénzügyminiszter rendelkezése alap
ján a Cukorközponl á!lapi!ja rneg. A. belét a lódák 
sértetlen vfoszaszolgá/!attlsáva/ egyidejüleg szabadul 
fel. !vlegsérül! ládákér! a befé!böl aránylagos levo
násnak van helye. A.z c!osz!ós7.ervek (kercskedök) 
a csomagokat sajá! ládéjukban is ótvehelik, amely 
csclben be!él nen1 köve!elhe!ö. 

A. közve!len fogyasz!tis céljait szo!góló forgalom
ban szániitható árakat - fen!ick figyelcn1bevéte
Iével és a fe!n1crül! kezelési és egyéb köl!ségeknek 
hozzászámitésával - Budapest fövárosban a tanács, 
a Budapesti Környék Közclló!ósi Bizo!!siigának 
1ni.iködési !erülclén a nevezet! blzo!lsög, végül a 
vidék~n a !örvényha!ós{ig első !isz!viselőjc ül!api!ja 
n1cg. Ezcke1 nz <.iraka! az en1li1e!! ha!ósilgok nz ille
tékes pénzligyigazga!ósúgokkal közlik é.:; cgyidcjü/eg 
gondoskodnak oz úrt1knnk a szokásos módon v~1!ó 
közzélóteiérül A.z öraknt a. közvetlen fogyusztók ré
szére árusi!ó kcreskedök üzleti helyiségekben szem
bclünö helyen kifüggeszteni kö!elesck. 

A pénzügyminiszter a he!yi ha!óstiGok é.Í/l.:d n1err
óllapilolt árakat fch.ih·izsgó/haUa és azokat a szük
séghez kópe::;! n1eg\'áltoz!atha!,ia. 

5. §. 

Aki a jelen rendelet rendelkezését n1egszcgi 
'vngy kijé!ssza, vagy megszegésüknC!. illelülcg ki-
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jáÍsz'Bsuknál bármely niódon közreműködik, ezért 
az 1912' XXII. t.-c. cs illeloleg a 326; 1917. M. E. 
számu kormányrendelet szerint felel. 

Budapest. 1920. évi február hó 4-én. 

Búró [(orányi Frigyes s. k., 
mn.g-yar pénzilg-ymini~z10r. 

A mesterséges édesítőszerek árának uj 
szabályozása. 

1920. IX. b . .:J-158. szán1u pén::.ligyrniniszleri hir
delJnény. 

A magyar pénzügyminisztérium á!tol a 111eslcrsé
gcs édesi!öszerek i1llan-d cgycdáruságúról szóló 1912: 
XXII. t.-c. végrchajté.sa túrgyóbon kiadott 1912. évi 
62.íOO. szún1u utasités 2. §-únak 2. bekezdése. illc
töleg 3. §-a II. pon!júnuk l. bekezdése alapján 
1912. évi 7Ll24. száni o!ntt közz(:íett l·lirdetmény
ben (l. a Budupcsli l\.özlöny 1912. é\·i juniuS 21-én 
megjelent szún1úban), !ovóbbó. az 1917. évi 28.265. 
sziun alatt közzéle!t Hir<lctn1énybcn (L a Budapesti 
I\.özlöny 1917. évi múrcius hó 22-én n1egjelcnt szé
rÍió.ban). végül az H.l!S. évi 71.632. szúm alatt köz
zétett I-lirdctményben (l. u Budapesti Közlöny 1918. 
évi junius hó 13-é.n r:.1cgjelcnt szúmában) foglalt 
cladósi órszabüsnak n1egváltozlé1lúsá\'Bl. a pénzügy-:- , 
igazgalósú.g D. rncslcrségcs édcsitöszcrckct a jele~:: 
rendeletem kihirdetése napjótól kezdve ez alább1 
eladási árszabásban n1egá!lapilt ilral-:on hozza fa~~ 
galombo: 
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A fent hivatko:n..alt 1912. évi 71.124. számu hirdet
ményben foglalt egyéb rendclkez6sek vú!tozalianul 
érvényben muradnak. 

A jelenlegi rendkivüli viszonyok mellett a köz
fogyasztás céljaira szánt és az elosztó helyek (keres
kedók) ú!lal forgalomba hozott meslcrsCges édc
sitőszerekre a jelen hirde!rnényben foglaltak nem 
vonatkoznak. Az emlitett cé!ru forgalomba. kerülü 
meslerséges édesítőszerek órát a 8833, 1920. sziunu 
rendeletem (Budapesti l\özlönY l 920. évi 31. szán1) 
szabölyozza. 

Budapest. 1020. Cvi februúr hó 13-ón. 

Báró /(orcí ny i; 
1ié11ziigymini~ztt;1·. 

A mesterséges édesítőszerek kiizforga
!omba való bocsátásáról és azoll árá
nak megállapitásáról szóló 8333- l 920. 

számu rendelet módositása. 
A rn. hír. pén=ilgn1ninis:::le1-neh 23.128-ID20. P. 

s:::án1u rendclele. 

A• mesterséges Cdesitószerck köz.forgalomba vni<\>;;1KS'•.• 
bocsátósü.ról és azok ó.rcinck n1egó\lapitúsáró! 
8833-1920. szén1u rendc!etemet - a közClclmcz6si 
miniszterrel és u kereskedelemügyi n1inísztcrre! egyet~ 
érlóen - 1:1 kö\·ctkczökCpen módosilom: 

1. §. 

A 8833-1920 . .szúmu rendelet 2. §-óban e111litctCV 
csomagokon kivü.I 50 clkgr. cukorértéknek megfelel 
saccharin! !artaln1azó s hivsia!os zárjeggyel elláto 
csomagok is kerülnek széloszló.sra. amc!y csomag:o 
viszont - a forgalom könnyebb !ebonyitás céljáb 



és a 220 drb. ilyen r.somagot tartalmazó 
(1000 gr. tiszta sulyu) cson1a~ után to-
vábbi ..... . 

szabad felszó.mitani. 
3. §. 

165.-

A 8833-1920. szému rendelet 1ninduzon rendel
kezései, amelyek a jelen rendelettel kifejezetten 
hatályon kivül nem he\yeztctlek, illctö!eg: nem mó
dosultak, tovóbbra is változa!lt:nul ervényben ma
radnak. 

4. §. 
Aki a jelen rendelet rendelkezéseit megszegi 

vagy kijütsza, vagy mcgszeg:ésüknél vagy kijólszü
suknól bármely módon közremüködik, ezért az 
1912. évi XXll. t.-c. és illetőleg a 356-1917. M. E. 
számu kormónyrendelet szerint felel. 

5. §. 
Jelen rcndcle! kihirdetésének napjún lép élc!be. 
Budapc~I. 1920. évi úprilis hó 20·án. 

Dr. báró l\orányf Frigyes s. k .. 
Ul. ki1·. p0n;~ii).!",\'l:liH\S~Cli'l'. 

Mesterséges édesitőszc1·el,~ eladásaw 
1920.-347.0~1 IX. b. s::cínui prin::iigyrninis::ler[ 

hirdein1ény. 
1-\ msgyur kirúlyi pénzügy1ninbztéli~in1 idtnl a 

mcslcrsóges édesitöszerck i1llon1i cgycdúruságáról 
szóló 1912. )~)(!!. t.-c. végrchojtúsa lórgyúbe.n kiadott 
1912. évi 62.100. s?:érnu 11tnsilfis 2. §·únL1k 2. be~ 
kezdése, illetóleg 3. §-n íl, pori!jónc_,k 1. bekezdése 
alnpjcin HJ12. évi il. l2·L s2. ukdt köz::Clell Hirdet
ményben. !ovübbó az 1920. évi :l·l5S. :~z. nl<:>ti köz
zéteít Hirdc!Inénybcn fog!nlt cledúsi c!cdósi úrsza
búsnuk mcgvC:iio;:.!atúsúvul. D p0nzügyigazgalús a 
mesterséges édcsitüszcrcket n j(:J.:;n hirdetmény 
köZzélé!clének napjától k..;zdve f17. .:ilöbbi cl.:idii.si 

>~f.sZ.8..bc'lsb9.n n1egállapilott úrokcn hozze forgalomba: , 
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§. 
!le 
l 

.A.. fent hivátkozolf 1912. é\·j 71.124 sz{::11u I-Iir
defnü~nybcn fog!ali ern··Cb rcndelke2ésck vi:'tltozat
lanul érvényben 1narndnak . 

. i\ jelenlegi rcndldvüli \'iszonya!<: mcllc!t a köz
fogyasz.lés có]joira szón! r'.'s az clü$Zk1ncló n1cstcr
sCgcs Cdcsitö::izerekrc 1:1 ieh~n l-lirdetr11énybcn fog
laltok nein 1:0nét!ko'zncd~, i'.\z crnlitcl! cc:lrn forga
lomba kerülő mcs[ersé~cs édcsili'íszerek i:n:~t a 
23.1281lfl20. szómu rcn-clclctcm (\. ü Budtipesti 
Közlön~." 1920. Cvi ópr!lis hó 30-ón megjelent 99. 
szé1niiban) sznbú\yozza. 

Budapest, 1920. Cvi n1üjus hó l·l-Cn. 
!\'[agyar pén::iigyrninis::ler. 

A szabad forgalon1ba átmeat égetett sze„ 
szes folyadék.ok. 1920. évi ju::nius 24. nap„ 
ján meglevő k.észieiéneh. h.incstári pót ... 

részesedéssel való meg;,·óvása . 
.:]3.7()0 1.920 s:::cirnu pén:::t:gyrninis:::lcri hirdelinény. 

/>. :.;znbacl forgn\on1ba n1úr ó!n1cnt. ':i::gyls ugy 
szcszndö\·nl. Vd!smint szcgzudó pótlékkal rnür ineg
adózta!oU és hinc~;túri ó.rrósz·2scdéssc! nen1 terhelt 
mindenncrnü égeiet! szcszc:- fuiyudt~li:ok ulún, rrte-. 
Jyek 1920. é':i juniu:> hó 2•·l-ik nupjön búrl:inél kCsz: 
Jelben vannuk az 1920. Cvi --1:3.700. szún1 ah:t! egy-·-, 
idejü\eg kiadott n~ndc!ctc1n ~L §-n értelmében a bir.:_: 
tokos bcktolitcrfükonként 15 í( nznz tirenöl korontL: 
kincstóri pótrész::.•sf:dést köiclcs íizelni. ':'"~ 

.b..z ég:;tclt szeszes folyud6koknek e ldncs!úri pó}:' 
részesedóssel való 1ncgröviisa az 1919. évi fcbru ·' 
hó 27-én 16.500. szán• alatt kiadott részletes „SZ 
bii\yzat" [Budapesti Közlöny 1910. évi 53. szá __ ,· 
rendelkezései szerint tör!t.'!nik a fentebb hivatkoz 
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ődosHásii.ról szóló 1919. évi 68.250. szd_mu (Budap~sti Kö~löny l? 19. ~vi 189 .. szan1) 
gyannnt a kovetkezoket 1endelen1. 

t §. 

Az 1919. Cvi 68.250. szön1u rendelet ~i. §:~ínak 
elsó második és harmodik bekezdései he.lyeoe a 
l·öv~tkezó rendclkezCsck ICpnek: . 
\ A zár aki hch'ezctt és igénybcvett finom szesz l'.ra, 

ha a szesz n1cgadózva kerül ... for?a}ombn'. hck~~ht~
renkénl (JOO liter alkohol) 53;:,0 l\-tiban all~piliali.\ 

J::'bböl az összcrrböl kontigcns s~:esz ulan 1 oqo 
meg, ~ 0 

nso 1· ' 1 'nel· es 1( exkontingcns szesz u!án u .\ a lCfme o .• . 
?ÓO j( 8 fínorni!ónak jürundóságarn, ti Jcnn~0arÍ(do Őssze!Z pedig, mely kon!ii;_gens szesznc!. 41~' .. :_t, 
exko~lingens szesznél 41 tO J(-~ les~ l~1,. 9dok .e:' 
8.rrészesedés fejCben az ó.llamkincslar JU_\-ar,a.. esd-. 

A zár alá nf:m helyezett szesz áról !ovabbo1 ren
delkezésig nem óllopilorn meg. Hn i!;.,_er. sze!~:-~ ineg
adózva kerül forgalomba, ugy _hektoJllcr:n!~~r! O_O~ 
liter alkohol) kon!igen!:i szesznel -11..10 l\

1
, _ c.'r"?'.~111 

...,.enS szcszné! 4 l 70 K e dók és_ t'irrCszcsc( cs .eJc cn 
~z állomkincslárba bcfizelcnclo. .

1 Ugv u 7.{ir nló hc!yezc!~ m~n!. e ~zabnd _sze~zn? 
az áfan1kincs!ért illető 4l::i0 l\, ille!olcg ·ll rO _l\_-b~j 
kontingens szesznél 90 K.. <:,:"-ko'.11ingen~: . s:.:es.7j~1e 
110 K szeszfogyEJsztt:s! .:;d~!, rO l\ ~ze,~~u-~!_o_potle .• ot. 
3990 j( pedig !dncs!un c:irreszcscdes! i.cp, 1scl. 

2. § 

Az 1919 évi 68.250. re11, dele! 5. §-ünnk első CS 
másod1k be!;;czdese heh éoc a következő rendelke-

zések lépnek : • 1 . d 'l·oF 
• A külföldröl behozott égetett sze;zes 10 Yl'. e• : 
t:n a vámilletékeken és o szesz1or;yasztes1 . a~~ ~a':n'obi!· létele szerin! ióró adón kivül szeszcclopot

lék"' és kincslóri Urrészesedés fejében hcktoliteren_'." 
ként 4060 korona fizetendő. 

IG7 

A fcrme16si adó Edú csö sze'szfözdék a szeszadón 
és szeszadópótlékon kivül hektóliterfokonként39 K 90 
fillért kö!e!esck kincsféri Urrészcsedés fei~ben fizetni. 

3. §. 

Az 1919. évi 68.250. sz<lmu rendelet 6. §-cinak 
elsö bekeldése helyébe a kövc!kezö rendelkezések lépnek ' 

Az 1919. évi szcp!e1nber hó elseje óla termelt 
szesz, ha a szubacl for!Jülomba nein n1ent á!, ha
nem még a szeszfözdékben vagy szabadrakfárak
ban van, a jelen rendelet 1. §-üban megá/lapifoU 
részesedés szerin! ci;ik sze;;.zadó, szeszadópóllék és 
kincstciri órrészesedés alá, mig az 1919. évi szep
lember elseje C'lött terme!! szesz utön arra való te
kintel!el, hogy a lern1előnch Ján:indósóge és a szesz
finomil.:isi köl!sér;ck, ,·a!amir1! tl kincstári árrészcse
dés is ll mos: niególlöpiloflnő./ ldsebbe!\ vallak, 
kincs!óri árrész'=scdes cimén n mutatkozó különbö· 
zel ís rnerrfizetcndö .. 11.z JDJ9. é\·i :-;zcplember elseje 
elöl! lern1elt finom szesz ulün lldní.! szcszadópó!ICk 
és kincslári <:írrészescdk.s fejében hektoliterenként 
4550 l\ fizetendő. 

.r'\z e16ző bekezdésben jelzel! különböze!cn kivül 
a szcszfino1ni!ó szl.lbadn.:iktdrukban és egyéb szesz 
szabadn':k/áre.kban 19!9. é»i iunius hó 13-ón kész
letben volt. valt1min! 1919. Jvi iunius hó 13-ika elölt 
címülue küldöU, de csak a n1ost j~lze!t időpontot 
követő idöben á!\'c!I szcszmennyiségek ulán, tekin

. tettel arrti, hogy 10!9. iunius 1:3-tin n !crmelő jiin:in
_, __ dósóga hekloli!erenkénl 700 l\-ra, a finomitó i<.íran

dósltge l 00 K-ra crnelte!el! fel, ti felemeli és az 
:--előbb érvényben volt aiacBonyabb Jdrandó!;ágok kö
zö!ti különbüze;f is rnin! a kincstárt ille!ő árrészese_~dés mcgfizc!endö. Ez! t:i liülönböze!cl az illetékes 

i"pénzügyigazgatósii.g fogja minden egyes érdekelt 
•

0

:szabadre.kfii.ri vállnlkozóval közölni. A vúllalkozó 
-'.Ú:!zt a küiönbözcfcl a pénzügylgazga!óscig értesí!Csé-

11 t 



0 

i: 

cJ. §. 

i\ s;::(;:bdd forg<.:.J0n1ba rnür :íü11t::!1'. l"i!Lfyis ugy a 
szeszcdóvnl. ni:n! a i:'~:c~,;_:(~dópól!C-id.;,":i b 1:E'1r n1cg
ndOz!ato!f 0„ kincs[,:,ri ürrC;;:;:edésscl n~rr~ !erhc!l 
1nindcnnc1nü é!;ddt sze:;;~:<!S fu!ynd'-'.kok utún, rnc
lyck az 1U2;J. ('.'i jucius hö l·L napj{,;1 ~O hcldoli
!erfokot merrha!ad0 rncnnyis0gbcn b~\rkinCJ kéc;z!c!
ben vannak, kincs!úri pófr<':~;~cscd(';_: fcj(·b::n a bir
tokos hcldclitcri"okonként IS koroné! kfjic!e:~ fizetni. 

;\z égc1et! .:;zcszcs íolyc:d·:~k~-~L.: k<..~~;z!ef,~ne!-: bcjc
leniésc és '17- in1ént jelzc!l pölr6:_;z,::::ccl0o:>>::! való 
megrovüso nz 1919. C:•;i fcbrudr h6 ..::r-cn lf-i.500 
szdn1 al~iH !·:iaclo!t rendt:lcíen1hc:c (E.i•:dcipcdi Köz
löny 1919. Cvi 5:i. :;:.:úr11) c;;r:!nli Szt,bül::zul r~nclel
kezCsc:i érteLnöbcn tclj.'.:f>itcndú iJZ;:;,! uz cli~rós;;;cL 

. hor;y uz cn1litc!! „Szuhúl;:;;;n["~b~;n lfiiP. ,>„i t«Ürcius 
hó 9„ 10„ l !., 12. c'·s i5-é'vcl jcJ:.:ci{ h~·:,jrnf;;:„)k he
lyébe o<-: 1920. ('\·! j 1.ini•!" lió ~'.«::., 2-1., ,'.;.J., '...'.6. l':i 30. 
napjai, az !~lif!. t'\·j <-~pnJi;-; hó, i!!.:;l\-c i1Lu.;·u,:zl~w hó 
vt'g0v;;l jclzcit höi6:·id,;;, h-::!·.-(·bt l 1J:~O. j1_dius. 
illch'\~ oLíóLt'r h\J 0;0:,:,~i:·; i(· ·j„J'.'._; J._~:.,nck. 

l·L1 u jt:lt::n rc11clck~; ii«lú]~·L"!!..-_. i. nupj,-,;i oly 
szerzlir.ksb.:.:!i !;ölde:·:c•!!;c„'.:~;ci;; ~;llnr:nL :·\ :1:·· ~1n1ciyck 
rnegndózol! .sz .. :;.:r:nt:k n j~·~cn rc1~cL:f·..:l l1LJ(1!lyb.:dt;pfe 
u!á.;1 !djc:;U(~;-idc; sz/1!/i(ci~ón1 °;u:1dtl;u;:,1uk . .:1;-; üivcvő 
ellcnk.:zti :;zc,·z6de.~„,~~:.:rü Jd];Jilí'.-; hiú;:·.·öb:_;n kö:eies 
az c!adönoL rnind1.-n liter ,iJ!-;;_,];,,! ulúi1 15 koronn 
érlöLb!::c!e! ine~[izt:!:·iL 

()_ §. 

.iclt:::n rendelet ez 1J!9. t:vi (i:J.:250. >:::örnu 
letct, továbbü a szcszudó;'(!, :;ze$z:.:dópú!iékro. 

lcv:'I :::}!_'.:,~u ~:zL•;::'.("'. 
hckLdi!(:r;·o:-: íiiier) 
l\, {oz;;:::: 

/\z 
1<\ri )OC;L .. •;z;" 
fcbr~ri.jr 
bt'dy,:;.t!-'-L,!1> 
Jelben j._{.;.:::U li<;li;rid;JLr 
HH.:l!t•U [c]jl:;:;j,''.i1d(i. 

kincs!:.':ri póL-'"··-, ,,;.; - !·""I J 1 · l , 1 

!t"~:;'.~,~is:.~'~i,;~.1·~:i~\'.~,1.~'.;, ',,~~V1l'.i~\:~~;:;; 
!\:':iE1e]c! -L ~-n er[{Jrnl:ben lcgkC>sCibb 1920. 



6ví junius hó 26-óig e Budapesti Közlönyben eg~'
iélcjülcg kö7.z(:tcll hirdc!n:ény ulapján kötelesek be
jelenleni. 

.Abból tl célból, hogy a pólrészesedés alá esö 
szeszli:Csz!etekkcl biró .".zemé!yck e készletek beje
len!é!:>ének kö!e!ezcUs6gc iriln! és e kötdczctlségük
nek mikCnt való !e]jcsi!ése irlinl is kcllöle:g tcijékoz
!atva iegyenek, u!ositom a pénzügyigo7.gutóryógoknl, 
hogy u jelzett „Szabidyzn!" IL rt~szében foglell ha
tározmányokc:i! a fenti rendelet htllúridöbeli n1ódo
sitilseinak figye!en1bcvélele mellett hirdetrnCnyileg 
és minden egyes köz:;éi;ben lcgké:;;öbben f. évi ju
nius hó 22-ikéig tegyék közhirré. 

A kincsióri pótrCszcsed{•s alá esü szcszkészlelek be
jelentésénél használandó s az emliieH „Szabt:lyzat''
hoz csatolt n1inlaszerinli „Bejelentés" nyomla!vé.ny 
clórelélhatólat~· szük~;éges mennyist\lé! ez úllami 
nyomda a pénzügyigazgrilúsógoknr.ik meg fogja kül
deni. .!\. pénzügyig~izg~ilósil~: a 1<;szöre 1negküldötl 
„Bejelentés'· nyorillalvilnyoknt nz elörelcilhetó szük
séglet nrányübun uz r:!ürendclt p{~nzügyöri szaka:
szok. a fő- és szt:kvúrosi fJt'.nzügyigazgs!ó;.;ó~ pedi;:; 
azonkivül még a fogyasztási edóhivala!ok között is 
azonnal széto~:zltini köte!e~. J\ pótn.~szcsedC:s alú 
eső égelc!! :~?eszes folyad(Loknok Lo::jc\,;n!ósórc az 
1919. évi lfi.500 szún1u rendeletem szerint uz ál
lern nyomdo ól!ul n1egküldöi! .,Beje\enlés"-eknek. 
n1ég n1eglévö készlete is felhosznidheló. 

/\ pénzügyiguzgelósógoknt1.k, a pénzügyőri biztosi ·. 
kerü!clck vezelöjének és a pCnzügyőri szakaszoknak< 
szoros köte!es:>é[;"év(• le:·:zum t:zL hogy u pótrészc':'-_.;,. 
sedCs köteles szeszkészlctek bejelentésének kellő>. 
ellenörizhctése és anni:1k n1ega\::udülyuzEisa végett~ 
hogy az em!HeU kesz!ete~t a pótrészescdés alól el 
vonussant1k, az Cgc!e!I szeszes ío\yadékok fo:galmá 
állandóan kisérjtk éber figyclcmme!. E tekintetbe 
ugy a vasuti és gözbajóállomások rovatlapjoit, nii 
az egyes vóllelu!okbnn (~S itulmérési üz\etekb 
vczcte!t i1rujegyz{•kek v~n;y l!Zekd heh'<:~ltc~itö 

!il 

!eti k~nyvek adatait is - a szüksér;es "ds!o!· 1··1 
Jegyzese melle!! - ,· ..,.·1···!· "' 0 

' • \ ' -
cllenörzése e'-]·· b · 1 \ ;zs„a Ja' _meg .:innak sikeres 
d ·j 1 f u _Ja .°' nagy az egc!clt szeszes folva-
e{o t meµ,;vo kes.zle!ei kin~stftri póirészcsedés.sel 

va M· iliego\ asra. tclJcs rnennyiségbcn beJelentettel·-e 
. ~n ogy pedig a készletek ulün .. r - !·· . \.. : 

polreszesedésnek !eUes mér!.;liben ,·ai'o~.o ,_;i~csta_n 
b d: ! 1 · "'• e e 01rasa es h~szt l esef Js8: i a (ken! biz!osiiható, ha a kés·.:>J-~t ~1-
te\~J~ a OS ]Cb\~J!eJe r;iinden késedelem nCJkü! telj~sif~ 
I ': ez .0 .'. 

0 1;1t~silo~ .. a pénzügyigazgt'ilósógokat, 
1ogy _a St:;iJal_ sze!,helyu_kon, valamint a kiró/yi ól
lampenzturak szckhelven n ke·s,lelel· fel ·1 1 · ·:1 ·11 1-1.., · - ·- ~· ~. • ve e ere sa
Ja .:1.

1 -~h _g 1 ~z ille~? ollampénzlár tisztviselőit is a 
s~u !se_, ie~11 '.~1pesl es ez egyéb szolgéiln! ellá!i:'tsénal
ser~ m,e_ n~. i~. re~de/jék ki a~ban llz esetben, h; 
8.~l" 1111eio df~fí'" isetok, a szeszkeszlc!ek felvétele J·ö
~u 1 :en1 ot Jel n kel!öképen lójékozot!nk. cgvébkÓnt 
es. m~s !~ ye.5en pedig a szóban !evö !eendöket a 
penzugyon kozc~;ck lndoznak elliitni. 
E!?yc~ekben u ~zesz zár alá helyezésére és it?énv

be~;e!el_ere, \'t:lnn11nt a !dncslüri ürrészesedésre- vÖ
na ·'.o~o i:encle!etek :végrehajtása lárcyábnn kiadott 
~~~8J~J~.o], hatarozn1nnyai értelen1szcrücn alkr11n1a-

Budape:-;!, 1920. évi junius hó 16-án, 

Büró dr. f(orcínyí Frigyes :>. k. 
m. kir. pénzü:r~·minis::t~'r". 

E) Föl<lrniv~.lésür;yi 1niniszled rendeletek. 

Engedélyezett állati oj!óanyagok. 
C: f::. ~?ldO:i"'.c!ésügyi minisz!e. népjóléti Cs niun-
J\aUffY 1 rr;1n1sz!errcl egyeté-1::;1-.„„. _ .... „.935 J 9?0 . -· 
alatt a p„ f ·1 -1. ~·-..~„ ... ~.„- . - · !:>Zdm 
„. upay- e e OJ oanyag- és~ ~ .. ->rumin!ézclnek 
_eg~_ngedte, _ho~y a bécsi „SerolhcrtlJ. "t!ischcs In-
1fut ~ban keszul! le!nnusz szérumot .. 31· ·1 J· ·, · . ,, a .eszi-



baron1fikolera eilcni ojtóany<J.gof~ vol~.rr:inl 1922. 
év januúr hó el3ejöig juhhln1löe!lencs 01luenyagot 
forga!oinba bozhdsson. 

Az 1895. évi )(L \lI. t.~c. ·vég::·ehaj(ása 
körfd felme1·ülő szakszerü vizsgálatok: ... 

- t · , , ~ · · l i.: 1 r.:i. neí.:: "'e e1· ~a::.·o a.13a~t .:.e1...,r- -t:"' • 

1920. IX. B. 1. D0.2-10. s:::cinu1 fölcl1nit:elisiigyi 
nis:::leri l::örrenclelet. 

Valorn~~nnyi törv(:nyhatcis{1;;nak. 

nti~ 

.4 n1czöcazda.';Úgi tcrmCnyck, !cn1H~kc~: 0s,.,,cikkck 
hün1isilús.::"nf!k 1ilti!1:n~1zú.<~Öról rcndcl!~c~o-- Jo..:l0. e\'.~ 
XL- \'I '_,. ,.,„,,,.,,.i,,.,J·tó<.:~1 !.;ürü! n f<:bn:.:rulo szakszenr 
~'izs~r{1 l~;tt~i,,:,r1-"'1~;egúi ! ~;µj [,~ti vcg-yvi;:~i_:Ö lo ! i clijn,k 
u ..,„e!!vsz.er1:knck C;:; n1Ü:'.zercJ;n!.:k mCg u hobori: 
elö!ti-idöb~n bckö„·t:lLezeH (;~; l1z0!:-1 .eg~-re nö\·ckv<~ 
rncnclri!guki:-s~\ n1iti!( - C\ ;:1n~;k1n1 un·is:-::onroknük 

E~~f t~~r~{;~~
1

f i;~r~1r·~'~\:r,\r;},~:föt!\\;;f ~:i:~;~'.:~:,:~~~~~~ 
cmc!!,cd!(~L 

t 0 !~; ~ g i~ r~ti ! l;:;: ~ ,-\\1~~,1~Í ~~~~:{,~1 
Í c~·;.IJ:~ Cű i. r l; ~'. ~: ! ~:~'?( ~ f ~ g~; ~ ~ ~Í 

n\·ericnck. ~l tcnt hivotko:.'.n(: tur-..'cn;,- ulc!• .:. B·dban 
adotÍ Ít'!lu-i!1.1ln1cr~iw aldpjün e!hutünxi:L1;?1 uz 
törvénv~iki.: n!'.1rij1~n ki<!do!t 38.:?86 lSUii. s:~ümu :·ég
rchDjlÓsi rcndc!cf 11. §. /\) ponljúbun n1cgú!lopI!o!t 
-vcgyvizsgúluti dijc.!: fl.'i(;n1d6s6L 

.L\ fe!e111elt vegyv!zsgülu.!i ~ij(~k u .'·c~~.'!d~órl.~!i 
1 
és:: 

vc>:rvYizs~úlü ú!lamüsok rcsz(~rc egy1ck·J 1.d1:t; kinaolt> 
id~Csaio!l c!ijjcgyzékbcn lc!he!ök fel. 

1-o 

'" 
A vef;·yvizsgfdnii diJnl~ fizc!űsJn(:;k n1öc]ji.1t a hi

vatkozott végrchojiúsi rendelet 17. §. e) pon!jú!öf 
c!léröen kü!ün rendelcicmn1e! fogon1 ;:zc.bfl!yoznL 

Értcsilem végül Cimc!, hogy a jelen 1cndclctem
n1cl kiado!t vcgyyJzsgú!n!i dijjcg:.·z:5-i-: 1910. t':vi 111,:\r
cius hó l-én lép életbe é8 fclhivcn:. hor;v kihirde
tése irún! sa.iöt ha!ó.'_d1örébcn n:::::gíc!elöC~ gondos
kodjék 

Budopcst. 1920. fcbru~~r hó 17-t:n. 

Rubineh, 
lll:,::yni- fiildmivd•'.•;;Ui:ryi mini~ :lO!'. 

J.\z állatorvosi dijszahás tizszeresére . -en1e1ese. 

i\1úrc!us 15-én 20.G!3 lD20. szün1 uhiH u földmi
ve!Csügyi n1lni:-:zter rcnddcte! bocsti!olt ki, nmc!y·
ben, tz!olitssal a fo]y!on fol:ozócló drógcisügrfl, indo
koltnak talül!a, hogy nz ül!aiorvosi n1é!::JÜng::nlinrlat 
dijtétclei! n rcndki\·üli viszonyoknuk inegfelc!öcn 
ideiglenesen r~:emeljc, Ehhez k,::pest tovó.bbi intéz
kedesig c:1z ólla!orvosi nn1gúngyakorl;1i dij~:zósúrn 
nézve az 1900. évi 95.000. F. fvl. ~7.ún1u rendelet 
181. §~úbun n1egúllapitotf dij!('!c!eke! uz••k !i?.szere
sére cmcl!e. 

Betil~o~t állatgyógyszerek. 

A földmívelésügyi míriis:dcr a népjólé!i és nlunka
ügyi zniniszlerrcl egyelér!öleg 1920. Cvi Opri!is bó 
9-én kelt 20A82. sz. rcndcleté\·e! a?. 5.:J.00..-1907. sz. 
f. rn. rendelet 26. §-u alapjén visszavonta azokat 



<"-/'á~-~-';;~-~ci'dóJyefrct, arnclYeket a J~nner Paste~r inl~
, _, __ zct- (Budapest, IV .• Havas-utca r. sz.) az nllo.fgyo

, 'g)'úszalbun hi::s~ntíl_t ös~zes védöojtó, gyógr!ló_ any?
goknak és konsn:esze!J szereknek !erme1cscre es 
forga!o111bubozö!ekira onnuk idején nyer!. 

A k.özfog2.raszfásra szánt tej11el{ gondos 
kezelése és konze1Tálása. 

,.-'\ rnagy, hir. földniiveltfsiigyi 1niniszier 92.800/1920. 
F. J\'1. s.::árnu rendelete. 

A 111ezögazdaségi lermények, !crmékek és cikkek 
han1isitdsánuk ti!alinozáséról szóló 1895. évi XLVI. 
törvénycikk 12. §-ébun nyert fclhu!ulmnzés alapján 
ezen tön'ény \'Crrrchaj!dso. !C.:rgy.:ibun líiadott 38.286 
-1896. F. i'vL szúrnu rendelet 8. §-ának kicgészi
tésc, illt;!ü!cg ideirdcncs módosi!östd.:6pen a munka
ügyi és népjóléli, !o\·i:bbö n ki.!rcskcdelcmii;..:yi mi
niszterrel c~~yt.:tér!ölcg a kövc!kczükt.:t rendc:lcn1: 

1. §. 

l\.özfogyasziös cdjúrn forga!on1bu kerülő, szabüly
szerücn kifejt tejet tartozik a tcrmelö l:S a vóllal
kozó, flki o l<'Jnck a feji:s hch·~tű! u fogyasztóig 
vuló e]ju!!o!ú:d1t vc':t;zi, a tejkezelés n1inden !crmC
szc!cs. rcndc!kczé:;rc ül!ö ':agy n1cgsz.::rczhct(i esz

' közéve! lcgt;ondo.:;~dJbnn kc7.e]ni, 1ncgfclclöen hü
!cni, annak. romluilan és édes ú.llH!)olban vo!ó lar
lüsa érdekt>b0n a helyi körüln1ényeknek rnegfelcl6en 
n1Jndcn !chclől c!kövclni. 

2. § . 

. l'\n1e11nyibcn 1:1 mcd rendkívüli viszonyok mellett 

11ii

a )éghiá~y ~s a ~zi.illiiiisl nché-z~égck miatt n sza.
baly_szcru _ leJkezclés n1inden löhclü n1ódjünak irrénv
~?vc!clc cs ~ sziUli!ús körü!n1énycinck a cél ~rd~-
1-eben lehel~ legkedvezőbb megviilu~ztllsa dacára 
a _n~gyob~. !::1vobágrn fehvü \'<.-1gy egyéb körülmé
n;c~l fol~1t1n i:cf:ezen megközeli!he!ö frJr_;yasztühc:. 
!~~l\rc szan! leJ_kc~zlc!c/.;nck u íogynsz!iis iclőponl
Jalg r~rnla!!nr:. e;.; .ccl,~s_ i~!lap0!bnn vnl0 mcg!ur!ása 
nem_ '. olna b1zlot•~thtdo, 1clc1glencsen, további lnléz
kcdcs1~ rnegengccicm, hogy a fej rncns

0
v„nvod·•s:i

nak kCs_le!tetCsérc nz alúbbiokban rds~lc((.;'-~cit f~·i'fÓ
lelek ~iz1goru tbc1arl_tisávl·d hydrogén-supcroxvcl vagy 
formaldehyd Jormldin) kon:.::crvdló sz"rek afJ-al·nnz 
!assanek ~ · '- 1 ·' „ 

f-h,drogóns~pcioxydból 1 li!cr !cjhez legfeljebb 0.35 
dgra1min sulyrc:~z k.evcrhc!ö. a:o:t1z 0 gycigyárukereskb
. a cn1b.cn ka;;I-ia!o 10. szüzn!Ckos 0ld1:!búl 10 (tiz} 

hlite1 ~ lcJhez ..;;:, (harnuncö!) köbcen1in:dcr odaaol-
a o. "' 



.e 
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§. 
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9. s. 
Ez a rendt'let a kihlrde!t•sét J-;öv('"/(i napon 

t~le!be. 

Budapest, 1920 rntijus hó JO. 

Rubinefi, 
m•1<.;y.'~:· fölt!min:l&l!i "'''""'·"''· 

Az anyarozs begyüjtése . 
• ~\ 1n. kir. földnúvelésiigyi núniszlel' 

IX. B. 1. os=I. rendelete. 
\la!Bmennyi lörvényhalóság elsö liszlviselöjének. 

Az ország gyógyszerszükségletének biztosítása ér
dekében a közegészségügy érdekei parancsolólag 
köve!elik, hogy az anyarozs (secale cornulum) -
amely föleg ogybajokr.ál és n1éhvCrzésekné! nélkü
lözhetetlen gyógyszer - n1inden rendelkezésre álló 
erövel begyüjtcssék. 

Az anyarozsból clöóllilol! gyógyszerkészi!mények 
az ország területén teljesen kifogytak és azok ez idü 
szerin! behozatal utjtin nen1 bizlosi!ha!ók, hclye!le
sitésük pótló!;zerekkcl .sen1 eszközölhctö. 

A küszöbön é!ló nratósra való !ekinle!!el az tinyn
rozs gyüjtésé! éppen az cmlitc!! oknti! fog\'a e! kell 
renclelnen1 annál is inkébb. m!!r! öZ nnyuro;-:s :-:ze
dése legkönnyebben az an:dés idején eszk6zölh~!ö. 
eniidön & buzénok vugy e rozsnak ké\'Ckbc kötése 
uii:ín nz anyarozs El ~;aboné!ól könn~·en kh·iilt1sztható. 

Enriélfogvti íelhivo1n Cimet. mfozerin! minden ren
delkezésére dl!ó eszközzel ht:sson odti, hogy az 
anyarozs rnegfddöen begyüj!essék. 

Az -anynrozs 6!vé!el6vel tt fö!dmivelé8ügyi n1lnisz
térium Gyógynövény- és Pc1prika l<irende!tségét 
(Budupe;;I. LX„ Lónyay-u. 7.) bizlc1m ineg, n1ely szer-

" 
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,}::·<.:·~Ji·e·~ mí~da.~Jk~ak. akik e gondosan összegyűjtött 
·> /·--·-·.·anyaíozs.t beszolgó.llatják, illetve címére postó.n be

. Küldik. az anyarozs minden kg.-jáért a minöségnek 
megfelelően. de legkevesebb 400 (négyszéz:) koronát 
fci'g: haladéktalanul fizetni. 

A Gyógynövény- és Paprika l(irencleltségnek jo
gában ó.ll az anyarozs begyűjtését ott, ahol a tcr
melö azt kivánja és meglenni ncin képes, sajil.l 
szervei ulján is végeztetni. A begyűjtött anyagért a 
tulajdonosnak az esetben is a fent megúllapitott lé-·· 
rilés jár, melynek összegéből azonban a l\irendelt
ségnek a begyűjtésre forditot! költségei levonásba 
hozandók. 

Felhivon1 Címet. hogy jelen rendelete1ne! törvény
hatósága területén a legszélesebb körben és a közeli 
aratásra való tekintettel sürgősen hirdesse ki és an
nak végrehajtó.sál éppen a rendeletben is cmlitell 
közegészségügyi követelményekre való tekintettel 
leghatékonyabban mozdi!sa elő. 

Budapest, 1020. évi junius hó 8-ún. 
Rubíneh. 

mrlf;Y(U· fi;\r!mll·el\"<Í minis: I+-!', 

f) Honvédelmi és hadíigyminiszte1·i rendeletek. 

Gyógysz~rek felvételezése ~s árainak. 
szabályozása. 

.4 n1. hit. honvédelmi niiniszler 429.071·'12. 1D20. 
l-l. lvf. szán1u körrendclele. 

Gyógyszerfelvételezés. A körlet területén 
egészségügyi intézetek és csapatok folyó grógyszer-' 
szüksér;lelciket, o körlet egészségügvi főnökének 
gedélyezé~e utün, ...i körlet könzpor;ljríban levő 

{í!J 

fonai · k'órhé.z gyógyszertárából vételezik fel. .4. kör
let központjában levő katonai kórházi gvógvszerlá
:.ak. ig~n~:Iései!::et kiul?lás végei!. a körleÍ egészség
ugy1 fonoke lattamozasa ulán, a m. kir. honvédelmi 
miniszteriumba (12. osztály) nyujlják be. Tekinlettel 
a nagy anyaghiányra s a beszerzés nagv nehClsé
gei_re, minde:i ." igénylés csak a legsZÜkségesebb 
?Y:ogysz_erek~ol .s legfeljebb csak két hónapra eló-
1ranyozva keszt!endő. A vásélrlásokná! az N-13 
III. Thl. 12. §. 50. pont az irényadó, melynek pon~ 
los ~etartóstiért e. kórhüzparsnCsnok anyagilag is 
felelos. A cnepatok kisebb kötszerigénylésüket a 
fenti módon eszközlik. Nagyobb mennyiségű kötszer 
v~!emint egészségügyi felszerelés, a körleti errész
sc_g~gyi f?nök_ vél~n1ényezése után a honvéd,,,elmi 
m1n1szten~mt?l 1~1uta!va, a katonai egészségügyi 
anyagraklarbol vete!ezendó fel. 

Gyógyszerkiadás. A gyógyszerek kiadása nem 
készpénzfizetés ellenében az eddig érvénvben 'levő 
módon történik .. 1:1.. készpénzfizetés ellen~beni lda
dá.sná! a következők veendők figyelembe: l. Kész
pénzfizelés ellenében a gyógyszerek csE1kis ti körlet 
központjúbun levö katonai kórhózi és u gv6ri kato
nai kórházi gyógyszerlórakban adhatók ki~ ·:2. Gyógv
szerck csnkis vény ellenében é:; csokis nz az~n 
elöirt mennyiségben szolg-ál!alhn!ók ki. 3. I:-méllés
nél e szükség-csség az or;os által mindenkor ícrrizo
l~ndó. 4 .. 4. gyógyszerek ürai n1egszobüs6nül "'min· 
acnkor a népjóléti minisztcriu1n ól!al jóváharrvott 
P:;>lgári ~rszabv~1ny az irúnyndó, minden felár

0

~él
kuL Gyogyszcr-arsznbvtíny ll honvédclrni nliniszte
riumtól igényelendö. 5. Edényzelröl uz igényjogosult 
turlozik gondoskodni. 

Gyögyszerelszá1nolús. }\ gyógyszerek bcvétele
zóst:rői éo !dudósóról való clszi1n1olésnúl az eddiai 
szabályzatok az irúnyadók. Ezen számadások "'a 
kórház, illetve u csapol és intézel rrazdasUrri hiva
tc la uljén e l'örzetnan:i.nc.'!nohsflg h~1dbi:i:tos~f.góho:;; 
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kdldéndök be, honnan uzÜk a honvédchni m1awz
térium szakszán1vevőségéhcz !erjeszten-0..':!~. fel. Egy
idejüleg a gyógyszerek igénylését, kiadását és- el
számolásál szabit!}'OZÖ ugyncvezetl munkaügyi és 
riépjóléli népbiztosság 11.227/III. 1919. szömu ren
deletét hatályon kivül helyezem. 

Budapest, l 920. évi 1n8jus hó 25-én. 

Bridofú Soós f(ároly lóbornok 
m. kii·. honvéd,,lmi miniaztor. 

A leszerelt kórházak egészségügyi anya
gára vonatkozó intézkedések. 

• 4. nt. kir. hadiigyn1iniszteriurn •!29.066/ 12. 1920. 
H. A{ szán1u hürrendelete. 

.A leszerelt badikórházak és anyaggyűjtő idlomá
.sok részéről beszólli!andó anyagokat illetőleg, ne
hogy a hadügyi kincslür felesleges Szállitások állal 
károsodjülr. következő irünyelvek kövctcndök: 

Bes;oJ1l!i!tindók: L ,ii_gyak és ógyne1nüek l.l kato
nai égyrllkiürba. 2. Egészségügyi jór1nüvek, beteg
{-!Zóllitó k'JC~;ik, mozgó konyhilk él körletek vona!
osztály-pnrancsnoksii.gainfti adandók le. I\.ivétclt a 
t1 buda.pcsli körlet képez. a hol az össze;Iyüj!ött 
vonn!anytig él. budapes!i központi vonatszer!árnak 
- Sorokséri-utt 152. sz. - adandó át. 3. Ferlötle
nilfi gépeli ~l budapesti 17. sztímu katonakórházba. 
1L Laktnnya. iroda Cs k6J·lu1zi bulorok. ká!yhók, üs
tök, kondérok. nz Cpilt!szeti (:J5.) osz!úly ulasilá.sa 
.';zerint, 5. Husznavehctö vagy kisebb költséggel ja
vitható egészségügyi anyag és kórházi íelszcrelés a 
\3.tonaügyi egészségügyi anyagrakti1rba (Budapest, 
Elnök-utca 1. szám.) Gyógyszerek, gyógyszertári 
e.:;zkö:::ök ,;s gyógys::erlári berendezési tárgyak a 

!81 

több! egés::segugu1 anuaglól el!~iilönitoc htilön ofl
n1á11!,ro11 adondók át. G. A.z összes hasznavehetet
'len anya;~ H c!nko!ai anyaggyűjtő üllornásra. 

!\eli Ruri:ip~'sien. 1920. évi julius hó 4-én. 

i\f. hir. hadügymini.<::=ler·ium. 

G) f(özéiehnc2ési n1iniszteri rendelet. 

Gyermektápszerek. 

.A hö::::.dleln1e::::.dsi nlinis:.lernch 69.140.' 19JP. s;;;á11111 

rendelete . 

.i\ fo!y;j :·:1,·i ft'bruér hó 15-én ke!t l.171 i919. fVL 
E. szl.~:nu rendelet 7. §-fi ulapjún 1nüködó Grermck
lilpszerügyi Sz::ddtin.::ic$ java:-la!e elapjón enged;;.;
lyezel! gyern1ckiáp,-;zc:re~\. nevezetesen a zabliszt. 
zabpehely és ze.bden.:<·. él Richler-fé!e gyern1cktáp
liszl, végül tt \\1ander-ft'.le iolyékony malótakivonci 
6s rna!illale\'cskivonet ezcn!u! e. lejcsarnokok, gyógy
szerló.rek, drol:!l·riüh. gycnnekrncnhelyek és e(ö'éh 
közegészségü~~ri inlézn1Cnyek által az elöó.l!itó vCT!
lalatoklól szabadon beszcrezhetök s azok a fogyasz
tóknak orvo~;i r~n-::ieló.co (recept) nélkül is kiszolr!ü!-
ln!ha!ólc -

l-\ g:ycrrnektónszerck gyártósa és forge.lon1bahoz::~
!t::la tekintetébe továbbra is ez l.17L'l919. tvi. E. 
szürnu rcndeict rendelkezései irc'!nyadók. n1ig n 7'..). 
N. T. szán1u rendelt>! hai6lyé1 '.·cszli. 

Budapest, 1919. szeptember hó l6~án. 

Ereky í\árofy s. k. 
rnn;;.rm· 1:fü:<!klmcz(·.~i/mlniflz'.,•r 
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lf) _Kéreskedejemügyi minisztCri rendeICt. 

A postaküldemények kártéritési össze
gének felemelése. 

A kereskedelemiigyi m. hir. 1ninszler 8.809:'16. 1920. 
számu rendelete . 

. 4. kereskedelemügyi n1. kir. mtniszler az 1920. 
évi január elseje óla fcladol!, a belföldi forgalom
ban vállol! postaküldemények kár!éri!ési összegét a kövelkezőkben állapHot!a meg: 

a) ajánlolt küldeményekért az eddigi 50 korona helyeit 200 korona ; 

b) Az értéknyilvántarlás nélkül feladott csomagok 
elveszése, megcsonkcilása és sérülése esetén adhatö 
legnagyobb összeg határa az egész küldemény su
lyá! alapul véve kilógrammonként az eddigi 5 ko
rona helyei! 20 korona. 

Az érléknyilvánitással ellá!oll küldemények kár 
léritésének legnagyobb összege ezenlul is a nyif
vánilolt érlék marad. 

Az Ausz!riával Cs Németországgal váltott külde
mények kB.rtéritési összege addig, mig ezekkel az 
igazgatásokkal az összeg felemelése iránt indilott 
tárgyalások eredmén}'re vezelnek egyeförc válto
zatlan marad, hncsok a kár nem kclelkezelt ma
gyar terüleien, mely esetben a belföldi szabályok mérvadók. 

Az egyéb nemzetközi forgalomban váltott Í ~20. 
január elseje ultln feludo!t ajánlott küldeményekért, 
ha ivfagyarországon adaUak fel, 200 korona, ha 
külföldön, 50 frank a kárlérités összege. Az érfék
nyilv8nités nélkül felE1do1t nemzelközi csomcgoknál 
(colis postai). ha ivfagyarorszégon adattak fel. a kár
térités .100 koronát,_ külföldön feladottaknáI pedig 
25 frankot nein halridhat mea. A közönséges (5 ki
Iográmm sul;:t meghaladö) csomagok kárféritéséie 

1920. szeptember hó 18-ón. 

Rubinek Gyula, s. k. 

/J A b , ···1e·s '-01·manybizíosságának ga onagyu ?\, •• 

hirdetmenye. 

Zabtápszerek forgalombahozatala. 

'Ü·tes Ür3zcigos Kormónyb!zlo~s.ága 
;..\ Gabonag:i J 1 • k"'· '1e!mezési minisztenum 

közli, hogy a m. i'ilr._ ozc r' C1 l bahozatalét 
n1egbizúsiiból ti za~tupszerc!~ó ~~~~r~:ek e cikkek 
megkezdte· s amennyib_e~.- ~-g) ~: ug:y közvetlenül 
árusHásévo! fcig!u_lk~~ni ·~ 1\(nka \, Vilmos csészár-ut 
forduljantdi: hozza. L1'.11e . ..:_ e_2g és 97-10. 
'hl I em. T elefon-sGuma = .. J f- . - -T.: ;.koz·"tsul megjegyezzuk, bog) 

t:lJt: .e' be:i<:erz.i':;i iir !\ elndri~í <ir K 

s-o 10.-7.tlbpehe!y per 400 gr. doboz ... ·50 9.-
zabderce „ 400 " " '· · j 
- „ . ""!- 1 v o vonulkozú rendelet erte -i'v1egJeg~ezzu \,l ioy :\· cikkek elárusi!ásável forr-
6ij~~~ak~nt~~~oz~ak "1 ~ e gyógyszerlórukban egy• a 



zebtl;p~:zerck !'ogyn:5ztói Brál fcl\üniető tóbl.::i.t. szrru'

bei;·~ö\;:ö helyen e\hdy<"'~;:.ni. 

hJ .~ budapesq tiszti ióo!·..-o~•i hi·Fata\ „~fiH0-1920. 
s:t.annt ótirntu. 

Gyakornoknk késedelmes bejelentése. 
(;\ Budapesii Gyó~yszeri-sz 'k;\i;\el ickintci«' El

nök~t~gének, Buclt!pestcnJ 

.b..:z L:jubb i<lőben gyakran (orduinn1~ el6 esete\'., 
hog!J o gyógys::::crés::el<: a gHahornoho/:at u lis::li 
fóoroosi hivCllulban elkésue, !J!JOhrnn csak hóna~ 
polt nwlián jden!il< be s mi\wr ..,ztún gya\;ornoki 
idejüket kilö\lötté:k. kCrik a bl'~jclt!n\és clóli eltöltött 
szo\gélul iga1.o\úsúl is. Ezen \:.:é;e\n1eki1ck a tis:üi 
főorvosi hivt1tal lcrn1(·:;~elt.:sen nem tehe\ elcgei s 
mivel több esetben a kerületi c\ö\járósfl.~ok ~cn1 
tudiók igazolni nz e\töltö\l :döt. hetósá~i bizonyitCk 
hüón e.z il\ctéhes va\\ó.s· i:-5 közo\zlutásügyi nüni~~z
té:riumnnk :.;e jev:·:so\halj•Jk ez iC.ő b:::szü.rnHi:1~.=:t. 
Nehogy el~ként n ~n·égys;:crtérlulnjdo;1osok t'.·::;,gyó,,;-y
szcrészfD·'akornokok banyé!g~t1gd folytúi: n gyo.L~r
nokok lanuln1é.nyi idejükből hónt1pota\ eh·cszil~~
nek. íelhi·rern ti l. Elnökséget, ho;r u 111ng~1 hntó::
körébcn is inlézkedji!k. mis1-crinl a gyósy:1zerlárve
zetók ez.crüul o.z H:J03. Cvi 224.521 ·}[ .. sz. poigé.rn1cs
tcri hatúroza\. val1.;min\ az 190·\. óvi 268.061.')(. ::.z. 
tanécsi hutúr-::izo.lnak inegfe\c\öen rninden. .s::en1é!uzetL~álto::<lst Cl liszti fóo1T(·Si hivalalnulI ~1 nap cdcdl 

bgjelcntseneh. '"13uda.pesl. 1920. évi ougus1.tus hó 13~iH1. 
A. ttszti főorvosi hivatal : 

Végh dr., 
tic>t.ti ÍÖ0!'rOI> h. 
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zabú_;pszerek fogynszh')~ <in.H ícltüii'letö-lábl.:íL ·sicnt'
bcszö!u) helyen e!he:lyt:.~znL 

f() _4 budept~s!i liszti fóorvo~;l hivalúl -~GB0-1920. 
s~:ámu ri!irnta.. 

Gyakornol{•-ik késedelmes bejelentése. 
(!\ Dudnpe::>il Gyógys;;;cri·s-;~ Tc~;ti!lel lekintcics El

nök8(~gCnek. Burit!pesten.) 

.A.z l:jobb i<löben gyakran forduir:nk , d? esC:tcl;: 
hogy o gyógys:::e1és=ek a gyahor11ohot~a1 H l~t•::.,i 
főorvosi hii:x1lalban elké.n;e, 9yal~ran csak hona
poh 1nullán jelentik be s mi!~or ltZ\itn gyakornoki 
idejüket kitöltötték, kérik a bejc!enlés c!ött t.":!töltött 
szolgálat ig,;izolósé! is. Ezen kC~clnH:~k11ek a tiszti 
föorvosi hivt1ta! tcrn1('~;zetesen nem lehet eleget s 
mivel több cselb;!n a k~:rüieti e!ö]jtirósc'igok scn1 
tudjük igazolni az eltöltöU idót. ható~'ó'Ji bi:::.::inyi!6k 
hiidn tlZ i!!etCl1es vallás· ,;.~ közoklu!ásügyi r:1ini:~z
té~·iumnak :;e ja\·:1so!lu1!j•Jk ez iGö b!C':sziirnili!D~'tt. 
Nehogy ehként n qyógy:;:::er!érlulnjdo~1osc·k C.s f.;yót;y
szcré~;zgyakurnokok hany,_!gsiigd fu!y!iu: '' ~yak:-ir
'nokpk tanul!núnyi idcjükbfíl hön1:;1pol~ai eh·cszils:
nek. fc!l.:(~rern g !. E!nöksCget, hogy i.! 1no~~1 hfltils
körébcn is inlezkcdj:!k. mlszerint L1 gyóin':;zcr!iirve
zetök ez:eniul uz 1903. évi 224.52!-)(. sz, poli_:rérn1cs
teri botórozot vatr.in1int uz l 90·L <~vi 268.0öt X. s;,;:. 
tunécsi lu:i.tó.r;zatnak n1egfelclöcn minden ~::en1élu
zetv-áltozósl a l1szli f/Son.'('Si hívaialnnh 3 nap olail 
b,~jelcnlsenek, 
'-f'Budapesl. 1920. évi augusz.tus hó 13-ún. 

A tlszti fóorvosi hivatal : 

Végit d„., 
U:.zli fö:lrV05 h. 

A jelen zsebnaph:iru:nk.ban ltözölf gyÓgy„ 
szerészeti föt"t,rények.: i-~ndeletek, leiratok 

stb. ta?talomjegy·zéke. 010,i1 

~\ nyag:szllk:;églelek bcszer?.ése , . . . - - · · 1~~ 
.~\nyarozs kötelező ~;·yiijlésc é:;;. beszoh_;ól~alása 118, 1 ~ t 
_.:.\llBlg:.„ógy~z~rek bciiltii~n . . . . 1 !_3 
.~!lati oj!óanyagok engedCl;:czi·~t: l ~ 1 
/\llaiorvosi dijszabcis en1clése . . . . . . . . 1 t ~ 
J-\rak szubitb-·ozésn o. Ba!atonmcnti fürdöhclyeken St 
J\rdrág:iló visszaélések . . . . . - . . . . . ö4 
Be.h1loni fürclöbe!yeken úrek szabd!yuzósa . - ·s7 
Baleset~ és betegségi biz!ositús ídci:;lenes szt•-

baiyozást1 . 79 
Bchn;.ateli lilolorn alól kivcil ilruk . . . . . . l?iO 
Beiralkozás sznbúlyozáse cgyelcmre l'i3 
Betegségi bi::dosiiási bérhatér Cs dijnk . . . 93, 129 
Betegségi biztosilósnid bejelentési köiclczctlség l:J4 
Betegségi és ba!cse!biz!ositós ideig!. szabályoz. 79 
Bete~seg:ilfi pén?.{Úrak, nyilvános nla.nok gyógy~ 

szc;::,zúrnláibó! nyuj!undó ~züzelél.;1~ngedn1éw 
nyel; el:örlésc 112 

Bizlcdltisi bérhelúr c's nup. . ... 93, 129 
C.'on1n1un nlat! fr~!veU szcml'lyzct clb:)csátósn . 96-
Difti'rir1-~zt!rurn ele.clüsi ii.:-~: . 98 
Díjszabás emcl:~sc ólla!oivosoknid 173 
Drogue-üzleick cngcdéi)·,„·éö(•nck !rniiidozá"' . 107 
Edények fülszegyüjiésc e':; c'rlékcsiiésc . . . . · i 11 
Egéscsc'gügyi 8!;yogszükségldek beszerzése . 137 
(~gyetc;nre b(:irat\.:ozós szebú\yozása . 143 
Fdi!~itő~zcrek (n1c~;!ersér;co•ek) foir;olrna 149, 155, 158 

160, 162 
r'.gelcl! szeszes foJ;·ucléknkm kincstári póliilelék 164 
Fényüzési forgnlmi ncló . . . . . . . . . . 67 
Fürdólclepek és az,)\.: <'i.n·i!-'zonyainak rendezése 91 
Gyakornoka~-: ké::iede!n1es bejt:lcnlésc . . 184 
Gyakornoldnrtúsi jog. . . . . . . . l~O. 141. 142 
Gyermek\apsz.cc·ck 181 
Cy.'·:..:y- é-:; [p:;;;; ~;''; . .-(;ny Fo<;;,-:!n;i hodu l~!.-~site:::c SS 
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Tisztviselők, egyesülete!~ és testületek.* 

Ivlunkaügyi és t~épjóléti n1iniszteriuin. 

. ~1ínis:tcr: dr. Bcntí.rci .A.i;oslon. 
.4llan!lifhcir: (po!i!ikui) dr Gaál Endre. 
l\llarnlithár: {n gyógyszerészeti ügyek rószére): 

dr. Fáy A.ladcir. 

G;,:ógysze1·észeti s;;:ckosz!ály. 

Osztályfőnök: dr. K~rekes Pul niinisz!eri l<!nácsos. 
. Os.zt?lufö:iöl~·helyeltes: fvlarsovszky Lci.szló mi-

n1szlcn !nnecsns. 

Tilkó.roh: Gr. ivlo;:~;onyi '.3úncior, Eov.3cs Ödön. 
Segédlithcirok: dr. A.ezé:] Sándcr. dr. BAl!ó Lajos. 
Sz_olgá[c:_llétclrc beosztva: iVíulczovk:h LBszló nyug. 

oszlttlytanacsos. 
. Szán2vev6sdgi ti.'l::lvisclőh: Görögn-:". Bud 3 y f\·1óriu, 

I~_1ss. F~rcnc. ~.nboncz Tivllda_r, iví~szúros l\'lt:lúnia 
es S1mo11 .i\rno,d o!dcve1cs gyof,')':>zerészck. 

·A gyó?.yszcr~l!titó.~;i alosztály batt:iskörébe tartoz
nak 1:1 hozponlL egiszs-Sgügyi anyagraktár ügyeí is. 

Utóbbinak vezelöie: Peres Ernö okl. gyógy
szerész. 

" Csak a i:>·ógyszerészchct Crdcklö r6szt Í.'azöfjiik. 

Egészségügyi közigazgatási föosztály. .. tk ';".~ ..... 
Közigazgatási s=eroe=eti és lörL'(fnye/ökés:.ilő szak~ ---1 

osztály. 

Egészségügyi kihágási üg~1ek hnrmndfoku clbirá
lása. 

Az országos köz.egészségügyi tanács szen1élyi fs 
igazgatási ügyei. 

Egészségügyi vonatkozUsu törvények és óltaléinos 
rendeletek (szabólyrendeleiek) elókészilésc. illetőleg 
kidolgozi.ise, ilyenekre véleménynyilvánilüs. 

I\iképzési s::::akoszlály . 

Gyógyszerészek képzése é3 gyakor!nlfl. 

Betegellátási föosztály. 

Betegápolási s=ahos:.tály. 

Gyógyci.szali segédeszközök engedélyezése. 
Ingyenes gyógyszerrendelésre szóló megbiz{tsok 

engedélyezése . 

Ga::dasági s;:;ahos::iá/y. 

Egészségügyi anyagraktár létesítése. belföldön 
nem gyártott úruk beszerzése és szélos:;-:tilsa. 

Gyógyszerés:.:eli s::Gi?o,'i::kifu. 

Gyógyszerlilrttk felúl!ilásu és mcgszünlc!é.:;e . 
Gyógyszer!órc:k ós syógyszcrek vizsgólatt1. Köz~ 

alapokra rendelt gyógys:;:erek ellenőrzése és clszz.'1-
molása. Gyógy;:;zerck é» gyógyeszközök szabt:dt1hni 
és engedélyezési ügyei. 

Gyógyszerkiilön!egcssége\.: engede!yezi·se. Gvú· 
gyitó, sebkötöző, fertötlenitr:i, é;; méregtariulm~i szt> 
reket tartó üzletek es kcreskcclösek e!len6rzése {: 
felügyel_ete. ,· 

Droguistfl üzletek engedélyezése. --, 
Gyógynövényf~k termelése <'s forgt:ln1nbehozt1!ali: 

! 



Uj fürdök Cs nyaralótelepek létesitése, gyógyforrá:.. 
s'ok felkutatása. 

Ásványvizek forgaln1a és felügyelete. Fürdösta-

!isZtika. Szikvizg:;"ó.rtús. Szénsavval mesterségesen telitetl 
ásványvizek engedélyezési Üg):'Ci. 

Munkásbiztositási föosztály. 

Álfakinos igazgatási és betegségi bi::dosifási szak
osztály. 

Törvények. rendeletek és nemzetközi szerződések 
elkészitése a szociális biztositás (betegségi, bal
eseti, aggkori és rokkantsági. anyasag1, nyugdij, 
munkanélküliségi, stb. biztositás) terén. 

.A..z országos munkásbetegsegélyzó és balesetbiz
tositó pénztür, a ke1·ületi munkásbiztosiló pénztá
rak, a vállalati és magé.negyesületi beteg:Segélyzó 
pénztárak. a dohánygyó.ri belegscgélyzö pénztóro.k. 
a bbnyatárspénztórak felett való üllumi intézkedési. 
felügyeleti és ellcnórzCsi jogkör gyakorlása a beteg~ 
segi bizlositós terén, .!:.\ betegségi biztositási szer
vek 1niniszteri jóvóhagyóst igénylő halórozalainak 
tárgyalása. A betegségi biztositús körében jogorvos
lattal 1negtó.n1E1dott határozatoknak niiniszleri hatás
körbe utalt felülbiráluto. A n1unkó.sbizlosiló intéz
mények kezelésében lévő kórházak, gyógyintézetek 

stb. ügyei. 

Iviugynro1·szági Gyógyszerészegycsület. 
(Gyógyszertúrtu!ajdonosok egyesülete). 

. i\\apitilsi év 1872. 

0. alelnöh' dr Tnuffer GiiboL 
id. tilbir: Koritsúnszky Ütló. 

Országos Gyógyszerész~zövetség. 
(Gyóg:yszcrészsegédek Országos Szövetsége). 

Elnöh ' Filep Béla. 
Titfadr: Székely Jcnö János. 

Budapesti gyógyszc1·é:sz!estület. 

Elnök: dr Deér Endre. 
Alelnöl~öl~: Bayer .A.nini és 807.Ó Géza. 
Tithár: Réthelyi József. 
Másodlilkár' Ember Elek. 

Engedményes gyógynövény ... 
nagykeresltedők. 

/.;.. gyó~ynövények forgalmának szobúlyozósa tár
gyában kibossúloll konnúnyrendelet érte\mCben 
nloslonüig a következő gyógynövénykereskedök kap
lak nagykereskedői (e:-:portcur) jogosultsiigot : Ma
gyar Gyógynövény R.-T., Nerudu Nrindor, l<oliinyi 
.!ónos, Detsinyi Frigyes utóda, l\.lein lvl. és l'\.., 
Steiner tv1ór. \Veit;~cnfe\d Cs fio.. John G. Nadler.
J. Ranzcnhofcr. SzcrCmi József. Fürf>l Arthur é 
Ncuíeld l budnpes!i cégek, tovúbbó Dimend Bél 
szcgedL Gy6gyi.tn1keres:..cdclrr.i r.-t. debreceni 
Herzog lgnÚc'-'C Cs fiai tobi cégek. 

Szaklapok . 
Gyór;yszerészí Iietilap. 

r:z l~J::!l-ik évben 
1\ legrép;ihb maJf 
l<iedjtt é'.i. szcrk~ 

Ivli.:;,;indult i862-ben, ezaz 
évf1J\ye.rnóbnn ji.:lcr;ik me!J. 
gyó1'Y"~zc:·1:~·zeti ::zt1i-_\fc 41 



?'i':+ Varscigh Zoltán dr. ~:~,;nk;,1J~rt:'6~g[J;~tf~";: 
·:VarSágh Jenő. Jogfanácsos: 1Vagy György 'dr. '(Jó-· 
zsef-körut 33, !elcfonszilm : Józséf 33-75.) Szerkesz

7 
töségi és kiodóhivateli iroda: Budapest. \iIJ!., A.gg
telcld-ulca 8. l. en1. 6. Telefonszdn1: Józsei 13-23. 
Poslata.ke.rékpénz!é.ri chequeszcimlü szilma: 6865. 
Előfizetési éra egész évre 200 korona. 

Gyógyszerészi Közlöny. 

Nlegindult 1885-ben, azaz ez 1921. évben 37. év
folyamában jelenik meg. - l\iadju és szerkeszti: 

'f(arlouszky Geyza. Térsszerkes;dö: Ember Elek. 
Szerkeszlöségi és kiadóhivatali iroda: Budapest, 
\'III.. Muzeum-körut 10. IIL Elöfize!ési üra egész 
évre 240 korona. 

Gyógyszerészi Ertesitö. 

Megindult 1893-ban, azaz az: 1921. évben 29-il-i: 
·évfolyamában jelenik roeg. J\iadja: Dániel l'vlihtily 
éS Szernere Géza. Felciös szerkesztő: \!ondr'a An
fá.L Szerkesztőségi és kiadóhivatali iróda: Budapesl. 

I.;· IzabC\la-utcu 71. földszint. Te!efonszó.n1 : 4-44. 
löfizetési éra eg-ész évre 200 korona. 

Gyógyszerészek Lapja. 

tvlegindult 1906-ben, e.zaz az 1921-ik évben 16-ik 
fo!ya.múban jelenik meg. 1\iedja : az „Orsziigos 
·ógyszerész Szö\·ctség". Szerkesztik: dl' Bolgár 
re és \!asoliru Béla, felelös szerkesztő; szenlivó.
. Sz.ás:: Tihairiér. Szerkeszlöségi és kiadóhivatali 
.• e : Budapc~t. !'/., f\iuzeum-körut 17. 1. Telefon
'Hiil: J. IOJ-14. J.\z országos gyógyszerészszövet

íagjai tagilletn1Cnyként kt'lpjt'tk. t•gyébkent egyes 
érE1 7 korona. 

A magyarorszag1 gyógyszertárak elosz°
lása a „békeszerződés" értelmében. 

- .Statisztikai korkép a Nlagy. Kir. Ste.
tisz!ikai Hivatal hiteles -ada!ai alapján. 

Egybeélli!olla : 1\orilsánszky Olló. 

Rövid idövel ezelölt nlég évröl-évre jelentést le
heltünk arról. hogy uj palikiiknak felállitásával és 
régieknek esetleges beszüntetésével micsoda vál!o
zós állott be a patikák számóban.1 Ezeknek az 
adatoknak alapján a gyógyszertárak eloszlását ösz
szehasonlitva a közegészségi helyzettel : gyóE,rysze
ré8z-szociális és társadalomegészségügyi szempont
ból igen érdekes tényeket á!lapilhattunk meg. 

E megállapilásákból kivántuk a bizony igen sok
szor személyi. politikai, vagy mós, nem tiszlón 
egészségügyi érdekeket szolgáló intézkedéseket Oog
adományozósok, áthelyezések, stb.) helyes mederbe 
szorítani, a hibákat. botlásokat korrigóllatni és a 
jövöre kiküszöböltetni. 

Azonban jött a háboru. A háboru nyomán a fel
fordulás. lv1indegyik a niaga sok féiszegségével. hc!y
telenségCvel és a maga speciális moniljával. Majd 

,jött ez'- 1920. évi január 15-ike: jött Neuilly ! Jött a 
;.Béke": a trianoni Csonka-Magyarorszóg. S jött sok 
fájdalom, sok -reménység-. törekvés -, becsületes 
munka eredn1Cnyének rombadölte s jötJ az etös 
elhatározás : Nem, Nem. Soha ! Hazánk, régi térké-



pének a trianoni vonal. mely innét és tulról sok 
millió megsebzett magyar sziv-vérélő! pirosra festett, 
el fog lünni ! El for.; tünni. cl kell lünnie, 111crl igaz
siiglala.n és ,_;sznélküli s mert ln1!ült jelent. Hci!álút 
.:1z országn~1k és a környező iilla1noknt1k, akárcsak 
egy sértellcn, Cp, éleierös kar ülőerejét kötne le va

·laki. amibe fi kar, uz egész szen·eze! s n1.:1gn az 
Clct is belcpusz!ul ! ... 

* 
Ha l:I !örlénclmi lv1agyarországnf1k a trianoni bé

keszerződés érlehnében való feldarabolúsu szc:rin\i 
imperiun1okat vesszük, n1egá!lapilha!juk, hogy Csonku
i\lagyarorszógnak 966 pa!ikt1 hagyatott meg, un1elvck 
565 községben vonnak eloszlvn és pcdíg kövclk~7.Ö· 
képen: 

453 községben 
5ö 
15 
18 
3 
3-:l 
2 

1 paiiku vun, 
2 
3 
4 
5 - • " ' 

9 " " 
ö, r. B „ j 
!O, IG, 17 t.'s 120 pe!ikavnn. ·, 

1\z 5fj5 községböl ez 1drl szerint rncg 3'..! \ nn 1ne~
t~t:ó.!lva s ezekben 46 a pa!iknk szan1a, n1é~r peclig 

patika van, 

1-1 

2fi községben 
4 2 
l-l 4, 8 

;\ rneghag)'oll ivlugynrorszó.g lakossügúiH:dt sziuna' l.·. 
7.547.201 (1910. évi népsziim!. oduL s-zcrint). Egy- r 
egy pa!iké.ru lehti! állagban 7813 lélek jut (!920-bun 
tiz orsziigos idlag 9025, 1910-ben 9829 és 1900-ban 
10863 lélek volt). 

L „Cseh lcrülct". 

A cseh irnperiun1 alá került magyarorsziigi rész-

szel -324 patika -si:akt1dt el. arnc!vck 253 községben 
oszlanak el a kövclkezöképen : · 

213 községben a palikák szánH.l 1 
27 2 
7 3 
4 4 
l 7 
1 l<l 

E helyiségek ü kövt.::tkczök: 
(Ha valamely közsé~ber. Vdgy v{irc.,sban cgyn61 több 
gyógyszertár van, azt a mc!lct!e lévö szt"un n1ulaljn.) 
Abaujszina, Abaltj-Tornu BcszJerczcbúnva rlv. Zó-

megye h-'f11n 111. 3 · 
.i.\jnácskö, Gömör n1. Bilke, Bereg oi. 
Aknaszlatina, ivlüron1u- Bös, Pozsonv 111. 

ros m. Csacn, Tre!l~sén 111. 
.t\!Sóerdöfalva, Szcpe:; ni. Csep, Ung 01, 

(Alsólfllrafüred) Cscszlc, Pozsony 111. 

Abókubin, 1.\.rva n1. Cselnek, Gön1ör ni. 
Alsón1ihályi, Zen1plén 1n. Cifcr. Pozsony 01. 

;\!sónyárasd. Pozsony rn. Csiz, Gö:11ör n1. 
A.lsószinevér, ~1li1ramu- Csuz, Komúron1 nl. 

ros m. Di,·é!uudnú. Gön1ö1 111. 

A.ranyosn1arolh. Bars ni. Dobsina. rtv. Gömör rn. 
.l\lsóverecke, Bereg nl. llnlhEI, ~"1úr~irnnros r:1. 
Bán, Trencsén n1. 1 Don1bó. „ 

BakubönyEI, Hont 111. Devóny, Pozsony n1. 
Bazin, rlv, Pozsony 111. Dunaszerdahely, Poz~on.y 
Bártfa. rlv, Sáros ni. 1 rnegye 2 
Bát, !-Iont m. l~pcrjcs, Sáros nl. 01 
Bátorkeszi,"Eszlergo1n 1n. Ersekujvér, r!v, Nyitra 
Bátyu, Bereg m. mcfivc :~ 
Bellus, Trencsén ni. Fekel~~1rdó, Ugocsö rn. 
Beregrákos, Bereg n~. Feled. Göinör 111. 

Beregszász, rlv. Bereg Fc!ka, Szepes m. 
n1cgyc 4 fe!söbalog, Gö1nör m. 

Breznóbányo, rlv, Zö· Fclsövizköz, Sáros m. 
!yom n1, Fiilck, Nógrüd n1. 

'fi. l 



->};{k' '/' ' 

·-oá-cs; Nóg~~'d m. 
Gaianta, Pozsony m. 
Galgóc, Nyitra m. 2 
Gt'ilszécs, Zemplén m. 
Garamhaló.szi, 
(Szliácsfürdö) Zólyom m. 
Garamszenlbenedek, 

Bars megye 
Garamszentkereszt, Bars 

megye 
Girált, Sáros n1. 
Gölnicbánya, rlv, Sze-

pes m. ~ 

Guta, l(omé.rom m. 
Gyelva, Zólyom m. 
Hajasd, Ung m. 
t-Iark8cs, Gömör n1. 
Hársfalva, Bereg m. 
J-Iavasmező, Máramaros 

megye 
l·lernádfalva, Szepes m. 
Hernádzsadány, r\bauj-

Torna m. 
l·{egybánya, Hont m. 
HCthárs, Süros m. 
l·Iolics, Nyi!ra m. 
Homonna, Zemplén m. 2 
Huszt, l\1áramaros m, 2 
Igló. rtv, Szepes m. 3 
lllava, Trencsén 1n. 
I llosva, Bereg m. 
Jpolynyék, !-Iont 01. 

lpolyróna, Nógrád rn. 
]polyság, Hont m. 
Jablánc, Nyitra 1n. 
Jablonka, Árva rn. 

JáSZó, Ab8új-Tcíi'iiá. ín. 
Jóka, Prizson'y in. 
Jókut, Nyitrá. m. 
.lolsva, rtv. Gömör n1. 
l(akaslomnic, 
(Tálralomnic) Szepes n1. 
Kasr:a, ljv, Abauj-Torna 

megye 7 
Kékkö, Nográd m. 
l(éménd, Esztergom m. 
Késmárk. rtv. Szepes m. 2 
Kisgaram, Zólyom m. 
l(irályháza, Ugocsa m. 
Királyhelmec, Zemplén 

megye 
l(isszeben, rlv, Sáros m.' 
l(isucaujhely, Trencsén 

megye 
Komárom, ljv,1 Komd-

rom m. 3 
Komját, Nyitra n1. 
Korompa, Szepes m. 2 
f(orpona, r!v, Hont m. 
l(örmöcbónya, rh', Bars 

megye 
Körösmcző, Máran1aros 

megye 
Kövesliget, l\1dran1arós 

megye 
l\urtakeszi, l\on1árori1 m. 
Laborcszög, Ung m. 
Leibic, rlv, Szepes m. 
Lemes, Sáros in. 
Léva, rtv, Bars m. 2 
Liptószentmildás, LiPló 

megye 2 
1 Ezenkivül egy gyógyszertár magyar terüf€1en : 

J(on1árőm_:.Ujvárosban van. 

Lip!óujváros, Lipl() ni. 
LopéÍ-; (Zályombrezó) Zó-

lyom m . 
Losonc, rtv, Nográd m. 3 
Löcse, rtv, Szepes ni. 2 
M_agyarbód. Abauj-Torna 

megye 
fvlagyardiószeg, Pozsony 

megye 
fvfagyarfalu, Pozsony m. 
M_agyarkomjál, Ugocsa m. 
rvlagyarszögény, Eszter-

gom m. 
Málca, Zemplén m. 
Malacka, Pozsony m. 
Malompatak, Szep:: m. 

(Ótátrafüred) 
r~~ecenzéf. Abauj-Torna 

megye 
l\'leiény, Szepes m. 
iviezólaborc, Zemplén m. 
Mezókászony, Bereg m. 
~1elcáir, Trencsén m. 
Miava, Nyitra m. 
i\r1ocson01t, Nyitra m. 
Mo'dbr, 'rlv, Pozsony m. 
lvlorVaszentjanos, Po-

zsony m. 
Mosóc, 'furóc n1. 
rvtunkdGS, rtv. Bereg n1. 4 
Nagyberezne., Ung m. 
Na.gybic'cse, T renc'sén nl. 
Nag':Ybocskó, MUramaros 

megye 
Nagyida, A.bauj-Torna m. 
Nagykálna, Bars m. 
Nagykapos, Ung m. 
Nagykoszlolf1ny. Nyitra 

megye 

!01 

Nagylucska, Bereg m, 
Nagy1nof,')'ar, Pozsony m. 
Nagyn1ihóly, Zen1p!Cn 

megye 2 
Nagyn1eg:yer. I\on1áron1 

megye 
Nagyrépén}'. Nyitra n1. 
Nagyróce, rtv, Gömör m. 
Nagysalló, Bars m. 
Nagysáros, Sáros· m. 
N agysurány, Nyílra ni. 
Nagyszalatna, Zólyom m. 
Nagyszombat, rlv, Po~ 

zsony m. 3 
Nagyszőllős, Ugocs m. 2 
Nagylapolcsény, Nyilra 

megye 2 
Nitmesz!ó. Árva m. 
Nemesácsa, Komórom 

megye· 
Németlipcse, Liptó n1. 
Németpróna, Nyitra n1. 
Nyitra. rlv, 3 
Nyi!rab8nyu „ 
Nyitrazsámbokrét „ 
Nyuslya, Gömör m. 
Ügyalla, Komáron1 m. 
Ólubló, Szepes m. 
Oroszke, Bars m. 
Orosz\•Cg, Bereg m. 
Os:dány, Bars m. 
liszada, (Koritnyico) 

Liptó m. · 
Ótura, Nyitra m. 
Ökörmczö, l\ri8ramtnos 

megye 
Palóc, Ung m. 
Pórkitny, Esztergom m. 
Pelsöc, Gömör m. 



\ 

PCred, Pozsony n1. 
Perbete, Komárom 111. 

Percesen)', Ung 1n. 
Podolin, Sr;cpes n1. 
Popród, rtv, 
Poroszka, Trenc~;é·;1 111. 
PozsonY, tjv, Poz~;ony 

me""ve 14 
Pozso

0

~yligetf al u; Pozsony 
megye 

Pozsonypüspöki, Pozsony 
n1egye 

PöstvCn, Nvlln:l rn. 2 
Pr.ivfgye, -
Puhó, Trencs1.'.n nL 
Rahó, !vlárainaros n1. 
Ranldürccl .. !:i..bauj-Tornu 

megye 
Ratkó, Gömör m. 
Rajec, Trencsén nl. 
RCcse, Pozsony n1. 
Ri1nakokovn. Gö1Tiőr ni. 
Rimasz~cs, 
Rimaszo1Tibot, rtv, Cö~ 

n1ör rn. 2 
Rózsahegy, rtv. Liptó 

megye 2 
Rozsnvó, r!v. Gön1ör 111. 2 
RuttkB-, Turóc rn. 
SárosfB. Pozsony n1. 
SBsvór, Nyitra n1. 
Selmecbl:l.nyu. tjv. Hon! 

n1errye '> 
Somo~ja, Pozsony 111. 

Stomfa, „ 
Stubnyofürdö, Turóc rn. 
Szakolca, rlv, Nyi!r1.1 n1. 
Szenice „ 
Szene, Pozsony rn. 

Szentgyörgy, rlv, Pozsony 
megye 

Szepsi, Abauj-Torna 1n. 
SzcpcsbCla, rlv. Szepes 

1negye 
Szepesszombtlt. Szepes 

1negye 
Szepesófalu. Szepes rn. 
Szepesolaszi, rlv, Szepes 

megye 
Szepesvilralia. rtv, Sze-

pes m. 2 
Szklenófürdö, Pozsony nl. 
Szercd, Pozsony m. 2 
Szerednye, Ung m. 
Szinna, Zemplén m. 
Szobránc, Ung 111. 2 
Szolyva, Bereg rn. 
Szomolnok, Szepes 1n. 
Szomoltlny, Pozsony ni. 
Szlropkó, Zemplén in. 
Szucsúny, Turóc m. 
Tallós. Pozsony m. 
Toracköz. iviáramaros 1n. 
Tardoskedd, Nyitra m. 
TCcsö, tvldra1naros m. 
Tiszaujlak, Ugocsa rn. 
Ticzolc. Gömör m. 
Torna, Abauj-Torna m. 
T ~)rneljt1, Gön1ör m. 
To!·nóc. Nyitra m. 
T ólpelsőc. Zólyon1 m. 
Tólsóvár. Stiros m. 
Tőketerebes, Zemplén 

1negye 2 
Trencsén, riv. Trencsén 

n1cgye 
Trcncsénlcplic. Trencst>n 

megye 

Trsztena, .~rva m. 
Turdossin, " 
Turzófalva, Trencsl:n 111. 
Turócszentmrirton, Turóc 

1negyc 
Udvord, Kon1úro1n !TI. 
lljbúnya, rtv. Bars rn. 
Ungvitr, rlv, Ung 111. 4 
Vügbcszlercc. Trencs(•n 

megye 
\lfigfarkusd, Nyitra m. 
Vúgsellye, 
\'rJgujhely, 2 
Vf1rna, Trencsén 111. 

Varannó, ZernplCn 111. 
Vúri, Bereg in. 
Vcrcbélv, Burs 111. 

Verbó. -Nyitra m. 
Vihnye. Bar:.; m. 
Visk, !Vlóran;aros !TI. 

\/ittenc, Nyitra m. 
Zsurnóce. Bars JTI. 
Zseliz, „ 
Znióvitra!ja, Turóc 111. 

Zohor. Pozsony m. 
Zólyom rh', 7.ólyom n1. 2 
Zólyomlipcsc, Zólyom m_. 
Zsolna. rtv,Trencs{~n m. :~ 

II. „.Jugoszláv terület". 

Jugos::ltiv in1periurn a!ú l4G kőzséjJben 200 pfl-
likfl jutott, n1{~g: pedig: 

t2~l közst.\;ben n puiikúk sz1ínu1 
1:3 L 
5 
2 
1---1 

Ezd~ a ki.h·etkczök: 

/\dn, Búc~;-BodroG n1. 
Alibu11/1r. Torontó.! in. 
.'\bódunÜHlfU. /'.~dn 111. 

:-\lsúlcncl-,„d. „ 

J\n!u!fé-dvn, Toroníúl n1. 
J\peli:1.Búcs-Bodrog m. 2 
A.rucs. 'J"oron!ól n1. 
/;ri\od, „ 

Uócs. Búcs-Bodro1-: ni. 
Búcsf ekelcl11!gy. 
Bür:~;fö!dvür, 
13üeskereszlur. 

cl 
ti 

11 

f1i1cson.lt:s. ílücs-Bodr. 1n. 
Búc~lóvi1ros. 
Búcs~;zen!ivón . 
l3tijrnok. „ 
Barnnyubún, Bornnytl ni. 
!Jns<lhicl, Torontót ni. 
t·:c]oiinc. Zulu tn.,. 
H(;guszenl~;;<.ir1j)'. l orun-

tid Ill. 

beudni, Tornnlúl in. 
Bt:rc::>zlóc, .. 
Bezd{in. Búcs-B. n1. 2 



rog m. 
CSáktornya; Zala m. 
Csantavér, Bács-B. m. 
Cserépalja, Torontál m. 
Csernye, „ 
Cservenka; Bács-S. 1n. 
Csóka, Torontál m. 
Csonoplya, „ 
Csurog, „ 
Dárda, Baranya m. 
Deliblót, 'I'emes m. 

, Dolova, Torontói m. 
Ecslta, 
Ernöháza, „ 
Fehérten1plom rlv, Bács-

Bodrog m. 2 
Felsóelemér, Torontúl m. 
Felsöiltebe, „ 
Felsökabol, Bács-B. m. 
Felsölendva, Vas m. 
Ferenchalom, Toronlitl n1. 
Galagonyós, 
Gyála, 
Gyertyámos, „ 

l-lódság, Bács-Bodrog m. 
Homokos, Te1nes n1. 
l·lomokbülvónyos, Te-

mes m. 
11on1okszil, Te1nes n1. 
Horgas, Csongréd 1n. 
Jám, 1<.rassó-Szörény JTI. 

lslvónfölde, Torontál m. 
lslvánvülgy, „ 
Kúty, Bócs-Bodrog m. 
Knrasjeszenö, Te1nes n1. 
Ker•:·ny, Biics-B. n1. 

Kevedobra, Torontói m. 
Kevevára, Temes m. 2 
K.ishegyes, Bács-Bodr.rrí. 
K.ossuthfalva. 
Kucora. 
Kula, „ 2 
Kumún, Torontál m. 
Légrád, Zala m. 
Magyarcsernye, Toron-

tál m. 
Magyarkanizsa rtv. Bács-

Bodrog m. 2 
Nlagyarpádé, Torontál m. 
f'vlartonos, Bács-Bodr. m. 
Militics, „ 
Melence, 1 Torontál m. 2 
Mohai, Bács-Bodr. m. 2 
Mokrin, Torontál 1n. 
Muraszombat. Vas m. 
Nákófalva, Torontál 111. 
Nagybecskerek rlv, To-

rontói m. 7 
Nagykitrolyfalva, Te

n1es m. 
Negykikinda rlv, Toron-

tói m. 4 
Nagylajosfa.lva,Toronl. m. 
Ne.gylószeg, Torontói m. 
Nemesmi!ilics, Büci;-8. nl. 
C)beb, Torontál 111. 
()becse. Bócs-Godr. m. 4 
elfutok. 
Ökér, ., 
Om!óc.l. Torontál m. 
Qpó.va, „ 
(Jpalónka. Bi1cs-B. m. 
Oroszlt:ínHJS, Toronlftl n1. 

1 Ebbö! egy l~u::.ztindnfürdön. 

Osavé, Bács-Bodror: tn. 
Oszivóc. 
Óverbász, 
Örszá.llés, 
Pacsér, 
Palánka, 
Pancsova ljv, i;orontill 

m. 4 
Ptuipá.s, Bács-Bodrog 111. 

Póln1onostor, Btuanyt' m. 
Perlak, Za!tt m. 
Perlt1SZ, Torontid 01. 
Petre, „ 
Petröcz, Só.cs-Bodrog n1. 
Péterréve, 
Pincéd, 
Regóce, 
Rezsóhii.za. T ~·ronlál 111. 
RCvaujfulu, „ 
Sajkásgyörgye, Búcs-B.n1. 
Stridovór, Zala m. 
Szabadka ijv Y. Búcs-

Bodrog m, l l 
Szenlfülöp, Bücs-B. m. 
Szeghegy, .. 
Szenthuberl, Toronfól 1TI. 

Szépliget, Búcs-Boclr. 1n. 
S:.::enl!amús, 2 
Szil berek, 
Szond, 

Sztopád, Bács-Bodr. 1n. 
Tamó.slako, Torontál n1. 
Temerin, Búcs-Bodr. n1. 
Temeskulos, „ 

Tiszaislvónfolva, Bécs-
Bodrog ni. 

Tisza hegyes, Torontál m. 
Tiszaszenlmiklós, ,. 
Titel, Bács-Bodrog 111. 2 
Topolya, „ 2 
Torzsa, „ 
Toronlá.Íalmás. T oronL n1. 
Toronlii.lszCcsány, „ 
Torontélszigel, 
Torontóltorda. „ 
Torontálvúsórhely, „ 
Törökbecse, i 
Törökkanizsa, 
Ujpécs, 
Ujozora, „ 
Ujszivúc. Böcs-Bodr. m. 
Ujverbitsz. 2 
Ujvidék, G 
Versec tjv, Ten,~cs ni. 4 
Vörösn1url, Barunyu n1. 
Zentu rtv. l3úcs-B. 111. 4 
Zichvfnlvn, Toron!úl m. 
Zon1bur, 13úc~:-I3. rn. fi 
Zsélblyn, .. 
Zso;nbo[yc::. Tnron!ú! ;n. 2 

1 Ebbül e::y l'\dicsfürdön. 

HL „Nén1ct-oszlrák terület". 

Német-.Aus::lricinoh :14 közst~i~gel •l ! pu!ika Hélte
lelt. !'.:s pedig : 

:J'.2 köz~égbcn ti pntikúk SZÚllltl l 
1-l '~ 2 (:e; 7 



. J\ he!ységek, _a1nik azonban ma is innrívú 1_ ••• 
1gazgatas alatt al!anak, n következők: "'· r ,oz 

Alhó. Vas n1. 
BoldognssZony. tvlo~ 

son m. 
CinJalva, Sopron nL 
Felsőőr, Vas n1. 
Felsőpulya, Sopron m. 
Fe!sölövö, Vas m 
Fertófchéregyhó.z~. Sop-

ron m. 
Gyanafolva, Vas m. 
l<irályhida, Moson n1 

Kismt:;don rtv, Sop;on 
m. 2 

l(öpcsény, ivloson n1. 
Lnjtaujfelu, Sopron nl. 
Lakon1pak, „ 

L1~ka, Vas rn. 
Locsn1ilnd, Sopron m. 
idonyorókert•k, \'1.is nL 

Nugyccnk. Sopron 111. 
N1:1g:y1nt1rlon, Sopron 111 • 

~~gysz~nl_mihú\y, Vas n1• 

~l;:n1~tuJvar, Vas m. 
Nezs1der, tvloson !ll. 
Pinkafő, \t.-t1s 111 . 
Pecseny·éd, Sopron 1n. 
~ohonc, \!as 111 • 
h.uszt rtv, Sopron n1• 

Savonyuku! 
Sopron ljv.' :: i 
Sopronkeresztur, Sop-

ron 111. 
Sznrvkó, Sopron nL 
?.zcntelck. v·as n1. 
r arcsa. " 
Valla. Moson ni. 
Yérosszo!únnk. \/ns n1. 
Lurúny. l\1oso~1 !!l. 

cű3 

A ro1nán imperiu1nnak itólt patikával rendelkező 
helységek n kö\'etkezök: 

,L\brudbúnye., rtv, Alsó-
Fehér n1. 2 

Aknasugotog, lvlúrainu· 
. ros m. 
.~kos, Szilágy rn. 
Akosfe\va, fvle.ros-Tordr. 

megye 
Algyóalfalu, Hunyad m. 
Alsójára. Torda-Aranyos 

meg~·e 
Alsóé.rp8s, Fogare.s m. 
.:\lsócsernitton, l-litron1· 

szék m. 
.A.lvinc, Alsó-Fejér rn. 
Apahida, lZolozs n1. 
.L\ranyosbánya. T ordo-

Aranyos ni. 
J\ranyosgyércs, Tordu~ 

. i\ranyos 01. 
/\runyosmedgyes. Szat· 

rnitr m. 
. l\vasfelsöfu!u. Szatn1úr 

mcove 
Avas~Jvóros, Szutinúr n1. 
.A.rad, tjv, .A.rad 111. 13 
Bulázsf alva, .A.lsó-Fe}Cr 

n1cgye 
Búnffyhunyad. \(o\ozs 

ine<>ve ') 
llúlin~-. K~essö-Szörény 

1negye 

Bárna. l\.is-1\.üküllö 1n. 
Burál, Hóromszék m. 
Bátos, Kolozs m. 
Brúd, Hunyad m . 
Brassó, rlv. Brnssó m. 10 
Bél. Bihar m. 
Belényes. Bihar m. 2 
Berzászka, Krassó-Szö-

rény m. 
Bcrellyószéplak, Bihar 

1negye 
Bcrelhalom. Nagy-l\ü

küllö Ill. 
Bellen, Szolnok-Doboka 

n1cgyc 
Beszterce, Beszterce n1. 4 
Bereck, l·láromszék m. 
Bihar, Bihar m. 
Bihti.rdiószeg. Bihar m . 
Biharpüspöki. 
Bihartorda. „ 
Bikszitd. Szaimár m . 
Billéd, Torontúl 111. 
Boksitnbúnya, l\.rassó-

Szörénv 111. 
Bogúros. ·r orontúl 111. 

Boica, Hunyed 1n. 
Bonyho. l\is-l<.üktillö 01. 

Bonchida, Kolozs 111.;t 

Borosjenő . .:\n\d rn. 
Borossebe~. „ 
Borovics, Kressó·SzörónY 

011'!~'\"C 
Búnluk, Toronlúl m. 
Bullt!Vúsúr. l\i>;kükü\16 

n1cgY e 
BnrcnfuzsffYÓ. Brussó 01. 

Bon;;Ó-k, Csik n1. 
Horgóprund.Be~\zterce m. 



Bolfalu, Brassó m. 
Buiiásfürdö, Temes n1. 
Borsa, fVlürn nlnros m. 
Csö.k, Temes rn. 2 
'Csákigorbó, Szolnok-Do-

boka m. 
Család, Torontói 1n. 
Cséffa. Bihar ni. 
Csene, Torontál in. 
Csérnló, .J\rad m. 
Csernótfalu, Brassó 01. 
Csikkarcfalva. Csik m. 
Csikszenlmiirton. Csik m. 
Csikszereda, rtv, Csik n1. 2 
Csucsa, K.olozs m. 
Déda, f\11aros-Tordn 1n. 
Deniényháza, „ 
Dés. rlv, Szolnok-Dobolut 

megye 2 
Delta. Temes m 
Dé_va, rtv, l-Iunyad nL 2 
Dicsőszentmti.r!on, rlv, 

l\.is-l\.üküllö m. 2 
Ditró, Csik m. 
Dobra, H.unyad m. 
Dognücska, Krnssó-Szö-

rény m. 
DrogamCrfolvu, 1'vlórB.1nfl-

ros m. 
E~:crcs. J{olozs nL 
(:fesd, Bihar m. 
Erendréd, Szntn1úr n1. 
Erdőd, 
Erdöszáda, „ 
Erd.Sszen!györgy, r-An;os-

·· orda m. 
I~nnihútyralva, 8ihtir in. 2 
Er;;s~betvúros, rlv, l\i~;

Küküllö 111. 2 

Etéd, Udvarhelv m. 
Fesöimánd, (SiiTiánd} 

J-\rad m. 
Fucsúd. Krassó-Szörény 

ni egye 
Fckelehalon1, Brassó m. 
Felek, Szeben m. 
Feliól, Arad m. 
Fe!söbünye, r!v, Szatmúr 

n1egye 
Fe!sóvisó. Márt1.n1aros m. 
Felvinc, Torda-Aranyos 
, megye 

Í'ognras, rtv, Fogaras 
megye 3 

Földv8r, Brassó m. 
Fugyivásiirhe!y, Bihar m. 
Garabos, Torontói m. 
Gri!alja, Temes m. 
Gernyeszeg, !vlnros-Torda 

megye 
Görgényszentin1rc, iVlu-

ros-Torde m. 
Gyaló.r. Hunyad m. 
Gyalu. l(olozs m. 
Gyanta, Bihar ni. 
Gyergyóalfalu, Csik ni. 
Gyergyóbékás, „ 
Gyergyószentmiklós. rl\", 

Csik n1. 2 
Gyergyólö]gyes, Csik rn, 
Gyime:;bükk. Csik m. 
Gyorok, .4.rad m. 
Gyulufehérvúr, rtv. Al:-;('1-

Fehér m. 3 
I-ludad, Sznt1nür m. 
Htíjó. (Püspökfürdö) 

Bihar n1. 
I-lalini, Ugocsu 111. 

Hátszeg, -rtv, I-funvad 
megye 2 · 

I-Ierkulesfürdö. Krassó
Szörény m. 

l-Iidfllmás, l\olozs in. 
Homoródszenlmár!on, 

Udvarhely m. 
I-lonctó, Arad 1n. 
Hosszuaszó, Kis-1\.ükü!lő 

megye 
Hosszufalu, Brassó m, 
l-losszumezö, Móran1u-

ros m. 
Höltvény, Brassó in. 
Kákófalve, Krossó-Szö~ 

rény n1. 
Kapnikbánya, Szatmár m. 
l\.ápolnokmonostor, Szol

nok-Doboka m. 
Karánsebes, r!v, 1\ro.ssó

Szörény ni. 2 
l\.egleviché.za. Toronlú! 

ffiCf:,'"\'e 
Kékes:"' Szolnok-Doboka 

me.,.ye 
l\eres~lényftilva, Brnssó 

megye 
Kereszlényszigel. Szeben 

megye 
I\.irúlydaröc, Szr1lnui.r rn. 
Kisjenő, Arad n1. 
Kisbccskerek, Tcn1es ni. 
l\iszeló, „ 

l\.olozs, l\olozs ni. 
I\olozsborsn, Kolozs n1. 
l\.olozsvár, tjv, 1 l 
I\ovászna, Hároms~

0

ék n1. 
Kőhalom, Nagy-Küküllő 
·megye .?. 

:!05 

l\.ézdivÓsárhely, rtv. I-hí-
rornszék m. 2 

Kőrösbónya, Hunyad m. 
Körösbökény, Arad 01. 

K.öröstarján, Bihar m. 
Kraszna, Szutmár m. 
Kraszna béltck. „ 
l\rassovár. Krassó-Szö-

rény m. 
Kristyór, l-lunyad ni. 
Kudzsir, „ 

Kürtös, Arad m. 
Lippa, T en1cs m. 2 
Liebling, „ 

Lonjatelep, Hunvad m. 
Lovrin. Toron!ái' m. 
Lugos. rtv, Krassó-Szö-

rCn:y m. 3 
Lupl:ny, Hunyad m. 
iv1agyarcsékc. Bihar 111. 
rvta~yargycrőmonoslor. 

Kolozs m. 
i\'lagyorigcn, ;\\só-Fehér 

megye 
i\·lagyarlfipos, Szolnok

Dobokfl 111. 

íVlagyarpécska. ArRd 111. 

i\1agyarrégcn. l'v1oros
Torda m. 

tvlokfalve, iVlaros-Tordn 
megye 2 

l'vlurgilla, Bihar 1n. 
!Vfáriefö!d, Torontál 1n. 
!v1óriaradna, Arad m. 
fvtorosbcrkes: l\r.-Ször. m. 
~11arosborsa .. i:.\rad m. 
fV1t1rosludas, Torda-Ara-

nyos n1. 2 
tvlarosillye, Hunyad m. 



Maroshéviz, Maros· Torda 
megye 2 

i\1áran1arosszigcl. r!v, 
iVláramaros m. 5 

l\1cuosujvár, Alsó-F cjér 
megye 2 

l\1lerosvúsárhely, Uv. 
tvlaros·Torda in. ti 

Marosvécse, t\'Íaros· T orde 
me(fve 

Iv1ásl;k, Temes m 
iVlehádio, Krassó-Szö

rény m. 
Medgyes. rlv. Negy-1\.ü-

küllö m. 3 
!'vlercifelva. Temes m. 
Mócs, I\.olozs m. 
ivlódos, Toronlül 111. 

lVlczöbónd. !viaros:l'ordci 
1negye 

Mezöörményes. l\o!ozs 
megye 

~1ezölelegd, Bihor n1. 
~1óricföld, Temes 1n. 
tv1ezörücs. ivlaros-Torc\1·1 

1negye 
ivlisztólfa!u, Sztihnúr ni. 
Núndorhegy, Krassó

Szörény 111. 

Nagybünye, rtv. Sztt
már 1n. 3 

Nagybil.ród. Bihur in. 
Ntigyborosnyó, Héru1n-

;;zék n1. 
Nagyajlá, HúrorllszCk ni. 
Nagydisznód, Szeben m. 
Nagyenyed, rlv, Alsó-

Fejér 111. 2 
Nagyjécsa, Toronlúl 111. 

Nagyilonda, Szolnok-Do
boka m. 

Nugykároly, rtv, Szat-
1nár m. 4 

Nagykomlós, Torontálm. 
Nagylak. Csenüd m. 2 
Nagypnléd, Szalmt'tr 111. 

Nagyósz. Torontál m. 
Nsgysfljó, Beszterce-Na-

szád 1n. 
Nagysúnnós, l\.olozs n1. 
Negyse!yk, Nagy-l(ükülló 

n1egye 
Nugysink, Nagy-Küküllő 
· n1egyc 
Nagyson1kul, Szaltnár m. 
Nagyszenhniklós, Toron-

1.:il m 2 
Nagyszalonta, Bihar m. 3 
Nagyszeben, rlv, Szeben 

tnegye 7 
Nngytulmúcs. Szeben rn. 
Nugyht1!n1égy, .t\rad m, 
Nanvzerind 
Na[iYtopoly.' Tein~s m. 
Nngyzsúm. „ 
Nugyi!va, Beszterce-Nu-

szöd 1n. 
Nt1szócl. Bcsz!crce-Nu

szód rn. 
Nvflrcidszerecln. !Vlaros-

.Torda n1. 
Nagy\·úrad tjv, Bihnr m. 1;::; 
Nc111esszcntpéter, Tem. n1. 
Obesenyö, Torontid nl. 
Oklánd. Udvt1rhe!y m. 
Ohláhszentgyörgy, Bcsz
, lcrce-Nuszód m. 

Üpécsko, Arad m. 

Óradna, B~b.~terce-Na-
szód Ill. 

Orsova, l\rassó-Szörény 
. megye 

()szentanna, Arad rn. 
Oscsanúcl, Torontál n1. 
()thalon1 .. <\rad 111. 

Oravicabónya, Krttssó-
Szörény m. 2 

Palotailva, ~11aros:forda 
1negye 

Pancélcs~h. Szolnok-Do-
boka m. 

Pankola, Arad m. 
Parajd, Udvarhely m. 
Pürdány, Torontói 111. 

Pcrjámos. 
"' !'Cs-a\· 
Pcl;~z~Óny, H~~yad 111. 2 
Piski!elep, „ 
Prúzsmár, Brossó m. 
Puj, Hunyad n1. 
Rodnól. l\is-Kükül!ö 111. 

!\év. Bihor 1TI. 

Resicubánya, l\ru::;só· 
Szörénv rn. '.2 

EcHeg, SZ,,olnok-Dobokt! 
111cgye 

Ruszknbánya, l\rassó-
Ször6nv ni. 

SejCny, Csanád !TI. 

Súrkány, F oguras n1. 
Súrközuj!ak. Szotn1úr 111. 

Súrosfulvu. Toronlé! 111. 

Scgcsvilr. rl\', Nagy-1\ű-
küllő n1. 3 

Scpsziszcntgyörgy, rlv, 
l--láromszék n1. 2 

Soborsin, .J.\rud m. 
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Stajerlakanina, Krassó„ 
Szörény n1cgyc 2 

Sülemled, Szilágy ni. 
Szák u 1, l\:rassó-Szö rén v rn. 
Szakólháza. Temes n1. 
Szalacs. Biht1r m. 
Szalörd, „ 
Szomoskrassó, Sza!múr 

inegye 
Sz'3tmárnCmeti, tjv, Szot

n16r m. 9 
Szaniszló, Szahnár n1. 
Szászkabánya, Krassó

Szörény m. 
Szúszlekence. Beszterec· 

NHszód m. 
Szészkérd, Nagy-l\.üküllö 

lllC"VC 

Szum~·sujvúr, rlv, Szol
nok-Doboka m. 

Szilszrégen. rtv. ~11aros· 
Torda m. 3 

Szii.szscbes, rtv, Szcb~n 
megye 3 

Szúszvúros, ri'." Hunyud 
n1egye 2 

S:;,ékudvar. :\.rad 111. 
Székt!\yhid, Bilu.ir 111. 2 
Széhclykcrcsztur, Udvar-

hely Jll, 2 
Székelyudvarhely, rtv, 

Udvarhely 111 2 
Szclislyc, Szeben 1n. 
Szentllgoln, Nagy-1\ü-

küllö n1. 
Szcphcly, Ten1es 111. 

Szentandnis, „ 

Szópviz, Csik m. 
Szililgycseh, Szilégy n1. 



SZiiágynagyf ál ú, -Szil1igy m. 
Szilágysornló, Uv ., 2 
Szinérvárafja, Szatmár m. 
Szóvá la, l\1aros-Torda rn. 
Szerdahely, Szeben m. 
Szemlak. Arad m. 
Tasnúd, Szi!a;;y m, 2 
Talrang, Brassó m. 
Teke, 1\olozs m. 
Telcs, Beszlerce-Nasz. 1n. 
Ternesgyarmal Temes m. 
Temeshidegkut, 
T emcskenéz, 
Temesmóra, 
Temesrékás, 
Temesság, · 
Tesöld, 
Temesvár, 18 
Tenke, Bihiir m. 
Teregova, 1\rassó-Szö-

rény m. 
Topánfalva, T orda-.qra

nyos m. 
Torda, rlv, Torda-Ara

nyos m. 3 
T ordaszentlósz!ó, Torda

A.ranyos n1. 
Torockó, T ordti-J.\ranyos 

megye 
Törcsvór. Fogan:is rn. 

Tövis, :Aisó-Féjér- m: 
lljarad, Temes m. 2 
Ujegyház, Szeben ín. 
Uimoldova, I\rassó-Szö-

rény m. 
Ujszenfanna, 1~rad m., 
Uzon, Háromszélc:m. 
\
1ajdahunyad -rtv, Hu-

nyad m. 
Valkány, Torontál -m. 
Varasd, Temes m. 
V rirbol(sán, 1\rassó~Szö-

rény m. 
\'arjas, Temes rn. 
Vaskó, Bihar m. 
Vármező, Sziliigy m · 
\

1égvár, Ten1es m. 
Verespalak,Alsó~Fejér m~ 
Vilégos, Arad -m. 
Vinga, Ten1es m. 
\
1
izakna,rtv,Alsó-F ejCr m. 

Zádorlak, Ten1es n1. 
Zágon, Iiáromszék ·m, 
Zalatna. Alsó-Fejér -01. 
Zilah, rfv, Szilágy m. 2 
Zernesf, Fogaras m. 
Zsibó. Szilégl; ... m. 
Zsidve, Kis-Küküllő m. 
Zsilvajdevulkén, Hunyad 

megye 

Fiume különiilló város 8 putikával bir. HO"Vafar
tozása még nem eldön!ötl. 

. t\z a/ribb következő triblázntbóJI az egyes Íörvény-

1 

;\ Csonka-Maiiyarorszlig-nak meahngyoU, de ni'ég iderren -me·ir· 
szlil!ús alul! levö·l1üzsé11ek pa!ikiii! ti ,mn[ivar kiiziriazrrn!á:1>0/aff' 
rovutb.:in !dciliuk fclsorolv,1, rnig & Néme!-Auszlritínak 'iféllelfc! .. nCrncl·oszfrliknak" , jelzi -u--tnb/eiznl 

és fogúk n1ind~r1féle 
li.:ivitelben es 
nagyságban . 

UjÁGH ÁRPÁD 
d t 1 Atlós-uf 2-1. Bu apcs. • · _ 

Telefon : József 85-20. 



VASELINA AMERICANA ET FLAVA 
valamint mindcnnen1ü 

.ii.THERIKUS OLAJOK 
!ninden mennyisógbcn kuphi.t!ók 

-.;-; -~ ] 
11-i n u-1 a r'· tC1 L1L... . ~, .... ~1 

'lí'l -l 11]Jf11 
gyógysze1·észi és vegyészeti készií;nények 

nasykerotskedésében 

BÉCS, IV„ Schaumburgerstrasse 16. 
TELEFON 
;)~-1-35 

Túvira!i cin1 : 
Purlhun1 \\iicn 

e;;c:::~;;;;:;;'.;";;;;;;;:,;;;.;;occoc<;>~o;;o;;<::;o;;;:;;;;;;;:.o:ccac;;;;;;;;ooc::occoo:e:;;c~" 
0 0 
0 ' 0 0 

~ S1Jeciá.lis be,,,rásárlé1si 1-~ely 
~ gyógyszertárak, ci:rogérió.li. 
~ és illc.tszertá.rak rés:!:éte: 

~g":,gg:''o: 
~ é't szolidsú~;úról dönyöst.:11 it;incr! 

r'M, ;· fo'· f'J" 7 -~ -i /{ r• r:?ii /'-, H ~ /'-.,,., " h [ i; "'-. /4 ~ ~ \, 
! ! ~-.e::.. ··~ .!!. ~!!-! -·c-1.U~LV 
pipere, illatszer, háztnrt<:isi, egés:;;ségügyi cik
kek Cs solingeni nc6liiruk nagykereskedése 

B11dapesti VII., Garay-u. 17 
Q (Gethlcn-u.~arok) i\.clelip.u.:ncllett 

g~gg o~gg ~ --- Alnpitla(oU l!JJ.!. Cvben. --- ~ 

Tegyen egy próbarendclés\ ! 
ivleg nen1 felelő áruk vissza vétetnek! 

0 g 
OOOO:tOOO!IOl:lCIOCICICIOIXIOOOOCll:OOOCcOCIOOOOCIOOOOOOOOllOOOOllO~OOOilCllQOOOOO 

hatóságok területén levő patíkákról ozonkivül. hob'Y 
u magyar közigazgatás vagy idegen imperiu1n alá· 
hány tartozik. niegállapithaló az. is, hogy mennyi 
lélek esik ezidöszerint egyik s mennyi a másik 
közigazgatáshoz tartozó palikók niindegyikérc. 

A Magyarorszár.:nak meghagyott patiktlkra ótlns
ban 7813 lélek jut, mig az idegen impcrium nlú 
kcrül_t magyarorszógi patikáknál egy-egyre 10214" 
lélek. Az arányszám egészségügyi szempontból Györ 
városóné.l a legkedvezőbb (palikónként 4927), n1ig 
n legkedvezőtlenebb Gyár vórmegyénCl (17420). 
Azon 43 lörvényhatósiignól amely egészben vagy 
részben magyar közigazgatás alatt hagyaloU meg, 
egy-egy patikára tizezernél több lélek 9 törvényha
!ósógnól esik. (A részben vagy egészben ide
gen imperium alatt áll& 68 törvényhalósóg közül 
lizezeren .. ·fclüli lélekszó.m 36-nó! van. A !cg-kisebb 
aránySzám Szatmárnémeti vórosnél van: 3877, mig: 
a legmagasabb Szolnok-Doboka vármegyénél: 22903.) 
Vegyes közigazga!ás alatt álló !örvCnyhatóságok 
száma 21. Ezek közül n magyar közigti.zgalás alatt 
hagyott résznél !izezcr léleknél több 8 lörvényhotó
súg patikúira esik (ugyanezen nyolcnak idegen 
1ncgsz8llés alatt lévő részén hét lörvényho.lóság 
patikáinúl esik egy-egyre tizezernél több lélek), az 
idegen impériumnak itélt részen tizczrcn felül l l 
törvényhatósügnól. 

A palikávnl biró 1nngyar köziguzgotós alntt n1eg
hagyolt 565 község közül so.2n,o-bon egy a potikilk 
szúrna, (a 966 patika közül 46.9l\'o az egy1nagábun 
álló patikók sz{una). mig az idegen itnpcriumhoz 
csatoltnál 72.811. o-n a patikával biró községeknek 
olyan. an1elyben egy ü patikák szúrna, (s a pntikci.k 
közül nznknak 62.2\1/o-p cgy1nngi1ban álló.) 

EgyébkCnt mindez ad~tok pontosan 1negil\lapil~ 
hatók az itt l\övelkezö láb!özalból : 



" 

Türvónyhatósii..g 

J)una jobb purfjn. 

Buranva Vnl. 

Pt'.cs Úv. 
Fehi:r vnl. 
Széke1'fehén·úr !jv. 
Gyür vn1. 
Gytir !J·/. 
K.on1úro!n vat. . 
l\.orriilrom ljv. 1 

Somogy \'Hl. 

r.lo:>on vrn. 
Sopron vrn. 
Sopron Uv. 
To!nn vni. 

\/as v:n. 
\feszprein v1n .. 
Zt!.lll V!!l. 

• 1 
1 

• 1 

~ 

. Me~y. k~~ig._~laJ!_I ~1~~szúll~tt terül~I] 
PuhJ1,ik i Euy vutikü hüny Po..likúk 'i' Egy p;J.tiku hüny 1 
i~züm11 J !l·lelue e!!ik? ~;otimu lr:l«!tt•~ "~ik? 

J~gyzet 

'.:!'..~ 11-148 
8 6228 

4 12699 J ugoszlin' 

30 7135 
lí 6104 
;) 17420 
g 4927 
9 l081i4 8 10220 Cseh 
l ? 3 ., 

40 91'19 
8 GD50 6 7679 Nén1.-osz!rúk 

12 9888 15 8728 
7 <1847 

2S 9545 

21 11834 
29 7923 
26 12922 

l 2 J ugosz!üv 
15 1 12486 J 13 Nem.-oszlr. 

7 ! 18622 .lugoszlüv 
1 f-lozzúv\~tűleg 7000 lólek esik egy-egy putikörtl.. 

'förvényhatóság 
1 Magy. közig. alatt _ M~-ÍJszállott t-erület 1 

Jegyzel 1·p;,w~·ii;TEuy P~iik--;;i;ii;y ~Puukü!1l-EuyP;-;u1m1\;iny-! 
~---!élt."kre esik? szUma t.;~Jgg_~!li!t__'L __ 

1 
1 

Duna bal partja. ' 
! 

Árvu vm, . . i ! 5 15749 1 Cseh 
Bars vni. ' 16 11156 · 1 
Esziergon1 vm. · I 8 6716 4 6773 
Hont vm .. 

1 
:i "'"8425 6 15330 

Selmec és Bb. ljv .. 
· 1 

2 1 7592 
Liptó vm .. . ' 7 1 12415 
Nógrád vm .. l (j 10424 7 1 13531 
Nyilru vm. 38 

1 

12038 
Pozsony vni. 33 9440 
Pozsony ljv .. 14 5587 
'l'rencsén vm: • 1 18 

1 

17245 
Turóc vin. • 1 6 9284 
Zólyom vm. • 1 12 1 11138 

' 
Duna-Tisza hö:::e. 1 

Bücs-Bodrog vnl. 
: 1 

11 8283 
1 

76 
1 

7124 1 Jugosz.lóv 
1 B,uja tjv. .. 4 5258 ~ 



r·· . _ . 1 Magy. közig. alatt Megszállott terület 
orvenyhl1tosag ·Po.t_ikiik j Egy pnlilm ~i\_ny Put.ikúk j Egy p11\iku húnY Jegyzet 

szumn Jelekre cstk l r.zum11 lclekre esik? 

. Sza.ba.dka ljv. . . . . , 1 11 1 ~601 Jugoszluv 
Uiv1dek l)v. . . . . 6 1 0598 ., 
Zombor tjv, . . . . . ! ö 5099 „ 
Csongrád vrn. . . . · 1 18 7598 1 8037 „ 
l-lódmez~vásúrhcly ljv. IQ fi245 
Szeged liv. . . . . . 1 11 6960 
Heves vm. . . . . . 31 9023 
J<isz-N.-K.-Szolnok vm. 60 6232 
Pest-P.-S.-K.-Kun vm. . , 160 6443 
Budapest szkv. 120 7336 
l\ecskemél tjv. . . . 8 8354 

Tisza jobb padja. ! 
1bauj-T orna vm. . . ,. 6 13829 9 8345 Cseh 
Kassa IJV. . • • • 7 6316 . „ 

1 Bereg vm. . . . . . 2 13452 19 11037 „ 
Borsod vm. . . . . · 1 26 9171 

1 1 
Miskolcz liv. . . . . 9 5718 

. ()öm§r-Kishonl vm. . 2 8000 20 8605 „ 

Törvényholósóg 1 }i!_uj!Y~_közi!lc.-'1.lall Megszállott lerülel 
Jegyzel Putiktik j Eiry pu!ika hóny Pnlikók Egy Putiku h1iny / 

m:Umo letcl1re esik? szúm11 lddtrO csili? 

Sóios vm. 
1 

13 13432 1 Cseh 
Szepes vm. 27 6402 
Ung vm. 

1 
14 11471 

Zemplén vm 22 6065 15 13984 

Tisza bal partja. 

BCkés vm. 47 6355 
Bihar vm .. 25 6313 

1 
30 1 14143 1 Román 

Nagyvárad fjv. 15 4278 
Hajdu vm. 24 6714 
Debrecen ljv. . 16 5795 

1 
\15 cseh 

Máramaros vm. 25 14308 f10 román 
Szabolcs vm. 34 9304 
Szatmár vm. 10 !0923 25 lOtOl Román 
Szutmárnómetí ljv .. 9 3877 
Szilágy vm .. 

' : 1 1 

14 16438 
1\6 c~eh 

Ugocsa vm .... 7 13!08 fl román 

,t.~, 



Törvényhatóság 

Tisza-A1aros szöge. 

ArBd vn1 .. 
Arad ljv, . 
Csuntíd vn1. 

Krussó-Szörény vn1. 

Te1nes v1n .. 
Temesvúr !jv. 
Versecz !jv .. 

Torontál vm. 
Pnncsovtl tjv. 

Magy. közig. alatt ',I Megszállott lerület 1 -----· ---··--- ---· ·------···---------·- ···I 
i- Puli!uik) Euy p11ti!m hünY Pn!ikU.k 1 Eg-y pati!m hüny 1 
l s7,t\mu . !dekre cr.ih 'l S7.1ímu JeJe]ln•. 1~11i!1 1 

Jegyzel 

1 1 --1 
1 

1 ' 
' 2 1 9512 24 1 

'1 1' 13 ' ., 19 6394 31 

'i 1 31 1 

' 1 1 44 
'1 1 18 ' 4 

: 1 

2 8378 89 
4 

138•12 
4859 
7918 

15037 

9112 
4031 
6842 

6490 
5202 

Ro1nún 

h3o romi1n 
í J 1 jugoszláv 
/l33 ro1nún 
J l 1 jui:_~oszlúv 
1
: Romún 
· Jugoszlilv 
:)22 romón 
iJ 67 jugoszlüv 
! Jugoszláv 

J(irályltágón ltll. j 

.A.lsó·Fehér vm. . . · 1' 

BeSzl~rce-Naszód vm. 
Brasso vm •..... 'I 

16 
12 
20 

13851 
10654 
5060 

Ronuín 

Törvényhutósú.g 

Csik vn1. 
Foguras \'Ill. 

}-+Ióro111szCk vm. 
1-lunvu<l \'!TI. 

i(is-f\ükü!lö vn1. 
l\.olozs vn1. 
Í(olozsvó.r tjv. . . 
l\faros-T ordn vm. 
!V1nrosviwúrhcly tjv. 
Nagy-I'\ükü!ló vm. . 
Sz.eben vm. . . . . 
Szo!nok-Doboku vm. 
Tordn-Artlnyos vm. 
Udvarhely vm. 

Fiu111e vór. és ker. 

L_ ~1 o~~'._:.J~ özi~ ·--~-l-~!.!_ \--~J <!.~-s~~~ o~ -~-1<!.~!:i.l ~r 
1
. p,itikúlt 1 Egy JJulilw húny Pnlikúk 1 Egy pu!i!m húny 

~.:1ímn ! !t:le>krc esik? s1.üm11 k•lckr1~ esik'! 

Jegyzel 

Romón 13 ! 1209 
7 13596 

12 12340 
23 14788 1 

10 11609 1 

17 13270 1 
11 ' 5528 1 

19 i 10214 ' 
6 1 4253 1. 

13 1 11448 1 
19 i 9311 

1 

1 

11 i 22903 
1
1 

13 i 13413 
! 8 i 15522 1 

1 1 ' 1 1 8 6226 1 Olusz , 

1966\ \10sol \ 
1 

.··~ 



Sok- összehasonlításra : az egészségügyi helyzetre, 
11_ pátikák szociálhygieniai müködésére slb.-re 
vonatkozó megállapilásra nyujlana lehetőségei ez 
adat. E helyütt azonban nem ezt tüzlük ki felada
tunkul. - Egyszerűen csak nyers adal gyűjteményt 
kivántunk egybeúlliloni s közzéadni. tvlinlhogy ez 
adatok eddig sehol se1n közölleUek, miir pedig azok 
nak ismerete az egészségügyi közigazgatás szen1-
ponljából is rendkivül fontos. Adalttlrál kivánluk 
adni tl magyarorszt:i.gi gyógyszertárak mikénti elosz
lásának hazánkat halálra itélö, gazdasági életét le
hetetlenné tevő „Békeszerzödés"' értelmében. 

Ma lesujtó érzssel. de lelve bizakodással és szent 
meggyözödéssel egy jobb jövő iráni regisztn:i.ljuk · 
mind e szomoru adatot. Valamikor, reméljük, hogy 
rövidesen, büszke önérzelle! mulatunk majd rit e 
rettenetes korlörlénelmi adatokra, hogy irne - jól
lehet halálra Hél!e!tllnk - feltámadtunk. Szent meg
gyözödésünk ez, mert ; 

„Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy Hazában, 
Hiszek egy is!eni örök iguzsitgbEln. 
Hiszek Magyurország fellámadásliban 

Ha e munkálat ufján az adatok egybeóllitiisiival· 
megkönnyiteltük a Csonka-l\lfagyarország egészség
ügyi helyzetét a „Békeszerződés"Msel ért sérelem 
adatszerü bizonyilásúra hivatottaknak és vállalko
zóknak lovóbbi munkiljál; célunlu1! elértük. 

Az eredeti Dr. SZÁSZ ALFRÉD-féle buromfi-holeru-
ellenes v1.1kd
n1.1 jelzt!se: 

Budapest VI. 
Slefcini11+1d fo 
S'ifrgönycim : 
S:ds:al Bpesl 

Magyarország gyógyszertárai. 
Az adatok i{Ty kÖvetkeznek: l . .J..\ ~1elység.(b2: 

1
·1: 

. , 3 A l~kossóg száma. 4. A tu\01donos er, '!· 
meg:i. ~- · , , 5 A <rvógyszerlár ciine éii ne1n: .. ~ e
~~Íe~~\10~~-~~y~zerttf;_ fclóllitásónuk Cve és zuroJel-
l n esetleges észrevetelclc . . I l 
JCJ ',.,. l Ebben az öss:lefoglalósbun n11nc ElZO ~ e: 

egy_e · l 1 \ . l· 1 húboru eloth 
községek s:z:erepe ne;;, l~me yc \b t n n n1cgszii\lolt 
M1:1gyarorszaghoz tarlozto \, azon a . 

0 
- , , s tt 

községeknél csuk a helység neve, l:l vurme°") e 
nicgszálló nemzet szerepel. 

i\..ba,_ Fejérmegye, 1. 4155. Kc.resztes Béln dr .. 

Q!.angvnl. 1 468q Meisels A.bau1szánló, .l\bnuj-Torn1:1megye, . . , 
· Jakab, Fehér kigyó, (r). 1812 
A-bnujszina, Abauj-Torna1negye, cs~h. ', 09C 
Abó.dszalók, Jiisz-Nagykun-Szolnotn1cg~~; !. 7 .. 1. 
___ tmtt1'i'EZilr János, Nlagyar korona.' 1813 
A.bun.Y. Pestmegyc, 1. 14,724. Perényi Gyu\o, Szent 

]slvón kiritly. 1910 . () !8?•] 
Ah.um• Lukó.cs Dezső, Remeny, r • -: 
A. b db' . a Alsó-Fejérme"YC (2), ron1an 
A~. Pt~~im~gyc, \. 1167, ~lus,zkó Gyula. i\1er,viiltó, 
-J.887 . 
Adn, Bóc~~Bodr~~nic1 g~lc3·.?j/ug\~:ild~ Gvuln, tvlegváltó 
/-\onv, Fc1crmegye, · - · · 

...--1819 l l668, j\.' 1vóssv Ervin, A.filu;d. Zen1plénmegy,c..: · ig. · · 
_,,.... Szent Lti.szló, 1891 , ·· „ d R 
A'ko Veszprém, \. 2858, 1 rexlcr .lcno, Sziliir , e
d-'"'in7nY:1883 
Ajnócskó, Gömörrne~yc, cseh 
.A.knerahó, lásd Raho 
Aknasug6.lag, Máramarosmegye, ro1nún 



Aknaszlatfha, lvlóramarosn1egye, cseh 
Alag. Pestme!;l}'.E· 1. 1621, !\is Jiinos, 191 l 
A1ill1 }<t:~1·rmcgvc, 1. 27~4. Gergely Jcnö, 1915 
A"!l)Cr\1 _ I c•;tm,e"vt> 1. 5::>?9, Tábor Gyula, tvlut!Yt'lr 

lura!y, 1834. (.i\ tulaJdonos elhalúlozésl1 folv
ttin ujra. adoményozvu 1898-bun. TulujdonÓs 
j~got . nyert 1903-ban, hogy gyógyszcrtúrú! lr
sara alhelyezhessc. e jogosilvónyáva! azonban 
nem élt) ~--···"·· · 

.Albertiir.so, lásd .4.lbcrti 
8Jcs11t Eejérme(Tye, 1. 1807, !Kiss Ernö, Jözs"ef nil

dor: 1882, Föhercegi udvari .. gyógyszerlór, (Ere
detileg Bicske fiókja . volt; 1895-ben rtnvitsi-
lóllák) - -

;\!!iyógyalfalu. Hunyadn1egye, romiln 
.i\.libunár. Torontáln1egye, jugoszláv 
Alhó. Vas1ncgve. L 1660. Tóbiés Gvörov 1\rnny-

J.;ereszl, HHO - =-- · 
J~más, lásd Bócsalinás, - lásd Torontólalm.Ós 
-~!Q.~8~eslmegve. 1 3689. Pfalz l\.óhntln. Örungyol, 

J\.lsóó.brány, Borsodme!Zvc._ L 5ÓÖ. özv.' Ton1kó Jü-
- nosnc. Angye!, 1889 

.i.\lsóárpás, fogarasmegyc, ron18.n 
Alsócsernáton, Héron1szélunegye, romiin 
Alsódabas, Peslmegye, l. 2357, Ré.tz l\iiroly őrök., 

b. Havelka lgnóc, Remény, 1839 
Alsódomboru, Zalamegye, jugoszláv 
f\lsóerdöfulve, (Alsó!álrafürcd), Szepes1nta\·e c~;ch 
.l\lsójóra, Torda-Aranyosmegye, rorniln ·'· ' 
r\!sókubin, Árvamegye, cseh 
Alsólendva. Zola1negye, jugoszláv 
Alsómilu."i]yi, Zemplénn1egye, cseh 
Alsónémedi, Pesln1cgyc, 1. "!516, Geiger Küroly, i\·i~-

gyar_-, kin:Üy, 1916 
Alsónyárasd, Pozsonymegye, cseh 
..i-\lsószinevér, f\1áramarosmegye, cseh 
A.lsólülrufüred. lásd .l\lsóerdőfalva, cseh 
Alsóverecke, -Beregn1egye, cseh 

Alvinc, Alsó~Fcjérmegye, romtln 
Anina, lósd Stájerlakanina 
Antalfa\va, Torontálmegye, jugoszláv 
.l\pahida, Kolozsmeg:ye, romún . , 
.A.palin, Bács-Bodrogmegyc (2). JUg:oszluv 
.l\páca. lásd Csanádapéca 
Apáti, lúsd Júszapáti _. _ 
Apátfalva. Csaná.dmcgye, 1. ~b3t. Mic!Íac! Bcl~l. Is'· 

- teni Condviseles, !885 
Apc, Hevesmeg~ L, 2287, l\ess!er Gyulu, ls!eni 

Gondviselés, l89h 
Apostag. P„est-Pjljs.Soll·l<is\~unme!:n:~· \. 2585. l·lelé· 
- nyí benes. J(ossuth La1os, l 90n 
Aracs, Torontáln1egyc, jugoszlúv 
Arad, Aradmegyc, (13), ron1án 
Aranyosbánya, Torda·Aranyosn1egye, ro1nán 
Aranyosgyércs, T ordamegye, rom ón 
Aranyosmaról. Bars1negye, cseh 
;.\ranyosmegycs. Szulmúrmegye, ron1iln 
Asszonypatika. lósd Nagybányu 
Aszód, Pcst~YSt-1· 3985, Kornitzky tvliksa, ~rök., 

b. Sárkány Ló.sz\ó, r-.1agyar király, (r). 183:> 
Avasfelsöfalu, Szahnármegye. román 
.A.vasujváros, Szatn1árn1egye. román 
.b.brány, lásd Alsóóbrány 
.A.cs, i\on1ó.ro1nmegye, l. GOOO, Rndúkovich Géza. 

Szentlélek. 1872 
.Í\dánd, Somogyinegye, \. 1:159. Posch ln1rc örök., 

Őrangyal. 1882 
Ákos, Szilágymc!JYe. roinén 
1~kosfalva, t\1aros·Tordainegye, romUn 
Álmosd, BihaJ,megyc, 1. 2134, Dobsa Sándor, 1906 
Árkod, Torontülmcgyf', jugoszliiv 
Árokszitllós, lósd JászBroksz.óllós 

Babócsa, Somogymegye, \. 2847, Driwkovich Géza, 
Megváltó, 1874 

Budac:;onyloma.j, Zala1negye, \. 2500, Hnszitr l(ii-
roly, Angyal. 1911 



: :-:g~-;~:·. B~cs-Bodrogmegye·, 1. 20,709,· Gyarmati Emil. 
Sze'ntháromság, 1843 

Baja. Makray László dr .. Szentlélek, 1870 
Bája,· Lovassy Dezső, Udvözitö, (r), 1788 
Baja, Geiringer János dr., Kereszt, 1885 
Boja.·szentistvún, Pest-Pilis-Solt-l\is-I\unn1egye, L 3731, 

Görbe Qyula. Szent István, 1904 · 
Bajmok, Bé.cs-Bodrogmegye. jugoszlitv 
Bajna. Esztergomn1egye, 1. 2095, l\oretkó. Géza, Is

teni Gondviselés, 1884 
Bokabánya, Honlmegye, cseh 
Balassagyarmat, Nögrádmegye, !. 10,68,2,. Balassu

gyarmoli Népbank, k. ifj. FCnyes Lajos és neje 
fornek Etelka, Szentlélek (r). 1748 

Balassagyarmat, Verebély Erzsébet, b. Rebmann 
Rókus, Magyar korona, (r), 1819 

Balatonalmádi, .Veszprémmegye, 1. 609, Ruft Gyula. 
Balaton, 1913 

Bala!onbog\ór, lásd Bo!;dár 
Balotonfökajár. Veszprémmegye, l. 1951, n. Sárközy 

József, Turul. l ~J01 
Balatonföldvár, ifj. Tanács Gyula, Szentlélek, (I\ö

rőshcgy fiókja}, [f] 
Balatonfüred, Za!amc~:ye, 1. 2262, ÖZ\'. Orbún Ii:r

nócné, b. l\.ovács Béln, Oroszlán, (r), 1797 
Balatonkenese, Veszprémn1cgye, !. 2400. j. Kovács 

Dl·nes, 1917 
Balatonkenese, Luka Viln1u, C!-ii!lng, 1920 
Bolatonszcnlgyörgy, Sornogy1negyc, l. 1421. Saáry 

Dezső, Őrangyul, 18H7 
Balavásilr, Kisküküllümcgyc, ron1én 
Balózsfa!vu, .A.lsó-f'chénncgyc, romún, 
Balkány, Szt1bolcsmegyr-.!, l. 5758, Balkúnyi Gyula, 

Fehér kigyó 1864 
Balrnuzujvóros, Hajdumegye, 1. 12/\59, Jónap .A.la-

dór, Szentháromság, 1855 _ 
Balmazujvóros. Nén1eth Lósz!ó, Ornngya\, 1897 
Balog. lósd Felsöbalog 
Baranyabé.n, Baranyamegye, jugoszláv 

:;.áarcároZsóyó,, Brossó1negyc!ü' _rolf!1Úhn t Pál, Igazság, 
Barcs. Somogymcgye. L G~ t, \o u 

1864 1 · d G · 1tl·cre"zt 
B Szen!kere"zt os aretnszc1 \ " arcs '' ' S • ·· R' l · cl iVlerr 
Barcstclep, Son1ogymlcgycB, c11,o.'.1 . tlc inrt '·tuz'1l1··: 

váltó. 1893, (u te cp eres .;;oz~-;cg lCZ tii '. ·' 

lakosni olt vonnuk kimul~1tvu) 
Darát. Héromszékmegye, :on1un _ 
Basahid. Torontóln1cgyc, JUg?szl~v , , 
Dal!onya, Csanódmegye, }: 13,001. !\uuf1nnnn G)ula, 

Magyar király, (r), 1832 _ . ,. n „ 1 Battonya. Csanúdn1cgyc, fodor lstvun, Orun,,.)d. 
1901 

Bavanisle, lúsd I-lo1nokbúlvúnyos 
Bazin, Pozsonymcgyc, cscl.1 , 
Bács Bács-Bodrogtncgyc, Jugosz\av ,.., _ . 
l3iics~lmás, Bács-Bodrog1ncg:.;:·c, L l l.:l!J1L l-refort Jo-

zsef Szentlélek, (r). 1830 
13úcsal~ós, Rónai Ede. Szcn\i::;lvúó: !.~14 -· 
Bácsbokod, Bécs·Bodrogrncgyc, \. -'l.Otö, l·orkly \i[. 

dor, M. 0. Szt. Erzsébet, lSDI 
Bácsbresztovúc, lésd Szl\berek . . 
Bécsfcketehcgy, Bócs-Bodrog:mc!:n.·c, JUg?szlav 
Bácsföl<lvúr, Búcs-Bodro~rnegye. JU?oszlnv. 
ílácskcresztur, Bilcs-Bodrogn1c'.:;YC Jugoszluv 
i3ócsmadaros, lásd !Vloclaru~; 
I3úcsordas, Bü.csn1cgyc, jugoszlúv 
Bócspclrovószel\0, lúsd PC:,tcrró\·c . . . 
Bócsszcnlivún, Dúc::;-8odrogn1c~!Y~· Jt1g:( 1 ;~:.d<1V 
Bó.cstóvúros. Búcs-Bodrug1ncg-ye, JU\f P~::ln;~ , . bl· 
Bócsvuskul, Bóc?-Bodr.ogn1c_~y~e. 1. :ilkL ouiun~; 

vún. Szeniharon1sog:, lti,)Í) 
Bálinc, l\rnssó-Szörényn1cgyc. f\.HllÚn 

Són, Trencsi~nn1egyc. (?), cst.}1 
Bánálkomló::.;, !ti:-;d Nngylion1 \o~ 
Bánátujfalu. lósd Eévaujfnlu 
BUnfalva. lésd qödoros , 
Búnffyhunynd, f\olozsmcgyc, .(2), ron1ún 
Bániok, Torontühncgyc, ronHtn 



Báránd, Bihormegye, 1. 4022, .Junkó Búnl/:1·, ÓrV.11-
gyal, 1885 

Bürlfo. Súrosmegye, (2), cseh 
Bál, Hontmcgye, cseh 
Bátorkeszi, Esz!ergommegye, cseh 
Bátos, Ko!ozsn1egye, ro1nén 
Bátaszék, Tolnan1egye. !. 8031, PongrÓ.cz Lajos, 

Szcnthüro1nsúg. 1836 
Bátya, Peslmegyc, (Fajsz fiókja), (f) 
Bátyu, Beregn1egye, cseh 
Bázna, Kiskü.küllömcgye, ron1án 
Becse, lásd Obecsc 
Belatinc, Zelamegye, jugoszláv 
Beled, Sapronmegye, !. 2712, Ré1nnn Bóla Gyula, 

Megválló, 1892 
Belényes. Biharmegye, (2). ro1nán 
Bellus, T rencsénmegyc, cseh 
Beodra. Torontálmegye, jugoszláv 
Bercel, Nognidme'gye, 1. 2052, Langer l\óroly. An·· 

g~·til. 1897. (1895-ig Acsa fiókja volt s ekkor a 
tulajdonos beszüntette) 

Bereck, H.áromszCkn1egye, romón 
Bcreckujfalu, lásd Királybida 
Bercgilosva, lásd llosva 
Beregrákos, Bercgmcg:yc, cseh 
Bcrcgszósz. Beregmegye, (.1), cseh 
Berckböszönnény, Bihannegyc, !. 330!.l, Pecukl l\ú-

roly, Korona. 1886 
Bcrc111erid, ·Baranya megye, L 2570, i lr)rvólh Lajos, 

Nlab'Yllr korona, 1896 
Beresztóc, Toronlálmegye, jugoszlóv 
Bcrelhalon1, NagyküküUőrnegye, ron1iln 
Berellyöszéplak, Biharmcgyc, romén 
Bereltyóujfu!u, Biharn1egyc, L 8568, Hnss BC!a, Gr. 

Széchenyi 1., 1836 
Berct!y·öujfa!u, Trajúnovils /\ntui, ;-vlugyar korona, 

1897 . 
Berhida, \1eszprémn1cg)rc, 1. 1283; Csitári G. Zolliin, 

örök., k. Cseh Rezső. Anuynl, 1882 

, Bcrzészko; Krassó-Szörényn1cgyc, ron1tin 
Berzence, Sornogymegyc, 1. 3822, iV!ay Alndür örök„ 

Szüz Mária. 1899 
Bcrzova. lósd fvlarosborsa 
Besenyö, lósd (>bcsenyö 
Bessenyszög, Jász-Nngykun·Sr.:olnokn1cgye, 1. :1703. 

Selmeci Ignác, Isteni Gondviselés. 1903 
Besztcr;;e. Beszterce-Noszódmégye, (4,l, rornün 
Besztercebánya, Zólyon1mcgye, (3), cseh 
Bellen, Szolnok-Dobol>amcg:ye, ro1nán 
Bczcldn. Bács-Bodrogmcgye, (2). jugoszlóv 
Br::gaszenlgyörgy, Torontálmegyc, jugoszláv 
Békásmegyer, Peslmegye, \. :3535. Trnjler Zoltún; 

Szent József, 1395 
Gékés, Békésinegyc, L 26.860, özv. Spitzcr Miklósné, 

k. Lövenstein DeZsö. Aranycsillag 1889 
Békés, Bcnedic!y Gyula, FehCr hallyu, (r), 1821 
BCkés, Raget!\y János, Isteni Gondviseles, 1870 
Békés. Verlún Dezső, k. Forster lnuc. Megvid!ö, 

1908 
BékCscsabu. BC!;;ésmegyc, !. 4~.1'1fi. Südy ls!vén,·· b. 

dr. Südy Ernü, l'V1ci::vó!tri, 1883 
Bókéscsnbe, Réthy Bélu, Sas. (r). 132.5 
l3(~1v~scs;::bo, Badics Eltd;: örök„ k. Bedíc> Elek, Szt. 

lslvón, l 8fi8 
Bt•k1:-scst1bR. Lörinczy LJ1,;zlö. i89S 
Bókésc:,;aba, Rndö i'vlildó,.;, I!. l\úkóci Ferenc, l~lOfi 
BChéscsuba. (Erz:;ébr~th::ly), ~·li~;pill Fri~:ye;-;, Luther 

fVlúr!on. 1902 
Békc'scsnba. Debreczeni i'~<~ro!y, 1vlo~;::·nr horonn. 

191'1 
UCkösszenland;<ls. ílékós1negyc, l. 713:1. Uhrin 

\lincc, örök.. le Lip!hu~· Endre. lV!cgvélló, 187!_! 
B1.;.J. Bihf.lrmc:~yc, ron1ün 
Beln, lúsd Szt•pesiJt'lö 
Bia, Pc:;lmL'!.ü<.'. 1. :ií71 1\d1<.in liyul(:. !e Bunli!o-

vich OigE1. iv!ngyar l(orunn. 18!.12 .. 
Bicske. Fcjérn1cg:ye, !. 6717. Göllner :i:\urt:I. üran# 

gyul, 1850 



· ;ssi·.::··>;-1111"":"'• 
<-_!-"ffi!:L-·-
,, '.í3{ha-f, --B-íh~r~cgye: 'román 

Biharbeél. lásd Bél 
BihardiósZcg, Biharmegye, ronHln 
Biharl~ereszles, Biharmcgyc, !. 3554. özv. Burger 

. Sa~d~:n.t!. ~zl. István kiriily, 1858 
B~harpuspoki, B1harmegye, román 
B1hartorda, Biharmcgye, román 
Biharudvari, lásd Sárrétudvari 
Biharzsadány, (Ugra fiókja) (f) 
Bilke. Bercgn1egyc, cseh ' 
Billéd, Torontálmcgye román 
B!kszi"ld,_ Szalmármegy~, rom{;n 
B11!sc, lasd, Nagybilise 
Bodajk, Fejérmegye, 1. 1953 f( Jcsze11 s··I•\• [ S ·· 

Mária. 1892 ' · · · •· '· '" • zuz 
Bodrogkereszlur, Zcmplénmcgve ! 2088 S ti · 

Kálmán, Megváltó, 1913 ~ , . , zn 111u1ry 
Bod~ásujlak, lásd Alsómihályi 

BogA~·16~0íQQ~megye, l. 199I. Jczsó .L\rthur, Szent 

Bogá.ros, Torontálmegyc, romtin 
Bogl~r:. 1Som8ogym~g.~·e, 1.. l.518, Szcnln1ihélyi Gyu!Li, 

~ro e.. old._ Szuz i'vlcinti, 189 J 
Bogsan, lasd Nén1e!bo«són 
Boica, Hun:rudinegyc. ~on1ün 
Bak~?: .. f\~mérommc!:fye, !. 17:J~1. Zibnld TumöS, 

o~o!, ... .-\niryaJ. 18t8, (1888-ig fiókja volt a lnlai 
v~tuos)'I gyogyszer!árnak, ugyannkkur lett önó.llü
s1 va 

~oksubtlnya, I\rassó-Szörénymcb'Ye. ronuin 
Boldogasszony, Mosonmc"yc l '.)('JS Suo··r G ! 

lvlagyl:l.r kirüly, 1870 ° ' · - - · "'d yu n, 

Bold~·1;1,r Bors.odn:egyc, 1. 1582, Réthy Söndor örök:, 
1\. Ziippc Bcln, ivlegv<:\ltü, 1899 

Boly, lósd N(~mclbolv 
Bonchida, I\:olozsmef;ye. roinün 
Bonyha, f(islí.üküllömcgyc, romrin 
Bonyhád, Tolnamcgyc, [. G4'15, Eibuch 

./.\rtutysus. (r), 1820 

Lajos, Mátyás király, 1885, (1885-189·!-ig 
fiókja volt I. kerület, Magyarorsztr~ousszo
nyánal;) 

udapest, !. Fehérvéi.ri-ut 19. rvL !\ossa Guszlat'. 
Szent Gellért. 1888 

udapesl, I, _f\lkotás-utca 3-1. Bozó Géza. Alkotás, 

••.. 1906 ~·:l.3.3 
fi ~P~Uc érvári-ul 5d.-5ze 0 Q..,],J\§Z)J;'--.S.zcot 
:;; - Imre, ·ml • 7cf;a-7d?G · ·· -~~~·~ 
; ~*7,r1 Gy~rg,:. ·s;~nt1~~~íf1~1i. 

>udapest. II. Fö-ulcu 27. Jenes Viln1os örök., b. 
·~ Tamássy Dezső. Fekele .. n1edve, (r), 1688 
;~esl, II. Fő-utca 54, dr. Düvid \'ildor, k. G!n
. zer Dezső, Római csószár, (r). 1793 

-.-... ,.fúdapcsl, II. ivlargit-körut 38, Tóth József, Szent 
István', (r). 1795 

Budapest, 11. Zsigmond-utca 17, ln:~almasrcnd. k. 
Lóber Dezs6.· Gronó.tal:na. (r). CS06 Í4<f ~ f/"J 

' -/""\... /,,,,C...,/ 
Budapesl,JJ. SzGno-tér J .. Riesz i·\rmin. Szent Já-

~··a-.,__ .... ~„, ·---'"'.„ ~-- „ .. - .„··==·~ 

Bud.?J_Q~st. II. Kriszlinn-körut 33. Mur!on i'vlonó. gróf 
Széchenyi lstvün. 1901 q--s-

Budapest. II. Fő-utca 80, Nagy E!cmCr. k. Cergc!y 
Dezső, Pnlffy, 1911 

Budnpes!, lll, Polgér-!ér 8. Zboruy Gyula örök„ b. 
dr Nagy B<:lo, ivlagyar korona, (r). 1785. (Fiók
kal H l\·IargHszigcten) 

Budapest, III, Lajos-utcu 117, Biró ls!vún, „~.ngya{. 
1882 

Budapcs!, Jl!, Lajos-ulcli .28, Küposzliissy Géza, 
Aranyoroszlón, 1875 

Budapcsl. Ill. Flórián-tér 9. rvleisc!s Ákos, Szent 
Flórión. 1895 

Budapest, Ill. \/örösvóri-ulcn GO, Láng József, Szent 
· kereszt, 1909 
Budapesl, Ili, Szenlendrei~utcu 42, Rosenthal Géze, 

Szent' Endre. 1911 



1~{i2í•1p .• 1.;·.·••'1'··· ·· 

B'd1-0í.- tlihitrmeg~·e, 'ron1rln 
Bihar.beél, lásd Bél 
BifuírdiósZcg, Biharmegye, romtin 
Biharkeresztes, Biharmcgyc, L ;J554, özv. Burger 

Sándorné, Szt. Istvó.n kirilly, 185S 
,B-iharpüspöki, Biharmcgyc, romtín 
Biharlorda, Biharmcgye, román 
Biharuclvari, lásd Silrrétudvori 
Biharzsadóny, (Ugra fiókja), (f) 
Bilkc, Bercgn1cgye, cseh 
Billéd, Toron!álmcgye, ron1án 
Biftgzüd, Szalmármcgyc, román . 
Bil!sc, lásd, Nagybitfse 
Bodajk, FcjCrmcgyc, l. 1953, K. Jeszenszky L„ Szűz 

Mélria. 1892 
Bodrogkercsztur, Zcmplénmegye, l. 2088, Sznlhn1áry 

Kálmán. Megvól!ó, 1913 
Bodzásujlak, lásd Alsómihá!yi 
Bogács, Borsodmcgyc, L 1991, Jczsó .4.rthur, Szent 

Anlal. 1909 
Bogóros. Torontá!mcgyc, roman 
Boglór, Somogymcgyc, /. 1518, Szen!n1ihidyi Gyultl, 

örök .. Bold .. Szüz 1'Vliirio, 18~l! 
Bogsán, lösd NCn1clbogsán 
Boica, Hunynd1negye, ron1itn 
Bokod, J\01nárorn1ncgye, /. 1733, í:ibnld 'I'amriS, 

örök .. A.ngyal, !878, 0888-ig fiókju Yol! a !élfni 
viirosi gyógyszcr!órnflk, ugynnakkor lelt öná!lö
silva) 

Boksabönya, J\-:rassó-SzörCnymcgyc, ron1ün 
Boldogasszony, l\1osonmcgyc, L 2728, Su!l<ir Gyulr.1, 

Iv1agyélr király, 1870 
Boldva, Borsodn1egyc, L 1582, Réthy Sóndor 

k. ZnppC B6ln, ivlegvültú, 189D 
Boly, ldsd Nt:'metbo!y 
Bonchidn, J(olozs1negye, ron1ün 
Bonyha, Kisküküllön1cgye, rornún 
Bonyhád, Tolnamegye, l. 6445, Eibach 

AranysltS. (r), 1820 

Burgóprund, Bcszfcrcc-Nt1szódrncgyc, rornán 
BorosjcnöP:.'A.radn1egye, ro1nón 
Borosscbcs .. 4raclmcgye, romi1n 
B6rso, tvlóramurosmegye, román _ 
Borsódnádusd. 1. 2193, Grózer LEdo:s, ()rangynl,, 

1907 (1895-löl 1907-ig Ózd fiókfo voll) 
Borszék, 'Csikmegye, rom{tn. ,,$", --·· 
Bottfa! __ u,._ Bn1;:;sómeHye"· ron:iii~ . 
BÖZovfCs,' Kra~Ssó-Ször'éOy?negye;. roméin 
Böhönve, So.morrvf"\l_egyc, 1~2876, timóci Balogh_ J_á: 
. no.s:- ö;:a·ng;a-i;'"1894 
Bölcske, T olnomegye, L <!583, Zlinszky Endre, Szt. 

lelek, 1890 
Bönyrélalap, Gömörmegye, !. 2373, Budt1i Bál_i)Ji, 

1915 
Böszönnénv. lásd l-Iajduböszörmény 
Bős. Pozso'oyn1egye, cseh 
Brtissó. Brassón1egyc, (10), rom ón 
Bnid, f~f'unyadmegye, ron1án 
B"rc'znoóünya, Zólyomn1cgye, cseh 
BfUCkujfa!u, lásd 'I\itúb'hida· 
Budafok, Pcs!n1egye, Varsányi Béla, l\igyó, 1903 
Budufok, !. 10.9~13, Tamássy Flóris, b. \1érlcsi Sdn-

dor, Szenllélek, (r). 1816 , . 
Budakeszi, Pestmcgye, 1. 5228, Lenibcrg P. 1\orol;!', 

,.t.\ngyal, 1884 _. 
Budoörs. Pcslmcgyc, L 7383, Lcvius l\éroly, Szent 

lstvi.:in, 1871 
Budapest, 1. 863,7:35 1, (\lár), Tórnok-ulco 8, _özv: 

Rodulescu Györgyné, b. l(rebsz Géza, Vnros1 
gvógvszcrlür, (r), 1688 

Bu<laPe~Í. /, Györi"u! 2/a, Király A.nini, b. Szütfs 
Ernö, Hemény, l.919 

Budepesl, 1, A.ttila-körut 51, dr. Gaál Endre. b. 
Kende ivfildós és Ervin, Szenlhüromság;_ (r)~-
1786 



Lajos, Mátyás király, 1885, (1885-1894-íg 
fiókja· volt I. kerület, Magyarorszc.~oasszo
nyánah) 

· udapesl. f. Fehérvári-ut 19, iv1. Kosstl Guszlá'V, 
Szent Gellért, 1888 

udapest, I. t\lkotás-utca 3,1, Bozó GCza, Alkotó.s, 
• ··, 1906 ;x .. ~':Z-3:3. 

' 
•. IB.;, ~.·d p~--. !~Jí.~· rván-u_l_Jj.L'fil.~ ." ..... -~. '.j~. L!lJ "'' l'.'llre, ! !lTU , J2; '3 -·d'!Z 

4:'.B.Jbf!$Ule:::J_J..~ G érkJ,;i;. 22-l"~xnqjg-ó,_,_J;Q,zscfw l&, 
;.;J """"NITI!ner György, SzenTitereszt:JrJIT"" 
@'.Budapest. II. Fö-utca. 27, Jenes Vilmos örök., b. 

Tamássy Dezsö. Fekete. n1edve, (r), 1688 
~f}csl, Il. Fő-utca 54, dr.· Dávid \fi\dor, k. Glit

zer Dezső. Rón1ai császár, (r), 1793 
.,.,_Budapest, II. Margil-körul 38, Tóth József. Szent 
· · István·. (rr. 1795 

Budapest, II. Zsig1nond-utca 17. lrgulmasrend, k. 
Lóber Dezső: Granátalma. (r). 1806 -4'..<: ~ f? 

~~l·ffilJ6S!a-tCr .J, Ricsz __ 6E~.~llk=Z'ifrg.Ql~lg~ 
,3 e ''iio~' ':Jj'- ---='„,~---·~ 

Bud.9J2.t;sl, ll. Kriszlinn-köru! 33. iv1er!on iv1onó, gröf 
Széchenyi lstvún. 1901 1J:""S 

Budapest, 11, Fö·ulca 80, Nagy Elemér, k. Gergely 
Dezsö, Pálffy, 1911 

Budapest. II!, Polgúr-16-r 8, Zboruy Gyula örök., b. 
dr Nagy BC!o, ivlagyar korona, (r), 1785. (Fiók
kal a ivlargHszigc!en) 

Budapest, III. Lajos-ulce. 117, Biró b!vün. .Ll.ngyaJ, 
1882 

Budapcs!, Ill. Lt1jos-ulca 28, K.üposztússy Géza, 
Aranyoroszlő.n, 1875 

Budapcsl, IIf. Flórión-!ér 9, !vleisels .t\kos, Szent 
Flórián, 1895 

Budapest, Ill. v·örösvitri-utca 60, Láng József, Szent 
kereszt, 1909 

Budapest, III. Szentendrei-utca 42, Rosenlhal Géza, 
Szent' Endre. 1911 



<.: V. \lilmos császtir·ut, Lessncr 
\if.. A.ndri:ssy.uf 09, 

r\narnssy yu a, - ~ 





s·~dapest. X, l\.ti.polnfl·Utca i. dr. tvían'n Géia, 
::<·. Aranysas, 1888 
>su.dapest.„X! l\erepesi-ul 128. l\tlda. IstvEin ~ö~ök, 

-.:;> b:-I\ömöcsy Kólmán, Szent \lendel, 1888 
<Budapest. X, (Tiszlviselő~telcp), Csaló.d·tJ~Ca 44, 

'·".:\~~~"""benzrdózsef,·"0i\1ótyóS'l\iróly, 189'6 - „ • -

_;~:::.;JlY.d~pc~J,_)\, Gergely-utca 40, Sch\vcilzcr ~m!l, '.;)zL 
F'"' Katalin.· 1909 .. 

:'.· .. :-·· 8gfl~PJ~~s.t.__;\,,.,Q.x,czy-u~A(: _,.dr. .ÜrYényi .Béla,,_,_ Or~!Y· 
.• "'-19ll . 

'Bugyi, Peslmegye, 1. 3474, Lis2kay lstvcln, Szent 
István Király, 1901 

Buj, Szabolcsmegye, L 3151. Rochlicz Jgnéc, t\1cg
""Valtó,1899 

Bulkeszi, Bács-Bodrogmegyc, jugoszlév 
Buttyin, __ Id~ __ l(örösbökény::;;' •. , , 
Buzi6Sfüfd0; Temesmcgye, román· 
Büdszenlmihály, Szobolcs1ncgye, 1. 7890, Hörön1pő 

Imre, l\1egyar király, 1873 

Csaba, Id. Békéscsaba 
Csabrende_k, _.Zalan1cgye, L_„~3291, Posgay Andor. 

·'-'2"''";"--"-Szent w['ószló, 1899, (Sümeg fiókja voli 1901-ig) 
C:tgcza, .. Trencsónmegy,e, cseh 
Csanádapácza, Csanádmcgyc, \. 380G, Bonon1i Géza, 

~""'-iv1agyer korona. 1884 
Csanódpulola, Csanódn1cgyé·. 1. 6087, Nag;..' ;\lberl. 

Hollyu, 1880 
Csantavér, Bács-Bodrogn1egy·e, jugoszlö.v 
Cs a ny, Csongrüdmegye, 1. -~l.f23, Domjün Gézu. 

Nlegvültó, 1890 
Csap, Ungmcgye. csch-v 
Család. Torontii!megyc, ron1ón 
Csákigorbó, S:z;9Jn_oJ;„Dobokame:gyc, romün 
Csüktornyu, Zalan1cgyc, jugosz!Uv 
Cs.§1_k;:1.;ór.„f:ejCrmegye,_,J, __ j~!48,. Jirovcc Ern_il. Cs neje,~ 

k. Jirovec László. Isteni Gondvisclt'.~~. (r), 1821 
Csün~}levesmeuve. ! .. 41134, Horvóth .hnrf!_._fvl,uliy1Jr 

"•"/•"k(liO"ri;fl:;-:1f'8tflf""7~;:,- · ·->- ---~-- ', -- .„ez,·-,, .. , __ 

Csóvolv Böcs-Bodrot:mc<YVC !. 300G, Ha!lös.<;y Endre. 1900 - o •• 

Csege, 1. Tiszacsege 
Cf;cne, Toronlúln1cgyc, romún 
Csenger, Sznln1órmcgyc, !. :351ü. l\lein Rezsó, 

Oro:::zlún. (r), 1825 
Csepel. Pcstn1cgy1.', L ~ll5'1, Hoffn1nnn Ernü, b. 

Czollncr Lüszlí'i, Ornngyol. 18~Jli 
Csepel. Steiner FcH~nc. i\ngyn!, Ull-l 
Csepreg. Sopron1n(:Jyc, L 40~l7. Floclcrcr J~nő. s;1-

hóromsúg, 1 S:!~'. 
Cscrépslja, Torontúh11cgy::, jugo!;:dú\· 
Csermö. 1\radml!gy:.:, ron1ún 
Csernótfalu, Brusc;ön1egyc, rointin 
Ccrnitton. Id .. t:\ls•:icsernóton 
Csernyc, Torontú!megyc, jugos:::li\\· 
Cservenka. Bö.cs-Bodrogn1cgye, jugoszlü\' 
Cseszte. Pozsonymcg-y(\ cseh 
Csesztreg, Zekuncgyc, l. 1170, f'crcnczy ;\qJód, Se

gítő :-;z. i\-'lúrin, !~ll:.l 
Csetény, \ 1cszprómme1:yc. !. 1 lS.'3, l\ovócshrlzy 

Lószló, !-lygit.:El, iDl:.l 
Csclneh, Gün1örn1cgyc. cseh 
C.séff;;;, l3ihorn1cgyc, rornún 
(::;épt1. Jüsz-N.ngykun-Szo!nokinegyc, !. J519. Grik(ls 

Súndor. Ürun(::\·n!. 18St) 
Csikgyirnesbül:k, C~ikn1egyc. !. ü'.:!.90, Pó!sa Súndor. 

lvlútyós kiréi\y, li3~-J9 
Csikknrc-zfah'a, C:sik1negyc, ru1nún 
Csikszcntmórlon, Csikn1c,;yc. rornún 
Csikszeredu, C~;il-:1ncgyc, (::'.) rornún 
Csiz (Rinli.isz~cs fiö\.;j~!), (L) c~>d-i 
Csokonya. Soinogyincgy(~. !. :!.!:Fi, Görni"ir:: Jrin(',~, 

iVleg\·óltó. lflüii 
Csongrüd. 8tl!'na Henrik. ()rs:::üg ciincr. 1528 
Csongriid, \Veiss Bé!tt, Szent Rókus, U·i\id 
Cs::inoplyo, Bócs-Bodragn1egye, jugoszlóv 
Csorn1:1, Sopronn1cg:,:e, 1. 7Gt-iG, ~.-lnrinc~>.er Ji?n(i. f</isas. 

(r.), i8 l 7 



Ll1szló, le I<eresztény János. iv1eg-

Cso~;~~;d;~;~:~1~~cf~:lfl l. 5681, Forgács K.üroly, Isteni 

Csóka, jugoszldv 

Csögle, Veszprémn1egye, l. 1320, Barbacsy Pa! örök„ 
Isteni Gond\ iselés, 1888 

Csökmő, Biharmegyc, /. 3620. p. Péchy József, Olajóg, 1894 
Csömör, Peslmegye, l. 2715, Fa!udi Rezső, f\rlerrvál!ó, 

1909 -
Csucsa, Kolozsmegye, román 

Csurgó, Somogymegye, L 4586, Szabó \'ince, Nleg-
válló, 1847 

Csurgó, Boleman iv1ihály, Szabadság, 1919 
Csurog, Bács-Bodrogmegye, jugoszláv 
Csuz, I\.omárommegye, cseh 
Czecze, Fejérmegye, /. 3682, 1\i!ier Zs. Ernö. NJeg

váltó, 1835 
Czegléd, Pestn1cgye, /. 33,468, Dr. Za!ay l\óroh· 

Remény, 1886 
Czegléd. özv . .lcinossy GCzáné, b. Sándor Illés, Sz._c·nt-

lélek, (r.), 1807 
Czeglé<l, Dobos György örök., b. Kell . .\.n!a/. 1896 
Czegléd, Beksics Gyula, Isteni Gondv .. 1910 
Czegléd, Hauer Lajos, Rákóczi, 191<1 
Czcglédberczc!, Latinovics Géza, Nepomuki Szent 

Junos, 1918 
CzelldöniijJk, \i!:ls1negye. 1. ,:J(iüö, Bisiczky . .é\ndré:is 

dr„ Boidog8Ügos Szüz iv1öric. 1815 
Czrepa]jci, Id. Cscrépa!ja 
Czibokhóztl, Jász-Nagy-Kun-Szoln0kn1cgyc, !, 52-.JS. 

ifj. iv!er!z József. Szcnthüromsi.'tg, l 8U4 
Cziffcr, Pozsonymegye, cseh 
Czinfalva, Pcslmegy~. /. 2100, Eg~<;z Léirincz. Odvö~ 

zilö, 1913 · 
Czinko!a, Pestn1egyc, L 7fl1G, TukEics !stvún, rvJ,ifyüs 

kiróly, 1895 

Czinkofa, (Mályásföld, Ehmann-telep), Krisik Pál, 
Sas, 1913 

Czinkota, Dezsényi Istvitn, 1917 

D8rda, Baranyomcgye, jugoszláv 
Deblyácska. Id. Toron!álvásó.rhc!y 
Debreczen, l-!ajdumegye, l. 90.153, Heíb Pá!, k. Bárány 
=-Sándor, Aranyangyal, (r.), 1670-1680 körül 

Debreczen, GrósZ Nagy Ferenc és neje Arany egy
~ szarvu, (r.). 1772 
Debreczen, Mon1mer Oszkár, l(ossulh Lajos, (rJ, 
~ 1813 

Qs.breczen, Ivíihalovils Jenő, J(igyó, (r.), 1812 
De.breczen, sz. Tóth Béla, ivlagyar korona, [rJ, 

1813 
Qcl>reczen, Kubek Sándor örök„ k. Zombory Zollán, 

Megváltó, 1843 
Debreczen, Dénes Arthur, Nap, (r.), 1802 
O,B:ireczen, Reichard Sándor, 1901 
Dci;lreczen, Spitzer Antal örök., Reménység, 1868 
DsQrcczen, Székely Adorján, ls!eni Gondv., 1904 
D~reczen, dr. Baláry István, Csokonai, 1906 
Deberczen, Arónyi .L\rpád, II. Hákóczi 17erenc, 1907 
Dc,h,reczcn, dr. Sztankay Aba, Nádor, 1913 
De9J.eczen, l'vlandel József, Sas, 1913 
DeQs..eczen, Szendrei Béla, Bocskai, 1913 
DeQr.eczcn, Muraközy László, fvluraközy, 1914 
Decs, Tolnamegye, L 3693, \légh István. Magyar 

korona, 1909 
De!iblót, Teínesn1egye, jugoszláv 
DemCnyháza, t\1aros-T ordamegye, romün 
Derecske, Biharmcgyc, L 10,:?00„ Benkö Siindor, 

Remény, 1836 „ 

Derecske, Palaky Sándor, b. Ba!lu Simon, Ou1ngyHI, 
1913 

De!la, Temesmcgye, ro}nón 
Demecser Szabolcsmegyc, !, 28fi,L Sr.(~ke!y i\czső. 

·Gondviselés, 1911 



Devecser; Vcs2prémn1cgye, 1. 455:~, Bo\ogh fvfihélly, 
Szcn!hcironisúg, (r.). 183,1 

Déda, i\1aros-Tordan1ei::ve. ron1ón 
Dés, Szolnok-Doboknnl~gye, (2) ron16.n 
Déva, !-iunyt'tc!rncgyc, (2) ronuln 
Dóvavánva, .lúsz-NHq\·kun-Szo!nokn1c::::vc, 1. 13A9U, 

Son1;ncr Bcr!a!nl1~ Örnng:;nl. 1807"'-
Dévnviinya, l\o!bny Hudolf, isteni Gondv., 1896 
Dévény, Pozson:nneg;..'c, c:;eh 
Dicsöszenlmúr!on. Ki.:>·Kükü!!ön1egy.e, (2) ron1l1n 
Diósgyőr, Borsodmcgyc, 1. 17,204, Elcs Gézn, i\'Ícg-

vé!!ó, (r.), 1872 
Oiósgyőr-Percczesbüny::'dc]cp, ~1lenncr Richá;d, 

iVlegvéltó, i90D 

Diósgyör-\1asgyúr. özv. ivicnner O!!óné, k. \1érlcs 
József. r\ngya!. 1097 (.l\ze!öit a tnúsik diósgyőri 
gyógyszcr!úr fiókja volL) 

Diósr,-yőr (Va:-györ-!dep). \lürnos linrc, Szent L<:lszló. 
191.3 

Dilró, Csihme!~Ye. roinún 
Oivékrudnó, N:>itrnrncgyc, cseh 
Doboz, Bókésn1cgyc, !. 6877, H,l]di i\tJn1ün, Isteni 

Gond ,.i,;ch's. 1900 
Dobra, f·lunyéldrncgye, ron1ön 
Dobriczn. !d. l\cvcdobril 
Dobsina, Gömörrnegyc, cseh 
Dognúcska, 1<.ras;;ó-Szön:nynicgye. rr-•n1án 
Dolha. ~.'lúrnn1nrn::;n1cgy~. c::ch 
Dolova. Toron![i!rncgyc, ju~osziüv 
Dombe;n'hÖz. Csnnüdn1e~I:\:e. l. .'i895, i'v'lnicr György, 

. .:.\ngyEJL l8Dü 
Don1bovUr. Id. C)do;11Lo·vür 
Dornbó, 1Vlúronl<!f()S!ne;:yc, cseh 
Dombrücl. Szubok:smc'.!\·c. l. .1028. f~ngy Jenti, Jézus 

Szcnl Szi\·r.;, 18t\2 ·--

Dorog, Id. Hajdudorog 
Dorog, Eszt1.:rgon1iTH.:gyv. L Hi·1.S. P,::r! .lúzsef. Szent 

lvlargit. 1803 (A gyögyszertdr 1913-ig Bajna 
volt.) 

Csongrtídmcgye, 1. 17,635, Szirn1ni 
!slvón, 1861 

l~~;b~ill;~',: Dónie! ~1Iihú]y, Szcn!hilron1sitg, 
C Tolnan1cgyc, 1. 4160, Bródy Ernő, 

1908 
Pcstn1cgyc. L 4-158, Kónyay Ede 

koronn, 187°! 
Dragomérfalvt1, fVlüra111.:1rosmegye, romün 
Dunao.dony, Id. Adony 
Dunnbogdó.ny, Pestn1egyc. 

bóh'. ivic1donna, 1907, 
:;zerlárn \"olt a vü;ep:rédi gyógy'm'rl<'miah;.) 

Dun~tfö!Jv~~r, Tolnan1e!_!yc, 1. 12,071. Fuludi 
Szcnthür.-)n1süg, 1857 

Dunnfölch·i.·ll', Zlinszky József. h;lcn nnyju, (r.), 1796 
Dunnhurr1sz!i, Pcs!n1egyc, l. ;]{)50. Barndlui Jünos• 

Isicni Gondvise!Cs, IESG 
Dunakc:;zi. Pe::>!niegyc, l. 335-L Brcichu Júnos, Szent 

1\1ihé!y. l:}'.,J7 (Fót fiól>jn vol! !'..J04~ig.) 
Dunéipntuj. Pesiincf.rye. !. 536G, i\lodru Pid, lV1eg

vúl!ö, ur.;7 
Dunc~pen!ele, fcjCrmcgyc, L :395-'1. Szepsy Szüts 

Ernö, k. Szcpsy Szüts !\itlinün, S:-~enthóro1nsúg, 
lfilj"J 

Duc1Jsztdic:;0. Barnnyurrc.Jyc, l. 5876, FrinHncr Jö
zsef. ihök .. S?.c:ntb~íron1~:úg, !88'.J 

Dunnszcr(luh~~ly, Pozsunyrnc[.:yc, (:~) c.;i:h 
DtH«~Vec.;c, F'cd1nc;;: (,', l. ,l/51, ÍJi.d11,s l:crcnc. fvh:g

vidld, 18J'l 

3.!::c;eg, 1--:c1grúcL11,;gyt;, !. !fr1J. Nugyr:L·1-o:unyi Paüi 
Góza, Szüz i~'!ürin, 1 E:95 

Edclöny, Dorsodn1c::ye, 1. 2:'.~18. Scbtd(.:k Gyuln. Ör
angyul. 187;3 

.Egbell, Id . .lókul 



;;;;:~~ 

Eier, Hevesinegye, L 26,807. Irgalmasrend, k. Be· 
,:_,>-;:_- __ recz 1\ároly Fidél. Gráné.lalma, (r.), 1728 
. : Eger, Híbay Gvörgy dr., Kígyó, (r"1, 1839 

Eger, r. Kovách Béfa. ivlagyar király, (r.), 1714 
Eger, Pánczél Arpád, Őrangyal. 1897 
Eger, Velcsey lslviin. Szent Anna, 1907 
Egercsehi, Hcvesn1egye, !. 882, Medgyessy György, 

Magyar király, 1911 
Egeres, l\o!ozsmegye, román 
Egyek, Hajdumegye, 1. 5174, Tóth Dezsö, Isteni 

Gondviselés, 1892 (1892-95·ig Tiszacsege fiókja 
volt.) 

Elek, Aradmegye, l. 7259, Bács Béla. Segilö Szüz 
Mária, 1856 

Emöd, Borsodmegye, 1. 3071. Wallay Kornel. Meg-
vállb, 1896 

Enese, Györmegye, l. 520, Hegel Frigyes, Rókóczi, 
• 1909 

Endrőd, Békésmegyc, 1. 13,505, Alapy Andor, k. 
Alapy Andorné, Zaka r-.1ária, Meg\'iilló, 1876 

· Endröd, Ösapay Lajos, Páduai Szent Antal, 1903 
Enying, \'eszprén1n1cgyc, !. 4148 .. 4dler Imre, f\1eg· 

váltó, 1852. 
Eöriszenlpéler, Id. (Jriszen!pt!!er 
Eperjes. Sárosmegye, (4) cseh 
Ercsi. Fcjérn1cgye, !. 6877, Tschcppen Dezsö, Szent· 

hóroms"ág:, 18G7 
Erdőcsokonya, Id. Csokonye 
Erdőd, Szaln1örn1egyc, román 
Erdöszüda, Szatn1órn1egyc, rornt1n 
Erd6szenlgyörgy, t\1aros· T ordan1egyc, ro111Lin 
Ernöhciza. TorQntálmcgyc, jugoszlf:v 
Erzsébc!falve., PCstn1cuye, L 30,959, Reiner tvliksn, 

Sz~nl Erzsébet, 1894 
Erzsébetfalva, Rochlitz N1árlon, .4ranysas, 1898 
Erzsébetfalva, Szikszay Gusztáv, Magyar kor., 1902 
Erzsébetfalva, Hegyi lstvéi.n. Angyal, 1912 

Erzsébetfalva, A.ndriska Viklor dr., Viktoria, 1913 
Erzsébethely, Id. Békéscsaba 
Erzsébetváros, l\.is-Küküllömegye, (2) román 
Esztergom, Eszlergommegye, 1. 16,863, Kerschbourn-

mayer l\óroly, ivfegváltö, 1861 
Esztergom. rochli!zi Rochlitz .4rtur örök., Szent 

lstvan, (r.), 1793 
Esztergom, Pocskay Béla, Fekete Sas, (hcrcegpri

mási udvari gyógyszerlór). (r.), 1727 
Eszterháza, Sopronmegye, 1. 769, Janthó Tivadar, 

Páduaí Szent Anlal. 1909 
Eléd, Udvarhelymegye, ron1ún 
Ettyek, Fcjérmegye, !. 3110, Vida József, lsteni Gond-
. viselés, 1894 0905-ig Sóskut fiókja vo!L) 

Ecska. Torontálmegye, jugoszláv 
E.lesd, Biharrncgye, román 
Erd, Fejérmegyc, 1. 4013. l+Iorvóth Aladár. Szenthá· 

~ romsárr. 1882 
l;:rendréd. Szalmürmegye, ron1iin 
I;:rmihúlyfalva, Biharmegye, (2) ronn'tn 
Ersekujvár, Nyi!ramegyc, (3) cseh 
Ersckvadked. Nógrádmegye, !. 3132, özv. S!unü:k 

.Józsefné, k. Keviczky Déniel. I\'fegvél!ó, 1895 

Facsád, Krassó-Szörényn1ccrvc, ron1én 
Fadd, Tolnamegve. 1. 6006, "'-özv. Borsódv Jánosné, 

b. Netkovszf;:y József, Szentháron1séli, 1835 
Fajsz, Pes!mcgye, 1. 3476, Gyctvay A.ndor, 

korona, 1892 (Fiókkal Bátyún.) " 
Fegyvernek, .lósz·Nagykun-Szolnokmegye, 1. 643Lt~ 

i\1iskey Dezsü, 1879 -' 
Fehérgyorn1al, Sza!n1ó.rn1cgye, !. 4618, \faszkó GvulJ 

örök., 1859 ' j 
Fehért~mplom, Temes1negye, (2) jugoszláv 
Feke!eardó, Ugocsarnegye, cseh 
Feketehalom, Brassómegye, romcin 
Fekelehegy, Id. Bácsfekelehegy 



cseh 

ro1nén 
jugosz!óv 

955„!, Szcncrt 1\!adúr, 

Fc!sőgö~;·· Komitron1megyc, 1, 2000, Orosz Lószló 
öré~.·., b. S!iponics József. 1917 ' 

Fclsöircg, To!na1negyc, 1. 2749, Végh Júnos Isteni 
Gondviselés, 1884 ' 

Felsóittebe, Torontó!mcgye, jugoszláv 
Fcls~kabol, Bi~cS-Bodrogmegye, jur•_ry---/.üv 
~els~!~n9va, \usn1eg>'e, jugosz~; 
i•elsolovo.' yasmegye, l. 1059, L .-_,-·::ióndor örök., 

!~en1 
1

C1ondviselés. 1902 (Fiökki:d Turcsün.) 
fcls„or \, 0 < "'""' - 1 1qn- B 1 J - '! • __ --- - - ····~""- .... , • ~ -=' a 1:os . cno 11· agyur 

koronn, 1842 ' 
Felsöpulyu, Sopronrncgye, 1. 863, Szczcpúnski 1\. 

örök., Szerecsen. IS84 
Felsőscgcsd, Somogyrncgyc, 1. 252'.I, Vidu Ödön 

Szent Lüszló Hll-1 
Fclsösimitnd .. ,:.\r~clme"ve run1ün 
l,, 1 '! ,_ , 
:e s~visó, 1v l~ron11:irosrncgyc, rornón 
I:cls?vizköz. Súrosmcgyc, cseh 

_(·eltol, 1.\n1dn1c11vc romün 
gt;lvin~~· T ordl~-~;\;uny?smcgye, . ron1ón 
. crc_nc::-hulon1, forontaln1cgye, Jugoszlúv 
Ferk:~c.i_1érc?yhóza. So1Jr.°nmcgye, ). 173\1, ]\(is Józi:;cf 
• orok., Urunyal, 1893 -' 

l'·e1t6~;.:en!rni!dö;-;, Scrronn1egyc, !. :.1136, 
l:.n1il, Isteni Gondvi.sClé~. 1881 

FClcgyhi:zo. Id. I\.iskunfr:!cuvhó%:.:'' 
· -fó!i:.:íürdü, Id. Fugyivilf.f~1rl;dlv 

Filipova, :d. Szenlfü!öp -
Fiume, [8], olasz 

Fogaras, Fogarasmegye, (3) ronuín 
Foktő. Pestmegye, l. 3351, Scharp I·Ienrik,· Isteni 

Gondviselés, l 901 (A gyógyszertár jogositvilnya 
eredetileg 1893-ban lett adományozva, de tulaj
donosa 1896-ban b. m. engedéllyel gyógyszer
tárát Uszódra helyezte át. Ugyanaz 1897-bcn 
Foktőn fiók nyitására nyeri engedélyt, de ezen jo
gosilvónyát el hagyta évülni, mire a községbe 
1901-ben anyogyógyszerlórl engedélyeztek.) 

Forró, Abauj-Tornan1egye, !. 1281, Tavaszy Ferenc, 
Magyar király, 1868 

Fót, Pestn1cgye, l. 3922, Suller l\.órol· örök., k. 
Böckel Samil, Szent György, 1882 · 

Földeók, Csaniidmegye, L 5120, Boros Károly, 1888 
Földes, I-lajdumegye, L 5519, Kállay Lajos, Isteni 

Gondvise';;."' 1866 
Földvár, Bras-.L:,"' román 
Franyova. Id.·~ 
Fugyivásil.rhe!y, Bihermegyc, román 
Fülek, Nögrádn1egye, cseh 
Fülöpszéllá.s, Pestmegye, 1. 5954. Nagy l\á.lmén, Isteni 

Gondviselés, 1887. 
Füzesabony', Heves1negyc, !. 5365, Ferenczy· ZoHán, 

Métyús kirá!v, 1880 
Füzesgya.rmal. Békésn1egye. 1. 9836. T. Korniss Gy. 

örök .. b. l\.irály Gáspár, Ren1Cny, 1873 

Gaborján, Biharmegye, 1. 1750, daruvóri Jnnkovich 
D .. Remény. 1909 

Gacsúly, Szutm{irn1cgyc, l. 1017. ifj. Ji:igcr Ká!mtin . 
Remény, 1872 

Galagonyós, Torontóln1cgyc, jugoszlúv 
Go!ánto. Pozsony 1cgye. cseh 
Galgócz. Nyitramegyc, (2) cseh 
Gara, Bilcs-Bodrogmegye, 1. 4081, Ettvel 7:ol!ún. 

Szcnthárom~á.,. 1897 
Garabos, Toronlálniegye, ron1án 
Garadna, .L\.bauj-Tornamcgye, \. 708. Szt~ke\y Béla, 

Szent Antal, rnog 



GnrU~halB.sz·i (Szliúcsfürdö), Zc:Jlyo1hn'icgyó, cseh 
GaramsZenlbenedek, Barsntcgyc. cseh 
Garan1szentkcreszl, Barsmegye, cseh 
Gács, Nógrádmegye, cseh 

, Gódoros, Békésmegyc, L 3996. Nagy Jünos, (Jrn1r 
gya/, 1882 (;.\ község neve czc!ö!I Búnfuh·a volt. 
Fiókja volt Nagyszénáson, rnclyct 1807-ben 
anyásito!!ak.) 

Gálszéc:-i. Zemplénmegye, cseh 
Gá.ialja, T einesmcgye; román 

Gáva, Szabolcs1negyc, J. 2776, Rolkó .i.\lber!, rvJütrtis 
király, 1867 

Gelse, Pfeiffer .József, 1918 
Gernyeszeg, Maros-Tordamcgye, r01ni1n 
G_eszt, Biharmegyc, l. 1836, 1--lor<lay· Bélo, 1912 
Gesztely, Zc1nplénmegye, L 11'1-. legi J\1ihd/y, 

. Aranyszarvas, 1880 . 
Giró!t, Sáros1ncgye, cseh 
Glogovác, ki.sd· Ö!htdon1 

Gödőllö, Pcslrnegye, /. 75°!8. Szentgcili Dúníel, íVfu~ 
gyar korona, (gyr.), 1813 

ölniczhiinya, Szcpesrnegye, cseh 

Göncz, A.bauj-Tornan1cgyc, 1. 2811, l\oznnúy Zul!én, 
Oroszlán, l 85.S 

Görgényszenliinrc, i'vlaros-Tordemcgye, ron1ón 
Gurahoncz, lel. Honcz!ő 
Guta, Komárommcgye, cseh 
Grnlilr, Hunyedn1egyc, rornón 
Gyalu, Kolozsmcgyc, ronnin 

Gyanufalva, Vnsrncgyc, L 2101, 1\l!hc!lye.s l:sigr11ond, 
i\1IegYáltü, lElfiS (A. koröbbl !u[;:jd1:11~,s ('!hunyl;1 
folytán 19G5*bcn púlyóz11t uf};.in ujbG! 11•„!u111Ll
nyozft1!o!t.) 

Gyan!u, Biluirrnegyc, romün 
Gyarn1t1to, ld. Tc1ne:;gyL1rnHda 
GyriJa, Toronlü1mcgyc, jugosz!öv 
Gycrgyóalfalu, Csikmcgye, romén 
Gycrgyóbékós, Csikmcgye, romün 

Gycrgyószentn1iklös, Csikmcgye, (2) ronuín 
Gycrgyólölgyes, Csikmegye, román 
OyCrömonoslor, ld. Magyargycrömonostor 
Gyerlyitmos, Toronló!megye, jugoszláv 
Gyctva, Zó!yon1merrye, cseh 
Gyéres, lel, An:inyosgyéres 
Gyimésbükk, Csikmegye, rornün . . 
Gyoma, Békésmegye, 1. 11,683, özv. fvladay A.-ne, 

k. ivlő.day .t.\ladó.r, Is.eni Gondviselés, (r.), 1830 
Gvoma ivfácz .A.kos, .A.ngya!, 1899 
G}'orok, Aradmegyc, román 
Gyön1rö, Pes!megye, 1. · 4061, özv. Hajász Pálné, k. 

Székely Jenő Segilő f\1ória, 1908 
Gyöngyös, Hevesmegye, !. 17,727, Basch Ernő, Nierr-

vóltó, (r.), 1858 _ 
Gyöngyös, Po!ony .iiinos örök., b. Imre.h Béla, Or~ 

angyal, 1857 _ 
Gyöngyös, Kunelz Oszkár, Szüz Mária, (gyr.), 180t 
Gyöngyös, Boros A!adór, Szent Ber!alan, 1911 .. . 
Gyöngyösmel!ék, Son1ogyn1cgyc, 1. 651, Szenlgyorgy1 

Imre, lsleni Gondvisel~s, 1891 
Gyönk, Tolnamegyc, 1. 3286, Banelli F. Károly, ~;Ieg~ 

valló. 1837 
Györ, Györmegye, !. 42.589, Keserü .lózscí, /l.ngyal, 

1860 
~ Gvör Rostct!er Jónos, A.rt1nysus. (r), 1767 
G~·őr. Flesch Emil dr, ör, Niagyar koron8, 1847 
G~·ör'. Forgách Jónos. tvfegvidtó, (r), 1630, (til!itólag 

· már 1630-bon <:illitolfók fel 8 jezsuílék és 1704-
ben n1cnl ól magó.nlulsjdonba) 

Gvör Stinner linrc, Szen!hilro:nség, 1894 
G~'Ör~ Gvöri t Tdkarékpénzleir. k. Róbl Jenő, \1ú~ 

· ros( gyögyszerlór, (r), 1654 
Györ. (Révfalu), 1VIohilln Rezső, Segítő rvitiria. 1911 
Györ (v), Györszige!, Győrmcgyc, 1. 5490, Mehl~ 

schmidt Ferenc, Is!en sze111e, 1829 
Gyár, I'\orbuly Dezsö, Szent Ferenc, 1912 
Győr, Wolbcr Lipót, Koronn, 1919 



Györszentmárton, Györhlegye, 1. 3059, F. Tóth Gyula, 
b. bihari Szathmáry Geiza, Szt. István Király, 
1854 

Gyula. Békésmegye, 1. 23911, Terstyánszky l(ároly, 
Szenlhó.romság, (r), 1854 

Gyula, \Vieland Dénes, Aranykereszt. 1888 
Gyula, Winkler Lajos. (r), 1760 
Gyula, ifj. Payer Béla, Szent József. 1903 
Gyulafehérvár, Alsófehérmegye, (3), román 
Gyulavári. Békésmegye, 1. 3526, z. Császár Ferenc,. 

Remény, 1905 
Hadad, Szilágymegye, román 
Hadház, Id. Hajduhadház 
H8jasd, Ungmegye, cseh 
Hajduböszörmény, Hajdumegye, 1. 28131, 

Miklós, Aranysas, 1828, (a haszonélvezö 
hunyta folytán pályázat utján ujból adomáM 
nyozva, 1900-ban) 

I-Iajduböszörmény, Schuck József. Isteni GondviseM 
lés, 1894 

Hajduböszörmény, özv. Ersey Gáborné, b. Bozóky 
Győrgy, ivlagyur korona, 1871 

HajduböszörmCny, .A.ntalóczy K.ózmér, Szenlháromw 
ság, 1913 

Hajdudorog, l-lojdun1egye, 1. 10462, Kiss Jenő Ernö, 
Megvóltó, 1855 

Hajduhadhóz, liajdumegye, 1, 981 l, Noviik József, 
Remény, 1847 

Hojdunánás, ÍÍojdumegye, 1. 16772, Lakner Gyula, 
!\1agyar korona, 1832 

I-Iajdunánás, ivlolnár i'vliklós, l\igyó, 1888. 
I-lajdunánás, l(abay Péter, Remény, 1913 
Hajdusámson, l-lajdumegyc, l, 5377, 1, I(ovács NánM 

dor, Remény, 1884 
I-lajduszoboszló. Hajdun1egye, 1. 16079, Barbócz 

Zsigmond, Gondviselés, 1831 
Hajduszoboszló, dr, Nagy Béla, b. J(urucz Diodor, 

Juslilio, 1888 
Hajduszoboszló, Zala Emil, Bocskai, 1914 

245 

Haidyszovát, Haidumegye, 1, 3638, Ács Nagy Lajos 
Orangyal, 1890 

Hajduvilmospércs, Id. Vámospércs 
Hajós, Pestmcgye, 1. 4480, rviartinovics J. ifj., Segifö 

ivlúria, 1876 
l-Ialas, Id. I\iskunhalas 
Halászi, Mosonmegye, 1, 1941, Stockinger Istvón, 

1912 
Halmi, Ugocsamegye, román 
HanC:.1ova, Id. Nyilrabánya, 
Haraszti, Id. Dunaharaszti 
Harkács, Gyömörmegye, cseh 
I-Iarkány, Baranyam~gye, l. 797, felsököröskényi 

Takács Lajos, Orongyal. 1898, (a tulajdonos 
lemondása folytán pé.lyézat ulján 1903Mban 
ujból adomtinyozlatotl) 

Harta, Pestmegye, 1. 4965, Halmi Pál, Isteni GcÍnd
vise!és, 1894 

Hatvan, I-levesn1egye, l, 12088, Spcrltigh Zoltán 
t\1egvöltó, 18115 ' 

I-Iatvan, Seper Dcz~ö. Angyal, 1897 
Hatvan, Szémann 1\gost. Póduai Szcnl Antal, 1912 
Havosmezö, ~Aáramarosmegyc, cseh 
I-féjó, Biharn1egyc, romón 
Hársfrilva, Bereg111egye, cseh 
Hátszeg, Hunyadn1egye, (2), romün 
Hegybánya, Honl!ncgye, cseh 
Hegyeshalom, !\1osonmcgyc, l, 2402, G~orgicvits Pó!, 

Nop, 1393 
Hegyfalu. \1asmegyc, l. 9"18, Eger József, SzcntM 

hitron1súg, 1898, (96-9_8Mig fiókgyógy~zer!úra volt 
a sárvári gyógyszcrlórnak) 

Hejöcsaba. Borsodn1cgye, 1, 2493, FchUr BLqo, 
J<:üroly, l9í5 

Herczegfnlvu. fejónnegye, I, 88-18, Szekeres lstvitn, 
Isten anyjo, 1892 

1-ferczegszánló, Bács·Bodrogmegye, 1, 3706, Bieliczky 
Kóroly, 1912 

Herkulesfürdő, KrossóMSzörényn1cgyc, romén 



Hernádfalva, Szepcsmcgye, cseh 
I·Iernó.dzsadány, Abauj-Torno.megye, cseh 
l-Ié<lervár, Gyórmegyc, l. 1103, Göltl Pál. Szent Er-

zsébet, 1884 
Heves. Hevesmegye, 1. 9116. Czinge!I Lészló örök; 

k. iv1áder Ivliksa, ivíegyecimcr. 1829 
Heves, Martos Gyula, 1910 _ 
I-Iévizfürdö, Cséby Lajos, Lotus. (l\esz!hely fiökjn). (í) 
l.féthárs, Sárosmegye, cseh 
Hidalmás, l(o!ozsmegye, romén 
l-lolícs. Nyitramegye, cseh 
Homokbálványos, T emesmcgye, jugoszláv 
Homokos, Tcmesmegye, jugoszláv 
Homokszil, Temesmegye, jugoszláv 
I-Io_g:tonna, Zemp!énmcgyc, (2), cseh 
Hdfit-Oródszentmárton, Udvarhelyn1egyc, ron1(1n 
I1oriCztö, Aradmegye, ron1ún 
Horgos, Csongrádmegyc, jugoszláv 
Hosszuaszó. Kis-Kükü!lömegyc, roinán 
Hosszufalu, Brassómegye, ron1én 
l-fosszumezö. f\ilúren1aros1negye. romún 
I-Iosszupályi, Biharmcgye, !. 3800. l\.0ndc Ernő. 

1875 
Hódmezövúsórhcly, Csongrüdn1egye, i. G2394, K. 

Körmendy Sándor, Isteni Gond\'i~;Q]és, 1839 
Hódmezövásárhely, \iasvéry E!en1i·r. i'vlagynr ]dni.ly, 

1893 
Hódmezővúsürhcly, Nómcth Lajos. ivlagyer koronn. 

1852 
Hódmezövii.só.rhcly, Bereczk PCtcr, iVlegvá.!!ó, !878 
Hódmezövósárhcly, Gallino Béla. RcmCny, 1894 
Hódniczövásiirhe[y, Fekete Géz1:t. Szentháromsüg; 

(r), 1808 
Hódmezővé.sórhe!y, Tagányi .L\r!bur, Őrangyal, 1880 
Hódmezővásárhely, Késöi lstván, Kcrcc;zl, 1907, 
Hódmezővásárhely, 1V!üer i\•Iór, 1907 
Hódmezővásárhely, Skournúl .lenő, Zrinyi, 1910 
I-lódság, Bó.cs-Bodrogmegye, jugoszláv 

f-Iögyész, Toínan1egye, l. 3955, Téry .Aurél, Szent-
háron1ság-, {gyr), 1802 

f-Iöltövény, Brassómegyc, román 
Hradek, Id. Liplóujvár 
I-lunyaddobra, Id. Dobra 
Husz!, rvlüramurosn1cgye, (2). c~eh 

Ignl, So1nogyn1egye, 1. 208l ivlogny J(<"timün. Ür
angyal. 1894 

igló, Szcpcsn1egyc, (3), cseh _ . 
Iharosberény, Son1ogymegyc, 1. 1931, Hilmpek Laszlo, 

Isteni Gondviselés, 1893 
lllavo, Trencsenmegye, cseh 
l!osva, Beregmcgyc, cseh 
Jpolynyék, Honlmegye, cseh 
fpolyróna, Nógrúdmegye, cseh 
ipolysúrr, Honlmcgyc, cseh 
Isaszeg, Pes!n1egye, !. 4195, Pesthy i'v'lihüly, /\ng-ynl, 

1899 
lstvónföldc, T orontó.lmcgyc, jugoszláv 
lstvó.nvölgy, Torontá!megyc, jugoszlü\· 
ittcbc. Id. Felsöi!lcbe 
lzsük. Pes!mcgye, !. 7129. Bnrthfd0~; l\ii!rn<"in. b. Bo· 

dor Jüno:;, 1834 

.lobláncz, Nyi!r.::incgyc, cseh 
Jt:.blonka. Árvamegye, cseh 
Jarkovúcz, Id .. A.rkod 
Jaszcnovo, Id. Kurüsjeszenö 
Jákóhaln1a, Jtisz-N_{tr,n·kun-Szolno\;;;negye, !. 4386. 
• Súghy Gyula, Orangyo], 1886 
Jüm, f\rassó~Szörénymegyc, jugosz]év . _ . 
JúnodH:1lrnn, Bdc:>-Bodrogrncgye, 1. 12,66/, S1lly·c 

G(~ziin0. ].;. Sillye Géza, Szentlélek (r.), 1847 
Jttnosh6zB, \insn1er,;ye, !. :1250. Fischer József dr., 

i'v1egvúltó, 1843 , 
Jd:;ze.lsó:-;zcntr::yö1gy, Júsz.Nogykun~Szolnok1ncgJ'C, 1. 

1iS60, Lul~úis .l. örök„ Szen!húromsl1g, 1880 



-Jászapáti; , Jász-Nagykun-Szolnokme!tYe, l. 1 f;388,· 
Rácz Illés b. Hegedüs József, Megváltó, 1832 

Jászapáti, Münszter Imre, Szentháromság, 1904 
Jászárokszállás, J ász-Nagykun-Szolnokmegye, 1. 13,262 

Guttmann Sándor, S. Szüz Mária, 1851 
Jászárokszállás, Sch\varlz Manó, Szentháromság, 1902 
Jászberény, Jász-NaŐgykun-Szolnokmegye, 1. 29,384, 

Bordás János, rangyal, 1883 
Jászberény, I<.. Révész Imre, Szen!háromsúg, (r.), 1791 
Jászberény, Hrabéczy Imre örök., b. 1:-lrabéczy Oszkár, 

Szentlélek, (r.). 1829 
Jászberény, Tornyos Lajos, Isteni Gondviselés, 1913 
Jászdózsa, Jász-Nagykun-Szolnokmegye, 1. 4534, Far..: 

kas, György, Páduai Szent Antal, 1903 
Jászfényszaru, Jász-Nagykun-Szolnokmegye, i. 6798 1 

Fábry Elek, Reménység, 1Sí6 
Jászjákóhalma, Id. Jákóhalma 
Jászkarajenő, Pestmegye, l. 6083, Zombory György, 

Szentháromság, 1882 (1882-85-ig az abonyi 
Remény gyógyszertár fiókja volt.) 

Jászkerekegyháza, Id. l\erekegyhézn 
Jászkisér, Jász-Nagykun-Szolnokmegye, L 66117, Ment

ler 1\.ároly, Magyar korona, 1871 
Jf1szladány, Jász-Nogyl:un-Szolnokmcgye, L 9258, Grü

ner Mór, k. Rácz Illés, l\igyó, 1867 
Jászó, Abauj-Tornamcgye, cseh 
Jiiszszcnlandrás, J ász-N agyku n-Szolnokn1cgye, L "lG54, 

Szilágyi Géza, Szüz Mária, 1914 
Jo!sva, Gömörmegye, cseh 
Jóka, Pozsonymegye, cseh 
.lókut, Nyitramegyc, cseh 

l{aba, 1-Iajdumegye, 1. 6797, l-lorváth J(á!n1ón örök., 
k. Boros Illés, Gondvisel6s, 1875 

Kadarkut, Somogymegye, 1. 2059, rvtocsáry S. Őr
angyal, 1875 

Kakaslomnicz (Tá!ralomnicz), Szcpcsmegye, cseh 
Kakova, Id. l\ükófo!va 

Kálocsa, PeS,tmegyc, l. 11,727 •.. Köz'gazdasági Bank 
r.-t., ISalocsa, k. Lovasy Odön, Magyar· korona 
(r.), 1192 (Alapilási éve ismeretlen, de biztos' 
hogy már 1792-belJ fennállott.) ' 

I\.alocsa, Ligeti Ernó, Orangyal, 1895 
Kapnibúnya, Szatmármegye, román 
Kapos, Id. Nagykapos 
l(aposvár, Somogymegye, !. 23,528, Babochay Kiil

mán, Aronyoroszlán, (r.), 1774 
I\.oposvár, Zlóczki György és özv. Szabadosné k. 

Zlóczki György, rvtagyar korona, (r.), 1833 ' 
l(aposvár, l\.ellauer Gábor, Aranykereszt, 1896 
l\aposvár, ifj. Pialsek Gyula, ,,lgazsóg", 1919 
~aposvár, Bokor Ferenc. J\.igyó, 1907 
l\.apuvár, Sopronn1egye, l. 6669, Farkas Antal, Re· 

mény, 1338 
Karácsond, Hevesn1egye, 1. 3373, l\.oszlyár I'vlóricz, 

Remény. 1900 
Karád, Somogymegye, l. 3719, l\örmendy Kilimán 

Szentlélek. 1826 ' 
Karánsebes, l\.rassó-Szörénymegye, (2) román 
Karasjeszenö, T emesmegye, jugoszláv 
I\arczi:g, ~ósz-Nagykun~Szolnokmegye l. 20,896, Sir 
„ Laszlo, tvlagyar korona, 1826 

l!arczag, Stern Lajos,_ Oroszlón, 1883 
!~arczag, Ardó Leó, Orangyal, 1901 
l~arczag. ifj. Solcz Gábor, 1914 
Kassa, Abauj-Tornamegyc, (7) cseh 
l\atymár, Bács·Bodrogmegye, !. 4702, Csepy r\ninl, 

Szüz I'vlária, 1891 
I\.aza, Id. Sajókaza 
!\ákófalva, Krassó-Szörénvrrieave ron1ón 
l~il!. Hcvcsrn. l. 3714, BánÓczySa~dor, iV1egvidló, 1908 
h.ólmáncso, Somogyrnegyc, 1. 1855, Kelényi ivliháJ.·. 

f'v1agyar koronti. (A. gyógyszcrlér 1896-ban Szu
lokra engedélyezletelt, honnan 1913-ban ide lett 
é!bclyezve.) 

J(úlóz, Fcjérrnegye, !. 4443, Jeges Ant~l. Magyar 
korona, 1862 (Fiókja Nogy!ilng:on.) 



J(ülló, Nöirúdrncgye, 1. ~i°306, 'Biró 
_ Gondviselés, 1909 

l(ópolno, Hevesm, 1. 1766, Bech En1il, !Jrnn~:ya 
l(épolnásnyék, Fejénncgye, 1. 2118, 

dr„ Vörösnléu!hy, 1867 (ISS7~ig 
fiókja vo!L) 

Kilpolnokmonostor, Szolnok~Doboka1ncrrvc ron1iin 
l\órob--fa!va, Id. Nagy~Kóro]yfalvu "'- ' 
j(áty, Bacsmcgye, jugoszlüv 
Kecskemét, Pestmcgyc, !. 65, 716, Székely Sündor, 

Isteni Gondviselés, 1887 
Kecskemét, 8. FarkHt-: lgnúc és Farkas Béla dr., 

Mátyás király, (r.}, 1821 
K.ecskemél, Tóth István, Szentháromsóg, (r.). 1740 

(Alapilósi éve isn1eretlcn, 1740-ben n1á.r fenn~ 
állott.), 

f(ecskemét, Csorba lénos, k. Podani János, 
n\lló, 1904 

Kecskemét, Katona ZSigmond, Szentlélek, 1847 
f(ecskemé!, Zinu1y Pál, J(igyó, 1 D07 
I\:ccskcmét, Siklósi Henrik, Szent Erzsébet, 1911 
l(ccskcn1él. dr. Dömötör lstviln, 1913 
l(eczel, Pcshncgye, !. 8233, Juszt Oszkllr József, 

Szcntháron1ság, 1890 
Keglevichhózn, Toron!úlmcgye, romün 
Ken1ccse, Szubo!csmcgyc, !. J3.::JS, Gcrgdyífy· !\·1ihdfy

né, k. rácböszörn1ényi l<:clen1cn József. I\.igyó, 
(r.), J8ll7, (1919-ig fió!\in volt Nyirbor;dónyban, 
hal 1847-161 1894-ig uz anyagyógyszcriúr állott) 

i\cnd~.rcs, Jósz-Nogykun-Szo!nokmegye, l. 5658, ~~'!;::cs 
Bülogh Sónclor, RenH~ny, 1879 

I<erekegyhi:"1za, Pes!nH_gye, !. 4445, özv. Ruttkay La-
josné, b. Sajó i\'li)'\sa, 1894 

f(eresztényfulva, Brass\\megye, ron1ün 
!(ereszlényszigc!, Szcb~rin1cgyc, ron1ún 
Kérény, Búcs-Bodrogmidgye, jugoszló.\' 
l(crnyája, Jd. }(erény 

„ f(enzthely, Znlan1egye, l. 7248, Cséby Lnjos, Kél 
Orosz!ün, {r,), (l 7:lS-bC'n mür fennci!lo!t, 1860-bnn 

isiriCrictcti el reáljogunnk.) (Fiókknl f-[{viz
fürclőn) 

l)eszthcly, dr, Ivaní!s l\iiro!y, Őrungyt1I. !.S97 
l~cvcdobra. 1 oronlá!mcgye, jugosziliv 
l\evcrmcs, CsanüdnH~gyc, 1. 361(J, í31-1t1t'! l\1ir!l]y1 Isteni Gondvist:lös, 1880 
l~evevörl:!, ·- e1nes1ncgyc, (2). jugos:döv 
Í\écskc, li'tsd l)jkCcskc 
i'\ékes, Szolnokdobokan1cgye, ronuín 
!\ékkő, Nógrédmcgyc, cseh 
]'~émönd, Esztcrgommegye, c~:eh 
l<:Ps1nilrJ.:1 Szepcsmeg\"c, \:!.), e.seb 
l(étcgyhüzc1, BckCsn1egyc, J: "1374, Sai!cr Dcncs örök., 

b. e. Je.!;nbffy Fcreilc. Isteni Gé1nch·iscl<~s, 1838 . 
l\ézdivá.s~irhe!y, fl<.irornszékrncvvc. (2) rop·ün 
l1:irdlydoróc, Szatn1drrnegyc, ro~lü;1 ' ·' ' 
Kirülyháza: Ugocsn. cseh 
i\irályhclmcc. Zempk~nn1cgvt;. CD, Cf;eh 

Királyhida, ivlosonrncgyc, i. 950, Tn.rjún ;\ndor, 
Segítő S7,üz fl.,!dria, t DOfJ 

J\isbecskerck, Te1nesn1cgYc, romúr'i 
Kisb::~r, i\01ni1ron1n1cgyc, · l. 3SS2, lvün :\rpt"id dr 

Szeni ln1rc, 183'.! 
Kisgara.111, Zolycirnrncg\·c, c~ch 
Ki~-hr:t!u, !üsd !-fnr!u -
Kishegyes, 8úc!,r;1e:i~; e, jw60s;:lú\· 
Kisjcnö, .L\r:.;dn1cgy,;, ron1Un 
Kiskomf.iroi11, Zel~i!Ü('!Z':\:, L jfiD5. i'~U!i L:.l\'i.::1. /.\n~ 

gya!, 1083 ~-

Kiskörös, P:.'s!Jne:;yc. !. 11.~51. Thurzi:, B,:,ln. !s!eni 
Gondviselc!s, J d33 

l<iskfirö3. l\crckes Lú~~di::. r1ru;(., k L<.'!H,Ye! iv!iklös, 
PCtöfi Sénd(ir, HJJ-1 -

KiskunfC]cgvhüzu, Pcsin1~·"""'· l :;:.i,71 L Cellt:r Jü-
nos, Scf;i!o iVlüri<J, l Tf7·7' .. . 

l\iskJSf~lcgyhilzn. Czin.1 Endn.~. Szc::thói:oin~;úg. (r), 

KiskunfClegyhüzn. Sz. Tó!h József, Szt:nt !sl\·ön. 1894 



Kiskunfélegyháza1 Thury Andor, Páduai Szent An 
lai, 1904 · 

I\iskunfé!egyháza, Tarjányi János, fvlegvá.ltó, 1914 
l\iskunha!as, .Peslmegye1 l. 24.376, Bácsfopolyai 

takarékpénztár, k. rvlikes Ferens, Isteni Gond
viselés, (r), 1817 

I\iskunhalas, Rácz János, Magyar korona, 1888 
l\iskunhalas, Czurda Vilmos örök„ Szent István 

király 1904 
Kiskunhalas, Szekér József, II. Rakóczi Ferenc, 

1913 
Kiskunlacháza, Peslmegye, l. 4975, Télessy József, 

örök., Szentlélek, 1850 
Kiskunmajsa, Peslmegye, 1. 15,963, Györffy Mátyás, 

Megváltó, 1852 
l\iskunmajsa, Csábrády János, Szcnlháromság 191 l 
I(iskunszentmik!ós, lásd I'\unszenlmiklós 
Kismarja. Biharmegye, 1. 2472, I\.. Nagy Loránd, 

Megváltó, 1864 
f(isn1arlon, Sopronmegye, 1. 2951, lrgalmasrend, k. 

I\neilner K. Tivadar, Granátalma, (r), l 760 
l(ismarton, 1-Iollé Gézu, örök., i'vfegvólló, (gyr). 

1760 
Kismartonhegy, lásd Kismnrlon 
I\.ispest, Pestrnegye, l. 30,154, Bcrclvüs Tan1ás, Sz!, 

László, 1885 
l<.ispesl. Tóth Kó.lmón és l-Iusziir Kúro!y, Fehér 

Kereszt1 1902„ 
J(ispesf, Telkesy Odön dr, Turul 1912 
I\.ispcst, Gömbös Zol!án 1915 
Kisszeben, Sárosrncgye, cseh 
!\istelek1 Csongriidn1cgye. l. 8735, lviojor .1\goston

1 Szentlélek, 1878 
Kisterenye, Nógrüdn1cgye, l. 2S9G. Sn1e!ena )\Indii.r, 

tvlag?irar korona, 1882 
I\isujszállás;·· Jász-Nagykun-Szolnokmegyc, 1. 13,52,l, 

1\iss István, Gólya, 1827 
Kisujszóllá.s, Vincze Miklós. f\!1_ogyar korona, 1885 
Kisujszúllás, Lasstlnyi József, Orangynl, 1907 

l\isvárda, Szab~,Í~~me3ye, 1. 10,0t l; Fried Sándor, 
Csillag, 1883 

J(isvárda, Fejér Ferenc, Kigyó, 1908 
I\isvórda, 1-Ieller Imre, Aranyoroszlán, {r), 1818 
l\iszetó. Tcmesmegyc, román 
I\iszombor, Torontéilmegye, !. 4100. Hofbauer .r\n

dor, Isteni Gondviselés, 1880, (Fiókkal l\egle
vichházán) 

K.isucaujhely, Trencsénmegye, cseh 
Knéz lásd T emeskenéz 
l\.ocsér, Peslmegye, l, 3727, Bolos lmrc1 Szent Ist-

ván király 1895 
Kolozs. J(olozsmegYe1 román 
Kolosb · rsa, Kolozsmegye, ronuin 
Kolozsvár, Kolozsmegye1 (l I), román 
I\omádi, Biharmegye, 1. 8562, Solcz Gábor, Remény, 

1882 
J(omárom, Koméirommegye, (3), cseh 
I\ornárom. dr Réthy Lajos, Fehér kereszl, 1885, 

(A gyógyszerlilr tulajdonképen Ujszönyben 
van, mely 1896-ban cgyesi!ve lett l\omárommal) 

1\omját, Nyitrainegye1 cseh 
Komló Baranyamegye1 L 1509, Hübner József, örök., 

Segi!ö ivlórie, 1900 
1\ondoros, Békésmcgye, !. 5219, Bariss Árpád, örök., 

k. f<orrosy l\.(iroly, Remény, 1892 
Korilnyice, léisd Oszada 
I\.orompa, Szepesmegye, (2), cseh 
l(orpona, Hcntmegye; cseh 
I\.ossuthfalva, Bácsn1egye, jugoszláv 
l(ovászna, Háromszék.megye. román 
Kóka, Peslmegye, 1. 4431 1 Györkös Pál, Megváltó, 

1882 . 
I\ölcse, Szalmilrrnegye, 1. 1173, Ladányi Külnu.ln-; 

Szent Anna, 1894 
Kölesd, T olnamegye, 1. 2070. id. Korisánszky D .• 

k„ ifj. l(orisánszky Dénes, Isteni Gondviseles, 
1879 

I\öltövény, Brassómegye, ron1?.n 



K.öpcsCny, f\!Ioson:negyc, L 3117, ""'Eógcls 
Mcgvülló, 18[}7 

I\örmcnd. \! nsn1cg}'e, !. 6970, I\oviils Sándor. rv1eg-
vál!ö, 1895 

!<::önnend, Sonn.:!vend Gyu!n, Oroszlün, (r) 1803 
K.örmöcbénya, Bcr:':mcgyc, cseh 
Kötcvvón, Biho.rmcJyc, 1. 29:.J.9, Tarr DczsC, iVlogyar 

kOt·ona, 1891 
Köveskál, Zalamegye, 1. 1086, íVlCrey Dénes, ivla-

gyar korona, 18Hl 
Kövcsliget, tv1ára111eros1negyc, cseh 
Köh1.-don1, NagyküküHön1egye, (2), romó.n 
Kőrösbéinya, Hunyadmegyc, romó.n 
Kőrösbökény1 Aradmegye, román 

· J(öröshcgy, Somogymcgye, !. 1519, ifj; Tunács 
Gyula, Szentlélek. 1893, (Fiókja Bulalonföldvór) 

J(örös!addny, Békésincgyc, !. 7579, Kovács Káln1án, 
l\igyó, 1872 

Körösn1ezö, i'Vlúran1arosmcgye cseh 
i\őröslnrcsa, Béké.smegye, 1. 5641, Dobler Bé!u, 

Szentlélek, 1888 
}(öröslarjün, Biharmcgye. ron1ún 
l\.öszcg, Vasmegye, !. 7874, Lcndvuy ~ajos, k. Tor

kos Dczsö, rv1agy1.1r kirá.h', (r), 161 l 
J(öszeg; Kütte! Dezső, k. Kiss .L\n!ul Szerecsen, (r), 

Hi90 
1\ötclck, Júsz-Na!:!y-i\un-Szo!nokmcgye, 1. 2982. 

Ör!i~y Gyula, Szent lslvón1 1886 
J(ressó, lásd Szi:unoskrassó 
Krassóvór, Krassó-Szöfénymegye. romén 
I\.raszna, Szilügymcgye' ronni.n 
Krusznabél!ck. Szal!nürmcgyc, ro1nün 
I\rusznokvajda, Aubauj-Tornamcgyc, !. 5~7. Fischer 

Júnos b. Szildgyi Gózo, .4.ngyal, 189r, (Nagy
idu fiákju volt 1895-96-bun; le1nondá.s folytan 
anyósitvt1) 

Hunyadn1egye, ron1án 
. r\woo1·a, Bács-Bodrogmcgye, jugoszlúy 

J(udric, lúS<l Tcrr1cskutas 
Kuclsir, Hunyadn1egyc, ron1án 
I\.umiln, Toronlálrncgyc, jugoszláv 
Kula, B<:ics-Bodrogn1egyc, (2). jugos;dúv 
I\.unúgo!a, Csanddmegye, l. 5758, Fejes Lnjos, örök, 

k !lió.s ivlurgit, Szen! Istvön. 18\Jl 
I\.unfé!cgyhúza. !üsd 1\iskunfélegyhóza 
Kunhegyes, Jt:isz-Nagykun-Szo!nokn1cgyc. 1, 9823, 

Szondy László. lvlagyar Korona, 1827 
Kunhegyes. Nagy Frigyes dr, l\igyó, 1900 
Kunmadaras, Jiisz-Nagykun-Szo!nokrnegye, l. 7579. 

Szilégyi Imre, Fehér kigyó, 1850 
l\unmajsa, !ilsd Kiskunn1aj<1a 
Kun.s.zentmódon, Jüsz-Nagykun~Szo!nokmcgyc, 1. 
__ „- l0.404, Lukócs_„„Andor Szentháromság, 

1792····--··-
Kunszcn!Jnérton, özv. Nefznsek Rezsőn6, b. \\1eisz 

i'vliksn. rvlcgvóltó, 1382 
I<:unszenl1niklós, Pes!rnegyc, L 8316, Kunszcntn1iklós, 

Dubas-Sznbndszélli:si !okarékpénz!úr, k. l\urcly 
Lajos, N{:dor, (r), 18;)8 

Kurtokcszi, Ko1núromn1cs;:c. cs..:h 
Kutas, Id. Temcsku!us 
Kürtös, .4rndinegye, rornón 
Luborcszög, Ungn1cgye1„ c:-;eh 
Lachéza, ld. Kiskunlachúzu 
Lajosfo!vu, ld. Nugy]ajcsfalv~i 

Lujosn1izse, Pestmcr;ye. 1. 989!, Bu!iingcr J\rpád. 
Szt. lstvún klrú]y, 1809 

Lojla;,.ijfalui Sopronincgye. !. 2fi:JD, Vargyü::;~:·· Gyulu, 
Orongyu!, 1894, (Fiókri:l Szi.trvhéln, engedélyt 
nyeri, de ez a jog elévült) 

Lokompak, SopronnH~gye. !. 1602, ;_,nczu Dezső 
örök. Sas, (r)1 1831 

Lcibic, S<-:t.:pesn1euyc1 cseh 
Len1es, Siirosn1c;Jye, cseh 

Lengyeli Tolnan1egye1 1. 802, Führer J'\ndor, Segitö 
Sztiz i\'!úri~!, 1fJl01 (TcYc! fióhju) 



Lengyelt6ti; Somogymegye, 1. 2827, Gallé GéZO, 
Angyal, 1857 

Letenye, Zalameg"Ye, 1. 2178, Déry József, Szentlé
lek, 1870 

Lébeny, Mosonmegye, 1. 3191, Rcmcsák Miklós, 
Megváltó 

Légrád, Zalamegye, jugoszláv 
Léka, Vasmegye, 1. 1203, I-Iáry Antal, Szent Margit, 

1903 
Léta, Id. Nagyléla 
Léva, Barsmegye, (2), cseh 
Liebling, Temesmegye, román 
Lippa, Temesmegye, (2), román 
Lip!órózsahegy, Id. Rózsahegy 
Liptószentmiklós, Liplómegye, (2)1 cseh 
Liptóujvár, Liptómegye, cseh 
Locsmánd, Sopronmegye, 1. 1321. Bertalanffy Imre, 

1904 . 
Lopér, (Zólyombrézó) Zólyommegye, cseh 
Losoncz, Nógródmegye, (3) cseh 
Lovasberény, Fejérmegye, 1. 3479, Bicskei takarék

. pénztár, k. Kon1játhy János, Szent lstvún, {r), 
1830 

Lovászpalona, Veszprémn1egye, !. 2850, Bogdilndy 
Jenő, Őrangyal, 1885 · 

Lovrin, Torontá!megye, romün 
Lónyatelep, Hunyadmegyc, román 
Lövó, Sopronmegye, 1. 1411. Horváth Kólmitn, Se

gitő Mária, 1879 
Lőcse, Szepesmegye, (2), cseh 
Lórinczi, Nógrádmegyc, \. 3965, l·lollós Károlyi Szt. 

Anna. 1896 
Lubló, Id. Ólubló 
Lugos, Krassószörényincgyc (3), román 
Lupény, Hunyadmegye, romún 

Madaras, lásd Kunmadartls 
Madaras, BácswBodrogmegyc. l. 57711, Klein Emil 

· Szt. Erzsébet, 1903 

M,5glód, Pe~fmegye, ,1. 3302,- 'Wertheimer- ,Ernö, -M~-~, 
gyar kórona. 1916 

l'vlagyarbánh~'"'Yes. Csanádriiegye, l. 4000, Bajor Jó:. 
zsef. Őrangyal, 1888 

Magyarbód, AbaujwTornamegye, cseh 
r..1agyarcsernye, Torontálmegye, jugoszláv 
Magyarcséke, Biharmegye, román 
Magyardiószeg, Pozsonymegye, cseh 

, Magyarfalu, Pozsonymegye, cseh 
iv1agyargencs, Vasmegye, l. 1444, Szabó Tivadar, 

Megváltó, 1895 
Magyargyerómonostor, Kolozsmegye, román 

, Magyarigen, Alsó-Fehérmegye, román 
Magyarkanizsa, Bács-Bodrogmegye, (2)1 jugoszláv 
Magyarkomját. Ugocsamegye, cseh 
Magyarlápos, Szolnok-Dobokamegye, román 
Magyarmecske, Baranyamegye, l. 56.3. Baranyai _Jó-

zsef. Petőfi Siindor, 1904 
, Magyaróvár, Mosonmegye, 1. 5260, Magda l\:óroly 
· örök. b. Ámon Gyula. Segitő Mária, (r). 1690 
Magyarpadé, Torontálmegye, jugoszláv 
Magyarpécska, Aradmegye, román 
Megyarrégen, Maros-Tordamegye, román 
f\1agyarszombathely, Veszprémmegye, 1. 1407, Szei-

berling Ferenc, Madonna, 1916 
Magyarszögyén, Eszlergommegye, cseh 
Magyarvilágos, Id. Világos 
Majsa, Id. I\unmajsa 
Makfalva, Marostordamegye, (2), román 
Makó, Csanádmegye, 1. 34.899, Sándor Zsigmo_nd, 

Isteni Gondviselés. [r), 1780 
Makó, Breuer Zoltó.n, Őrangyal, 1873 
Makó, Rácz Egon, Remény, (r], 1846 
Makó, I\erboll Diiniel, Szent László, 1882 
t\.1akó Ember József örök. k. Ember Béla, Megváltó 

1902 
Mekó, Balázs Árpád, Szent István, 1907, [Elhalálo

zás folytán pályázat ujján 1918-ban ujre, ado~ 
·, mény_oz,val 



-;-sM-::ltts;:::Réldó ,:s,ándo~. _-Feren'c FerClin,áOd, 1914 
'':MBlaCzka, Pozs.onymegye, cseh 

iv1alompatek.- (Olátrafürcd], Szepcs1negye, cseh 
'Márczali, Somogyrncgyc, 1. 4580, Barna. .Antal, Sz!. 

háromsóg, [r], 1790 
~{argitfa, Bihannegye, ronu:'!n 
tvlaro!:lberkcs. l\.rassó-Szörény1negyc, romün 
iVlarosborsa, P.radmcgye. romún 
Marosi1\yc, Hunyodn1egye, romén 
Maroshévíz Maros-Tordarnegye, (2], ronuin 
-Marosludas, Torda-/\ranyosmegye, [2], román 
tv1iírosujvár: Alsó-Fchérme;;;ye, [2], romó.n 
Marosvó.sB.rhely, Ivlaros-T ordamcgye, [G], ro111ún 
Márosvécse, tvlaros-Tordamegye, román 
rv1artonos, Bó.cs-Bodrogmegyc, jugoszláv 
Mártonvásár, Fejérmegye, 1. 2572, Grim1n Rudolf, 

, Szt. István, 1830 
Mád, Zernplénmegye, \. 37461 Fábry Lajos_ dr. b. 

Domokos N1lhú!y, l\.igyó: (r], 1825 
·fVlógocs, Barnnyamcgyc, 1. 3618, bCnyci Zuilry Elc

n1ér1 lv1cgváitó, 1853 
!\1ólczo, Zcrr1p!Cnn1egye, cseh 
f\1úndok, Szabolcsmcgyc, L :3102, To1npos Endn::, 

M'egvó\ló, 1861 
Máramo.rosszigct. iv1úrurnnrosn1egye, [5}, ron1án 
Máriaföldc, Torontáln1cgyc, ron1én 
i\ríáriupócE, Szabolcsmcgyc, ]. 2002. Dusclv.:k Üsz-

kó.r, Szüz tvlúria, 1393 
Miiriaradna, J..\radrncgyc, román 
i'vliislak, Ternes1ncgye, ro1niu1 
t.1ritésza!ka, Szalmúrmcgyc, !. 5927, /\\mer Bc!a, 

Oroszlán, [r], 1825 
ivii"ltészalko, Kúlrnán Ernö, Csillag, l 908 
Nlecsel>:szabolcs, Baranyaineg;le, 1. 4077, Balogh 

Gvula örök. k. Horvú.th Elek, Szent Borbála,, 
liÍ85 

.---rv1eczenzéf, A.bauj-Tordan1egye. cseh 
iv1edgyes1 N.~I\.üküllörncgyc, [.3J, romün 

Medgyesháza; Arndmcgye, 1. 3623, tvfclzger Ede, 
Angyal. 1901 · 

J'vlegyaszó, Zemplénn1cgyc, L 3600, i\1agyar koróno, 
1893 

tvlegyaszó, Szabó Jenő, 1920 
Mchala, Temesmegyc, jelenleg Tcmesvó.rhoz csu-

!olva, lásd oil 
tvlehádia, I\.rassó-Szörényinegye: ro111án 
í'vlelcsicz. Trencsénrnegye, cseh 
Merczifalva, Temesn1egye, ro1nán 
Melencze, Torontálmegye, jugoszláv 
Nlerény, Szepesmegye, cseh 
~1ernye, Somogymegye. L 1489, Zsoldos Boldizsár, 

Őrangyal, 1889 
Mezöbánd, Maros-T ordnmegye, rom ón 
Mezőberény, Békésn1égye, Lt 13,274, br. Nlajthényi 

Lászlóné. k. Renner tvlárton dr„ Isteni Gond
viselés (r) 1830 

Mezőberény, Grün\vald ln1rc. Oroszlán, 1899 
t\1ezőcsát, Borsodmegye, 1. 51188. \!eres Barna, NI a

gyar király, 1829 
!V1ezökaszony, Beregn1egyc, cseh 
tvlezökeresztcs, Borsodmegye. L '1~193. Siska József. 

iVlagyar lkorona. 1868 
ivlezőkornárom, VeszprCmn1cg;;_:e. 1. 1545. Moder Dé

nes, b. \ 1agncr Tivadar, Orangyal. 1904 
i'vlezökovácshEiza, Csoni1cln1cgyc, 1. ·l-121. Rozviiny 

György, Megvi"llló 1882 
ivlczöJ;övesd, Borsodmegye, L 17.186, Böhrn lgndc, 

Orangyal 1893 
ivlezökövesd, Falcsik Gábor, Üdvözitő 1831 
Mezőkövesd, Morvai József 1918 
fV1ezőlaborcz, Zernplénn1cgyc cseh 
t'v1ézöörményes, K.olozsn1cgye ro1néin 
ivtezórücs, J\1a.rostordan1cgye ron)án 
tvlezótarpa, Beregmcgye, !. :J586 t\1lonó btvún, .t\rony

croszlán 1867 
Mezőtelegd, Biharmegyc ronuí.n 
Mező!ur, Jász~Nagykun-Szolnokmegye, 1. 



Mezöturi Takarékpénztár, k. Kellner 
~ Megváltó [r] 1818 

;Mez·ötur, \Vimmer Jenö, Remény 1886 
::,_ ~:;i:ez-ötur: Pikó Pó! örök. k. Betegh I\ároly, l\1agyar 
' korona 1872 

<_ Mezötur. Kalmár István, rvlagyar király 1899 
'f\1ezővüri, ld. Vóri 
l\1élykut. B8cs·Bodrogmegye, L 8034 Erdős Gerő, 

Sz!. Anna 1886 
l\1iava. Nyilran1egye. cseh 
l\1ihólyi. Sopronmegye. L 1309 1\reuz I\.úroly örök. 

Angyal 1896 
lVíilitics, Búcs·Bodrogmegye jugoszlóv 
Mindszent, Csongró.dmegye, !. 10.0511 l\atona István 

1864 
~víindszenL Hubacsek I\ó.lmtin 1914 
l'víiskolcz. Boisodmegye, L 49.182 dr. I-iercz Nlór 

örök. k. dr. l·Iercz János. Aranyoroszlán, [r], 1811 
fvliskolcz. Nyitrai kereskedelmi- és hitelin!Czet. k. 

Baruch Gyula. I\igyó, [r], 1803 [Alopitási éve 
isn1erctlen. 1803·ban lett Tállyáról ilthelyezvc] 

rvliskolcz, Nemes Árpád és tv1észáros Erzsébet k. 
- \légh lstvún. lsleni Gondviselés 1894 

I\1iskolcz. Borsodmegyci takarCkpénztár, le Baruc-}J 
Sandor dt. ivlar;yur korona [r] 1819 

iV1isko!cz, Kellner Ödön, .4.ra.nysas [r] 1760 
i'<Aiskolcz. k. Rácz Jenő örök. k. karánsebesi Rácz 

Gyula. Aranyszarvus [r] 17GO [Frángusz Mihály 
orvostudor óllito!la fel] 

f\tlisko!cz, \\/ éhh' István, ErzsCbct 1903 
tvlisko!cz, l·-Ia!ász Béla b. fvlolnér Károly, Őrangyal 

1909 
fi.1iskolcz. Csomós György 1918 
rv1iszlótfalu román 
f.-'Iocsonok. Nyilran1cgyc cseh 
Modor, Pozsonyn1egye cseh 
Mohács. Baranya.megye, 1. 17.060 Auber Vilmos, II. 

Lajos ivlagyar király 1848 „ 
Moluics, Schmidl l\tíroly, Szenlháromstig (r) 1790 
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Mohács, Bálint Lajos, Angyal 1901 . 
i'v1obol. Bócs·Bodrogmegye (2) jugoszláv 
iv1okrin, Torontidmegye jugoszláv 
iVionor, Pcs!megye, 1. 1 í426 J3mnitzky Dénes 1836 
Monor, Pesl!negye, dr. Schulmann Bódog, Rákóczi 

1907 
Ivionyorókerék, \ 1asmcgye, !. 550 i'.'!ózer B6ln 1900 
l'v1oravíca, Id. Temesn1óra 
Morvaszenljános, Poz<.:ony111egye cseh 
Moson, rvlosonn1egye 1. 6250 Teuhch Reinho!d, 

Nlagyar korona 1847 
iVlosonszcntj6nos. rviosonn1egye, 1. 3303 Györffy jó~ 

zscf. Szcniháron1sdg- 1877 
Mosóc. Turócmcgye. cseh 
ivlozsgó, Somogy111egye, l. 130·'1 Gtds Lajos, Szcnf 

lv!argit 1904 
iv1ócs, h.olozsn1cgye ron:D.n 
~;Jódos, Torontólmegyc ron1Bn 
t\1ór, fcjt:rmcgye, !. iüö'14 nécz Hezéi, Örangyéll 

1876 
Iviör, Gömbös Lüszló es neje, k Görnbös Zol!.:1n, 

ivlária scgilsCgc (gyr.) 17:11 
ivlóricföld, Tcmc!:ln1cgye ro1nún 
tvirnmoriik lésd Hun1okos 
~Aunkács, Beregn1egyc (.1) cseh 
iVfurnszon1bnt, Vasn1egye jugoszlil\· 

:C--iogyuj!n, l·Iéron1:>2Ckn1cgyc ro1nún 
Nagyo!ód, Somog-yn1cgyc, 1. 3663 Szabó l'Vlihöly ,_:s 

neje, Szcn! !stvón (r) 1827 
Nngy<.1lód, \lasdónycy· E!en1ór. Turul !~JOG 
Nugyb:ijorr:. Biluum\.~gy~, 1. ;!JUS ~Aczcy Li:dos, SzL

li.::írornsüg 1848 
Nugybajon1, Somogyinegy·e, 1. 5082 \-'n:;d6nycy /„\ln· 

dúr. iVlusynr kiröly (r) 18.38 
Nugybónyn, Szt1lrnór (3) romdn 
Nagybéród, Bihnrn1cgye roinén 
Negybccskcrek. Torontii!incgye, (7) jug'O':z!úv 
Negyberc:>:no. Ungu1cr;yc c3eh 



'NS·g~·bicse, Trencsénnícgye cseh 
Negybócskó, lVIáran1arosmegye cseh 
NagyborösnyóJ 1-Iáromszék román 
NagycsákBny. Vnsn1egye, 1. 1780 O!ert Emil, Szent

lélek 1912 
Nagycenk, Sopronn1egyc, 1. 1736 Zahoránsky Ervin. 

Magyar korona 1872 
Nagydisznód. Szebcn1negye román 
Nagydobos) Szatmármegye L 2002 Slépán László, 

Megvalló 1805 
Nagydorog. T olnamegye. 1. 3435 Szendrovics \liJ

mos, István király 1889 
Nfigyecsed, Szotmánnegye, 1. 4661 Tóth Berlalan. 

Magyar korona 1904 
Nagyenyed. J..\lsó-Fchérmcgye (2) román 
Nagyhalrni\gy, Aradmegye román 
Nagyida, Abauj-Tornamcgyc cseh 

Nagyign1ánd, K.omárornmegye, L 2216 Zalai Imre, 
örök., b. Saxinger Ottó, k. Kulcsár \ 1alér, Or
angyal 1887 

Nagyilonda, Szolnok-Dobokamcgye román 
Nagyilva, Beszlerce-Naszódmcgye romén 
Nagyjécsa, Torontdln1egvc romén 
Nagykanizsa, Zalnn1cgyc, L 25780 Práger Bélfl, ör„ 

k. Neumann .Aladér. Fekete sas [r) 1730 
Nagykanizsa, dr iV!er!dy Bc!us József, Igazság [r} 

1836 
Nagyka.nizsa 1 Bogcnrieder Frigyes, Sa!vtl!or 1882 
Nagykanizsa, Szabó. 1\lbcrt, Priduoi Szent .l\nfal 

1907 
Nagykanizsa, Krose!z Gyufa, b. Scheiber József, ÖrM 

angyal 1913 
Nagykapos, Ungmegye cseh 
_Nagykálna, Barsn1egyc cseh 

{~;::Nagykálló, Szabolcsrnegyc, !. 7979 Gödt'.-ny SÍ!ndnr 
dr. Isteni Gonclviselcs [r] 1813 

-:Nagykároly, Szalmi\rmegye [4] romún 
l':láb')'káiolyfalvn, Temesmcgye jugoszláv 

Nagykáia, Pe~fmegYc l. 8901 Sz. Baksay. Béla. SzL
lé!ek 1874 [Korübbc:in a tápióbicskei gyógyszer-
tár fiókja voltJ 

Nagykikinda, Toron!á!incgyc [4] jugosalév 
Nagykomlós. Toronlüln1cgye román 
Nagykosztolény, Nyilramegye cseh 
Nagykürös, Pcsln1cgye 1. 28;:131 Lengyel fVliklós, ivlu

gyur korona löS9 
Nagykőrös, özv. FebCr Dczsöni>, k Klein Gyuln, 

lvlcgválló [r] 1805 
Nagykürös, Borbély Endre. Kigyó 1864 
Nagykőrös, Ridler Gábor, i\.ngyol H105 
Nagykőrös, dr Karvcssy Jrinos, Remény 1916 
Nagy]ajosfalva, Toronlrilmegye jugoszltiv 
Nagylak, Csanádmcgyc [2] román 
Negy!ting, Fehérn1cgye 1. 3i42 Jeges An!ul, k. Je

ges B&!a, tviugyar korona f. [Káloz fiókja} 1907 
Nagyléla, Biharmcgyc, l. 6315 /.\lber! Rezső, i\1cg-

viiltö 181!8 
Nagylucska, Bcregrncgyc cseh 
Nagymagyar. Pozsony:ncgye cseh 
Nn2yn1nros, Honln1egyc. L 4ö77 ívledvcczky ivfiklós, 

isteni Gondviselés [r] IH35 
Nagyrnarton, Sopronrncgyc, !. 37GS Brescln1[Jyer Jó

zsef ugyvéd, k Gyü~:-:ü Ferenc, íV1cgvültó lrJ 1799 
Nogyn1ágócs. Csogn:íchnegye. 1. :~93::! Reiner Dezső, 

ScgHö f\Íúria 18Dö 
i'.'rigy1núnyok. To!nurncgye. 1. J:Jüf. Nagy J\onn<:íny 

Zoltán örök., f1·1cgvlll!ó l 908 
Nllgymcgyer, F.0111ilron1mcgyc cseh 
j\)agyrnihüly, Zc:n1plén [2.J cseh 
Nogyüsz, Torontá!incgy ron1ün 
Nagypelád, Szuln1.::írrneg:,,e ron1i1n 
Nagyperki.'.:.tfl, Fejérrncgye1 l. :38;J7 Jlj{·~·i Ödön, f\ilcg-

;:áltö ltlSS 
Nt1g:"rt~pény, Nyiiran1cg·ye c•c;1 
Nngyr0cc. Gön1örn1ct;yc cseh 
Nagy:-.~i:dló. Borsincgye c,;eh 
Ntigys<:Jjó, Besz!erce-Nn~:zód ron1ón 



Nagysármás. Kolozsmegy~ román 
Naro'sáros, Sárosmegye cseh 
Nagyselyk, Nagyküküllómegye román 
Nagysink. Nagyküküllömegye román 
Nagysomkut, Szatmármegye román 
Nagysurány, Nyitramegye cseh 
Nabryszelatna, Zölyommegye cseh 
Nagyszalonta, Biharmegye [3] román 
Nagyszeben, Szebenmegye [7J román 
Nngyszenfmihály, Vasmegye. l. 2163 Herbsi József, 

Őrangyal 1895 [Városszalónak fiókja volt, az 
anyásitás jogát előbbi kezelője, Vincze Árpád 
nyerte el 1899-ben, de az adományozás ide
jére meghall, mire a jogot Herbsl József kapta] 

Nagyszentmiklós, Torontálmegy [2] román 
Nagyszénás, Békésmegye J. 4668 Fehér Dezső, Ma

gyar király 1894 [Gádoros fiókja volt 1894-löl, 
de 1897-ben anyásillaloll; elhaláloziis folytán 
pályázat ulján ujból adományozva] 

Nagyszombat, POzsonymegye (3) cseh 
Nagyszö!lós, Ugocsamegye (2) cseh 
Nagylalmács1 Szebenmegye román 
Nagytapolcsány, Nyitramegye (2) cseh 
Nagytétény; Peslmegye, !. 3919 Fáy lunitc, Sz~nt

lélek 1879 
N!1gylopo!y, Temesmegye román 
Nagylószeg, Torontálmegye jugoszláv 
Nagyvéra<l1 Biharmegye (15) román 
Nagyvázsony, Veszprémmegyc, 1. 2212 Böczy Gábor, 

Segilö Mária 1855 
Nagyzerind, Aradrnegye román 
Nagyzsám, T ernesmcgye román 
Naszád. Besz!erce~Naszódrnegye romön 
Nádasd. Buranyamegye, l. 2620 tv1. !'vlcstcrhózy K. 

A. Szentháromság 1884 
Niidasdladány, Fehérmegye, 1. 1874 \Vimmer \fii· 

Aquinoi Szt. Tttmás 1913 
'""'''"v~"'. Hajdumegye. 1. 9412 Sz. Feyér József 

Sz. Feyér József, Fekete sas (r) 1842 

Ná5]ócs, Somogymegye, I. 1141 Demeter_ Gyula, Jé. 
, zus Szive 1901 

Nákóíalva, Torontálmegye jugoszláv 
Námesztó, Árvamegye cseh 
Nánás, lásd Hajdunánás 
Nóndorhegy, l\rassó·S~örénymegye román 
Ne1nesbikk, Borsodmegye, L 1129 fvlolnitr Ernö, 

Gróf Széchenyi István 1903 
Nemesmilitics, Bács·Bodrogmegye jugoszláv 
Nemesócsa, Komdrommegye cseh 
Nemesvid, Somogymegye, 1. 1730 Ádám Pül, lvleg· 

váltó 1870 
Nezsidcr, Mosonmegye, 1. 2614 özv .. Wittek Antalné, 

k. Alexandru Aúrél, Isteni Gondvise!Cs (r) 
1740 

Németbogsán, lásd Boksá.nbitnya 
Németboly, Baranyamegye. !. 3293 Eöry Is!vün, 

Szentháromság 1830 
Némc!lipcse. Liplómcgye cseh 
Németlövö, lésd Lövő 
Némelpróna, Nyilramegyc cseh 
Nemctszen!pé!cr, Tem~smegyc romún 
Némclujvár, \1asmegyc, L 217fi Hcrbs! Bé>!t1, Ditlnll 

jr) 1817 
Nógrádbercel, lásd Bercel 
Nógrádvadkerl, lásd Vadkcr! 
Nógrédvcrőcc, Nógrii.dmegyl\, 1. 1848 dr. I\udar Jenő, 

Ren1ény I 893 .. 
Nova, Zalamegye, !. 1531 Persay Gyuln, Orangyn! 

1886 
Nyürüdszcrcdo, ivluros:í'urdomcgye rorniln 

Nyergcsujfnlu, Esztergomrncgye, /. 2730 Pozsgl1Y Gy. 
örök b. Lakner Lajo~1. (Szcn! Lajos kiró.ly. 
(1833·ban Piszkérc cngcdl>]yczteteU, ide !90~l~b3n 
helycz!c!cH ül) 

Nyirocsii<l, Szabolcsn1cgye, l. 3203 Dobozy Endre, 
fvlcgvélfó 1884. (!907. évben nz ujonnan engc· 
délyezclt nyirnclnnyi ;.n/ög~·szertór fióhjn lett, 



mélynek 'megszüntével' 1909-ben ujból anyásit
tatotl és Nyiracsédra helyeztetett] 

Nyirbakta, Szabolcsmegyc, l. 1402 Jón.3. László, ivleg
vitltó, (r) 1838 [Fiókkal Kar{1szon] 

Nyirbálor, Szabo!csmcgye, l. 7'769 Vadász Elek Cs 
Nádas Izidor, ivlagyar kiróly [r] l 830 

Nyirbátor, Boldizsár ln1re, Szent Ferenc 1902 
Nyirbogdány, Szabo!csmegye, !. 2155 Ruzics ls!ván, 

Isteni Gondviselés ! 909 [Ercdetile11 Nvirborrddn'v-
> ban állittatott fel. 189~1-ben l\em~csÓre heiyeZ

!Ck. Helyébe fiókgyógyszer!árl engedélyezett a 
belügyminiszter, atnely l 009-bcn önálló gyógy
szertár fclélli!ására adott cnr,edé!lycl n1egszünl] 

N:i:iregyhúza, Szabolcsn1egyc;' 1. 3698,l Szopkó Dezső 
dr. és neje, k. Szopkó Dezső dr. ;.\ranvsus [r] 
IMS . 

Nyiregyluiza, Osg~·dni József. I\orónyi ! 867 
Nyiregyháza, Szabolcsi hitelbank rt. k. Lónyi DczSö 

ivlagyar korona [r] l 834 
Nyiregyhúza: Török Gyula, A.runykcrcsz! 1893 
N)'iregyhéza, farkas Jenő. Gróf Széch,~nvi fsívcin 

1001 . . 
Nyiregyhöza, Hois&1ngc1 V1!-toi, )·.ng)tl! ltJ07 

. Nyíregyhöza, Gcrr::clyff G:> org' . V „1sk.:1 esz! UJl~l 
Nyirlia.n:isz, Szabolcsn1cg):c, 1. 2225 .lónti Lö::;zlö, 

fvicgvú!tó, (f.) 1805 [Nyirbektu fiólíju] 
Nyirn1ada, Szobolcs1ncgvc, l. 3200 Bónö .:\.ndor, 
,. l\tlag-yer koronu 1 DO:·;· 
i·.Jyiira, Nyilnuncgye' (3] c.;eh 
Nyifru.búnytl cseh 
Nyitrorudnó, lcisd Di,:CkrudnZ:• 
Nyilrazsú111bokré!, Nvi!rt1met:\'C cs.;h 
Nyuslya, Gön1örrneg}·c cseh~·-

Offenbúnya. lósd /\riJnyo;-;bónyd 
Okény, Biharmcgyc, L 4078 f\.u\ c'lc:> !vlih,_.dy, Szcni 

h>!vár; kiridv 18\J,1 
Ol~lün<l, Udvurh~e!yrncgyc rnn1é11 

, Olaszliszka. Zemplénmegye= 1. 2677 Asztalos Gvula. 
Magyar korona 1895 [Tolcsva fiókja volt l 899·ig] 

Olcihszenlgyörgy1 Beszferce-Naszódrneove ron1ön 
Oláhioplice, Id. Toplico "· 
Omlód, Torontálmegye jugoszláv 
Üppova, lásd Üpévu 
Oravicabónya, I\.rassó·Szörényinegye (2] romén 
Orosháza, Békésmegyc, 1. 22249 Adler tvlilrna dr. 

Fehér kig:,:~-- 1876 
Orosháza, Darányi Árpád dr. Isteni Gond"iselés 1894 . . . 
Orosháza, Za!ay Lajos. Megváltó 1826 
Orosháza, Plathy János, J(ossuth Lajos 1907 
Oroszka, Barsmegye cseh": 
Oroszlómos, Toronláimegye jugoszláv 
Oroszvér, Moson1negye, 1. 1802 Horválh Elemér, b. 

Pollyak Rezsó 1911 
Oroszvég, Beregmegye cseh 
0 rsova, l(rassó·Szörénymegve román 
Oszlány, Barsmegye cseh -

Ostffyasszonyfa, Vasn1egye, 1. 1811 ivlCzcs l\t1ihiily. 
Rcmeny 1912 

Ozora. Tolnan1egyc, 1. <1598 Pf\hy Dezső, Sz<:nt 
István 1880 

Ozora, Id. Üjozora 
()becse. Bó.cs-Bodrogn1egye [4) jugoszlöv 
()bessenyö, Torontóln1egye romiln 
Qbéb, ·Toronlólmcgye jugoszlüv 
Ocsa, Pcslmegyc, !. 4289 Farkas btvénné, Ko-
. rona 1837 

Odombovár, Tolnamegyc, 1. 6776 Sztdlc'i" Jl:no:;, 
. ivlagyar korona l 870 

()futok. Bác$-Bodro0 megvc ju,·1oszlúv 
Qgyalla, J(om<irom~egy~ csel~ 
Qkanizsa, lásd ~Aagyarkaníz:;a 
Qkécske, Pestn1egyc; lúsd 3082 Hann I-!enrik 1915 
()kér; Báas-Bodrogmegye jugoszláv 
()kuln, !üsd l\ulo 



ÓiublÓ;„ Szepesmegye cseh 
Ónod, Borsodmegye' l. 2ll7 Óváry Zolfán, Szan.ras 

1842 
Ópalónka; Bács-Bodrogmegyc jugoszláv 
Üpáva, Torontálmegyc jugoszláv 
Ópécska; Aradmegye román 
()radna, Besztercc·Naszódmegye romén 
C)sóvé; Bá~s-Bodrogmegye jugcszlüv 
Osza.da; [i\ori!nyica) Liplómcgye cseh 
(Jszentanna, Aradmegye román 
Qszivác, Bács·Bodrogn1cgye jugoszlév 
Otálrafüred. lúsd i\..1alornpolak 
Ótura. Nyi!ramegye cseh 
Óverbász, Bács-Bodrogmegye jugoszláv 
Ózd, Borsod1ncgye, l. 5970, dr. Rajzinger lmre; 

Arttny-orosz!án 1873 
Ózd, Vasgyárl~lcp, r-\dárn Lajos; Pricluoi Szent An

lul 1903 

Öcsöd; Béki:s1ncgyc, !. 8003 Pc!rr Zolán, ~1·f1:1gyar 
kirélv 1874 

()körn1czö; tvlórarnarosmcuye cseh 
Orkr.:ny, Pcshr!egyc, l. 5700 Bülint Jenő; ()rangynl 

189,! 
Öriszcntpé!er, \iaBn1egyc1 !. 1159 Torkos Elek örCJk. 
.. b. Saxinrrer Üító, Angyal 1886 

(Jrszáilés; Bócs-Bodroan1cgye jugoszlüv 
(_)scsanúcl, Torontü!incgye roiniln 
Othalom, .A.radrnegyc roinón 

Pecse; Z2!fln1cgre. !. 157:3 Bicl:ler Gyu]u, Szent
hiiromsüg 1860 

PncsCr. Bii.cs-Bodrogn1egyt: jugoszl2ív 
1)itks; Tolnamegye, !. ]~5.:j!} T0!noin1C.:gy<.:] !.::1kurék

Cs hitelbank r!. é~ dr. Abüv NJJ1n;.;s Gvulöné, 
11. dr. Abay Nerncs Gyula.· Szent!·1{1ro!lÍ»{Jg (r} 
1777 

Pt:iks, l<.riin1er Szilárd b. Páskuj 1\nlnl. Örringynl 
1907 

Palánka, Bács-Bodrogmegye -jugoszláv 
Palicsfürdö, Bács-Bodrogmegyc jugoszláv 
Palotailva; iYiaros-Tordamegye ro1nán 
Pancsova, Torontólmegye (4) jugoszláv 
Pankota; .Aradmegye román 
Parajd, Udvarhelymegye román 
Parád; I-lcves=„'~gye, !. 2344 Tóth Pid, Szent Antal, 

1853 (1910-ig Verpelét fiókja vall. A verpeléli 
gyógyszertár alapilósa elölt 1853-1869-ig az 
egyik gyöngyösi gyógyszertár fiókja volt) 

Paripás, Bács-Bodrog1negye jugoszláv 
Pácin. Zemp!Cnmcgye, 1. 1822 Szilágyi Béla, Isteni 

Gondviselés 1890 
Páloc; Ungmegye cseh 
Pádé, lásd t\1agyarpádC 
Páncélcseh, Szolnokdobokamcgye romón 
Pápa, Veszprémmegyc, 1. 19866 !rga!masrend, k. 

Hiebsch Gy. DezsQ, Granötalma (r) 1757 
Pópa, Piatsek Gyula, Orangyal 1885 
Pápa, Karlovitz .4dolf, (Vörosi gyógyszcrtór), rv1eg-

válló (r) 1740 
Piipa. Németh Dezső, Sz!. J\nna l D07 
Pitrd8ny, Toronlil!megye romón 
Pérkány, Esztergon1megye cseh 
Pásztó, 1-lc\·esincgye, L 5785 Pésztói takurékpCnztór 

rt., i'vlngynr korona (gyr.) 1810 
Pccscnyéd. Sopronmegye, L 2007 Popp K. Zsiga~ 

b. Paskúj Antal; lsténi Gondviselés, 1898 (Sa 
vnnyukut fiókja .. Anyaggyógyszerlór volt 1914-igi 
amikor fiókja anyásiltatolt és ennek fiókjává ez 
lett átalakítva) 

Pe!söc, Gömörmcgye cseh 
Perbetc, Komci.romcgye cseh 
Pcrecseny, Ungmcgyc cseh 
Pered, Pozsonymegye cseh 
Perjámos, Toronlélmcgye romtin 
Perlal\, Zulamegye jugoszláv 
Perlasz, Torontó.lmegye jugoszlitv 



Peslhidcgkuf. Peslmeg1'e. 1. 
„Mária Remete" 1917 

Pestszentlőrinc, Peslmcgye 1 -181? 11 B. J'I 
Málé 1897 · ' -· . · crno 0 ' 

Pcsts~en!lörinc, nagylángiÁrendássy In1re, Flóra, 1914 
Pcslu1hcly, Peslmegye, L 5545, dr, Schönfeld Jenö 

Segitó f\1iiria 1909 · 
Peslujhely, Kocián Sándor, Apolló 1919 
Petre, Torontálmegye jugoszláv 
Petrillalónya. lásd Lónya!e!ep 
Petrozsény, Hunyadmegye, (2) román 
Pelrovoszel!ó, lásd Péterréve 
Pelrovosze!ló, lósd Petre 
Pelröc, Bács-Bodrogmegye, jugoszláv 
Pécs, Baranyamegye, 1. 47844 Wéber Dénes Aranv-

sos, (r) 1788 ' . 
Pécs, lrgeiltnasrend, k. i\1aricsek Ferenc Gránót-

alma (r) 1796 ' 
Pécs, Csincsók Béla, r\1agyar korona 1862 
Pécs. Szigethy Frigyes. Remény 1895 
Pécs, Sipőcz István örök. k. Fónagy Sándor, Szere-

csen (r} l 697 
Pécs, Göbel Kálmán örök. Szüz ivlória 1887 
Pécs, I\creszlény Jénos, Örangyal 1901 
Pécs. Török .!ónos, Szent-Q.yörgy 1908 
Pécska, lcisd ivlngyar- és Üpt:!cská 
Pécsvórad, Baranyamegye, 1. 2769, Nékám Aurél, 

Szenthilromsóg 1832 
Pécel. Peslmegye, L 5520, csikjenőf8lvi Gyenge 

Viktor, Nfegvóltó 1842 
Pélmonostor, Burunyamegyc jugoszlúv 
Pészak, Torontóln1egye rornán 
Pélcrrévc, Bács-Bodrogn1egye jugoszláv 
Pctcn·ásór, Hevesmcgye, !. 2046 özv. ;.\dámffy 

Lászlóné, k. tvlüllcr Elek. László lvlagyar ko
rona 1851 

Pjcrg, ~lásd Hegybónya 
Pilis, Pestmcgye, L 5760 1-linffner Jenő, ivlcígyar ki

riily 1895 

Pi!iScsaba, Peshncgyc; 1. 2429 Tamás rvfihálv, Szent 
László 1900 · · 

Pilisn1arú!, Eszlcrgomn1cgyc, L 2031 Pap László, 
Isteni Gondv;'ielés 1912 

Pilisvörösvár, Peslincgye, !. 5578 J{rébesz Lúszló 
örök. b. I\álmó.n l'v1ór, Szenthóromság (r) 1841 
(Rcciljogunak 1866-ban is111ertctett e\) 

Pilisvörösvár. .i'.\mbrus .i'.\nte.l, b. !\.álmán Károly, 
Segitö Szüz iV!itrit1 1913 

Pinkofö, Vasmegye, 1. 2872 Stöhr rvlanó. Üdvözitö. 
(r) 1784 

Pincehely, Tolnumegye, !, 2920 Beleznay !\ároly1 

~r Gondviselés 1894 
Pincéd. Bócs-Boclrogmcgye jugoszlóv 
Piskitclep, Hunyadmcgyc román 
Pitvaros, Csaniidmegye, !. 2931 Szabudos .József. Is~ 

teni Gondviselés 1884 
Pocsaj, Bibunnegye, 1. 3600 Nagy Ernő, Lehel vc~ 

zór 19! l 
Podolin, Szcpesmcgyc, cseh 
Polgár. lósd Tiszapo]gúr 
Polgárdi, fcjérmegyc, 1. :19"!1, Fich!ner Emil, Fehér 

gn\a111b 1875 
Po1nóz, Pcstrnegyc, !. 4472, l+Ierkovich Séndor, hit~ 

ván kirúlY 1886 
Poprúd, Szcp~srnegye c~Jch 
Poroszka, TrcncsCnincgye cseh 
Poroszló, l-levcs1negyc, L 5124 Schrciber iv1ihély, 

Isteni Gondvisc!Cs 1877 
Pozsorly, Pozsonymegyc, (14) cseh 
Pozson:,digelfulu. Pozsonyn1egyc cseh 
Pozsonypüspöki. Pozsonymcgyc, c;:;ch 
Pöstyén, Nyitr[\n1egyc (2) cseh 
Prözsmór, Brassón1cgye ron1ún 
Privig:i'e, Nyi!rcHneg;,'C cseh 
Puhó, T rcncsén111cgyc cseh 
Puj, l--lunyadn1egyc romún 
Pusztaszcn!l6rlnc. !üsd .Kisocs! 
Pusztaszentmihüly, !ásd Rú.kosszenlmihály 



·.·,:·'f,·~t~ók,. Görríörmegyé, 
!tele sas (r} 1824 

PlÚ;pökfürdő,. lásd I-l6jó 
Püspökladány, Hajdumegye, !. 12585, Pray Valér, 

Megváltó 1851 
·Püspökladány, Werner Gyula, Remény 1906 

Radna, lásd Máriaradna 
Radnót, l\.isküküllömegye rornitn 
Ragály, Gömörmegye, l. 635 Bottka Imre örök., Re~ 

mény 1886 
Rahó. Márarnarosmegye cseh 
Rajec, Trencsénrnegye cseh :;..,.~· 
Rajka, Mosonmegye, l. 2677 Oth F ere ne örökösei. 

k. I\.rizsán Rezső Béla, Isten szeme 1827 
Rokomaz, Siabolcsmegye, 1. 4198 Mikecz Zoltán, 

fSteni gondviselés 1875 
Rátkó. Gömörmegye cseh 
Rácadony lásd Dunaadony 
Rácalmás, Fejérmegyc, 1. 4202 Szücs iv1ildós, Meg# 

váltó 1898 
Ráckeve, Pestrnegye, l. 6873 Németh Sándor és 

neje, Szentháromság (r) 1787 
Rákócifa!va, Jász-Nagykun-Szolnokmegye, 1. 4138 

l(ovti.cs l\.ti.lmán, Megváltó 1910 
Rákoscsaba, Pcstmcgye, 1.' 5066 V agaszky Kázmér 

dr, Csaba vezér 1908 
Rákosliget, Pestmegye, 1. 2622 Iv1aderspach Ferenc, 

Nemzeti zászló 1909 
Rákoskereszlur, Peslmegye, !, 6694 Wirker János, 

Őrangyal (József főherceg udvari szállitója), 
. 1892 

Rákospalota, Pestn1egyc. 1. 25135 l\.ropp !(álmán. 
. 1891 
::Rákospalota, f'ried Sándor, József kir. herceg 1900 
' Rákospalota, t\1üller \liJmos, Zrinyi Ilona 1911 
• Rákospalola, Miklós Aladár, Madonna 1913 .. 
.> Ró.ko'sszenlmihály, Pestmegye, J. 6550 Lippe Odön. 
~... . ~zeQt. Margit 189~ .... 

Ráríkfüred. Abauj#Tornamegye, cseh 
Reg6ce, Bács#Bodrogmegye, iugoszló.v 
Resica, lásd Resicabónya ·„„/ 

2781 
Resicabár.ya, I<rassó-Szörénymegye (2) ronuin 
Retteg, Szolnok·Dobokamegye, román 
Rezsöháza, Torontálmegye, jugoszláv 
Récse, Pozsonymegye, cseh 
Rékás, lásd Zagyvarékás 
Rékás, lásd Temcsrékás 
Répceszemere, Sopronmegye, 1. 781 Bévárdy Gyu~u 

1886 
Rétság, Nógrádmegye 1. 996 Óváry ElemCr, i\1cg-

váltó 1877 
Rév. Biharmegye, Tomán 
Révaujfalu; Torontálmegye, jugoszló.v 
Rigyica, lásd Reg6ce 
Rimakokova, Gömörmegye, cseh 
Rimaszécs, Gömörmegye, cseh 
Rimaszombat. Gömörmegye (2). cseh 
Ritberg, lásd Végvár 
Rohonc, Vasmegye, J. 4133 Simon GCzn örök„ L. 

Incze Béla, A "qval (r} 1786 
Romhány, Nógrádmegye,'l í:.!GZ {ll!egürc!;cdett jo· 

gpsitvány t\1olnár !(álmán len1oildBSu- Joly!én) 
Orangyal 1893 -- .• 

Ronic, !ásd l(isgarnm 
Róna, lásd lpolyróna 
Rózsahegy, Liplórnegye (2) cseh 
Rozsnyó, Gömörrnegye (2) cseh 
Rőce, lásd Nagyröce 
Rudabánya, Borsodrnegyc, \. 2319 Lollok Lú:>1.h'•. 

Megváltó 1917 
Rum, Vasmegye, !. 1310 Bokor Jenő. Szcnthúro1n# 

ság 1892 (Vasvó.r fiókja volt, 1898.ban any{:
silollák) 

Rusze.ndafürd6 (Melence fiókja) jugoszláv 
Ruszkabánya, I<rassó·Szörényrnegye román 
Ruszt. Sopronmegyc, 1. 1527 Bauer lgniic. 

kin.ily 1875 

l 
l 

'i 
1 



Sajkásgyörgye, Bócs-8cidrogn1cgye jugoszláv 
ajókaza, Borsod1negye, L 2322 I\e!lncr Kil.roly örök. 

Molntir László, A.ranycsillag 1887 
Sajószentpéter, Borsodmegye, 1. 5074 iviichna ivíi

hály, Szerecsen (gyr) 1810 
, Saj!én, Csanádmegye, romón 
Salgótarján, Nógrildn1egye, \. 1372ö l·lankus ln1rc 

örök .. rviogyar korona 1893 
Salgótarján, Rákos Gyula, b. László Liiszló, Őrun-

gyal 1870 
Salgótarján, Szaucr Andor. Henu~n:; l 903 
Sarkad, Biharmegye, 1. 11700 Wieland Gyula, k. 

Kovács Béla, Védangya! 1858 
Sarkad, Horsilnyi Lnjos, IL R&kóczi Ferenc, 1S07 
Sosvó.r, Nyilramcgye cseh 
Savanyukul, Sopronmcgye, 1. 701 Papp l\. Zsig

mond. Isteni Gondvisc!Cs i f.JO l (fiókknl Pccsc
nyéden. Lii.sd sz észrevételt Pcc~~c:nyédnél) 

Sámson. lásd H.ajdusúrnson 
Sándorfa!vu, Csongrádn1egye, \. 49.55 !\risló Nagy 

hnre örök., k. l\r~~-1:2 .. 1'!~:;.r !,,cv•t.úi; ~:Íegvólk) 1890 
Sürafalva. J;,;{.i,átífrnegye ron1ún 
Sárbor.;.:1rci. Fjérn;egye, !. 5764 B:.dózs t\rrnL"!, Ti

nódi Scbestvén 18()5 
Silrisáp-.L\nnabEiÓya, f:sz!cn;o1:n1nc:;;ye, 1. 282() Hu

szár Stefánia, Búnya 1914 
Sárküny, Fognrasmcg-yc ron1ón 
Sarközuj!ak. Szt1!nHÜtnegyc ron1ún 
Sárosd, fejérmegyc, 1. 2174 Bo.s!:>Ünyi Gu~;:.dö\·, Ke

reszt 1897 (Sórbogörd fiól·:ju vo!t 1901-i~;) 
· Si:.í.rosfn, Pozso;1ymcg;·c cseh 

':Sárospatak. Zernp!énrncgye, L 9-117 l\6su Súndor. 
;.\ngyul (r) 16:3-! (Hitele:;; okmúny szedni iO:J,i 
február hö 7-én udornünyoztnlott Rúkóczi 
Györg:-'nck) 

':Sürospatuk, Gofdblatt Fe:·enl:. \!. Eill·:éc;.;:i Ferenc 
.. 1894 

Sárfétudvari, Bihannegye, L 4470 I-Iulósz f1nre, Is~ 
feni Gondviselés 1901 

Si1rvár, Vasmegye, !. 7056 Eöry \ 1i!mos, l\.1egváltó 
(r) 1797 

Sárvár. Rusznyák Lajos. Szent Anlal 191 l 
Sásd, Baranyamegye, 1. 1137 l\.1ózessy Géza, Szent 

György lovag 1884 
Só!a, Borsodmegye, 1. l 107 Thuránszky Károly, Meg

válió 1907 
Satoraljaujhely, Zemplénmegye, 1. 19780 l\.ádár 

Gyula, Isteni Gondviselés 1888 
Sátoreljaujhely, ~lidder Gyula és Kardos Zsig-

mondné, rvtagyar korona (r) l.796 ' 
SUtora!iaujhely, Galambos Béla, Udvözilö 1865 
Sótornljaujhely, Ehlerl Gyula, Szenl Antal 1911 
Segesvár, Nagy-l\.üküllömegye (3) román 
Sellye, Baranyamegye, !. 2094 Bubregh Ignác; 

Aranysas 1843 
Selmec- és Bele.bánya, Honlmegye (2) cseh 
Sepsiszenlgyörgy, Háromszékmegye (2) román 
Seregélyes, Fejérmegye, 1. 43<l5 Faller János An-

gyal 1869 
Siklós, Baranyamegye, 1. 5787 l\.erbolt Dániel, Kigyó 

1873 
Siklós, Antal Gyula Cs neje, k .. A.ntal Gy„ Szent

lélek (r) 1805 
Simónd, lásd Felsösin1énd 
Simontornya, To!namegye, l. 3383 Pilich Ferenc, 

Szentlélek (r) 1818 
Siófok, Veszpré1nn1egye, l. 2763 l\otschy Ferenc, 

Szentlélek 1869 
Soborsin, Aradn1egye román 
Solt, Pesln1egye, l. 7018 Értékes LajO'-s, Szenthárom

ság 1869 
Soltvadkert,. Pestinegye, 1. 7835 Bozóky Béla, i\.1eg

válió 1886 
Solymár, Pcsl!Ticgyc, L 3108 Dósu BC!a. Szent Mar

gil 1909 



Somogykéthely, Somogymegye, 1. 3805 P. Klázer 
Gyula, Segitő iv1ária 1913 

Somogyszil, Somogymcgye, L 2613 Besenyci Dezsö 
k. Czehe Aladár. Szent István 1864 

Somogyvár, Somogymegye, !. 2319 K.ocsis I\ülmán, 
Szen!háromság 1894 

Somorja, Pozsonyn1egye cseh 
Sopronrnihályi lásd Mihályi 
Sopron, Sopronmegye, l. 31597 Botfy l\"álmán örök .. 

b. Zsámboky János. Angyal (r) 1680 
Sopron, Nikolics f\i1ilivoj, Arenyoroszlii.n, (r) 1600 
Sopron, fVletzger Edéné, k. Vaj da Andor, Magyar 

király (r) 1767 
Sopron, Szerdahelyi János és neje, Megváltó (r) 

1787 
~'ooron. Jehn Vilmos, Arany kereszt 1837 

Gallus Jenő, Irgalmasság 1909 
~~:~~:;~í,.~L;:e;~lo~1\;':i!:;s József, Szent Erzébe! 1912 
!:: Sopronmegye, l. 3328 özv. Skrach 

Sorc'~~'.~1:,1'.r~ Gö!lner Frigyes, Szenllélek t 837 
J'e,;tmeg,·e. 1. 13340 Szentmihályi Géza, 

1814 
Paduai Szent Antal 1903 

Soroltsáro1;teri, P~~;,~1::r~:~~~(Pribék Imrének' adomó.-
1- oki azonban a vég-

n1ór elhunyt; Pályézot ale.11) 
1. 2650 Tomka Ivón, Szent Ro-

B. örök„ Angyal 

'211 

Szabadka. Bá.cs-Bodrogmegye (10) jugoszlá_v 
Szabaclka-Palicsfürdó, lásd Palicsfürdö 
Szabadszállás, Pestmegye, 1. 9554 Rosinger Jenö, 

Isteni Gondviselés 1847 
Szaká!háza, Temesmegye román 
Szakcs, Tolnamegye, 1. 3188 Nlaczkó László, Vörös 

Kereszt 1888 
Szakolca, Nyilramegye cseh 
Sialacs, Biharmegye román 
Szalalna, lásd Nagys;,>;:alatna 
Szalárd, Biharmegye román i 
Szalkszentmárton, Pestmegye, l. 5706 %~alambos 

Kálmán, Remény 1916 
Szalónak, lásd Városszalónak 
Szamoskrassó, Szatmármegye román 
Szamosujvár, Szolnok-Dobokamegye román 
Szaniszló Szatmármegyc román 
Szany, S~pronmegye, 1. 3244 !'viakray József, Szent 

Anna 1885 
Szarvas, Békésn1egyc, !. 25863 Lóng Oszkiir, Re-

mény 1873 _ 
Szarvas, Szcn1zö Imre dr., Szarvas (r) 119-l 
Szarvas, Teffert I\.óro!y, Nlargit 1899 
Szarvas, Papp Ernő, ivlegválló 1906 
Szarvkó, Sopronmegye, 1. 2547 Nyu!assy Istvlin 

Kigyó 1903 
Szatm<ir, l<isd Szalmú rnémeti 
Szatmárnémeti, (Szatmórhegy) Sze!múrmcgye (9) 

rointin 
Szot111i"lrörökitó, Sza!n1ármegyc, 1. 1900 Varrra Pól 

191·! 
Szákul, Krüssó-Szörénymegyc ron1ón 
Szántó, lúsd Abaujsz1'.lnló , 
Szészkabilny«J, I\n:issó-Szörénymegyc romon 
SzüszkCzd, Nagyküküllön1cgyc romén 
Szészlekencc, Bcsztcrce-Noszódmcgye roinán 
Szászrégen, ivlaros-Tordan1egye (3) rornún 
Szászsebes, Szebenmegyc (J) romún 



Szászvár, Baranyamegye, I. l i96 Balta László, b. 
Gnóth l(ázmér; Szenlhúromság 1883 

Szászváros, Hunyadmegye (2) román 
Szeged, Csongrádmegye, 1. 115306 Barcsay Kiiroly, 

Isteni Gondviselés (r) 1812 
Szeged, Gerle Jenö, Kigyó 1874 
Szeged, Vajda Imre és Szücs Béla, k. k. Ajtai Julia, 

Megváltás (r) 1713 
Szeged, Franki Antal. Szent György 1869 
Szeged, Leinzinger G:ir., Szen!háromság (r) 1834 
Szeged, Salgó Péter, Szent István

1 
1870 

Szeged, Szent Rókus 1863 
Szeged, Löbl Imre dr., Segilö Mária (r) 1850 
Szeged, Frankó Andor, J(álvária 1888 
Szeged, Temesváry József, Petöfi 1905 
Szeged, Török Már!on, Erzsébet királyné 1907 
Szeged, Zakar Sándor, Magyar korona 1908 
Szeged, Apró Jenö, Páduai Szent Antal 1909 
Szeged, (Uj-) Borbás Gyula, Őrangyal 1910 
Szeged, Borbély József, Remény 1912 
Szeged, Székessy Ferenc, Csillag 1914 
Szeged, László László 1918 
Szeghalom, Békésmegye, l. 9711 özv. I\.iss F.~né, k. 

!(iss László, Szentháromság 1843 (Eredetileg: 
KörösladB.nyban volt a gyógyszer!ür, de kés6bb 
Szeghalomra lett áthelyezve) 

Szeghalom, Csákly Laszló. Kigyó 1904 
Szeghegy, Bács~Bodrogmegye jugoszláv 
Szegvár, Csongrild1negye, J. 7360 l(ránczh· Ferenc, 

Megválló 1879 
Szekszárd, Tolnamegye. L 14193 Szeghy Sándor, 

1. Béla király 1863 
Szekszárd, l(onlsils Elemér, Fekele Sas (gyr) 1756 
Szelistye, Szebenmegye román 
Szemlak, Aradmegye román 
Szene, Pozsonymegye cseh _ 
Szendró, Borsodmegye, l. 2860 Posta Ferenc (I Ia-

lálozás folytán ujból t1dományozvu 19H3~bf.ln) 
Isteni Gondviselés 1836 

N ·t ·gy<>- C"eh 'lzenice i VL ra1nt: ..... u 
1 

<l .• 
Sz"nlt•n,dn.';s, lésd 8ékósszcrhu:1. n\;, 
s;~n!t~ndrás, Tc:n:o.smc:JYC roinnn 
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~ , . Jásd U1szentanna 

~~~~[~~~!~'. Nagykü!~ül\ör:;78é'e 1(~Tt:~ Alajos, Nleg-· 
Szentelek, Va~meg)C, . „-

vóltó lSfö l 5664 Czibulke János, Szentendre, Pcsh~1egye, _ ·- · 
Szenthárom;,ug (~";16il 31559 Vúredy L. ifj„ 

Szentes, Csongr~dmc_,_. e, . 

Angyal lSSo 1 . 1 ( „
1
) 1815 

Szentes, Nyiri Ber!elan, 7'I-l e1na !~) -1 1877 
S t . Havas József, il/ agyar \1ra Y'. Be>lo, zen cs. _ 11.,1 't b lukl1falv1 Nagy Szentes, Dunos 1v arg1 . · 

Szenl Anna E!901 . b Lehrer Alfréd, Meg· Szentes, Farkas ugén1a. . 
vólló 1842 · 1903 

AJ 1 Dome, Szenthoromsag Szente.s, . c:--:anacr , l . 
" 1,„1.. Bt'ic<·rne''Ve Jlofl'OSZ uv A 
.::izc:n iu OP.. ". "'- '„.,, "i 4?43 \Vo!f Béla,. runy~ Szentcról, V cszp,re1nmern ~, · -

szarvas lSf\1? l ?Gl8 f'ricdrich ()dön, Szentgotthárd, usnH:?ye, .... 
Szent lstvón 1826 . 

Szentgyörgy, Pozsonyn1egye. cs~h 
":- ~ tn ól lósd Znlaszen!grot . 
~ ... t:nt,l r 1 '.·t Torontó.lmerrve jugoszlnv 
.J?.Cn 1U )C• ' "" J 1 . J. 368\J 
Szcntin1re Jész~Nagy\~uGn-Szdo r;o1;r;.1,egl)S7is 

. p '1 . i' 1·-tenl on VISC1CS • 
app .... asz d. -'-' ' Gvörffy József, 

Szen!júnos, iv1oso~mc~~~· !. 3303 -
Szen!háron1sag lSí / 

8 1. 2720 Csonka Lajos, Szentlőrinc, a.reny~a~~egyc, 
Szent blvan lor r ~ . 

S·i:entlörinc, !úsd Pes!szcnllonn~' 
'.: _ t . 'on l·\sd Gvőrszen\n1urlon 
::izt:n 1nun '• ~ - · I 31 L15 Tereczky Piti, 
Szcnl!nórtonkótu,. Pe~t~1egy~, . . 

Isteni' Gondv1:.;e!cs 191:J, fi 
Szenl-pé!e~, lóBs-~1 ,SBui~~~cg.~~~,1~~. jugoszláv ( 
Szcntlnmns, ucs- o ··-



Szepesbéla, Szepesrriegye cseh 
SZepesófalu1 Szepesmegye cseh 
Szepesolaszi, Szepesmegye cseh 
Szepesszombst, Szepesmegye cseh 
Szepesváralja, Szepesmegye (2) cseh 
Szepsi, Abauj-Tornamegye Cseh 
Szerbcsene, lásd Csene ~ 
Szerbelemér, lásd Felsöe1emér 
Szerbmódos. lásd Módos . 
Szerdahely, Szebenmegye romó.n 
Szered. Pozsonymegye (2) cseh 

.. Szerednye, Ungmegye cseh 
. Szerencs, Zemplénmegye, 1. 6086 özv. Bóta Béláné 

haszÖnélveze!ében. b. Petreczky Béla, Isteni 
Gondviselés (1741-ben már ·adás-vevés tárgyát 
képezi e, de. valószinüleg már régebb idó ólá 
fennáll) 

Szerencs, Kolos Tibor, Szent Antal l 903 
.. ~~.~csény; lásd TOronttilszécsány 
,;:Szécsény, Nógrtidmegye, l. 4238 Bolgár Miklós, 
.e·• Szentháromság (r) 1741 
~.S~ékelyhid, Biharmegye (2) román 
<Székelykeresztur, Udvarhelymegye (2) román 
:~;Székelyudvarhely, Udvarhelymegye (2) román 
:\~CSiékesfehérvár, Fejérmegye, l. 34828 E. Lukáts La
... · jos, Fekete sas (r) 1743 

·$i.ékesfehérvár, Takátsi Nagy József, Isteni Gond
:·. <:viselés 1892 

ZCkesfehérvár, Szücs Róbert. Magyar korona (r) 
... 1784 
S~ékesfehérvór, Say Rezsó örök.. b. l(ovács A. 
. · Sándor, Szentháromság. (r) 1805 
::~Z~kesfehérvár, ifj. Pásztory Sándor, Szent Istvún 
~ .. :.1334 . 
S~éke~f~.hérvár, Ányos Emil, Örangysl 1869 
~é~udva.r, Aradmegye román 
.z.~phely, .J:ernesmegye román 

~~!r} .. I~sd. Berettyószéplak 

Szépliget;. Bács-Bodrogmegye jugosz.láv 
Szépviz. Csikmegye román 
Szigetszentmiklós; Pestmegye, !. 3995 Khell Antal; 

b. Lengyel Jenő, Szt. Miklós 1899 .(Haraszti 
liókja volt 1899-ig) 

Szigetvár, Somogymegye, 1. 6135 Vis}' Sátidor, 
Zrinyi 1883 0' 

Szigetvár, Salamon Jenő, tv1agyar korona (r) 1808 
{1897-ben lett reóljogunak elismerve) 

Szikszó, Abauj-Tornamegye, 1. 4669 Rimay Béla, k. 
Rimay Zoltán, Szentháromság, (gyr) 1821 

Szil, Sopronmegye, l. 2837 Billó l(úroly, Szent Mar
git 1907 

Szilosbalh4s, Veszprémmegye, 1. 4398 I\.ovács [g-
nác, Orangyal 1884 

Szilágycseh, Szilágymegye román 
Szilágynagyfalu, Sziló.gymegye romó.n 
Szilágysomlyó, Szilágymegye (2) román 
Szilberek, Bács-Bodrogmegye jugoszló.v 
Szilvósvó.rad, Borsodmegye, 1. 1251 l\.önig János, 

b. Vidovszky Lajos, Ivlagyar korona 1872 (Fi
ókja volt Bánfalvó.n, Borsodmegye, de tulajdo
nosa beszüntette) 

Szinna, Zemplénmegye cseh 
Szinérvüralja, Szalmúrmegye romón 
Szirák, Nógró.dmegye1 l. 1620 Rélay Jénos, Remény 

1829 
Szklenófürdó, Barsmegye cseh 
Szliácsfürdö, lásd Garamhq\úszi 
Szob, Honlmegye, !. 1963 Ecsi Zsolt, Megváltó 1894 
Szoboszló lásd l-lojcluszobosz\ó 
Szobránc, Ungmegyc (2) cseh , 
Szolnok, J8sz-Nagy-l\.un-Szolnokmegye, \. 2840G Su

gúr Anclor1 Isteni Gondviselés (r) 1799 
Szolnok, Lassúnyi Jenő, IVlegv8ltó 187 l 
Szolnok, Alexander János örök„ b. Beleznay J(ú

roly 1882 
Szolnok, Végh Antal, Angyal 1903 



Szofnók, Szelé' Bd!a, '1'v!og-y1Jr korona 190(; 
Szolnok, Böhm lrnre, I'\:igyó 1910. 
Szolyva, Bcregn1egyc cseh 
Szombo!hely, \lasmcgyc, 1. 29500 dr. Siinon Ernű, 

Isten szeme (r) 17'93 
Szombathely, Dvorszky Bélu dr., Szcnllelek (r} 1753 
Szombathely, Süthcö Lajos, Oranr;yal 1891 
Szombathely, özv. Hodászy lgnücné, k. \ 1i;-:i In1rc, 

Angyal 1901 
Szomb8thely, Babics Istvó.n, h~igyó 1907 
Szomoliiny, Pozsonyniegye cseh 
Szomolnok, Szepesmegye cseh 
Szond, Bócs-Bodrogmegye jugoszláv 
Szavát, lásd I·Iajduszovát 
Szovátu, Ivlaros-Tordamegye ron1ün 
Szőreg, T orontálmegyc, !. 4052, Jónós Endre, Őr-

angyal 1880 
Sz!apri.r, Bó.csbodrogmegyc jugos;;:lüv 
Sztropkó, Zcrnplénn1cgye cseh 
Szucsány, Turócmcgyc cseh 
Szvídnik, láscl Fclsöszvidnik 

Tab, Son1ogy1negye, 1. .1170 S:c;cn!ch lsl\·ön. Ignzsór; 
18•!9 

Tahitó!falu, Pcstn1egye, 1. 22,'14 P. Po!creczky Fe-
renc örök.. Szent Anclrús 1S!J7 

TuhnEics, lásd Nagytalmócs 
T ollós, Pozsonymcgyc cseh 
Ta1nési. Tolnan1cgyc, l. 5522 Lt.hozló Gézn, Szent 

József I83G 
Tamó.slaka, Toron!úln1cgyc, jugoszlüv 
Tapolca, Zult1.n1cgye, L 6GSG Glaser Súnclor örök, 

b. Kovács Istvún, Oroszlün 18JO 
Tarcsa, I\.iss Sündor örök., k Cstdovics E!ek, (Fe!

sölövö fiókja) 
T aracköz, ~.'lárannuosmcgye c~;ch 
Tarcal. Zcmp!Cn1ncgyc, 1. 4876 Urnslcin lr:idor1 Nd

dor 1840 

T ardoskedd, Nyilrnmegyc cseh 
Tt1rjón, J(omárornmegye, 1. 1917 iVlajor Elek, Szent

lélek 1894 
Tarnaméra, I-fevesmegyc, 1. 2001 Pergcr lgnúc, Őr-

angyal 1892 
Tarpa, lósd fv1ezö!arpa 
Tasnád, Szilágymegyc (2) román 
Tass, Peslmegye, !. 3053 Kamenszky Istviln, Isteni 

Gondvise!Cs 1893 
Tata, l(omárommegye, 1. 6580 Ferenczy 1\rpiid, An-

gyal 1891 
T ala, Mi e hl Géza, \! árosi gyógyszer!ór 177:1 
Tatatóváros, lt1sd Tóváros 
Tatrang, Brassómegye romiin 
Tauc, lásd Feltól 

Tállya, Zemplénmegye, 1. 3643 \\lin!er Elza, Fekete 
holló (r) 1787 

Tápióbicske, Peshncgye, l. 3817 Ihász Néndor, k. 
\J\.'eiman Félix, rviegvid!ó (r) 1827 

Tápiógyörgye, Peslmegye, !. 5666 Saffáry Gyuln, 
Szent Mogdolno 1898 

Tápiósüly, Pes!megye, l. 1927 Pehr Ern0, Segl!ö 
Mária 1904 

Tápiószele, Pestrnegye, 1. 7957 Bartóffy Jenő, Szent 
lélek 1849 

Tátralomnic, lásd I\akaslon1nic 
Tekci I(olozsn1egye román 
Telcs, Beszierce~Naszódmegye romén 
Temerin, Bács-Bodrogmegye jugoszlú\· 
T emesgyarmal, T en1esmegye rom ón 
T cmeshi degkut, T en1esmegye román 
Temeskenéz, Temesmegye ronuln 
Temeskubin, ló.sd Kevevára 
Temeskutas, Ternesmegye jugoszláv 
T emesmóra, T emesmegye romiin 
Temesrékás, Temesrnegye román 
Ten1esség, Temesmegye ronuín 
Temesvár, Te1nesme[!:~e (18) román 



Tenke, Biharmegye román . 
Teregova, Krassö-Szörénymégye romfln 
Tesöld-l(endetelep, Temesmegye romárl 
Tevel. Tolnamegye, 1. 2176 Führer Andor, Őrangyal 

1902 (Fiókja Lengyelen) 
Tócsó, Máíamarosmcb")'e cseh 
Tétény, lásd Nagytétény 
Téth, lásd Téthszentkul 
Téhszenlkul, Gyórmegye; 1. 4105 Szebellédy Ferenc, 

Angyal 1857 
Tinnye, Peslmegyc, 1. 1257 Balogh l\.ornél. ivlegváltó 

1884 
Tiszaabád, lásd Abádszalók 
Tiszaalpár, lásd Alpélr 
Tiszabő. Jász-Nagykun-Szolnokmegye, 2057 Molnár 

Bertalan 1915 
Tiszacsege, Hajdumegye, 1. 4707 Juhász Márton, 

Isteni Gondviselés 1876 
Tiszadob, Szabolcsmegye, 1. 3515 özv. Zojocz I\.á

rolyné, Segitség 1884 (1884-94-ig fiök volt) 
Tiszaföldvár, Jász-Nagyk\ln-Szolnokmegye, \. 8864 

Goldmann .A.dolf. b. Zalén B6la, Aesculap 
1872 

Tiszaföldvúr, Merlz Gusztüv, ivlegválló 1912 
Tiszafüred, I-levesmcgye, L 9017 Epstein Géza. k 

Steiner ivlanó. iv1agyar korona 1 SD3 
Tiszafüred, Szily Gyula, Reménység 1824 
Tiszahegycs, Torontálmegy0 jugoszláv 
Tiszaistvónfalvé1, Bácsmcg-yc jug-osz!áv 
Tiszakarád, Zemp\énmcgy·e !. 2817 SzCcsi GCza 1915 
Tiszakürt, Jász-Nng~'kun-Szolnokmegye \. 369 l !Vliksa 

Gyula, Szent I\atalin 1898 
Tiszalök, Szobolcsn1cgye L 4993 Rob József örök. 

Szarvas (r) 1847 
Tiszaluc, Zemp\énn1cgyc, 1. 2754 \V eber Jenő. 

leni Gondviselés 1891 
Tiszanánn, Fievesn1egyc, 1. 4859 B. l\ulin 

1888 
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Tiszapolgár. Szabolcsmegye' 1. 113661-fermann Anna, 
Megvültó 1869 

Tiszapolgár, Kazár Iván 19i3 
Tiszaroff, Jász - Nagykun - Szolnokmcgye, 1. 5421, 

Barsy Lajos, Csil\ug 1883 
Tiszasüly, Jász-Nagykun-Szolnokmegye, L 2762 Bathó 

Béla örök„ Póduai Szent Antal 1907 
Tiszaszentimre, !ásd Szentimre 
Tiszaszentn1iklös, Torontálmegye jugoszláv 
Tiszaujlak, Ugocsamegye cseh 
Tiszavárkony, Jász-Nagykun-Szolnokmegye, L 2263 

Bolváry János, Reménység 1894 
Tiszolc, Gömörmegye cseh 
Titel, Bács-Bodrogmegye (2) jugoszlóv 
Tokaj, Zemplénmcgye, \. 5097 Böhm Gusz!á\'1 

Arany korona (r) l 795 
Tokaj, Rótfuchs Evang. Jiinos, Megváltó, (gyr) 1700 
Tolcsva, ZcmplCnmegye, L 3194 Frils József örök., 

k. Lukács Imre, Megválló (r) 18,10 
Tolna, Tolnamcgyc, 1. 8545 I-lerczog Elemér dr. Szt.

háromság (zyr) 1830 
"Tomascvác, lásd Tamáslaka 

Topánfolva, Torda.Aranyosmcgye román 
Topolya, Bócs-Bodrog111egye (2) jugoszláv 
Torda, lásd Bihartorda 
Tdtda, Torda-A.ranyosmegye (3) rornón 
Tordaszentlászló, Torda-l\ranyosmcgye ron1ún 
Torna, .l\bauj-Tornamcgye cseh 
Tornalja, ·Gömörmegye cseh 
Tornác, Nyi!ramcgye cseh 
Torockó, Torda-.Aranyosn1egye romiin 
Torontála!mós, Torontálmcgye jugoszláv 
Toronlálszócsány, Toronti:lmegyc jugoszlilv 
Torontálszigct; Torontá!megyc jugoszláv 
Torantóltorda, Toronlálmegyc jugosz!óv 
Torontillvásó.rhcly, Toronlélmegyc jugoszlóv 
Torzsa, Bács-Bodrogmegye jugosz!Uv 
Tószeg, Pap Vilmos 1918 



Tótfalu. lü"sd Tohilólfelu 
Tótkomlós, Békésmegye 1. 10486 berkeszi Nagy 

Laszló, Szentlélek 1861 
Tótkomlós, Adamkovits I\ároly, Szent István 1896 
Tótpelsöc, Zólyommegye cseh 
Tótsóvár. Só.rosmegye cseh 
Tóváros, K.omárommegye, 1. 4760 f'vlcnich Dénes, 

b. Menich Istviln, Nlegvő.lló 1876 
Tököl, Peslmegye, L 3604 Viola Lajos, Isteni gond-

viselés 1907 
Töketerebes, Ze1np!énmegye (2) cseh 
Törcsvár, fogaresmegye román 
Törökbálint, Peshnegye, l. 3531 l(öröi; Vik!or, Bol-

dogságos szüz ivlária 1893 
Törökbecse, Toronlálmegye jugoszláv 
Törökkanizsa, Torontá.Imegye jugoszláv 
Törökszentmiklós, Jász-Nagykun-Szolnokmegye, 1. 

25053 Récsey Zoliánné, Mcgválió (r) 1827 
Törökszenlmi!dós, Récsey Zoltán, Fehór kereszt 1888 
Törökszentnlildós, Garzó, Gyula. Szenthüro1nság 1911 
Törtel, Pes!megye, !. 3629 Dénes Imre. l\1agya.r ko· 

rona 1902 
Törle! Csemiczkv Fri•Tvcs 
Tövis.' .4.lsó-fcjC;n1cgy~- ronuln 
TrencsCn, Trencsénmcgye cseh 
Trencsén!eplic, TrcncsCnmegye cseh 
Tribsvellcr. liisd NE1gyösz 
Trsztena, .A.rvamegye cseh 
Tura, Peslmegye, 1. 55i2 Prokopo\·itsch Drunö, 

Szent TerCziu 1886 
Turdossin .A.rvamcgye cseh 
Turkeve, Jtisz.Nagykun-Szolnokmegye !. 13089 En1-

ber Béla, ivlagyar korontt 1849 
Turkeve, Adamelz Leó, l\'legváltó 1895 
Turócszenlmárlon, Turócmegye cseh 
Tnrzófalu, Trencsénmegye cseh 

Udvard, I\on1Urrnnn1egye c::.ch 
Udvari, lásd Biharudvuri 

2Si 

lígo<l, \'eszpr61nn1egyc L 2100, l\ósch Ede, Isteni 
Gondviselés, 1898 

Ugra, Bihormegyc 1. 2205- Domokos Gyt:fn Isteni 
Gondviselés 1894 (Fiókkal Biharzsadanyban) 

UjarHd, T cmcsrnegye (2) rorná.n 
!_Jjbónya, Barsmcgyc cseh 
lJjegyhúz. Szcbenrncgye ro1nún __ , . 
UjfchCrtó. Sznbolcsn1egyc, é. l. }O!J?.5 Ban:iech De-

zső (r) k l'dsr!on· Szilórd. lVÍagYar lAfcona 183ti 
Ujfehértó, ·ri.lolnür Gyula. Kigyó 1914 „ 
Ujkécske, Pesln1cgyc, !. 8354 Salacz GCza, Mcg

vit!tó 1372 
UJkiuyó~, Békésn1cgyc, 1. 4326 Bányay In1rc, Szüz 

iV1iiria l 888 
IJjrnoldov.:i, l<.ra;;só-SzörCnymcgye ron1dn 
iJjozon:1, Torontúlmcgyc jugoszlav 
UJpcst. Pcstme:trc. 1. 55174 Elek Pü! dr. fv1agynr 

koronn 180~1-
Ujpe~t. Í1ile;~cy El,.~k. ;\ngya] 1876 
lJjpe:;I. dr Sznbó Bé!o, Sz~nt István lSSl 

. Üjpes!, \ffln·:.:za Józ~;cf !89r 
'..·Uj0cs!. \lébernC~ B[irún:.· Elza é~; Gcrhüuser Sónclor, 

;~·:· . k. V,~b2r Ernö. iv1er,vó!tö IWXJ, 
Ujpc.-:L l'~ajdo(.:sy PL:L, Kos:uth ,1 OOü . (\ ') 
Ujoc:;t, B.:iun1[:'.t1rtcn Gusztnv, Oroszbin l,,J._ 

Ö}~~:~'..;, ~1-!;~~~:~i~tlii.~~~~Y; ~ ~;~oszl ü v 
Ujszúsz, Pcstrnegyc, !. ~t2 1lD Bene Erntí, ~.·1ntn'tiror· 

szúg v0dasszonyn 1883 
l )j;;zenlnnna, /1..radn1egye ro1nún 
Ujszivúc. Dá.::z;n1er:yc ju:;oszló.v 
Uj:;zöny, lösd horndron1 , . . 
l !ivcrbúsz. Búc:.;-i3udr.::gmc;.:ye (2) Jugnszluv 
ÜJvickk. BLlc:~-Bndro::~me~-.:yc (U) ju::;os::lü\' 
Ungvúr, Unbrncgyl! (;J) csc:h 
Uszód, Pcs!;ncgye, !. 2::!57 Hühn Dezső, ~/legvúltó 

1tl9'.i 
Uzon, l·Iöronwt:0krnegyc ron1ün 



\
1ojna Hugó, Szent:Il 
volt 1898-ig; Iemo 

1904-ben ujra ado 

Vajiszló, Baranyamegye, I. 1370 Sey László, 
gyar korona 1882 

Vajdahuny,'.'í/1.:Nuíi.".~Ó(llegy~ f2,t1Ján 
Valla. Másonmegye, I: 1347 Spufer Arthur 
Valkány, Torontálmegye román 
Varadia. Temesmegye román 
Varannó, Zernplénrnegye cseh 
Varjas, Ternesmegye román 
Vars~ny, Veszprémmegye, l. 1392 Márkus !\1árton 

· OrangyaI 1887 (1887-1896-ig Zirc fiókja v 
Vaskon, Biharmegye román 
Vaskut, lásd Bácsvaskut 
Vasvár,,Vasmegye, l. 4138 Fia!la József, 

romság 1863 
Vác, Pestmegye l. 18676 lrga!masrend, 

Alaios, Gránátalma (rJ 1766 
Vác, Szig\'Örl János, Szcnllélek (r) 1814 
Vác, Göllner Hugó, Szent Antal 1909 
Vác, Syposs Kálmrin, 1916 (A tulajdonos jognycréS 

miat!i lemondása folyfán ujból adoríl11nyozv'á;_ 
1918-ban, 1920-ban ujból megnyílt) .. \ 

Váchartyán, Pesfmegye, l. 863 Schaub Is!vdn, Szt -, 
István 1908 

Vágbeszterce, Trencs&nmegye cseh 
V cigfarkasd, Nyitramegye cseh 
Vágsellye, Nyitramegye cseh 
Vágujhely, Nyitramegye (2) cseh 
\láJ, Fejérmegyc, l. 3096 Janovils Istvün, 

1872 

\'ö!laj, Szatmármegye, 1. 2623 Fi!os Ferenc, 
váltó 1913 

Vámosgyörk. Hevesmegye, J. 2207 ontopai Petht. 
István, Megváltó l9I3 · 

;f'~\~,~1~-~-~;;~;jj~-b\,:l·~·<I-lontn~crc•c. ~-l· 1857 Pongnict. 

, BC!o, f\iagyur koronn lStO, , '? \". - Júnos 
V:-imospórcs. _I1ajduincgyc, !. 3Sh_ Vetsz 

- örök., !888 S .. . •vc ron1án 
Vérbogsén, Krassó- zorcnyinc~--
Vári, Bcregn1egyc cseh . 
\i órmczö. Szilúgyn1cgyc ron1t1n 
Vórnu, Trcncsénn:icgyc cseh\. :2151 \Vcllrnanh l\úw 
\liiroslöd, \fcszpn:mmcgye'. 

roly, ?zent Antal 1~14 1 1046 özv. Sch\\·urcz 
\lüro'sszalonak, \lasmcg;.c, . · F I· t . !83S r: . , 1. . . Al-,dur c\e e sas ~ 

,J.~nc. lJ. , onossy . e. '1 '·135 Farkas Jitnos, 
\ ,_. J t· \les·~prén1mcgye, · ;:i- ~ 'drpa o d, •• . -

8
1'; 

Szenthúron1sog (gy) 1 v l ')?"S Buzinkov 
Vúsiirosnfln1ény, BcrcgnFicgye, ""'Fi .~z~;. (r) 1837 · 

i\ b. p, Buday 'ere ne, H.: • • • i,„
1 

,,..,.w 
- .. nno, , , , I 7394 Sornogy1 Janos, l· e.,, \t ccscs, Peslmcg;. e, · ' 

1. vtilló 1394 , 
Vcrbó, Nyilraincgye csen 
Verebély, Barsini.:gyc cseh 
Vcrccke, ltisd Alsóvt:rcckc r f Frnö 
\'cresegyhúza. Pe~!megye, ]. ~20G \uu n1tu1n , , 

I'vlenv.:'d!ö 1913 . 
\ , "t ,1- ,,1,0· -Feht·rn1eg\'c rornnn J·".11cI1·c. 1,·,·_ 'cn:::spa é .\, „._ • . · ;":,-„ I'I · 1 - ·. 
Vcrpc!Ct, l-l_cvcsn1egyc. !. 3_rv 'lCC cy 

gyó ISliB ... ,_
1 
.. 

\. T 'Dll''"'"C {;!) JU'·OSZ ti\ 1 1. ·1 /crscc, cn1c~: ·~'-' .. "'1 1 lSlS Czenn„i '- ~tpc.1, 
\'"eszprénl, \í csz~rén1_1negyt;. · · · ' • 

J.\runyoroszlan (i) I?0--
1
_ J ! •e (r) \ (CJ:I 

Vcszpr(;rn. !S~.'c.f~.bo ~ 1 n.d.p 1:1~11\~1 t S~~"nt .t\nt;il 1907 
\faszprein, Folues .J:·nJo~, ·· ~„ "„ ,j 1910 
Veszprén1, Incze l\.a!tnun, _O.un„yt. , . 

Végvilr. Tcincsn1cgye ~~~mt1~J'387 1-loulzinger József. 
\!Cménd, Baranynn1c~;;.l:'., · „-· 

1 1 · G ·1 ·is"lés 18qo 'I 
s cn1 <:;n~-\ -~ ,. ';., ( ~ ?,1g 1 Kuzu\' Endre, 1V n-

Vértesacso, I· eJern1c,n t.:, • - i. -

. g!:ar ~'o:~na i:„06 Qo9!0 Pctrv József, ivlagyar Vüszto, Bckcs1negyt., L - · 
korona l868 



\(íhnyc, Be.rsn1cgy~ cseh 
Vilégos, .l\radrncgyc ro1nt'.:n 
\liJldny, Borany1;-1mf~gyc, L 25-lti 

isk':n ,'\nyja, 1873 
Vinga, Tcmesmegye romún 
\lisegrúd. Pcstn1cgy.c, L 1503 Farkns 

1886 
\'isk, ~!áruniarosmegye cseh 
\littenc, Nyitrnmcgyc cseh 
Vízukna. Alsó-Fchórrnegyc ronn\n 
\fo]oszúnka, ló.scl Hajusd 
\lörösn1art. Baranyamcgyc jugosz!iiv 
Vörösviir. lásd Pilisvörösvár 
Vulkiin, !ásd Zsilyvajdcjvulkón 

Zagyvart'.:kús, Pest1ncgye, \. 5050 Tek~l\i BC!o, Szt.
Ielek 1894 {Fiókja volt Bcssenyszögön, dc !u
!ajclonosa 1900-ban lcmondo!l róla) 

Zalaapáti. Zalamegyc, L 15-18 Orosz f'cn~nc 1912 
Z11\aegcrszcg, Zalan1egye, 1. 10637 iVlúndi Jenö dr., 

Szenth6.ro!nsi1g (r) 181-i 
Zalaegerszeg, l\'aszlcr Séndor. Szen\!(.>\ek (r) \7{j8 
Ztdacgersz0.g, Hrubc\·szky Rezsó, Szent .l\n!a! HJO(i 
Zalulövő, Zulan1cgye, !. ! l~lG m. Erdélyi József. 

SzcntlC\ck 1885 
Znlnszcn!grö!. Zt1!t1mcgyc, L :!278 Czut:Z\' Gvüzö (~s 

fn'<::rn1ckei, k. Czuczy Gyöz(J, ivlogy~1r ·korun1:1, 
(r) 1s2:J 

Zalclln1J. i-\lsó-FcjCr ron1ún 
Zúdorlnk. T cn1cs:ncgy·c ro111ún 
Zóg:on, l-láron1szCkn1cgye romün 
Zenta. B[ics-Boclrogmcgye (4) jugoszlóv 
Zernest. F ognrasn1eg-ye román 
Zichyfa\vo, Torontii!mcgyc jugoszlúv 
Zilah, S;.:i\ógyn1cgye (2) román 
Zirc,- Vcszpr6mmcgye, t 2750 l~aák Gyu\u Szent 

Bcrnút 1849 
Znióvúralin.- Turócrnegyc cseh 

:!9l 

~ohor, Pozsonymcgyc cseh 
Z~Jyom, Zólyommegyc cseh 
0olyombrézó, lásd Lop~r 
~ólyon1lipcse, Zólyommcgye cseh 
... omba, folnamegye, !. 20,19 .lózsu Dezső Isteni 

Gondviselés 1863 ' 
~on~bor, Biics~Bodrogn1c1?ye (6) jugoszláv 
?'.urany, ivlosonn1egye !. 2131 Kiszely Imre 1905 
Zse.bb:a, Bács~Bodrogmegyc jugoszláv 
Zse.rnoca1 Barsmegyc cseh 
Zsáka, Bibarmegye, L 3326 Jankó Gvuln örök Ör~ 

angvel 1890 · ·• 
Zsámbél{, Pestmecrve, !. 4209 Erős c,·ul·1 o"ra··1· 1 

(r) 1825 "'· - ~ '" J, 

Zsúmbok. Pes!megye, !. 2216 .l\ltstock Félix, b; 
László István Kóln1án 1917 

Zsámbokrél, lásd Nyitrazsó1nbokrCt 
Zsebe!y, lásd Széphe!y 
Zselíz, Bar:::n1egye cseh 
Zsibó, Szilúgymegve ron1ón 
Zsidve, Kiskükül!Őmegye romún 
Zsilyvojc}cjvulkún, l-lunyadinegye roinún 
(::solna, frencsCnmegye (2) cseh 
Zson1bolya, Torontúlrnegye (2) jugosz!úv 

Összesen 20 l li gyügyszcr!ür, 
1ni:Jyböl 413 rcü\jogu, 
15t2 ~zcn1ólyjogu anyu C0 

31 szcmélyjogu fiók gyógyszertár. 

Kérek szíves értesítést a cimjegyzékben 
nc!iin mutatkozó hibákról ! 


