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1924 
Nap 1 

Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szombat 

Vasárnap 
Hétfő 
lledd 
Szerda 
Csütörfőh 
Péntek 
Szombat _ 

Vasárnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntelt 
Szombat 

'Vasárnap 
J·létíő 
!\edd 
Szerda 
Csüförtö~ 
Péntek 
Szo1nbat 

Vasárnap 
Hétfő 

J lledd 
Szerda 

. 
DECEMBER 31 nao 

Róm. i;ath. naptór j Protest napf<lr 

1 Elig pk. hv. Elza 
2 Bibiana sz. \7t Aurélia 
3 Xav r:::.renc Olívia 
4 Borbála vf. Borbála 
5 Szabbasz ap Vilma 
6 Míhlós pk. h1·, Mih15s 

7 E 2 Ambrus E 2 An1brus 
8 Mária sz. f, Mária 
9 Four Péter Natália. 

10 Melchiades qudit 
11 Damaz p. vi. Arpád 
12 O((ilia Gabriella 
13 Luca sz. vt. Luca 

14 E 3 Szpiridio11 E 3 Szilárdlta 
15 ~!alerián ph. Johanna 
16 Ozséb ph. vt. Albina, Etel 
'17 Lázár pk. Lázár 
18 Grácián ph. AL1\'.lllSZf8 

19 Nemezius vf. Viola 
20 Teofil vt. Teofil 

21 E 4 Tamás ap. E 4 Tamás 
22 Zene vf. Zene 
23 \?ihforia sz. vt \!ihforia. 
21 Adám és Eva Adán1. Eva 
25 Nagykar. l\arácsony 
25 István 1. vt. István '].vi. 
27 János ap. János 

28 E Aoró sztk 1 E l\amilla 
29 Tam-ás pl\. Dávid 
30 Dávid Zoárd 
3J '"Szil\1észfer 1 Szilveszter 1 

Budapesti cimfár és ufmutató 
Adóügyi ufmutató és ellenőrző hivatal 

\7., RucloH-rahparf 6. Telefon 715-75 
Alispáni hivatal 1\7. 1 V<:irosház-u. 7. Teleíon 

96-04 . 
Állami jegyintézef V„ Szabadsúg-fér S g, Tel. 

7:1-56 
.Állami mértéhhitelesitési hivatal \7., Ru

dolf-tér 1. Telefon 160-63 
. Állami nyomda !., Nádor-tér J. Tel. 41-76 

Állami legfőbb számvevőszélt 11., Fö-u. SJ. 
Tel. 7-76 

Állampénztár (Központi) 1., Szeníháron1ság
lér 5. Tel. 41 --36 - (budapesti) IX„ FÖ\1 án1· 
tér 9. Tel. ,J. 46-73 (n1egyel) 1\7., Városház
utca 7. Teleíon J34~-SO 

Államvasutak igazgatósága VI., Andrássv
ut 7;,. Tel. 49-80 

Á!latl\órház \7llJ.
1 

l\e111ény Zsig111ond-ufca ·l .L 
Tel. J. 52 --20 

An1erih:ai·Holla11d segélyakció \!111. herüleL 
Ivluzeun1-höruf JO. Tel. J, J0!-40 

Árvaszéhi !1ivatal (budapesti) l\7„ Eözponíi 
vcirosháza - (111egyeí) 1\7., Városház-u. 7. 

Árvizsgáló bizottság (Országos l\őzponfi) 
!\'.„ Veres Pálné-u. 24. Iei. J. J-!3-33 

Autofaxi hocsirendeiés Te\. J. 5J-S2 
Bejelentő 11ivafal (rendőri) V„ Ferenc József

tér S. )"öldsziní 5. 
Berlítz nye1vohfató iskola 1\7., Váci-utca J5. 

Budapest székesfőváros hözegészségügyi 
ügyosztálya l\őzponti városháza Gerlóczy
utcai rész. 1. 83. 
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Buda.pesti tisztifőorvosi hivatal Hözponti 
városháza, ll. pavillon 1. emelet -JS-J9. 

Chemiai intézet és központi vegykisérlef 
állon1ás (országos) JL, 1\eleíi 1\ároly-utca 
2.J. Tel. 38-33. 

Curia \7., Országház-tér J2. Tel. ,JS-92. 
Deviza-h:özpont V., Szabadság-fér S-9. Tel. 

73-56 
Dohánykülönlegességi árudák l. \?ár, Tár

nok-u. 22., !., Gellért-szálló, lV., Váczi-utca 
/0. Tel. ')0-88, \7„ Denicó, Szent István-tér 
2. sz. Tel. J24-68, VI., Teréz-h:örut 22. Tel. 
J43-2J, Heleti pálvauclvar indui<:ísi oldala, 
N\7 Ugafi pályaudvar indulási oldala. 

Egyetemi gyógyszertár VJJJ. Üllöi-u.26, Telefon 
J. 12-96 

Fémbeváltó és fémjelző hivatal V., Sas-ufca 
11. Tel. 33-1,I 

Fizih:ai intézet Vl!L, Eszterházy-n. 9. Telefon 
J. ,10-22 

Gyermekvédő liga (országos) Vll. herlilei, 
\Vesselényi-u. 6. Tel. J JO-O:i 

Gyógyszertani intézet Vlll., Űllöi-ut :26. Tel. 
J. 11-86 

Hálókocsi jegyh:íadás V„ Vigadó-épület, Tel. 
J0-57, IV., Ivlária-Valéria-u. J. ·rei. -J3S-S9 

Hímlöoltó anyagtermelő Vll., I-l ungária-hörui 
2.q, Tel. J. 89-ő2 

Itélő tábla V., Országb<:'iz-lér J2. Te!. J6S-6.J 
kiorn1ányzóság L, l\:irályi paloía. l'el. 19-./6. 
Laltbizonylat (bejelentési hivatalban) t'öhapi-

tányság V„ ferenc József-tér S, fölcl.szt. J:'i, 
a bejelentő szelvény csatolása 111ellett hérel-
111ezendö. 

l.\.lértélthitelesítő hivatal (álian1i) V. heri.ilet. 
Rudolf-tér 1. Tel. JG0-63 

1 

t 
TERMEL: 

.Sertt!sn:::stis-ellenes vérsavó! és 
· sertéspestis 

ellenes si 111ulfán 
an\7a~1oí„ tovább;;í 16p-

ft:ne, serceg() Uszöh, ser
íésorbánc, nürig\~h:ór, baron1fi

J:;:ol:::ra. v0rhas. f;;rföZö íüdö1nell
h<'iríyalob. s,,;;1·íéss:.:pfihnc1nia és jár

''<'!nvos c:vetéIC:s elleni oltóanyagohaí. 
ii1anas(:rú:Jdí uvónviró \'~rsavókati 

111h~:Tl~ulint- (;s egértó hnlrn-
r;:.'ikat t2qyéní 11. n. aufti

?<lt:cináhai ~s !épft.:ne 
\.:\k".ni sorozatos 

·\'élCCÍlli:Íhctí 

BÚD.c\PEST. \71. SZONDY- UTCA 76 
T E L E !.' 0 N : 1 ,, 7 -- q í . S Z Á il'l 
:;) ü !{ 0 ( .) :·; 1/ e 1 M : !-! u ;-,.; (i ,\ lZ 1 A s E H u r-1 

Eq;'dicll !tio;.::rlct !ll'-'!HJ>'Ül'.i (!ni ;:1nyng;íi111' 1'ivá!<)
';úq<J1<1L Dijta!an h~ínncqüilapitús, inuy~n..:s 

t<1núco;11düs s:r,;1!::1>0rd0.<;,.:·kbc11. 
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l
,l Munt{ásbiztositási kerületi pénztár (buda-Táviraíi cím: „PHARMTÖRÖff" 

RÉSZVÉN\1''.fÁRSASÁG 

BUDAPEST, VI. HER„ 

.KIRÁLY- UTCA .. 12. SZ. 

lvlii;Jraín kúp, féíjdalo1ncsH lapi f ó hal zsarn_-ln ~
bus_~an stb.„Aiba"-_osíya caps'. a111ylac, lab
dacsok. P<:l-stí_l_lák~_uaienihns-készíüné11yeí_'t: 
Droguéí.h. vegyszerek_, _különlcgcsségeh 

•· 1 . pesti) Vll„ l\öztemete-u. 19 b, Tel. J. 33 ·01 

e'· J. 96=7o. __ '._···.·· •. -- Növénytan_i intézet Vlll., Muzeum-hörut 4. Tel. 

Podgyász házhoz szállítási vállalat l\eleti 
pályá.udvar érh:ezési oldal. Tel. J. 46-28. 

Posta hirdető irodája IV., főposta épület. 
k Tel. 108-09 

Svéd segélyahció Vll., Damjanich-u. 52. Tel. 
J. 45-94. 

Szénbizottság (országos) Vll., Erzsébet-Röruf 
43. Tel. J. fl9-08 

Tisztifőorvosi hivatal (széhesfövárosi) IV„ 
l{özpont városház. Tel. 6-32 

lJtlevélosztály V., Béla-11. 5. J. em . 
Visum Csehszlováh:iába magyar álla1npolgároh: 

részére Vili., l\un-u. 3. Tel. J. 5-J6. cseh 
álla1npolgárok részére V„ Széchényi-u. '2, 
Jugoszláviába a jugoszláv konzulátuson 
1\7., Veres Pálné-u. -17, 11., Rorn<:í.niába a 
ron1án honzuláfuson Vlll., Röhhszilárd-u. 7. 

Vagyonmentö vásár (álla1ni árverésicsarnoh) 
IX., Hinizsy-u. 2. T. J. 105-27. 

Vegyészeii és élelmiszer vizsgáló intezef, 
székesfővárosi IV„ l\özponti városháza. 

'legyh:isérlefi állomás és che1niai intézet, 
m. h:ir. hözponti II., Helefi, Hároly-utca 2.J. 
Tel. 38-38. 

Vegytani intézet VII., Eszterházy-u. J J. Tel. 
75-51 

Vegyvizsqáló intézet, gyógyszerész egye
sületi Vlll., Aggtelehi-u. 8. Tel. J. 22-07. 

2 
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Fokozatos bélyegillefék 
(_~lz hJ:!:J. -l;l'Í J Ji.:h1J. ".szdt!lll /1c:nzii,CJ}'ll1Ít1iszteri 

rendeh_d .szerin/). 

\ I. jokozat i II. johozat 

1'-tól K-ig . !(. 1(-tcil K-ig 1( 

-----
400 2 400 li 

III. !okozat 

J{.tól K-ig K 

510 15 
400 400 11100 3') 

!OOO !IJOO 2·)00 óJ 
1.00 15 5'10· 

!Ollli 
1000 5 

10 1000 3'' "·' 
2000 2000 3 0 1 90 
3000 3llllll 4JOIJ 120 

31)(11) -~5 2100 
2000 
3000 15 
4;00 '.20 4üj0 (i! 3 }\)() 

4000 5000 2:í ~OOO 5()()(1 1-·1 -i HIO 5·100: 150 
500 J llJDOJ 50 5llll0 10000 15' Hlil 1 ilOOO 300 

10000 !50ll0 10 1110011 \'illl!ll 225 lllll:10 15 lllll, 450 
• 15000 20000 \Oli 1511'0 2111100 :: )() 1511111 2]000 600 

20000 25000 125 '.20000 2:-í!,1'.JrJ 375 2 JUO _I 2:1"JfHJ' 750 
. 25000 30D00· 1:1U 25000 :1nou1145 f 25'.lOCI 300)0 9JO 

1
30000'JSOOÚ_1T5. 30000_ '.15(,10 __ '·_' _52;)' 3 ·iu·:-10 •. 350J(i·.105J 
35000 400D0200_3SU00 4 nrnJti1J 351CO ~·JOOO 1200 
40000 -15000 225 -10000 4'í l:ill li75 4 1Ullll 45JOO, l3'íJ 
-!5000 50000'25 l -!5000 J l\)f)f) 7:'°l) ·!5._H)(_) 5JQOO·I500 

\ 5JOOO K~án tul 3)000 J{.án tul 
111in<len ineg- n1inden 111eg
!i:ezdett vagy ,, kezdett vagy 

errész l 0000-·K ~ egész 10000 1\ 
1:1t1lán 5-J K. · után 15) K. 

:10000 l(.án íul 
nlinclen rneg
J.:czdett vanv 
egé~z 1000Ü"E 

utúu 30J K. 1 
-~ , 
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Okirati illetékek 
{.clz 1~12:;. c;rí l li„ít\1• szdruu, ID23 ckh:ber f.fl:J 
t;l'l 'l.:11 ~·e~. /Jl'n z:ii{/J.·rn ~ 11 i sz~cri rc!1c!el et éríe/~u crbcn) 

SZán1lák 
A szó.ni lák ivenként a következli illetéln.:k alá esnek: 
Ha az azokban kitüntetett érték föüsszege (s rien1 

a követelés egyenlege): ~ 
10.000 K-nál nern nagyobb, 10 J(: 
10.009 K-nál nagyobb, de 100.000 l\.oít 1neg neni 

halad, ::iJ K. 
100.000 K-nál nagyobb, dc 5C0.COO K-át 1neg nein 

h:-i.!ad, 100 K. -
;)'.)Q.COJ K-nál nagvobb, de 2,0JO.OCO K-át 111en 

ne111 halad, 210 K. " · . ~ 
2,000.\)00 _K-án felül .Pedig 111inden 111cgkezdett 

\·agy egesz :::>'J0.000 K ulan további 50 K. · 
.A be\'úsárlási köi~yvck darabonként 5JO K illeték 

ala esnek. 
Meghatalmazá.soh: 

, .. a) Ha_ a 111eghatahnaz_ásb~11 dij ,·agy jufa!(J111· ki-
11'.of\·c 111ncsen. 2000 K i!!eteket kell leróni. 

. ~J) ha _dij _,·agy juta!.0111 van kikötve, ennek értéke 
tH.an II. rokozatu 1!lcteket kell leróni, mely 2000 K
nal ke\·e::;ebb nen1 lehet. 

Postai szállitóleveleh: 
A postai szállitólevelek 5J K illeték alá e:-;nek. 

Társasági szerzödéseh: 
„ A~o~{ a társas<igi szcrzüdések, an1elyekben szer

zodo .~el_~k ~sa.k a .szernélyes rnunkáss<igukat kütik 
le a !iozus cel erdekeben, 100'.000 !< illeték a\á· esnek. 

Utlevelek 
"> Az utazási c.;k1nányok az 1920: XXIV. t.-c. 21. ~. 
-· bek. 1., 2 cs 3. pontjaiban rneghatározott illetéJ~:.. 

2''.' 
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tételek helyeit 1 OOO !(, 2JOO K és 5000 l( illeték 
alá esnek. 

Kereshedelmi hönyveh 
1\\inden olyan bekötött kereskedeln1i könyv, an1ely

be az első bejegyzés 1923 okt. l-én vagy l<ésőbb 
történt, 5000 O-centi1néteres ivenként 200 K illeték 
alá esik. 

Utalványoh 
Kereskedők által vagy kereskedőkre kibocsátott 

utalványok, ha a szolgáltatás pénzből áll és az utal
ványon feltüntetett fizetési határidő a kelet napjától 
legfeljebb 8 nap, 200 K illeték alá esnek. 

Válfóóvások 
A váltóóvások, tekintet nélkül arra, hogy biróságok 

\'íl"V I{özjegyzök veszik-e fel azokat, 2Uü0 K illeték 
a1C· esnek. Ha a váltókövetelés összege 1 OOO.OOO 
1(-nál ne111 nagyobb. az illeték 500 K. 

lparbejelentéseh, iparengedélyek 
Az iparbejelentések, továbbá az ugyanott 1negha

tarozott iparengedélyek, egyéb engedélyek és jogo
sitvilnvok iránt beadott kérvények - a dohány- és 
bélyegjegy árusitására vonatkozó íolya1nodványok 
ldvételével : -

a) Budapesten 10000 !(, 
b) 100,000 lelket 1neghaladó népességű varosok

ban vagy községekben 6000 K, 
e) 10.000-IOU.OOD-ig terjedö népességü várnsok

ban vagy községekben 41JOO K. 

Adóügyekben kiszabott bírságot:, 
pénzbüntetések, felen1elt illetékek és adók n1éltá
nyosságból v.aló .elen~eclését. vagy 111ér~ék!ését. k~r6 
beadványok 1\leteke ~JJCO h. Ha a kerveny ertel.:
papiríorgahni adóblrságra vonatkozil,, az illeték 
25.000 !(. 

ZI 

A gyakrabban eH)forcl.uló 
beadványok, okirafok stb. uián járó 

áHandó béRyegíUeték 
. Aru .. b~-, ki- éo ~~vite_1i engedély iránti kér

-venyc!\: 4.00.000 koronaig nunden 1negkezdett JOO OOO 
~or. ulan 100 kor., 400.000 kor„ tói !,OOO.OOO kor .jo 
.009 k?r., azon tul minden nteO'kezdett I OOO.OOO 1;0.? 
utan oOO kor 0 

, .1, 

·f Adás-vét~li szerzödéselr inO'ókra a III. illetél'
okozat szennt. b • 

-'J Bizonyitványok tnagánszentélyek által Jdállitva : 
_QJ kor. . 

FelfoJyantodások: biróságok kivételével, 10.000 fC. 

35G0Jyóg-rsze~különleg:ességért beadott kérvényre 
... 00 kor., allatorvos1 esetben 5000 kor. 

lúy~gyszertárl Jogosiív_anv engedélvezési és át-
rn 1azas1 folya111odvány: 10.000 kor. ' 

. Gyógyszertár-haszonbérleti szerződés :i II-il· 
illetek fokozat szerint. '· ' 

loarenged~l~ért beadott kérvények Budapesten 
10.0JO kor., v1deken 100.000 Jélelmél nagyobb város· 
b~n 6JOO ltor.,.10.000-nél nagyobb helyen 4000 kor 
J„1sebb lelekszarnu helyen 3JüO l;or. ., 

-~ereskedelmi könvvel~ kötve, 5:.:>00 0 ceuti-
111eteres ivenként 200 kor. 

1'-:.-flíteghatairnazások: lásd az 11 0kirati i!Ietékek" 
.:;,oz. 

Ni~llékletek általában : 200 kor. 

Társasági szqrzödések a Ill. illetékfokozat szerint. 
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Gyógyszeradagolás gye1•mekeknek 
(junck!.!1: Oaubius szerint.) , 

l évesnek. a fe\nöttnek szánt ad.ag 1 1~ része 
1' 2 " ., 

" 4 . „ " 4-7 " " 7-14. ,. " 

" 
„ 

1 ,, 
" '! l „ • 1„., 
" l „ "· " 

Hütőkeverékek 
A) Hó igénybevételével. 

Add. sulfric. dilut„ hó aa partes - 41 C fokra .. 
Calc. chlorat. cryst 3 rész; hó l r. - 36 
Natr. chlorat. l rész. hó 3 rész. - 21 '.'. 
Spiritus ,conc., hó <:1:a. partes - 20 n •! 

. , A) Hó igénybevétele nélltiil. -
Acid. carbonic. (szilárd),· aether 

aa partes .. . _ . . . . . , - 1Cll C iokra 
i\111111011 .. ch!orat. ~) resz. li:al n1t. 

ric. 5 rész. aquae J(~ n!s'z : . 12 · 
An1 n1on chlorat. 5 rész, kaL nít-

ric. 5 ·rész, nalrii su!fur. 8 r~sz 1 . 
aquae 16 rész . .. 15 

An1111on, nitric. aquae, aa par~es 15 
An11úon. nitric. natr. carbon1c., 

<Jquaé , aa pai·.tes . 22 
Natr. phosphciric. IJ r0sz, add nit-

ric. di!uti 4 rész . . . . . . 24 
Natr. phosnh. 9 rész, <i111n1on. 111it-

ric. 6 rósz, acicl. nitr. clil. .4 r. · 30 
Na1r. su!fur. 5 rész1 acid. sulfur 

cliJ.. 5 rész 
Natr. su!fur. 8 rész, acid. hydro-

chlor. 5 rész . 18 
Natr. sulfur. 3 rési. acíd. nitríc. 

dí!. 2_rész: l~! 

)Iatr. sulfuric. tJ rész, a111n1011, 
ch!orat. 4 rl!sz, kalli natrici 2 
rész, acid. nitric. diltiti 4 -rész - 2:3 e fokra 

Natr. sulfur. ti rész, ainmon, nitr. 
5 _f~sz 1 acid. nit.r. dil, 4 ré~z - JJ 

Súlyok és mértékek 
f{l-~qi (:sztrcík ruc_„r/ékck. 

s;,1yok 
Egy polgári fnnt -~. 568 gran11n -- :·2 lat 
Egy vám font -::-:. 300 28 lat·' 
Egy lat 17:5 

Gyógyszerészi 111éré~eknél 1874 elütt az ugvne
vezett osztrák orrosi sulvoket ha::izn·á;ták 111e!vCi,:nek 
alapegysége a lihra vólt a kijvetkczr"i' ré.si.ekke!: 
1 libra 420·0J4 gra111m l'..! uncia ~lfi dracl1111a 

:.'.28 scrupul\1:-: :"l/GJ gnin . 
1u1cú1 35'(01 t.t:ra111111 1 1·~ libra 

24 scrupulus ~ -!SU grári. 
drac/111111 .+·'.17:1 t.t:ra111111 

3 scnq1u!us fifJ grfln. 
i" s,_:n1plll11s 1·:io gra111111 t .,, lihra 

u1H.:ia ,_, 1 dracllrna 2ü grá11. 
gran o·o72~ gra111n1 !/:.~··„' libra 

lihra 

,, \!lll:i:i 
1h'.· draluna 1h scrupulus. 

Kikerekiiett szán1okban. 
21 !ihra ~IS0·077i ;.rra111111, kcrekszúmhan ! kilú. 

l !ihra -!'.20 grn1nm 
1 uncia 35 
1 drac!Jn1a -!·5 
l sc~upulus J ·5 
1 oran P.07 

1 libra h (seinis r ~) '.210 
uncia 

drachn1a 
~crupul'.1s 

gr<lll 

( ) 17"5 
( ) 
( ) 
( ) 
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Ür1néríéheh. 
régi akó -~ 65 itce . . . 
osztrák itce (l\itaasJ . . . 
osztrák 1neszely (Seitel) -. 
111agyar itce (:::.~ 2 1neszely 
osztrák pint 

" 56 liter 
1.41478 
0.35369 
0.85486 • 

Hosszrnérféhelt. 
1 öl = 5 láb . l.896 111éier 
1 láb = ! 2 hüvelyk 
1 hüvelyk :;;;;.:.. 12 vonal 
1 vonal - 12 pont. 

. . . . 3 t 6 ce:nlirnéter 
, . . . 2.6 centin1éter 
. . . . 2.19 1nillin1éter 

A közéletben 
még mindig használatosak a kövefüező 

ném orvosi mertékek 
I angol font <pound) . . 3i2.96 ·gran11n 
l gallon 18 angol pint) 3.790 liter 
1 l.:annc (Ész;ik-Nén1etor$zágbanJ . . 1 liter 
J schoppen (Eszak-Né1netorsz_ágban) . = ü.? l}ter 
1 yard (A1nerikában) -·-'-' 3 !ab == 9~.4 ce~t11'.1~ter 
1 zco14rajiai 111ertföld ''" 7.::i~5~ k!lorn~ter 
1 nu1gyar rnf!rljöld . . . . 8.:::i3b kllo1~1eter 

Megközelítő inérfékeL;: 
kávéskanál l teáskanál folyadék ~ :l0-5.0 gr. 

,.,,_. 1 n1aonesia =„~ 0.6 gran1111 
1 só, 1Cukor, kén s hasonló 

Porok . . . 2-5.0 gran1n1 
l kávéskanál 1 teáskanál kevert por -"-· 2.5 gr. 
1 gyern1ekkanál e::-.: 2 teáskanál J-=: 1 i"!, evöka'nál 

~ folyadék . . . 5. !O _gra1n1.1! 
tele késhegy . . . -. fel~easkana1 
evőkanál folyadék . . 12-l:::i granun 
evőkanál növényi porkeverék 

vagy fiielegy 
borospohár tele 
csepp . . . . . . . . . 

7 5-8.0 gran1n'i 
125.0-150 gra111111 
0.03 - 0.05 granun 
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A GYÓGYSZERÉSZETRE 
VONATKOZÓ UJABB MAGYAR 
TÖRVÉNYEH, RENDELETEH,ÉS 

LEIRATOK, STB. 

[, TÖRVÉN~EH. 

Gyógyszerészek 
titoktartási kötelezettsége. 

Az 1878. évi V. törvénycikk 322. §-a a gyógy
szerészeket is kötelezi titoktartásra azon ténykörül
n1ények tárgyában, tnelyekröl hivatásuk keretében 
"Szereztek tudornást. 

(jegyzet. A korábbi összefog!alásokbót hiányLó 
ezen törvénycikkrészletet pótlólag vettílk fel).. 

Gyógyszertárai;: ellenörzése. 
Az 1893. évi XXXIII. törvénycikk a gyógyszertárak 

ellenörzését a tisztiorvosok hatáskörébe utalja. 
1jegyzet. A korábbi összefogla!ásokból hiányzó 

ezen törvénycikkrészletet pótlólag vettilk fel). 

Beiratkozás az egyetemre# 
1920. évi XXV. törvénycikk a tudomáuay~ 
egyetemehre, a műegyetemre, a budapesti 
egyetemi h:özgazdaságtudomán)'i karra 
es a jogal1adémiált1·a való beirafh:ozás 

szabályozásáról. 
(Kihirdettetett az Országos Tör\'énytóirban 192(} 

<évi szepte:1nber hó 26. napján.) 
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Ernlékezetül adorn ezennel nlindenldnek, al.:!t 
illet, hogy N1agyarc•rszág 11eh1zctgyii!ése a küvctkezö 
türvCnycikket alkotta: 

1. §. 

;\ tuJo.n1ányegyete1nekre, . a n_1iícgyetcn1re, a 
lJliil<ipesti egyete1)1i küzgazdaságtudon1ányi karra és 
a jorrakadénliákra az 1920-1921_ ik triné\' keú.!ctétöl 
csak~ oly egyének iratkozhalqak be, kik nen1zet
hilségi s erkölcsi tekintetben feltétleriiil 111cgbizhatók 
és csRk oly számban, anH:nnyin~k alapos kik~pzésc 
biztosítható. 

Az egyes l~arol~ra (szakosztályokra) felvehető !Jal!
natók szá1n~t a·z illetékes kar (a 1nliegvetewen a 
failúcs) já\•áslritri alapján ·a vallás- és J{öZOktatásiigyi 
n1iniszter. <illapitja n1eg. ·-
·1·I~endkivüli hallgatók csak abban az i.:sctben ve

hetök fel, ha a hallgatóknak az előzií bekezdésben 
fogialtak .szerint 111egtl!lapitott Jétsztl111a rendes ba!J
gt:tókkal ne111 telt volna be é:--; c:;ak a megflliapitntt 
!étszá:1:-kereten belül. . · 

Ez az jntézkedés a jog- és álla1ntudon1<'1nyi karokon 
(jngakadé111i<iJ.:011) az tl!la1nszá1nviteltaná1 beirat
!.((izókra ne1n \'Onatkozik, a vallás- és ki.izoktat<i:;iigvi 
ininisz;ter .azonban az illetékes karok meghallgat;fSa 
után .a péúziigyininisztcrre! egyetértöleg ezekl1ek a 
re11dld\'.li1Lhall_!:af0!~11ak a l~tszárnát is ine~[,;úllapithatja. 

2. §. 

· Az l. §. rende!li:ezései az e!ózö tanévekben rnflr 
beinitko~:va:rolt rendes hallgatók, \'11!<1mint a bö!csé
szettudo1nflnri (bölcsészet-, nvelv- és türténettuc!o~ 
n1ányi Cs 1nei1nyiségtan-tcn11és"z.ettudon1ányí), továbbá 
az orvostudo111ányi károkra középiskola! érettség! 
hiznnyitvtlnv birtokílban beiratkozva volt renllkivllii 
hallgatók (~1vábbi beiraH.::oiási. jogát nen1 érintik~ 
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an1ennvi[Jen ncn1zeihiiséni és er!i:ölcsi tekintetben 
íeltétle.niil 111egbizhatól5 .. "' 

3. §. 

. ~z i'. §. intézkedései szerint beiratknzünak az ille
~ckes kar~ioz (n1úegyetcn1en a 1anácshoz) benvujto!t 
toiyarnodassa! kel! <1 beiratkoz<lsra c11gedélvt frérnie 

A·. bei ratkcizási engedélynek· az 1. ~.' i·entie!kezCsei 
sz~nnt ·111egá!lap"itott· JCt~zá1n kereté11 belül való mcg
ada.sa. vagy· 1.~1eg(agadasa felett az illetékes kar 
ta,na_ra1:1ak (111ueg\:eten1cn a tanácsnak) teljes iilése 
vegervenyesen hataroz. 

1\?- engedély rnegriclásári<i.l Ú nemze!hiiség és az 
erl~plcsi n1ei;bizha!ó.?ág. követelp1ényei 1nellett egy
fe!~l _ __a .fel:ete_lt J.:crok szelle_m1 kCp.es.sége,ire

1 
má_s

fe!?,I a:Ta 1s ~1gyé!ernn1el ke!f lenui. hug}' az ·nrsz<i.g 
terulet~~ .lako egyes n&pfajo_khoz és nernzetiségekheZ 
ta~·t?zo 1f1a!~ aránysz<'t111a a hallgntók küzt lelletölen 
el~qe ~z _illető népfaj \·agy nemzetiség 01'sz<'1go~ 
ai_-an~·sz:unat, de legalább kitegye a1n111k kilenctiz'cd
reszet 

Has.on!Oképcn csak az illetékes kar (niiieg\'ete111en 
a tanacs) teljes ülésén 1negadott engedéllre'1'Jratkoz-
12atnak be a 2. §. ~!]apján~ beiratk;)·zni !(ivánOJ.: is. 
l:.zeJ.:nc:k a. beirfitkozás~ra ronatkozö szab<ilrokat 
~1 va.ll~s- es küznktat<lsügyi n1i11iszlcr rendeletileg 
allapitia 111eg. · ~ 

4 ~-

Ezt a tijn·énvt, .an1el\· kihirdetést.: napjún Jt!p 
llatú!vba, a -va.Ílás- és· közoktatásíigyi n1ini::zter 
hajtj<l végre 
- E törvénycikk 1-.ilürdetését ezennel elrendcleni. 
e törvénycikket. n1ínt a nen1zet akaratát rnincl 111atran; 

b 
111egiarto.n1, inind má;:;okj;:aJ .i.s 1negtartati·n1. 



zs 
Kelt Budapesten, ezerldlencszázhuszactilc évi szep

tember hó huszonnegyedik uapján. 

flortby s. k. 
Brój Teleki Pál s. le. 

m. /dr. trlirtlszferelnifk. 

(Jegyzel: A korábbi összefoglalásokból hianyzó 
ezen törvénycikkrészletet pótlólag vettük fel). 

U.TASi:TÁS 
az általános kel'ese~i adóról szóló 

1922: XXIU. törvénycill:h végrehajtása 
tárgyában. 

1922. é\ri 180.000 száni. 

(Kivonat.) 

ELSŐ RÉSZ. 

Anyagi jogszabályok. 

L FEJEZET. 

Az adókötelezetiség· rnegir<rfúnrz:ása. 

l. §. Az .adó tárgya. (l) Az általános kereseti adó 
tárgya az adózó altat l1ereset-1 • jövedelentszerzés 
végett akár rendszeresen, akár alkahnilag folytatott 
bánninö sze111élyes tevékenységből, foglalkozásból 
szánnazó jövedele1n. A szetnélyes tevékenységből, 
foglalkozásból szárrnazú kereseten kivíil a törvény 
kereseti adó alá von bizonyos olyan jövedelmeket 
is, a1nelyek az adózó személyes tevékenysége1 közre-
1nilködése nélkUl- lceletkeznek és folynak a· kezeihez, 
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jutnak rendelke1:.ése alá. A törv_ény a kereseti 
tevékenység, a foglalkozás általánosabb n1egjelölésén 
kivül részletesen sorolja fel az olyan jövedehneket, 
an1elyek az adózó 1nunkássága, közre111üködése ·nél
kül keletkeznek. Ez utóbbiaknak a törvényben foglalt 
felsoro18.sa ldmeritó (taxativ) ugy, hogy inas, a tör
vényben fel nem sorolt ilyen természetü jövedelem 
kereseti adó alá nen1 vonható. 

(2) A végrehajtási utasitás 3-13. §-ai határozzák 
1neg közelebbről azokat a jövedelen1forrásokat, 
arnelyekböl szánnazó jövedelen1 általános kereseti 
adó alá tartozik. Megjegyzendö1 hogy a haszonhajtó 
foglalkozásokat ki111eritöen felsorolni nem lehet. 
Ehhez képest egyes foglalkozási ágak 111egnevezése 
csur;án utbaigazitásul szolgál, tételes felsorolásnak 
azonban ne1n vehető. 

(3) Az adókötelezettség szen1pontjából közö111bös 
az a körii!n1ény, hogy valan1ely üzlet, vállalat, vagy 
bánnilyen 1nás haszonhajtó foglalkozás az adózónaJ{ 
fö- vagy n1ellékfoglalkozása-e, vagy hogy azt csak 
alka!o111szerüleg lalkahni foglalkozásképen; rövid 
ideig folytatja. 

2, §. Az adóztat<isi jog kiterjedése. (1) A tör\'ény 
kiterjed n1indcn olyan keresetre, a n1e!y a rna!_...l)'ar 
Íl.l!an1 területén folytatott kereseti tevékenységből, 
íoglalkozásbó! szánnazlk, tekintet nélkül arra, hogy 
a keresetüzö n1agyar álla111polgár-e vagy idegen s 
hogy a kereset belföldről vagy külföldről szánnazik. 

(2) Ugyanez a szabály érvényes az adózó sze
n1élyes tevékenysége nélkiil keletkezett általános 
kereseti adó alá eső jövedelrnekre is, hacsak 111aga 
a törvény kifejezetten :né.sként ne111 rendelkezik. 

3. §. Ipar és kcreskede!e1n. (1) Alta!ános kereseti 
adó alá tartozik 1nindaz a jövedelen1, a1nely az 
ország területén bárki által folytatott ipari és keres
kedehni üzletből szárn1azik. (1·. 1. §. I. pontja. 1 

(5) I\ereskede!ini üzlet a kereskedés, gyúgy
s:crtúr, stb. 



:m 
5, ~.·sz:elle1ni fogla!kozá~. (1) ·Altaláhos kereseti 

ad( 0

1 nlá. tartozik 111inden olyan 1övedelem, a1ncly az 
.ország területén bárki által folytatott szclle111i fogl3!
kozilsból .ered. (T. l. §. 2 .. iJontja.). . . . _ 

t). §. A ~1-5. §-Qkba!1 nein ernl1.te!t . ha~zonhaJ~O 
fooJalkoztisoJ.;, (1) Altalanos kereseti ado ala tartozik 
mh1claz a jövedelen1, a 1nc!y az ország területén 
búrki által folvtato!t bár111inö olyan haszonhajtú fog
lalkoz<lsból cr"ed, a1nely az clüzö· 3 -5. §-ok!:Hlll 
'1neuhatározott foglalkozások kiizé ne111 sorozható. 
tT."'1. ~. 2. pontja.) 

(2) Az 1i.dúkötcleze~t~ég sze111po_ntjá.~ó.l _közö1:1bös 
az hoav a hasznnha1to fog!alkozas uzesehez 1par
ig;zol:;lny, iparengedély vagy 111<i.s ll~'.tós,ági engedély 
szükseges-e vagy se111, vagy ha szukseges, hogy a 
fél azzal rendell<ezik-e vagy senl. 

(3l. A jelen ~· rendelkezese alá tehát a legktilqn· 
félélib foglalkozások tartnznak, n1elyekct cgyenkent 
fe!S(H·olni 11e111 lehet. 

7. §. Szolgit!ati .\';:igy 111unk_ab0rviszony. (!.)-._Alt~· 
János kereseti ado ;:ila lartnz1k az or::;zag teruletei; 
lakó eu:vénnek akúr belföldön, akár külíüldön lako 
nH1nk;:ialtúv;11 ::szen1be11 fennállú szolgálati vagy 
n1unkabérvisznnváb6! származó iöYede!n1e. (T. l. $. 
3. pontja.) · · . . 

l l. ~. Haszunbére!z és hasonló :'Z()lgallatasoJ.:. 
(1.) A!talános 1.:ereseti ~dú alá t.artozik 111inc!ep olyan 
jöyedelen1, ainely a ,:.;yugys:erlarak, vagy .inas szol· 
gáltatásokböl szárnw.1.ik. (T. 1. §. 7. pontja.) 

11. FEJEZET. 

Az ach:ala/J nzeg/Jaldrczdsa. 

44. §. Az adó alapja á!talilban. (1 ~·. Az álta!fu.~o~ 
kereseti adó alapja általában az ado1vet n1cgelozo 
évben elért tiszta jövedele1n. cr. 10. §. (1;) bek.) 

(2J. A tiszta jövedehnet a nyers beyete_lne~~ az 
annak 111egszerzésére forditott költségek es k1adasok 
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levonása után n1ulatkozú 111aradvá11}·a' íllkotja. (T. 
10. §. (2'.) bek.) 

tiG. §. Az adó 1nérléke a szolgillati és 111unkab0r
illetinén\'ck és járadékok után. (1 ) Az általános 
kereseti' adó tétele a végrehajtási utasitá:'nak 7„ 8: 
és 9 §-aiban felsorolt forrásol~hól (nevcz.~tes,en a 
szolgálati és 1nunkabérviszonyol\ból és járaclékokból 
vagy járadéJ~szcrü visszatér9 szolgáltatflsoJ.:búJ) szár-
111azó jöv·cdclen1 után : · 

a) ha a jövcde\cin hetc.1iként 1500 koro11;:'1t 1neg
h<1\acl. 

heti 
1500 köronán felül 2000 koronáig 5 konin;:i 
2000 2500 lO 
2500 3000 20 
3000 3500 3'.I 
3500 4000.' 

" 
45 

·!OOO 4500 iiü 
4500 :1000 . 80 
5(1(0 liOOO iOO 
tillOJ 7000 125 
7000 8000 ltill 
Mllüll 9000 220 
!1000 10000 270 

10000 l 1500 :130 
l 1500 12500 4::iJ 
12500 150!.IO GUO 
15800 

" 
lí500 780 

175():1 20000 !100 
20000 2250.l 1050 
22500 25000 1250 
25000 

" 
27500 15;() 

27500 
" 

30000 WOíl 
30000 32500 

" 
2200 

32500 35000 
" 

2600 
35000 koroná_11 felül a jüYedelen1 ni inden egész yagy 
rncgkezdctt 1000 korollája után 7.51l,'o (T. 17. §. (1.) 
bek.) A heti 35000 koronán felül tehát rninden 111eg-



32 ' 
. 7- korona adó jár, n1ert 

lwzdett 1000 kor1o't~a 1o~t kgrona teljes !OOO K-nak nnnden n1eglcezc e . 

vc~~dl~~ a jövedelcn1 havonként 5000 koronát n1eg· 
halad, 

felu··1 800" !coro11á'1g 20 korona flOOO koronán ° ' 50 
8000 " 10000 80 

10000 12000 „ l"-O 
" 14000 " 

!2000 " !6000 " !80 
14000 " 18000 " 240 
16000 20000 320 
18000 240ÖO 400 
20000 " 28000 500 
<4000 32000 650 
28000 „ 6000 850 " 
32000 3 l 100 
''6000 " 40000 )1 0 
J " 45000 14 1 
40000 " 0 1800 
45000 5000 2300 
öOOOO nggg 2900 „ 
60000 " 80000 31i00 
70000 " 900co 4500 ,. 
sooco " 0 5500 
90000 l 0000 6600 

l 10000 
100000 120000 7800 
! 10090 130000 9100 
120000 " 0 10500 " 
130000 " 1.JOOO . 

··1 .„ 'Cdelen1 ininden cgesz 
140000 koronán felu ~ rh~~á'a után 7.50/o. (T. 17. 
vagy inegkezdett ~?~~o~Üo kdronán felül teh<it n1in:
§. (1) bek.) A ha\ 1 korona után 75 korona a.du 
e.len 1negkezd.ctt 1000 1 1 tt lOOO korona tel1cs 
)·:tr n1ert n11nden n1e.~ {CZC e 
' ' 1 ·na!· veendo. 
1000 ~orona • ' , !'tett i'övcdelern . (l) bekezdesben en11 . _ .. 

(2) Ha az . t 'lletve havonk1nt oOOO 1,01 o-
11ctenként 15

1
0d0 korgon~l~J-~r az adón1entes. 

nflt ne111 ha a 1ne 1 ~ 

:n 
(3) i-\bbül a szen1pon!bóJ, hogy adott esetben a 

heti vagy pedig a havi járandóságokra vonatkozó 
adótételt ke!!-e alkalmazni, azt kell irán\'adónak 
renni, hogy a járandósflg tiirrényben, szabál}'zatban, 
szerzödésben,· dijle\•élben \·agy llH:gf!llapodás szerint 
rnilyen idöt;1rl<unra szüló összegekben van rneg
ál!apítra és annak kifizet{·se milyen időközökben 
l'Sedékes, lll!Hl pedig azt. hogy a járandóságok 
kifizetése ezzel a n1egú!lapitással szemben esetleg 
rövidebb \'agy h1,s::;zabh időküzökbcn történik. Ehhez: 
képest az évi iisszegekben 111egállapitott és havi 
részletekben ·esedékes járandóságok után a havi 
iisszcge\.:re vunatlH.1zó adótételek ::;zerint kel! az 
általán0s kereseti ad('it fizetni. 

.85. §. A kö11yvrezetes kötelességének elrende!Cse. 
11) Az á!lalfinos kere:eti adót mindenkor a va!ó
súgos tiszta :ih·edele111 ut<in kell kí\·etni. Ezt azonbcu1 
csak akkor lehet me,L!állapl!ani, Ila az adózó az 
lizleti t1eréte!eiről és kiadftsainí! pnn!ns kiinvveket 
vezet és azc.il~a1 a pénzilgyl hatós<ignak rCndel
kezésre bncsátja, Ennek elérése végett a lürrény 
19. §·ttnak (..1,) bekezdé~e a kii\'etkezű felhataln1azílst 
iartaln1azza: „j(iga \·an a pénziigy111iniszternelí ahhoz. 
hogv az adózükat ;:ikílr ál1alátJan. ak<ir az adóz('1k 
eg)'és csopnrtját kö11y1 ek vezetésére kötelezze és a 
kiit1y\·\·czetCs rnódj;it l'í..'lldele!tel sznb<i!y(1Zzan. 

(2) E felhata!n1az<is alapján :i ki\retkezi kei rtn~ 
delem: 

l. a végrehajlé:'tsi tdasitúsnak 3, -!., 5. és 6. §-aihan 
felsorolt adüzúk köte!e:-ek bekütü!t és folyúszúml<ik· 
kal e!l<iiott lapokból ú!Jú üzleti künyvekct olyan 
111ödon \'Czetni, hogy azokból a teljes üzleti for· 
galon1 Cs az üz!etí jlli·cdclem poniosan 111e,r.;{l!!apit
ható !egyen : 

2. az elözö 1. pont a! 0·tt eni!itett adtizók küte!tsek 
tovflbb<i az iiz!ctfeleikhez inté7.elt levelek és szánllák 
n1ftsolatait és az iizletfeleiktöl kapott üzleti levclek..:t 
és szá1nlftkat olyan rendszer szerint üsszegylijtve 
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vagy csoportqsitva n1cgörizni. hogy azok közül búr-
1nclvik künn\·en 1ne!,!találllató leu;vcn. 

(3) Hogy i1z adtrz.6k nii!ycn !(iinyvcket \.:őtclesel-: 
vezcini, :1zt fngla\li:ozá:-;i küriik szerint az alábbi 
sn - ~j(}, § n\.; ]Jatározzúk n1eg. 

89. §. A kereskedők idinyvve;-.etési kötelessége. 
1. A be ne111 jegyzett kisl.:ere:-:kedü a \,;iiven:czl'• 
kiiJlV\·c\.::c1 kütc\es \'ezetni: 

l :· Pénztárkönvvet, a111elvbe idlirendbcn be \.::ell 
vezetni az üz\Cti bevétclcfret és üzleti kiadúso\i:aL 
Aki az últaliu1os forgal!ni adú L"éljára vezet t~telcn
kCnti.bcn:~te!i feljegyzéseket vagy pedig b\nldacndszcr 
1ne!lett úrusit és pénztárivct vagy ellcné'>r1iJ pénztúrt 
a\\.:a\lnaz. az a napi kicsinyben úrusit<lsbiil l:efolyt 
bevétel iisszegCt naponkCnt egv tételben yczcthcti 
he a pénztúrkC1nyvbe ··· 

2 :\ níiclhen e!ad(i!t áruk nYllvi111ic1rtási \.;:ün\·\·ét 
(straz1.át). Ebl1e a \.;önyvbe a llltelhen eladott arlikat 
idi"irendben kell bevezetni, niég pcdii! a i:evi"i nevének, 
p(\lllüS lakcirnt:ne\i:, az úru 111eg11c'.·czésé11ck. 111tnnyi
sC_c;énck. euvsé~áránaJ.: és a hitekzett \'éíelúr üsz
szc;..;0neli: ·fClttinteté::é\"ti. :\ iizetl:s napjún uUilag 
bevczctcndii a1. eladúsi tétdllez a iizetés napja és 
a1, ad.Us által fizetett ii:-szeg (e:-;c\leg a \·isszáru). 

:;. Aruhes:.erzési kiiny\'ct, ainclyhe a !.;;1pott szánllálz 
vagy árujc,::.yz0J.:ek szerint idi'irendben hc i~cl! \·czetni 
niindcn eg\-es árurás:i.rl<ist. rnl:;.(pedig a vétel napját. 
a beszerzési Í{lrrúst, ra!.!vis az -::\adú cég 111ci.;1H.:ve
zését és s1.eJ.:11elvCt, a .b.eszcr1.l'.:-i úr~1t. ~Piac·i rauv 
utcai vú:)árlás est!tCbcn nen1 az e\adút. \Janern ehelvCü 
a?. árut kt.'!! 1ncgnevcz111. ío\"f1hbá a rnennyisCge( és 
az árat bevezetni. 

4 .. Az üzleti év v0gé\·i.:\ zárúleltúrt J,f1ti.:les késziteni: 
o) a felszerelésnek n1en11viség0ri'il és értékérlil: 
/!) az árukészletnek 111•.~n1ivisó"géri'1l 0s értél;:éröl. 
!L Nagyl;:ereskedií és általában a bejegyzett keres-

kedő. tnvúhbá olvan kereskedi."1, aki viszontelárusit6k
nak is szállit árl1kal, ugyanolyan könyveket és zárú· 
leltárt köteles vezetni, illetve késziteni, nlint ainelye\:: 
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az elözö t:"6. §. !!. e. 10 t„l, . . 
gy~1:os~a n0z\·~ küieleJŐ\:~ !f e)t~'t\~~~'. 1 agyq1arosra vngy 
. . IO. ,9 .. -1 gyo.:.;yszert;., .. ":tk k "í n· , , ,_ .1; . · 1. .. . 
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1 
. I ( '- l !L„t LSI ,ofL'!essl'IJ"t.' ,.„. ,-,_ '~ ·'-'-' /"\'O!IO i:an k.. ~ , ·· ~ · 1·e~et111 L\'>" Jpnen u(,1: .... -1.öt ,1 ~. ·J· ~·~1:'.J'l't.' <t'1. k~itelcsck 

TJilf/Í a ,)'íj s'' f .::'; · 1 
l C').t ' -ll!O/Cftan kcszifenf 

'17 e; • ·,
1
· ' .. : S~(ruit '.1 k1skercskcdrlk. ' 

. · '-· „ 1\ü!l\'\'Vezc( 'S ' [' ' S!i-LJ6„ ~- 1·1. · -. t.: inuc ja cs helve. (1) \ 
. · • · :-; o \ )d!l e111!1tett J·„ , , 1 b • J l~!yüszá1nok szerint mcu k\Oll) :e_-: e1.1 . a !ar:okat 
kon~·veket haszná!atba\·éÍel e.l/.'t~zal '.nozn'., azutan a 
A !utelcsi!ést ·iz " 1.... . . e„u.. 11teles1ttetni kell 
l 

· ' - ' \Uzscg1 eloljarósárr ( .: . . . · 1~vata!), Budapesten , - .. ·· .::: \ ~iros1 ado~ 
l~n·atal végzi, anie!vnekatz .·~ /~ei t,i!_eti <:d?szá1nviteli 
§.-.0k~1an foglaltak. szeri1~: u -~ er~ jl~ .. adu~o a. 80-84. 
szu1tcn a k?lnv\'eket ''ez"(I .< 17: .. 1.ic1 OJa~ f1zet1, ugy. 

1»)·11·,-·-- .... 11luees. -
- 1 utelcs1to közséui (, · .. ·) 1 , . 

nek els() lapjára ráv~z~tí \_a10~1 in.tl:s<_1g ~1 künvv-
ame.lynek a kOvetke;ök~! keJ11 /11'.t~les~t:s1 .. znracl~!(ot, 
tulajdonosának nerét 1-·· .a1 _c11!11,un1.i: a konyv 
t:é!ye~züjéncl' !envo;1~11'Ű/1y~· .re~uel~etés~t.. a hatüság 
tisztv1selti nevet es ·11: .; e:-, !~· h1tel~s1tcst végző 
mentes. a ,1:-,dt. :.z a !11te!esités dij-

(3) Ezeket a kil11rvel„,t .· Jt· 1. 1 
ke!l vczetn·1 l·J·i .,: ' 

1 
'l! d da ltln n1a;.:var nve!\'e11 

' • ' < 1011 )<l!l '!Z 'lll. · ' '·- · 
:1k!i:or ;i küny\-cke( az á!tai·1· ! -~.zo„ neni .tud .n:.agyarul, 
1:' \"CZetheti. ' Jdt;Z!ldlt !ll<IS e!onyel\'Cfl 

(-!) Az <iclatokat tini{n·aJ !· !! , 1.„ rt:zet111 .. ". nie<rrendcle ·i 1.„ . \.C:. d .'ony\'Ckbe be-
aznnban tinta~·linr1a! i: 11'e',,>'.:;.\1.:t'lkbteles a strazzába 

(JU s_ ' t:Zt! lC 0 - "JZ '! I• ( 1 ~<:-. ~ r\ li:iinrvve·'el'·s •11 :. . i ' . 'L .i o ,. 
, ' , . - '· '"' l! enorzt.:se (!) ·\ · " ig~i~gatosagnak joga van. 5 „ .·· „· ·. , . _;. pe1.:zugy-

ll'.FH1 az adúzúknál idtiközö ~:_. l,~.i~i.:!ess~gt.: 1~ kozegei 
vegett ellenőrzési lar.1·111·1· '1 d!lt <11111.ak n1egallapitílsa 
1 

. . ' . ' ' ' J()OY \'i:lj!.0! .. I' ' 1''.. ~trcn. szabá\\·szcrüen ·, .. ~- '· :·: 
1 

\. czc !k-e cs 
elozo 8ü-9G. i-'.-Ó!-li·11 let"'· poi.:tosan \·ezeflk-e az 

(2• Buda ' ·' "' :, .',r_ .. ~ll! i ett konyveket. 
ürz~:-;j ncni~~~1tli --7;1ct~~fu~:~rn~ tle.rl.1_:1~_té11 ~.zt az ellen-
111 I

.,·, 1 · ·· · · 1 • ac 0 i.::Juuvelo l1·111e11 • 
. · 1 ne ougv1 ulmuta! ·) ·,- ,1 :;,"'" .. ' .' 1 .t 
JOgnsu!t végci1íi. e e::. e Jenorzo 111\'atnl is 
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(3) Az ellenőrzést a.z üzl~ti {irodai) ~lrák.alatt keHő 
tapintattal ugy kell veg,ezn1, hogy az uzJetI forgalo1n 
JehetöJecr ne zavartassek 1neg. 

(4) A~. ellenö~z? kö~egel~. a1. ellenör!és _. :yed.: 
ménvéröl irásbeh 1clente;;t kotelesek tenni a k1kulclo 
ható.ságnak. . . . · 1 • · , J· 

(51 A netán eszlelt luanyok vagy s1 .. abalyta ansaso,'" 
esetén a l 89. §-ban e1nlitett 1negtorlasnal( van _helJ~C. 

(6) Az ellenőrző l.:özegek kö_telesel\„ a 11.1e1p•1zsga~t 
könyvekre a vizsgálat napját cs ne\'uket ravezet~1. 

(7) Az ellenőrzésnek 1ninclenkor alapo~nak es 
kíineritőnek \{el! lenni, 111ert ne111 ~ g:yal~on, hanen1 
az alapos ellenőrzés a fontosabb es a celnak 1neg-

fclclöbb. · b' ti 
116. §. Utinutat<i.s az öss.zeiró k~zege.k~1ek e~ 1~0 ,; 

ságoknak a tiszta ny~.'.·eseg 11.1cg.a!lap1ta~át 11\e~o!e'"'. 
1. A gyógyszcrCs=.::k ;ovedcl11~1.:t ;s a_!tal~~an. 1~1~nde1~ 
1nás haszonhajtó foglalkoz~s~ol . (b: s.) .sza11naz~ 
jöveclehnet ~- a rendelkezesre allo eg~:eb _acl,at~k 
inellett - a vallalatban (üzletben) fekYo·, .. allo· e~ 
foruótöl{í~k kan1atozására, a vállalatban. (uzl~tben) 
alk~hnazottak szá1nára és az .adóköte\~s. a~tal hzet~tt 
lak· Cs üzlet liroda) helys~gbe_r 1.nenny1se~.cre, a1;l~t~}1 
az üzlet elhelyezésére (tekves~re_}, a.z _uzlet :.e.\~~
küzönségére és az il?-letn~\{ - 1dor1ke~t: elleno17:0· 
~zeinléken n1egá\lap1thato - forgaln1.a1 a.' .. valan11nt 
_ J,;ülönőscn, ha az adóalanynak egyeb .1ove9e'.~111-
íorrása nincs - az illeUln_el\ egész e!yt1noci1.~r~, 
költekezésére stb. való telnntette! kell 1c!becsuln1. 

135 . .s, Bejelentési kötelesség a ház!artás~a_n 
a!kalnia~ottakra \'Onatl.:ozó!::ig (1 ); :'\\.:i a _hazta~t<:sa· 
hoz tartozó alka\111_?z9ttat,. pl. l1az1. ~.sele:l~t,_. inast, 
n1agántitl(árt, nevelonot. tar~alkodonot, ~01~ort .R:b. 
íogact fel, köteles az a\kaln:aza~ hely~ szennt 1llete\,es. 
ki\zségi elö!járó~ái::i:.a~~. (ya;os1 a~lol~1va.~a1,n.ak)_ B~1L:<:-
nesten a kerületi elol1arosag adoszann 1tei1 os!tal~ ~
hak Jegkl:söbb az illető alkahnazott sz~!galatb<~: 
Jépésén'ék napjától szántitntt 8 nap alatt beJelenten1. 
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a)_ az alkalmazott nerét, születési évét és sziiletési 
helvet: 

/)) az a!kahnazás közelebbi rnegjelü!ését például 
1n1ndcnes, szakácsnő, szobalány, inas, soffőr stb.; 

e) a 111egá!lapitott készpénzillctrnénr összegét és 
annak esedé!~es fész!et.i:it (PI: .havi -4000 K s1b.); 

d) a. tenneszetben1 Jarandosagokat (pl. ellát<lst. 
lakós!, !ütést, \·ilógitást, ruházatot stb) és azoknak 
a saj;lt becslése szerint n1utaU.:ozó helyi f,-1roaJmi 
értékét; i-:-

c) az alkalinazjs helvét (kerület, utca és házszám 
szerint n1cgjclöh·e). · 

(2) 1-\z (l) bekezdés szerint kell bejelenteni azokat 
az alkal!nazottakat is, akik szorosan VÓ\'e 11cn1 tar
lo~na!.;: ugyan a 111unkaadó háztartásához1 azonban 
111~sreszt 111ezögazdasági, ipari, kereskedelrni vag\· 
inas foglalkozás körébe tarto ó ;dkal!nazottaknÜk 
sen1. n1inősi!hetök s ugy birá!anclük el, 111int a ház
tartasban alka!n1azottak llrenek péld<iu! a házfel-
ligyelök stb. · 

(3) Az (1) bekezdés szerint bejelentett alkalinazott
nak a szolgálatból va!U elbocsátását és kílépését 
csak abban az esetben kell bejelenteni. ha uovan
o!yan alkal1nazott nen1 lép be a helvébe. Es~Crínt 
se~n ~lz alkalmazottak szen1é!yébe11, Sem azok illet
inenyeben heúllö vftltozásokat nem kell bejelenteni. 

(4-; A 1e!en §·nak (1) és !2) bekezdésében említett 
bejel.e~.tést a törvény hatályba lépése alka!n1ából 
legke~obb 1923 január hó 3l·éig kivétel oé!kül inincien 
~zo!g~.latadú kiHeles 1negtenni. A vúrosok a saját 
~1:c~~ln1kben gon9oskodjana!.: ar~ól.' hogy a bejelenté~ 
celiara 111~g~ele!o nyorntatvany al!Jon a 1nunkandók 
rendelkczeserc s ezeket a nvon1tatviinvokat le!letö!eu 
kéz.besit~ék is a nn1nkaallúfrnak. Köiségekben ~zr'I~ 
llelileg 1s bejelentendők a valarnelv v<illalat \"fl'r\· 
foglalkozils körében a!kahnazottak. · 1:o-. 

, 136. ~· A 111unkaadók által<inos bejelentési kötele:-;. 
sege a tüi:vény hatálybalépése alkalmából. (1). J\\inden 
1nunkaado köteles a vállalat vagy foglalkozás küré-
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ben alkaln1azottal;;ra vunatkozólag legkésőbb ; !123 
január hú 31-ik napjáig. bez<i.rrj\ag <1..7. alkahnazás 
helve szerint illetékes községi c\öljárósúgna!i: (városi 
adóhivatalnak). Budapesten pedig a kerületi elöl
járóság adószánn·iteli osztályának bejelentei:i : 

a), az üzlet (lizein) vagy iroda helyét (utca és 
!Jázszán1 szerint n1egje!ölve), ahol az alkahnazPttaJ.;:at 
foglall<oztatja, illetve, aho! az otthon dolgozó 1nun
kásoknak a rnun\.;át kiadja Cs a 1111u1kabért kifizeti: 

b) az alkahnazottak szárnf1t és pedíg a tiszt
viselőket és a n1unkásokat e\kiilünitve; 

e) a 1nunkaadó <illandó lakhelyét (község, l;:erii!et, 
utca és házsz<iin szerint 111egjelötve). 

(2) A h<iztartitsbeli és hasonló alkal111azottak 
bejelentésére nézrc az elözü 13:'1. §. (4) bekezdésé· 
ben foglalt rendelkezés az irányadó. 

HAf!,\IADIK l!ESZ 

!JiinlciL;· rcnde/kezc:sek. 

187. §. A bc\'allás clmulasztúsúnak büntetése. (1) 
Aki bc\•allúsút az elöiri llatúridüben ne111 adja be, 
vagy berallásábú! adóköteles foglalkozílst, jüYL'del
inet kihagy, a be 11e111 vallott haszonll<1jtó foglalkozás. 
jüvcclc!e111 után a kivetés sorún nie~állapitott ndúnak 
250;0-<it, hn pedig a 100. §. l2) bcltezdése szerint 
hozzá intézett fc!hivúsnak scn1 felel 1neg, az e!sö
fokulag incgállapito!i adónak :JQt1/o-át fizeti birsúg 
fejében, an1elyet a küzség (v<iros) a rénzligy
igazgatöság: által ide\·nnatkozr'1lag a lajstro111ban tcl
tüntctctt adatok alapjún az adóval egyszerre 
állapit rncg s a ki\·etési Jajstron1ba is bevezet. Ha 
azonban a fél az e!söfnku !dvctésig igazolja, hogy 
vallnn1ásút véletlen 1111tlasztil:;ból ne111 ad!Jatta l1e 
vagv a hnzzil intéz~tt fclhiY<isnak (100. ~· (2) bek.) 
szÜÍtén ez okból nc1n felelhetett incg, a blrsúg ki
vetése ine\lőzcndií. (T. 35. S;. (! J bek.) Ezt a körli!
inényt tehát addig az iclöpontig !ehet igazolni. a111ig 
a község (város) a kiYetctt ú!tal<inos kereseti adóról 
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;; l:JO. §. 0rte1111éhcn a fizetési 111eg!1ngvúst az adóv'1 
részl!rc mCg 11'~111 adta ki. · ~-

189. s. Szabúlytalanságok büntetése. (l) ;\111e111J\'Í· 
bcn \'alan1cly cselek111Cny vagy 111ulasztás rH:1n e~ik 
:;ulyosabh biintcti·i rl~nde!kezés klilüniisen a l\l'.L 
s;. rendelkezése - alá é:; a c:::elek111én\' \'anv mu
l<~szty'1s ne111 i.ilyan: lio~y a H:l"f. \'agy l.8s: § .. ~Íapján 
b1rs<iggal \'Oln;; St!Jtliato. szaba!yta!ansag mia!t ;:i(l.llf1(l 
koron{tig terjedhetü p0nzhirsflggal hüntetendC1 ~iz. 
aki a jelen iiiJT0ny egyes rendelkezéseiben \'a:.::v az 
azok alapján kiadott 1ninisztcri rendeletben aZ iiJta. 
János kerese1i adó hiztositása v0gctt ineg:;zabr•tt 
1.;:C>telességét o!y 111(1don szegi n1cg, arneh· Cnnel; az 
ad1')11ak 111egriividitésCre alkalmas ·1T. :{!!."~. (2) bcl\.f 
. (2) I!yen 1nulasztást J.:iiret el például: 

l) aki a 85-96. s-okban meg<i!!apitott kf1J1\'\'· 
rezetl:si kiHelczettsl'ge dac;íra köny\'Cket ne111 \'eZet. 

192 S. :\dúcsa!ás. (!) Adúcsalúst kii\"et el t:s az 
állan1kincst<'ir 111c!,;!d1rositi1sár11 iriin\·u!ó hü11tettekrl."1! 
és rl!tségckriil ;:{Jticsa!úsrl!l) szúi(1. i\l'.:'.0. 0ri :'\.\.\II. 
t .. c. rcndelkez(!sei ;dú esik: 

1) a berallús aJits;"ira l.;:i'1tclezett. !Ja az úliali1n(1s 
J.;:crcscli ad('1r;i \·onatl.;11zú beya!!{i:"<'ihan, \'i1!2Y illetékes 
hd\Ti."il 1J;1z;-:il intézett kt:rdésre adi•tt in'!Sheli \'<!"\" 

jq;)·zi"1!.;:iinyhe \·ett \"álaszi1ha11 ragy j1·g•.1J"\'(1:;Jaiú11;i, 
indoJ.:11\<i:::úban tudva ,·alüt!ant é:; szúnd0kos féln.:
\"Czetésre irá:n·u!i'1 nYilatJ.:ozatut tesz, a111eh· az ad/1 
n1egrü\·iditéséfe alkalina:;, i!leUíleg ad<'1ki'1teíe:; Ji'•\'C-
dcln1i t"cirrúst szú11dékn:;a11 elhallgat: · 

~'. az a nH111!.;:aad<·i. ;i].;i a 1-12 ~ha!! e1nliti.~ti il!et
n1é11yjegyzékhe tudra v;:ik11!an adatokat úl!it bt:. aH1L:· 
lvek az adó 111e(!r\idditésére alkaln1asa\.;. V<l!!\. aí:okhúl 
;Í;•. adó n1eQrü\·idit0:;érl'. irúnvuk1 szúnd0kliÚ°I' adai11kat 
kiha:.:v. \·iH!\' az a!k:1l111aznitaktúl ler(ln! adót nc111 
~znlgÚltatj~l 'be; 

:;. a1. a 11n1nl>aadú. aki a tilrrén,· :··:o. S. (3) b~
kezdC:)0nek (U. H11. 17'.2. ~. és a 17:3. ~·<"inak 
(3J bek.) esetCbcn az útalú11y' 111egállapit<isa c0ljáb0l 
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szükségas adatokat a.z ad~ oiegrö\·idit~sére irányuló 
szándékkal ha1nisan 1cl.e11ti ·be. ') . . • . . _ 

(2) Az adócsalás 1111at\ _az u;-;u: ~XXI~. t.-cil~.k 
ala ·a 11 kiszabható szabadsa~vc~ztt:s_huntetes~n f_el:11 
niirfi1en esetben 111el1Ckbüntete~kc1_1t k1szaban<._!o_pc1~z
biintetés a veszélyeztetc!t a~o, harn111szoro:::;atol !Jz. 
szereséig terjcc.lhet.. (T. 38 .,~· · . . . . ,· .. _ ~ 

(3) A pénzbl111tetes. az l ~120_: .x~XI !. t : uk'., 1 •• '::i. a 
értel!nében az á!la1nk1nc_start 1Le.f1 nieg cs .i pcnz
iirrvi tárca kereteben szaniolando el. ,_ 

1923. évi V. törvénycikh 
Tisztességtelen verseny 

(Kihirtletielelt az Országos Tiin·énytárban 
januflr Í1ó 3. napján). 

Kivonat. 

1 FEJEZET. 

1 n2:{. e,-1 

A tiszfességfelen verse11yről általában. 
l. ~- Üzleti ,·ersenyt 11e111 szabad a~ ~i.zl.?ti _tisz

tessé~be vagy általában a jü erki\lcsbe utknzo n1ud( 111 
ln!vt;Úni ~ 

;\ 1cle11 toi ven\ ci tel lll!ben e11 e JOgo:::iult. att(I! 
akinek 111agatart<lsa az dohl~1 hckezdcst;e utkozi\.: 
(tisztesséotc!en verseny). az J!y rnagatartas, ahba1:
liagyásá! :;:,és szú~Jl~é~~('.SSÚJ;: \·agy ~?ndatlansag esete
hea a kár inegtcntcset kovetc!heti. 

IL FEJEZET. 

Az íízlefi tisztesség sza~ta )rn~·lá~ohnak 
egyes fontosabb athagasai. 

1. Szt;dclg'-•· jeldicsért:s (rckldu1szt:dclgc..:s). 

2. q, Aru forgalo111bahnz~talá!Hil . (ideértve a 28. 
§-bari rncghatározott szo!ga!tata~t is) ncn1 szabad 
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a kelcndöség íokozílsflra alkalmas olyan adatokat 
J1ircsztelni, an1elyek a valóságnak n1cg nem felelnek 
és n1eglévesztésre alkaln1asalc 

A valóságnak n1egfelelö adatot se1n szabad ugy 
hiresztelni, hogy annak a szokásos figyelein n1e!lett 
a Yalós:ágnak rneg nen1 felelő ér!eln1et !ehessen 
tulajdonitani 

6. §. <)ly Jdtlintetések (énuek, oklevelek, stb.\ 
<1n1clyek nen1 a n1agyar királyi kormánynak fenn
hatósága vagy hivatalos részvétele vagy tá1nogatása 
rnellett rendezett kiá!litásol-:ra vonatkoznak, az üzleti 
forgalon1ban csakis az illetékes szak111iniszter en
gedélyével használhatók. Ily engedélyre a n1agyar 
fll!arn területén üz!eli teleppel nein biró vállalatok
nak -„- a viszonosság feltétele mellett - szükségük 
nincsen Nincs ily engedélyre szükség akkor sen1. 
ha va!arnelv kitüntetést (érnie!, oklevelet stb.\ vala
n1e:y lajstró111ozott védjeg: alkotórészeként a!kal rnaz
nak az árukon. 

2. 13ilr-1this t.,;S uldnzcis. 

7. s. Üzleti vúllalat: kőr0ben senkisem l1aszná!!Jat 
oly nevet, céget, isinertctö jelei, rajznt vagy az 5. §. 
rendelkezése alá nen1 eső oh' cin1ert, arnelv \it rnet: 
ncrn illeti. Ez a tilalnn1 kitl:rjcd arra is, i1ki fizlci
tc!cpét lll<ÍS fl[ta! jngusan l1aszn{dt !lé\'\'Cl, c0,!..'.érre! 
vagy egyéb je!Jernzü rnegjelölésscl látja cl 

S. §. Azt, ki ne\'ét Yagy cégét \'állalata kür~ben 
ugy használja, hogy ennek folytán \'<Íl/alatát azonos 
vagy hasonló /Jangzásu nevet, céget v;!gy védjegye! 
jogosan használó rnás versenyvállalattal össze !ellet 
té\'eszteni, az ilyen versenyvállalat keresete alapjú11 
abban az esetben, ha a fennforgü köríi!ménvck 
rnérlegeléséve! az üsszetéveszthetösCg kétségtelcÚ1ül 
rnegállapitható, arra kel! kötelezni, hogy nevéi, 
illetőleg cégét az itéletben n1cg{11lapitoít rnegklilőnböz
tetií h:'!~lússal, elhagyással vagy in<is \'áltozíatássa! 
hasznai Ja. 
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fi. § . .i.rut ncn1 szabal!. \)lyan jellegzetes kü\s(iben 

\'agy olyan elneYezéssel forgalon1ba hozni, sen1 áru 
szállit<isáná! \'agy üzletfelek szerzesenél nlyan scg6d
eszknzt \·agv 1nei-'.jcliilést (ideértrc a neYct, céget. 
is'1nertetii fC-!ct, rajzot és vCtljegycl is) llasznS!n(. 
a111e!vrül a fon..;alon1ba11 n1ár e~v 111ásik \·crsenv-
\'úllaÍatnt szokt<l"t.; felis111crni. ,__ · 

Az előbbi bekezdés tila\n1a az üzleti ajúnlattétcl
nél használt hirdetéscl.:nél, aqegyzekckre, üzleti 
kürlc\1elckre, 1nintalapokra stb is kiterjed. 

Hl. §. A il. §. eseteiben a birúsfig a sértett \·er
scnytúrs kérclin~re \\ilteles elrendelni: 

1. hogy a 111egté\'eszti'1 esz\.;özük elii<i!litásúra 
szolgáló bcrendczese\.: (szcrsz<i.1110\.;:, késziilékek, 
gépel.;:, illetőleg ezek alkatrészei. stb.) ily cé!ra 
hasznavehetctlenetké tétessenek; 

~. hogv a 111egté\'CS7.ti'1 eszközöknek az árukra 
111ég nC!11 a!kal~nazntt készletei 1negsc1n1nisittes· 
seneli:: :-;, hO!.!\' az el1naras1.tali tulajdnnúhan n1eglevil 
árukról "ú rneu:té,·esztü cszJ.;tizöli: eltúvo!iUassana\.;:, 
111ég ha ez a7. úruk 111c,:,:se1J1111isitésévd is j{in:a. 

11. s-. :\ l(l. §. 1-:t puntjaihan 11H.:g_\e!ü!t tár
gva\.:ra a birúság a sértett. versen\'társ J.:ére\111ére 
;-tld1r a kereset beadása \·agy a íel,identés 1ncgtétc!e 
elótt, ald1r a per folyaina alatt zúrlatot rendel el, 
ha a l'érehnezi'i \'a\ószinüsiti. hogy az idézett §-ban 
emlitett rendelkezések ralanH:lvikénl'l; lle\yc !cs?. 
és ha n1egfeleli'f biztnsitébit tesl. le az esetleg alap
talanul kért z<irlatból credC1 túr fedezl:sére. 

12. §.A 9-ll. §·ni.;: renllc!kczései - az a!áhhi 
J.;:ivétclckl.;:el -- a könvve\.:, künv\'alaJ.;u füzetek. ú·1\\·t'i
irato!.;: Cs idi'1szald lcípok d111Cire. illet6!e~ neverc, 
11cn1külünbe11 az ily sajtt'itenné!.:ek dn1\apjánali:. 
vala111int árjegyzékcknél, katalógus(1knúl és fal
ragaszol.;:nál ezek jellegzetes \.;tilsi'1 ki{\\!itá::úra. u~y
szintCn a hircietCsek ábráira t'.:s .szií\'ei,::ére és uwsan
csak a s.zininÜ\'Ck, zenc111ü\·ck és 111oziófényk0p~Szcti 

nilis~k cin1eirc, i!letölea el , , ,. ~, ,· ... „ . 
A p.:!en §. eseteiben ~t l ne\ ~zesen ~- i_s kn~r1ed11ek. 

r,c;!llj<l .alapján n1egsc1111ni~Ítc~;1el: ~1117k~~de,·sc,·nek .1 · 
J( oszak1 lapokra nCzve a 11 ~ <.:;' , inc:-. 1e yc es 
ernlitetl zúr a!<l \' >te!Í .. , ' ! . 

1
- ~· 2. bekezdésében 

t: s1..:111 e ief clre11de!ni. " 
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Annak aldre az üzleti '. é'rintkezéshen n1üszaki 
jelle{l'ii 1;1intát va 0 v utasitást, így különösen rajzot. 
inod~lt, szabást ;agy vényt biztak, ne~n ~za~ad _azt 
ver::5eny céljára sen1 .a niaga, sen1 rlla.$ 1avara rel
hasznitlni. 

~·\ szolgftlatí vagy tilrsas viszon}:_ tarta:na alatt nen1 
szabad az alkalrnazottnak vagy uzlett~ir~nak -~z ~ 
niinöségénél fogva 1negtuclott avagy rea b1zott :1~\.ett 
vagy üze111i titkot <:lár~Jni vagy a7.t yerseny cel1ara 
a n1aga vagy 1nás 1avara ~elhaszna\111. . . . 

A jelen §. 3. _beke!clese sz~n1pont1~bu!_ alk~l-
1nazottnak J(e\I tek1nten1 a 1nunkast, !.ovabba azt is, 
aki kiképzés cé~jábúl . vagy próbaid_or~ van alkal-
1nazva, vagy alo a val\a\at 1gazgatasara yagy fe!
üµ:ye!ésére hivatott vállalati szervhez tartozik. 

Ill. FEJEZET. 

Büntető rendelkezések. 
'). \!,:1sc~qf'k. 

c1) A s z é del g ,') fel di e s éré s ,. e t s ég e. 
16. §. An1ennyiben a cscle~,:rnény .su!yo~.abh bü1!

tetö rendelkez0s alá nen1 esik, vctscget ko\·et e! es 
háro1n é\'iU: terjedhetö foghúzzal és ötszázezer 
koronáig tefjedhctő pénzbüntetésse.l bünteten~ő, <~ld 
abból a célból, !lngy vala1nely aru (szolgaltatas 1 

J.;e!endöségét fokozza, vagy 1násnak i)zl~ti kö~9n
ségét elvonja, nyilván?s hirdetésben, n;.:~J\:anns a1~11-
latban vagv a sze1nelyek nagyobb korenek szant 
errvéb közlé111ényben (irásban, élőszóval vagy bár
n'félv n1ás inúdon) vngv azt ilrukon \·agy azok bur
kol<Ítán jobb tudornás(t ellenére valóllan és 111eg
tévesztésre a\kahnas olyan ténybeli adatot vagy 
kifejezést használ, an1cly .az ú~·unak (S7;0l~álta!ásnal~l 
1ninöséaére az érték tekinteteben 111ertcJ{ado tulaJ
donságŰra~ 'szerkezetére vagy szabada!n1azott volt~ra, 
clö<illitási n1ódjára, az üzeni, az üzlt;t vagy. az ar.n: 
készlet nagys<igára, az áru eredetere (szannazt\Sl 
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hely~re), _a .. besze.rzés .forr~sá_ra ·vag~1 .. 111ódjára, az 
elad~s 1nod1ara, .a1kaln11 okara vagy cel1ara, a közzé. 
t~tt ar 1negszabasára„. az üzleti vagy fizetési fel
tetelekre1 .. ~'agy. a vállalat . vagy tulajdonosa altal 
elnyert kituntetesre, vagv inas szen1élvi lize111i vagy 
üzleti tényköriil1nényre ~\•onatkozik. · ' 

/J) A bitorlás \'étsége 
17. §. A1nennyiben a cselek111énv sulvosabb biin

tető rende_lkezés. alá ne111 esik, vétséget· követ el és 
a 16. §. ertel1neben büntetendő aki az ott n1cn
je.lölt célból vá!lal<:ta körében jl~bb tudo111ása ell~
ner~ oly nevet, c~get, isn1ertetö jelet, rajzot vaoy 
a~ :J, §. ren.~elkezese a!~ n~in eső oly d111ert has~
~al, ~rnely ot 111eg r.1en1 1.lleti, vagy üzlettelepét niás 
~Ital Jogosan hasznall nevvel, cégérrel vaay ccrvéb 
Jellemzö 111egjelöléssel látja el. ~ :::- :::--

Az elöbbi bekezdés szerint büntetendö az is. aki 
a IG. §-ban n1egjelölt célból nevét vagv cégét válÍalata 
körében ug:y használja, hogy ennek ~fÜlytán vállalatát 
a7:o!"los _vagy hasor:IO nevet vagy céget jogosan llasz
nalo n1as versenyvallalatta! össze lehessen téveszteni. 

e) Az utánzás vétség e. 
18. §. Arnennyiben a cselekménv sulvosabb bün

tető rendelkezés alá 11en1 esik, véiségei követ el és 
a .16: §: értelrnéb~n b~intetenciéí, .aki az ott 1negje!Olt 
celbol arut (szolgql~atast) olyan Jellegzetes kiilsöbcn 
~·agy o!y~r'. e_ln~vczcssel hoz forgalomba, ragy aki 
aru. szallitasanal vagy üzletfelek szerzésénél· olvan 
segede~zközt v.agy 111.egjeliilést hasznú!, ante!);röl 
tudotnas~ szennt a rorgalo111ban már cgv 111úsik 
\'erscnyvallalatot szoktak fe!is111erni. • 

d) A t u 1 aj d ~) n n. s é s a n1 e g b i z ó b ii n t e i t'í
J 0 g 1 f e l e ! () s s e g e. 

, 19; §. 1-~a a Jü., 17. vngy 18. S-ba11 ineghatározott 
vet~eget yallalat a!l~alrnazottja vagy rnegbizott követte 
cl es a va!lalat ttllaJdonos;it (üzlet vezetöjét,i, illetőleg 



a 1111.:g:hizút a !Jivatásfl.hú! fol~;ó felügyeleti vagy ellen
örzési kiitelességének te!jesitésében akúr szindékns, 
akfir ;.;011dat!a11 1nulasztás terheli. a rál!a!at tulaj
d{lnos~a (üzlet vezetöje), i!!ctiileg a n1egbizú 
an1ennyiben csclek111énye sulyosabb büntető rendel
kezés Zt!á 11cr11 esik - vétség niiatt egy éYig és hat 
h<'1napig terjedhctö fogházzal és kétszázötvenezer 
k(1ronáig terjedhető pénzbüntctés:-;e! büntetendő. 

e) :\z ü z 1 e ti veszt eget é ;-; \' é t s ég e. 

20. ~· Aki a lf"i. S-ban 111egjelöli célból n1ás ni.Jla
!af a!kalr11aznttjfu1ak (1:1. §. utolsó bekezdés), 111eg
biz(1ltjának, a\'ag:y n1á::;nak ajándékot, jutaln1at vagy 
1nás elönyt ad. juttat vagy igl:r avégböl, hogy az 
alkaln1azot!11al.;: \'agy a 111eghizoft11ak tisztességtelen 
111agalartása folytán rnagának vagy 111ilsnak úruk 
\·agy munkateljcsitmt>nyek 111e.r.;szerzése \'agy szol
Qá!1at<isa tekintetében c!iinvt biztnsitsnu vagv az 
~mlitett \'állalatnaJ.;: tiz!eti \·agy íízen1i titkát n1eiú1dja, 
- a111ennyiben cselekm0nye su1y.-1sabb bünteti) ren
delkezés alú nein esik, - rét::;éget kii\·et el i·s hárn111 
édg terjedheli\ fngh:ízz:1l l's iH~zúzczer J.:oronúig 
tcrjed!1ttö pénzbüntetéssel hü11ietcndt). 

c:gyanigy hfintctendi'l az a:: a!kal111aznti vagy ineg
hizott, aki az eliJbhi bekezdésben en11itelt tisz!essé~
tc!en n1agatartásáér! 1nagának \'agy 111úsnak ajúndék(}f 
ragy cl<'ínyt kü\·etel, íogad el vagy az az iránt tett 
igéretet ne111 utasitja vissza. 

/) :\ z ti z ! e ti \.agy U z e 111 i 1 i t () I.;: 111 e g s ér
t és ének vétsége. 

21. § Aki rnásnak nlyan üzleti vagy lizc111i (gyár
tási) titktlt. amelyet neki e!úrultak \'agy amelyet 
tiirrénybe \·agy a .(óerkö!csbc üikilzö n1údnn tudott 
incg, a 111aga vagy n1ás javára felhasználja, -
;:unennviben cse!eli:n10n\·e su!vnsabb biintctö rendd
kczés -;ilá 11e111 esik, _: vétséget kiivet el és hárorn 
évig terjedhető fogházzal és ötszázezer koronáig 
terjedhetii pénzlliintetésse\ büntctendö. 

Ugyanigy biintetcndó az a!kal!nazolt ( 15. s. ut\)bc"! 
bekezdése) az e 11Jini'1ségében 111eutuc.lott \'aov rt'Ú
bi~ott üzleti \·a;,;y íize1111 (gyá1 tás·Q titok e!;-rulása 
n11att \·agy az azzal lizütt 111ús \'i:->sz.:1élés rniatt. ha 
a cse!ek111é11rt a szolQti!ati dsznnv tanama alait 
ki.i\'ette el. - ·- -

Az 1. bekezdés szerint hiintetendii az is. aki az 
üzleti érintkezésben reúbizott n1iiszaki je!lt"Ü 111intát 
\·agy utasit{1st, igy klilünösen rajzot, rnodelt~ szabást, 
\'<lgy \'ényt verseny céljára a inaga rag\· 1n;i::; jay;ira 
felhasználja. · 

E!kcbzds. 

25. §. Széc!elgö fcidics~rés büntette va:.;y rétsege 
esetében úru elkobzásúnak csak akkor lehet he!yc, 
lla az árurt'il a széclelgii feldicsérés céljára szolgáló 
111egjelülést az flru úllagának sérel!ne né!!dil iien1 
lehet ellá\·0\itani. 

2. /(ilu/ydsck. 

27. §. Aki az üzleii forgalnn1ban valamclv li:iHin
tetést jelen tiirrény fi. §-sa ellenére az -illetékes 
llliflÍSZÍCr C!l!!Cdél\'C ne!kti! haszn{JJ, ~ arnen!l\']ben 
c~elekn1énye.„ su!y(Jsahh hüntet•"1 rendelkezés alá ne111 
esik, - kih<igúst kih·et e! és öf\·enezer kurunái" ll!r
jel.!11ett1 pénzGüntetéssel, ha pedig ily kihúgás ~niatt 
111ar 1ncg\·o!l volt büntetve és bün!ctésénc!.;: kiú!!úsa 
úta. k_ét é\- 111ég nein te!t el, tizcnüt napig terjedhet(') 
clzarassal és .százezer koronáig terjeclhctlí p0nz
büntcté:-;scl büntetendü. 

28. S. Aki \'á!!ala!a kiirében 111int cladrJ. \'<l"V 
szolg<ilt~1tfi.st \'{lilalú, lJcjJabda-szcrz(idést (I-t Si) 1.;:l)t, 
\·agy 111ast ily szerződés kötésére egvenesen ft.:lhi\·, 
ragy reábirni türckszik, - an1c1111ril16n cselekrnénve 
su!ynsabb büntetö rendelkezés ·alá nen1 esik. :_ 
ki!~ágás 111iatt két hónapig terjedhető elzárással és 
szazezer koronúig terjedhet() pCnzblintetés:'el t~ün
tetendö. 

3-!. §. Ha a cselekményt sajtóküzle1né1111yel (1914 
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evi XlV. t.-c. 2. §) követték el: a 
adót, nyon1da vagy tn<is többszörüsitö vállalat 
donosát és a terjesztőt a jelen törvényben meg,áll,á
pitott l;:<i.rtéritCsi kötelezettség csak abban az 
ben terheli, ha tudva 1nüködött közre a csele!nnény 
e\követé~énél. 

Ha a cselelonényt időszaki lap (1914. évi XIV. t.-c. 
3. §.) köz\e1nényével követtél{ el, a kiadó az abban
hagyási kötelezettséget 111egállapitó jogerős birói 
itéi"etnek, hab<ir azt i1en1 is illene hozták, kártéritési 
kötelezettség terhe 111cllett ~leget tartozik tenni, 
ntihelyt arról a biróság vagy a felperes utjfln az 
ítélet J,:i.iz!éséve! tudonui.st szerez. 

A jelen §. alkahnazása esetén az 1914. éri XIV. 
t.-c. 40. §-a nen1 irányadó. 

35. §. A jelen törvCny alapján követelhető l.:ár
térités az e\!naradt ·nyereségre is- kiterjed 

Ha a cselek1nényt sajtúköz\etnénnyel (~l·!. § 1. ~s 
2. be\.::.), vagy akár sajtóközletnCnnyel, akár inas 
111ódon bitorlással vagy ut<inzással (7 -· !2. § ), hir~ 
névrontással vagy hitelrontással (13. §.). vagy üzleti 
\'esztegetéssel (20 §§.), vagy titok elárulásáva~ vagy 
felhasználásá\·al (15. §.) szúndé\.:o::::an ki.i\·ettek e!: 
az abból eredő nein vagyoni kárért is lehet 111éltá-
11yos pénzbeli kártérítést (e!égtCtelt) követelni. 

37. §. A1. abbanhagyási és \.:3rtéritési Jdivetelés 
attól a naptól szún1itandú hat hónap alatt évül el, 
a111ikor a sértett fél a i:se!ek111érnTiil és a felelös 
szeinélv kilétéről tullon1ást nvert, ·a tudoinásra vt1\ó 
tekintet nélkU! pedig a cselefr111ény elkövetése nap
iátlll szárnitott hárnin év alatt 
· A kártéritési követelés elévülése ne111 kezdődhetik 
ineg elübb, mintse1n a J.:flr beilllot!. 

38. ~. A jelen törvény alapjún inclitható polgári 
perek, an1e11nyiben a -t-L §-bál 111ás nen1 l\övetkezik, 
a kir. törvényszékek hatáskörébe tartoznak. 

Illetékes kizilrólag anna\.: a helynek törvényszéke, 
;ihol az alperesnek üzleti telepe vagy ilyennek ne111 
létében rendes lakóhelye van. 

·lD 

Ha az a!pere.snek belföldön sern üzleti tele e 
~e~1•1 {~n~es l_a!(ohe~ye ~incs, kizárólag annak a hcfv~ 
l:~ \ u:\~e~y:zel5c Illeteke~, ahol az alperes álla[i
: oan t.a1 tozl~od1k :, i:a pedig az alperesnek belföldön 
.i!!ando tartozkoc!as1 helve ninc" a cselei· . . 1 !·c··,vete'se 1 1 · 1 1 • -, ' \lllCn\ e -
' ? ~ ie.yene ( .. öryényszék~ illetékes. · 
· . ...i._. '::i; A. Jelen turveny 11. §-aban ernlitett ··áriatr't 
~n~iyt_il~ ke_rele~n elintézésére a perbíróság \:-au,'. a~ 
;1 i;osag rlletekes, <11nelv a perre i!letC.J·es ::.Íesz. 
lle~~l1<e1s a1~ a jár~.sb~róság is, an1elynek lerületé;; 

a zar ~ a a. veendo targvak vannak. 
48 §. A JClen !ör\'érl1; életbelépésének napját a 

kcreskedele1nűgyi n1iniszter ál!apitja n1eo. 
Ezt a törvé,1~yt a. k~resked~le1.1.1űgyi., .~z iQazsúg

··iiffyi, a hon\ edel 1111 es a penzugvrn1111sztct hai·1·a 
vegre. · ' J< 
.. E .tör\:énycikk. kihirdetését ezennel elrendelem e 
tor~enycikkct,. nunt ~ nen1ze~ akaratát n1i11d inao;rn 
rne~tartorn, nund masokkal IS rnegtartaton1. ::. 
; ,!<~Jt -!3uci~pes~en, , ezerk_i!cncszázhuszonharniadik 
e\ 1 1anuar ho n1asod1k napjan. 
f!ortby 1i!itdds s. k. 

,\\agyarurs1;"1g kormúny,:Uja. 

.9rdf Dl'llI!cn fslrda s. k., 
m. kir. 1Hi!liSL!erelni1k. 

-J 925. évi ~~XII. fÖr"'e· nyc1'hh H • 'b j " _,_, 
a .. -::3-ga an · 9'12. évi január hó 95-á11 
l'.iofoft „Nemz~fltözi ópiumegyez1;ény" 

bec1ltltelyezésről. 

(!( ih i rdettetett a~ Qrszág_os Törvénytárban 
1un1us ho 2. napján.) 

(Kivonat.) 

1923. éYi 

E1~1l~kezetül ad?rn ezennel niincienkinek akit illet 
!:?gy ;Ylagyarorszag nemzetgyülése a köveÍkező tör~ 
\cnyc1kket alkotta: 



1. §. 

A Hágában 1912. évi január hó 23-án 1negl~ötött 
ne111zetl{özi Ó~)itt1negyez1nény ezennel a inagyar allarn 
törvényei közé iktattatik. 

SzövC:'ge a következli : 

(f!il·ata!os u1ag)'ar ;ordítás): 

Nemzefüözi egyezmény az ópiumról. 

Öfelsége Né111etország császára, Poroszors:zá~ 
királya, a .né1net császúrság~ nev.ében;. az ai.ner_ika'. 
Egyesült Al!a111.ok elnöke; Of~Jseg~ Ch1~a csa.szar~. 
a francia köztársasílg elnöke: Ufelsegc Nagybnt~nn1? 
és lrland cgvesiilt ldrá!yság és a t.~nge~entu\I bnt 
területek kifá!va. India császftra; Ofelseg~. Ola?z
orszfl.rr királva ·: ()felsége „ japiln t..:sászil~«1; ()felsege 
NC1net'alfökl.királvnüje: () császári fclscge <t per~sa 
Schah ; a portuga1 köztár~aság el!1t~ke; \.)f_elsege 
n1índcn orosiok császúra: (!felsége S1a1n k1ralya, 

attól a kivánságtól \·ezetvc, hogy az HlO~. év.ben 
Sanahaiban n1ükiiclött Nernzetl;:i'l:-:i Bizottsag alta! 
kezdc1nénvezett uton egy lépéssel tovább halad-
janak: · 

azzal az e!határozással, ilqgy az Opiu1nma!, a 
1norfiun1n1al, a cocainnal, valan1i11t az ezen a.ny?gok
hlil készlilt \'auv e!öúllitott nly szerekkel valo vissza~ 
éléseket a1neJ\íék hason!(.) visszaélésekre adnak vagy 
adhatna!( alkaln1at, fokoza{osan elnyo1nják; 

1neufontolva az erre a tárgyra vonatkoz6 nernz~t
J;üzi ~1egegyezés szükségét és kölcsünüs h.~1szn~t: 

111euuvüzöclve hogy ezen einberszer~tethol szar
n1azó;::,ÍürekvéslÍ!i: aZ összes érdeJ{elt Allarnnk egy
hanou hozzájárulásával találkozik; 

eil1at<irozták, hogy ezen cél elérésére Egyez1nényt 
kötnek és a követ!(ezökben <illapodtak rneg: 
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!. FEJEZET. 

Nyers ópium. 
;\leghatározás, Nyers ópiu1n alatt értendö az altató 

111ak (papaver so1nniferun1) fejrekeszcibü! nyert és 
n1agától összeálló Jé, arnely nern 1nent át n1ás, 1nint 
olyan kezeléseken, an1elvek csornagolá.s'thoz és szál
!itásához szükségesek. · 

1. e i kk. 
A Szerződő Hataln1ak, arnennyiben ez a klrdés 

éryényben levő tön'ényekke! vagy rendeletekkel 
szabályozva ner11 volna, törvényeket vagy 1 encielete
ket alkotnak, a nyers Opiurn lennelésének és elosz
.tásának ellenőrzése végett. 

2. e i kk. 
A Szerzödö · Hatal!nak, tekintettel különböző keres

kede!n1i viszonyaikra, korlátozzák azoknak a váro
:-;oknak, kikötőknek vagy egyéb helyiségeknek szá-
111á_t, an1elyeken a nyer,,, úpiun1 ki\'ilelét vagy beYé
telet 111egengedik. 

J. e i k k. 
A Szerzödö Hataln1ak 1negtesziJ.; a szüksége~ 

intézkedéseket: 

o) hogy n1egakadályozzák a nyers ópiurnnak o!yan 
orszúgok felé kivitelét, an1elyek annak beYitelét 
n1egtiltották és 

in hogy ellenőrizzék a nyers lipiun1nak olyan 
országok felé ki\'itelét, an1el\'ek annak bcritelét kor-
Játozt?ik. - · 

hacsak érvCnyben le\'li rendszab.::'ilynk ebben a 
kérdésben rnár ne1n intézkednének 

4. i.: í kk. 
A Szerzőclö Hatalmak oiyan renclszabútyokat ad

nak ki, arnelyek szerint 111inden cs()rJlagot, ainely 
!d\'itelre szánt nyers ópitunot tartalrnaz, an1en11yiben 



a kü!de1nény su\ya 5 l.:g.-ot n1eghalall, oly n1ödon 
kell 111egjelölni, hogy az tartal111át feltüntesse. 

5. e i kk. 
A Szerzödö Hatalrnak a nyers upn1n1 bevitelét 

csak a kellően feljogositott szen1élyeknek engedik 
n1eg. 

11. FEJEZET. 

Kikészített ópium. 
Nleghatározás. Kikészitett ópiuin alatt érte1~dö · 
a nyers ópiu111ból különleges kezeléseik sorozata 

utján és különösen feloldás, kifőzés, pörkölés, erjesz
tés által nyert tennék, aine\yet ezekkel a fogyasztásra 
alkaltnas kivonattá alakitottak át. 

A kikészitett ópiun1 111agában foglalja a „dross 1'.t 
és a füstölt ópiuin n1inden egyéb üledékét. 

6. e i kk. 
A Szerződő Hatahnak, teldntcttel n1inden ország 

ldilönbüzö viszonyaira, a1nennyiben ez a kérdés 
érvényben levő rendszabálvokkal szab<ilyozva ne1n 
volna, olyan rcndszab<ilyokról gondoskodnak, an1elyek 
a kikészitett úpiu111 gyártásának, az ezzel való bel
földi J.:creskedeletnnck, valainint annak használatá
nak fokozatos és hatályos clnyo111ásilra alkaln1asak. 

7. e i kk. 
A Szerződő Hataln1ak a ldkészitett ópiu1n be- és 

kivitelét n1egtiltj<ik; azok a hatahnak pedig, a1ne!yek 
n1ég nincsenek abban a helyzetben, hogy a kikészi. 
tett ópiurn kivitelét haladéktalanul 1negtiltsák, ezt, 
111ihelyt lehetséges lesz, n1eg fogj<ik tiltani. 

S. e i kk. 
Azok a Szerződő Hatal!nak, ainelyek n1ég nincse~ 

nek abban a helyzetben, hogy a Jdkészitett ópiutn 
kivitelét haladCktalanul betilts<ik : 

a) korlátozzák a1na városok, kikötök, vagy egyéb 
helységek szán1<it, arnclycken át a kikCszitett 6pin111 
kivihető; 
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.''.
1
), n1egt~l!j~ik a kikés,zitett ópiun1 kivitelét azon 

1~1~7:ngok 1ele .. ~111elyck annak bevitelét ·jelenleu 
t1lt1ak, vagy kcsóbben tilthatják: ~ 

(·) .111egti!tják a kikésziteti ópiumnak be\'itclét olvan 
o~s.~agba, arnely arl!!i.l~( „bevitelét korlátozni kiváÍ1ja. 
<!l~l„~nl, hogy a k1\'!vonek a beviteli orsz<i(rban 
crvenycs rendszahúlyokhnz kell a!kalinazkodnia"": 

1
_ ,"~~ „gi?ndoskot'.nak arró!, !1ogy . n.1incien kivit.elre 
·~~.r:.110. cso,n1ng, _drn~ly k1kcsz1tett opn11not tarlahnaz, 
tu.lun jelzest v1selJCn, nrnelv a külcle.i:énv tartal-
n1anak tennészetét 111egjclül(; -
. t') ~1 ldkészitett ópiun1 kivitelét csak erre fel
JOgositott szen1élyeknek engedik 111eg. 

Ill. FEJEZET. 

Gyógyópiu1n, morfium, cocain, stb. 
A\eg!1a.lározások: Gyúgyópium alatt értendö: a 

nyers op1um, a1ne!y~t 60' 1-i~ n1e!egitettek fel és arnelv 
n_;::1 kev9se.~Jb mint HP 11 morfiumot tartahnai, 
td:intet ne!kul arra. !1ogy poralakban, \·anv szcin
c.::es, vagy se111!eges anyagokkal vegvült t:-.ú!Iapot-
ban van ··· 

,\\orfium alatt értendii: az Opium föa!ca!oiclja, 
arnelyne:.: vegyképleti.;: ci; 1-f::• NO·. 

_Cocai.!1 n!Htt_ é_rtendö: az E:ylhro:.;r!on Coca leve
leinek foalca!o1d1a. arnelynek \'egykép.lete: e,~ 1-1, 1 N ;. 

Hernin a!ntt értcndö: a diacetvJ.111nrfiu111 anie!y-
11ek vegyképlete : ("1 1-1~·: NO'. · ' 

~1 e i li: i-: 
. f\_ Szerzöll.ö .. Hatalmak, arncnnyiben ez a kerdés 
crvcnyben levo rendszabálrokkal szabálvozva nen1 
rn!na olynn gyógyszerészefi türvénreket, ·il!eiye ren
d~l~te}~et alkntnak, nmelyek a morfitnn, a cocain és 
l~ulo:11ele ~óiknak gyártását, eladását és alkal111azását 
t1sztan gyogyászati és tür\'ényes használatra szoritják 
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'l'funogatják egy1nást, hogy a szObanforgó gyógy
szerekneJ{ n1ás célol.:ra használását rnegg<itolják. 

10. l: i kk. 
A Szerződő Hatailnak törekednek, hogy e!!en

örízzék vagy ellenőriztessék n1índazokat, akik 
1n.orfiu1not, cocaint és azoknak J{ülönféle sóit gyártják, 
beviszik, eladják, elosztják vagy kiviszik, ugyszintén 
azokat az épületekel, an1elyekben e sze1nélvek 
iparukat vagy kereskedeltnükef gyakorolják • 

E célból a Szerződő Hataln1ak, an1ennviben ez a 
kérdés érvényben !evő rendszabályokkal szabályozva 
ne1n volna, törekednek, hogy a következö rend· 
szabályokat elfogadják vagy elfogadtassák: 

a) a 111orfiu1n, a cocain és különféle sóiknak g:yár
tilsát azokra a telepekre és helyiségekre szoritják. 
amelyek erre feljogositást kaptak, vagy 1negállapitják 
és nyilvántartják azokat a telepeket és helyiségeket. 
ahol a szóbanforgó gyógyszereket gyártják : 

b) követelik, hogy nlindazok akik 1norfiun1ot, 
cocaint és azoknak sóit gyártjilk, beviszik, árusi1ják, 
elosztják és kiviszik, e foglalkozásol{ folvtatása végett 
kiilön engedélyre vagy felhataln1azásra.utaltassanak, 
illetve az illetékes hatóságok előtt erre nézve hiva
talos nyilatkozatra l.:öte!eztessenek; 

r~) e szen1élyektö! n1egkövetelik, hogy a n1orfiurn
nak, cocainnak és különféle sóiknak általuk gyártott 
n1ennyiségéröl, a bevitelekrül, az eladásokról. 111in
den 111ás átruházásról vagy ld\•itelről pontns köny
veket ve1essenek. E szabály azonban nen1 a!kal
n1azandó az orvosi rendelkczé•ekre, vala111i 1 ~t a 
kellően igazolt gyógyszerészek által eszkiizlílt el
adásokra. 

11. e i kk. 

A Szerződő Hatahnak, a111ennyiben a kérdés ér
vényben levő rendszabilyokka! !szabályozva ne111 
volna. a 1negfelelő intézkedéseket teszil\, hogy a 
belkereskedehnükben a n1orfitnnnak1 cocainnak és. 
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különféle sóiknak fel uc1J1 jocrositolt szcn1élyek 
részére átengedését 1negakadályo~zák. 

12. e í kk. 
A Szerzüd „, Hataln1ak, tekintettel különböző \'Í

szonyaikra, igyekeznek, hogy a rnorfiurnnak, cocain
nak és lüilönféle sóiknak behozatalát csak ftliogosi
tott személyekre korlátozzák. 

13. e i kk. 
A Szerződő Hatal111ak igyekezn'ek olvan rend

szab.ályok elfog.adására, vagy e\fogadtatásáfa, arne!yek 
szerint a n1orfn11nnak, cocainnak és különféle sóik
nak országaikból, teriileteikrö!, gyannataikból és bérelt 
területeikről más Szerződő Hfitahnak orszárrai terü
letei, gyannatai és bérelt területei felé v<i!ó"=' k

1

ivítelc 
csak oly sze111élyek cin1ére lcuren ineuenucdve. akik 
a be_vite!i ?~szág lörvé1!yei ~ágy ren~lel~tei sZerint 
szabalyszeru felhata!mazast \'<l.!!Y engedélyt kaptak. 

Ebből a célbúl minden Konnánv időről-időre 
közölheti a kiviteli úllainok Kor111á1ivaiva! azoknak 
a szen1é!yeknek jegyzékCt. akik 1norflun1. cocain és 
ezek !~ülünféle sóinak bevitelére felhata!n.1azást vagv 
engedelyt nyer:ek. „. 

14 e i kk. 
A Szerződő Hataln1ak a 111orfiumnak, a cocainnak 

és különféle sóiknak gvár!ására, bed elére e!adúsára 
\'agy kivitelére \'O!latkOzü tilrvénveket és r~ndeleteket 
a!ka!rnazni fogják: • 

a) a gyógyópiu n1ra ; 
. b) 111índe11 tennékre (hi\'atalos és ncn1 hi\·atalos, 
:deeri\·e. az .~ntiópi'.1111 nevü gy?gyszereket is). 
t1rnenny1ben tobb 111111! 0·2°/o 111orf1umot va(!\' ti\bh 
111int 0 111 

" cocain! tartahnaznak: L• 

e) a l.1eroinra, annak sóira és egyéb tennékeire, 
a1nenny1ben 0.1i.1'-!1{\! több heroint tartalrnaznak; 

d) a 111orfiun1, a cocain és különféle sóik 111inden 
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ui tennékére vagy az ópiun1 1ninden inti.s alc~loid
j<i.ra, arnelv az <i.ltal{tnosan e!isn1ert tudo1na11y0~ 
kutatások Szerint hasonló visszaélésekre adna alkal-
111at és ugyanoly káros hatásokat ered1nényezne. 

IV. FEJEZET. 

15. e i kk. 

t\ Szcrzöllö Hatal111ak, amelyek Chinával szerző
déses viszonyban állanak (Treat\" Po\vers), a chinai 
Kormánnval t:gvetértölec 111egtCszik a szükséges 
intézkedé.sekct.'· hogy a ·nyers és ki)d~szitett ópiu111, 
a 111orfiu1n, a cocain és azok különtéle sóinak, vala-
1nint az ezen Etrvez1né11\' l·L cikkében einlitett 
anvaguknak cseni\iészcté( n1ég pedig ugy China 
ter.liletén. 111ínt sajút g\•arrnataikban a Szé!sö Keleten. 
\'alan1int azokon a -tCrlileteken. an1elveket Chinától 
béreltek, rnegakadályozzúk. ,\ · chin:Íi konnány a 
111aga részéról ebhez hasonlú rendszabil\yokka! 
gon.doskodik, llngy az úpiurnna\.:, \·alamint a fent
einlitctt rná:> anva_gnknak Chintlb(il az idegen gyar~ 
111atnl.;ra é~- a -bérelt területekn: \·aló csempószC.::.e 
n1cgakad ályoztassék. 

IG. e i kJ.:. 

A chinai K(1rn1ánv a!attralúi rl:szére gvógvszer
törrénvekc! alli:ot, aínel\·c!; a 111orfiu11u1ak~·a COcain
nak é-s kli!önfélc :::óik-nak és a jelen Egyez1nény 
14. cí\.:kében e111liteti anvJ~oknak clad<i.s<i.t és e\
nsztásf.t szabtllrnzzák és -ez'en tiirrénvcket a Chinú
val szerzödéscis viszonvban lévii - !<or111únyokkal 
a7.oknak Pekingben széfreli'1 diplninó.ciai képi:iseliií 
utjún kiizli. A Szerzüdö 1-latalrnak; <1111elyek Chinával 
sze1'zödéses \'iszon\·ban úllnak. ezeket a tün,énrel.:et 
n1cgvizsgúlják és arnennyiben azokat elfoi;::aclhatúk: 
nak találják, intézkednek, hogy azok Chinaban lako 
llonnsaikra alkal1naztassanak. 
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17.-clkk. 

_A SzerzöLiö Hatalrnak, an1e!yek Chinftyal szerzö. 
d~ses \"iszonyban állanak, a sziiksCges reri,_ .za
b~lyok;:1t ~'.lka!inazzák, hogy Chinúban az ftlta!uk 
bereit t~ru!eteke.1.1. a telepe'..;:en (Sett!enient:-;) é:; 
engedn1enyes teruleleken korlatozzúk és ellenörizzék 
:iz ópiun1szivás szokását és a chinai konnúnnva! 
lépést tartva az ópiu1nszi\'Ó és ahhoz hasoiÍ!ó 
helyiségeknek, an1ennyiben n1ég léteznek, bezárását 
foganatosits<lk és azonldrlil az ópíu111 hasznf!!atút 
a n1ulatóhc!yeken és 11vílv<'1nos házakban llh"r
akadályozzák. - ~ 

18. e i J.: k 

A Szerzödö Hatal111ak, arnelyek Chinával szcrzö
déses \'igzonyban állanak, erélyes intézkedCseket 
tesznek, hogy lépést tartva azokh:al az erélves rend
szabályokkal, an1elyeket a chinai Konnún\' Lll:ran 
ebből a cC!ból fnganatosit, az úpiu1i1eláflisit/1 
helyeket, arnelyek Chinában bérelt területeken. 
t~!epei.ke1; é.s . engedn1ér'.yes t~r.l!!e~eiken nyers és 
lnkesz1tet. (Jp1u111 eladasa cel1abol ese!Jecr 1né" 
léteznének, fokozatosan 111egszllntessék . .-\1ner~n\·ihe~ 
ez a kérdés érvényben !érő rend:'zabálvokkai" sza
b<i.lyozva nc111 volna, hatásos intézkedésefrct tesznek, 
hogy a kicsinyben való ópiu111J;:ereskedele111 J.;ur
látozúsa és ellenörzése a bérelt területeken. a te
lepeken és az engedinénycs területeken ken.·sztü!
vitcssék 

19. e i kk. 

Azok a Szerződ(i Hataln1ak, an1elveknek China 
tcrliletén postahi\'ata!aik vannak, erél\;es intézkedé
seket tesznek, hogy a nvers és a kikCszitelt öniu111-
nak, a morfiun1nak, a co-cainnak és különféle sc)iknaJ.: 
pos~ai , cso111agol5ban C!1inúba való tiirvénye!lenes 
bevitele!, valanunt e postahi\'atalok utjár: chinai 
területen egyik he!yiségböl a n1ásiktJa való türvénv-
telen átszú!lilását 111egakadályozzák. -
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V. FEJEZET. 

20 e i kk. 

A Szerződő Hatalmak, an1ennyiben ez a kén.les 
l:rvényhcn levő törvényekkel vagy rendeletekkel 
szabályozva ne111 volna, n1egfontolás tárgyává teszik 
oly<r: törvények vagy rendeletek kibocsátását, an1elyek 
alapján a nyers ópiu111, a 111orfiurn, a cocain és külön
féle sóik igazolatlan birtokolása büntetést von 1naga 
titán. 

21. cikk. 

A ·szerződő Hataln1ak Hollandia ,külügy1ninisz
tériu1na utján közlik egyn1ással: 

a) a111a törvények és közigazgat<isi rendelet szö
vegét, an1elyek a jelen Egyez1nény tárgyát képező 
kérdésekre vonatkozólag 1nár érvényben vannah:, 
vagy ennek rendellcezései alapján kibocsáttatnalc; 

/;) a statisztikai adatokat, ainelyek a nyers ópit1111-
111al, a 1norfiu111n1al. a cocainnal és különféle sóikkal, 
ugyszintén a jelen Egyez1nény tárgyát képező egyéb 
gyógyszerekkel vegy ezek sóival vagy készitn1ényeik
J;:cl való kereskedelen1re vonatkoznak. 

Ezek az adatok oly részletesen és oly rövid idün 
belül szolgáltattatnak, an1ennyire csak lehetséges. 

VI. FEJEZET. 

Záró határozn1ányok. 

'.22. e i k le 

Az Ertekezleten ne1n képviselt Hatal111ak jelen 
Egyezn1ényt utólag is aláirhatják. 

Ebböl a célból Hollandia Konnánya !{özvetlenűl 
2z Egyezrnénynek az értekezleten résztvett Hataltnak 
ieljllatalrnu képviselői által történt aláirása után 
incghivja Eu.rópa és A1nerika összes Hatahnait, 
;:une!yek az Ertekezleten ne1n voltak, Cs pedig : 

Ausztria-i\\agyarországot, stb., 

' 
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hogy jel?ljenek ki teljhatal!nu i\1ec;halaln1azottat az 
Egyez1nenynek Hágában való a!áirására. 

Ezek az aláirások az Egyez111ényhez az „az ér
l~!tezle~;n .~crn képviselt Halahnak aláirási jegyzö
konyve ut1an t:satlakoznak, amely a kép\'iselt Hatal
rnak. aláirfl5ai~1oz ,fii~ődik és 111inden egyes a!áirás 
keltenek rneg1elöleset tarta!111azza. 
.. Hollandi.~ l_<onnánya havonk nt közölni fogja az 
osszes ala1ro Hatal!nakkal az összes kieuészitó 
a!áirásokat ::.. 

. 25. L Í k k 
Ha a Sz·. rzödö Hatal1nak valarnelyike a jelen 

Egyezn1énytö! elállni kivánna, az elállás irásban 
l~sz közle!1dö Hollandia Konnányával, an1ely azt 
Inteles n1asolatban az összes többi Hatalrnakkal 
haladéktalanul közölni fogja a111a nap n1egjelölésével, 
an1elyen azt inegkapta. -

Az elállás csak arra a Hata!o111ra nCzve lép életbe 
aki .~zt. bejelentet.te ~s c~ak _egy évvel azután, hogy; 
a kozles Hol!ancl1a honnanyahoz érkezett 

An1inek hiteléül a teljhatalmu Képviseliik a jekn 
Egyez111ényt aláirásukkal ellátták. 

,Kelt Hágában, 1912. január ~3Mán, egyetlen pCl
danyban, a111ely Hollandia Konnanvónak levéltárában 
lt:tétetil~, . t~ljesen egy~~ő hiteles· ;násolatai pedig 
d1p!o1nac1a1 uton 111egkuldetnek <tz ertckezlctcn kép
\'ise!t összes I-lataltnaknak. 

2. §. 
Ez a t.ö:·vény kihirdetése napján !Cp eleibe: a 

rnagya:. Joralyi. korn1_ár~y hajtja végre. 
E torvenyc 1kk kihirdetését ezennel elrcndelcni. 

e tön·énydkket, n1int a 11e1nzet akaratát 1nind n1a(ranÍ 
inegtartorn, rnind másokkal is 1negtartatom. ~ 

Kelt Budapesten, ezerldlencs~ázhuszonhar
n1adik évi 111ájus hó huszonnyolcadik napján. 

florf/J)' 1\fiklds s. h., f.Jrdj Bet/Jlen fstvciu s. h:. 
.\\;!gyartrszág kormányzüj<i. m. kir. miuisztcrc!nilk. 
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H. RF.NDE:::-,TEli, LEIRATOK, STB. 
A) A kocmdny l'ende!etei. 

A betegségi és balesetbizfositás 
ideiglenes szabályozásáról szóló 
5.400. j9-J9. M. E. számu rendelet 

h:iegészitése és módosítása 

A ni. kir. 1ninisz!eriu111 8.888 J 922 i\\. E. sz rendel~te. 

(Kivonat.) 

A 111ag:yar király! rniniszteriun1 a betegségi és a 
ba!csetbiztosítás ideiglenes szabályozás<i.ról szóló 
5.400 1919 J\t E. szíl111u rendeletnek UV\. R. T. 
1919. érf. 730 lap) és az ezt kiegészitö és 1nódo
sitú rendelete!inek további kiegészitése es 111ódo. 
sitásaképcn az 1920: l. t.-c. 10. ~§ ában foglalt fcl
hata n1azás alapjún a J.;iivetkezt kel rendeli: 

1. ~ 
r\z 19L7: XIX. !. e. 1. és 2 §-úban felsorolt a!kal:·· 

mazoitaJ.: közli! a tisztviselők, a inü\'ezetiik. a keres
kedösegédck l'.; últalában a hasonló állásban levő. 
rendszerint é.Yi \'<lf!\' haYi fizclés~cl alkal111azoltaJ.: 
betegségi biztosit<iSI kütelezeltség alú esnek, ha 
n1un\.:abérük é\·enkint 2~~).000 koronitt, i!lető!cg 
napnnkinl 800 koronát 111eg nem halad. ' 

5. §. 

;\ nnpibérosztitly !lH'f;<i!lapitásánál figyclincn kivül 
kell hagyni azokat a ten11észctben nyujtott járandó
ságokat, an1e!yckct a munkaadó szerződése::> vagy 
ezzel egycn!ö hatályu jogalapon a!kal11H1zottjánal~ 

(j} 

bcteg~ége t.ar~a1nára kiszolgátafni köteles, ha ezt a 
1~nn,1k.ah~ lepes v~gy a k~Hele.zct!ség jogalapjáuak 
l\e~etkcz.esc alkalinaval a pcnztarnal szabá!vszerüen 
be1e!ent1. · 

6. §. 

.. Az a. házt<~rt.ási n1unkaadó, aki 1 endszennt egvnél 
tubb ha!tartas1 alkal1nazottat togla!koztat, 1!\ i(ka!
n1azot~a1 betegségi biztositási járu!Ckát az ·átlagos 
nap bcr 6° 11-a alapján fizeti. 

9. §. 
Nrilyán.ossági jellegµ kórházban ápolt tagok, illetö

leg ~ge~yjogosul! csala.dtagok után a pénztár - az 
1901: XIX. t.-c. o9 §~anak elsö bekezdésében n1err
szabott korláf?k . .1'?7:öt~ - azt az ápolási dijat fizeti, 
amelyet a nepjoleh cs 111unkaiigyi 111iniszter az 
Qrszágo~ B~tegáp.olási Alap, illetőleg az á!lan1kincs~ 
lar terhere apait oetegek után 111egá!!apit0tt. 

I !. Bafrsetbiztositdt. 

12. §. 

Azok a !1ázta~t~si n1unkaaclók, akik renllszerint 
c~ak Cfp'. haztartas1 alkahnazottat foglalkoztatnak, a 
ll;a~t~rta.~1 alkal111azottért heti 3 korona balesetbizto. 
s1!as1 d1jat, azok pedig, akik egynél több J1áztartási 
alk~l~1azottat foglalkoztatnak, 111inden alkaln1azottért 
heti ~ korona balesetbiztositási dijat fizetnek. 

A jelen §. alapján. jár? ba!esetbiztosilá$i dijat 
abban az esetben 1s fizetni kell ha r, 111unkavisznny 
egy hétnél rövidebb ideig tart. ' ' , 

III. Vegyes Cs záró rendelkezések. 

20. ~· 

A1nennyiben a lörYény szerint sulyosabb beszá-



ntitásu hüntetendö cseleionény fenn ne111 forog, ki
l1áuást követ ·el ·és a 4700/1917. 1\.-\. E. szánni 
IM~ R. T. 19F ;vf 2369. lap.) rendelet 4l. §-ában 
incgál!apitott büntető rendelkezések alá esik: 

1. az a 1nunkaadó, aki biztositásra kötelezett 
alkahnaz::ittjának n1unk~ba lépését, a}1nak f~zeté~ét, 
vau\' bérét, a n1unkav1szonyban bcallott valtozast. 
vag;.· annak a 111un!cából történt kilépését egyáltalán 
ne!n, vagy nern a törvényes határidőben, vagy nen1 
a törvén}·es szabíllyok szerint jelenfi be. 

21. §. 

A jelen rend~let!1ek a betegségi biz:to.si!ásra vonat
kozó rendelkezcse1 (1-9 §.) 1922. ev1 tlecen1bcr 

·hó 4. napján, a balesctbiztosításra vonatkozó ren
delkezései (l0-17. ~.) 1923. évi január hó 1. nap
ján, egyéb rendclkcz~ései pedig a Jdhirdetés napjíln 
lépnek hatályba. 

22. §. 

Ezt a rendeletet a népjóléti és 11Hu1kaügyi 111inisz
ter hajtja \'égre. 

Budapest, 1922. C\'i október 116 27-én. 

(Jnir Betltil'n Ist11ún s. k. 
·111. kir. minisztc'H'!niik. 

Az árul"tiilforgalo1n ujabb rendezése 

A rn. kir. 1ninisztériu1nnal~ 9597-1922. J\l. E. rendelete. 

(Kivonat.\ 

J\ n1. J.:ir. niinisztcriu111 az 19)7: LIII. t.-c. 7. cikkC
ben foglalt felhataln1azás alapján a kü\·etkezóket 
rendeli: 

!. §. Arnennyiben a. ienná!!ó törvényes rendel: 
kezésck szerint Yalan1ely árunak vfunkiilföldrü! valu 
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behozatala engedélyhez van köt\•e, a behozatali 
engedélyt, a jelen szakasz hanuad1k bekezdésén 
alapuló kivételektől elteldntve, a jelen rendelet 3. 
§-ábnn n1egje!ölt konnányhatóság adja n1eg 

Hogy 1nc!y áruk behozatalához ne111 kell külün 
engedély, erre vonatkozólag további rendelkezCsig 
a 111. kir. n1inisztériun1nak 1921. évi noven1ber hú 
25-én 9710iJ\'\. E sz. (Budapesti Közlöny 1921. évi 
272. száni), va!an1ínt a ni. kir. föld1nivelésügyi rni
niszternek az 1922. évi 71.811. szárnu (Budapesti 
Közlöny 1922. évi 14-2. szán1), továbbá a rn. kir. 
pénzügy111iniszternek Z. 17.091. sz, Z. 29.837. sz„ 
Z. 36.709. sz. és Z 45.022. szfln1u rendeletei (Buda
pesti Közlöny 1922. évi 130, 153., 197. és 23i. sz.) 
irányadók. Az ezidöszeriot engedély nélkül behoz
ható áruknak jegyzékét a jelen rendelet l:J) 111ellék
lcte tarta!111azza. 

felhatalntaztatik a pénz.ügyn1iniszter, hogy az 
érdekelt ininiszterekkel egyetértőleg a postai for
galon1ban behozatalra kerülő kü!de111énvekben ér
kezö, heho1atali tilalo1n alatt álló áruk behozatalának 
engedélyezését a szükséges övrendszabólyn\.:: figye
!en1bcvCtele rnellett a 111. kir. förátnhivatalok hatús
kiirébe utalhassa. A pénziigy1niniszternek e tárgyban 
kiadott rendelkezései további intézkedésig én·ényhen 
n1aradnak. 

2. ~· A jelen rendelet 111ellékletébcn felsonilt 
áruknak kiilfüldre kivitele engedélyhez ran \\ütve, 
111e!yct a jelen rendelet 3. ~-cíban n1egjelö!t knr
n1ányhatóság acl rneg. 

J\linden e!!yéb áru kllli"n engedély nélkül y[. 
hctö ki. ~ 

3. §. An1ennviben valan1e!v /irunak behozatala. 
illetve kivitele a jelen rendelet, illetve a jelen rcn~ 
delet 1. S-ának n1ásoclik bekezdésében felsorolt ren
deletek értel!nében engedélyhez van kötve, a be. 
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hozatali, illet\'e k.iviteli engedélyt kizárólag ~z alábbi 
hatóságok adhatják 111eg: 

! . a iöldn1i----·~.~sügyi 111iniszter engedi 1ne~ az. 
érdekelt 1niniszterek hozzájárulásával az alílbl1 fel
sorolt 1nezögazdasági ter111ékek és áruk behozatalát, 
illetve kivitelét: 

BClmza!i 
v:n111ari!a 

sz<'lm 
4-böl. 
5-8. 

80. 
81 a. 
596·ból. 
602.tJől. 
(iCJ3.ból. 
f) 17. 

Paprika. 
Fahéj, csillagos ánizs, szegfűszeg, sze. 

recsendióvirág, szerecsendió, kan.la-
111011, sáfrány, vanilia. 

,~1éz. 
Allati viaszk tennészetes állapotban. 
Kén. 
Rézgálic. 
Szénkéneg. 
Foszfátok savakkal feltán'a. 

2. 1\linden 1nás áru behozatalát, il!elöleg kivitelét 
az. érdekelt 111iniszterek hozzájárulásávul a· pénzügy· 
n1iniszter engedélyezi. 

5. §. A jelen szakaszban alább felsornlt <iruknak 
és tárgyaknak sern behozatalához, sein kiviteléhez 
nein szükséges külön engedély: 

3. Atköltözködési tárgyak, a behoza!ra nézve az 
1907: Llll. t.-c. JX. cikkének 8. pontjában, a kivitelre 
nézve pedig az 192_1. évi 2G.JG4 XII. szán1u pénzügy-
111iniszteri rendeletben tButlapesti Közlöny 1920. évi 
100 szárn) n1egszabott 1nértékben és korlátok között. 

-!. Kih<izasitási tárgyak és nászajánt!i:kok a he
hk1zatalban, külföldi vagv 2 évnél tovább külföldön 
ldkott belföldi nők sZb1nára, \dk belfüldön lakó 
férfival való házasságuk következtében a vá111területre 
li:ültöznek, a1nennyibe11 ezek a tárgyak viszonyaik
nak 1negfelnek, a kivitelben belföldi vagy 2 évnél 
tovább belföltlön lakott külföldi nők sz1Ílnára, !dk 
külföldön lakó fCrfival való házasságuk kövctkezté· 
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~ hen a vá111L:tílfiildre L:\i!tiiznek, <llHC1111,·ihc11 c;1ck a 
t;írgy<~.l~ ,·i::;zonyaiknak 111egfclclnek. · 

5. ( }riikült tárr.:val;:, u. 111. !lasznú!t butor. húzi-. 
asztali- és lu111}1f1aeszkiiziik. ruházatok, ágy. ;1szlal 
és inú.s fcllérneinii és hasnnlók. a111cnnvihe11 ezekre a 
tárgyakra nCt',VC az örökiisih.lé;;; ténye kel!{\en igazoltatik. 

A !dvitc!bcn azonban képzi"\- és ipr.u111ii\·Cszeti 
a!kol;:isokra, régiségekre. arany és czlist tárgyakra 
ékszerekre, foi.::yaszt<isi cikkekre, ál!atukra, fel ne111 
dolgozott kcTinékrc, fé!gyúrt111á11ynkra és nyers· 
a nyagnkra 11ézrc a kiviteli engedélytöl \·aló inentessCg 
a fenti 3„ .t és 5. po11t11k alapján 11e111 igényellietö. 

9. Utasok ho!Jniai, a111e11nyihcn az utas saj<it hasz. 
nálatára valók Cs 111i11iiségiik. ,·a\a1nint 111ennyisé
gük szerint az utazás alatti sziikségle!eincJ.;:, az utas 
állásának és egyéb \'iszonyainak 1negfelclnek. Do
hánvne111li csak 10 dara!1 szi\'art, 25 darah szivarkát 
vag}· 35 granun dohányt n1cg 11e1n haladú 1ncnnyi
ségben (1nindczck együtt i:-:.). rncstcrséges édesiti'l
szcrek csak 25 gra111111ut meg nc111 ha!adú 1nl!n11vi
ségbc11 hozhahil{ be, illet\'e \:ihct(ili: !;i utiholmi cinlén 
kífÍön engedély nélklil. 

Utasok a kiritclhe11 ékl111iszcrl'.kct l:sak fogyasz
tásra közvetlenül alkal111as 111inösl:\..!;hcn Cs a háron1 
napi szükségletet meg nc111 halad/! rnCnnyis0ghen \'ihct
nck n1agukka! utillol111i ci111én kli!iin Cll!.;Cdélv nl:lkü!. 

ÉJ.::::zCrek csak az c:-:.i.:!hcn hozllatúk · he ,··agv ri
vihet<ik ki !di!iin en.t;edl'!y !H'.•Jkül, ha az\1J.: az iiiasol.; 
társadal111i ;íJl<isánal;, \"alamint az utazús igazn!t 
célj<inak 111egfele!11ek t!s nem fPrng i°L'!Hl a g)~<inuja 
annak, ilugy ·a be!J(1za!a! va:.ty <1 kivitel a behozatali 
\'aov a ki\'iteli tilahnal; 11ie„kcriill:se érdekében vauv 
azbi1dó elől \'aló 111c11eklill:~ célzatával tiirtCnik. b. 

.'\ fenticl.:en l;Jvlí! ne111 szliksé~e" J.:lilf1n ení_!edé!\' 
a küvetkczö áruk és tár~vak be'ilozatalúhCJz: ' · 

e) !(ü11yiiradoi11{inyoli: es szeretetadomúny11k. 
6, ~. i\z átvitelhez {dta!ában ne111 kell kiiliin 

cngedC!v. 
9. $. ),ki a behozatali VL!.gy kiviteli tilaln1at 1ueg-

11 

1 
' 



fj(i !i7 

szc1.2i, va.Q.V li:i1.útsza. vagy ih.· tilalon1 rncgszegésébcn 11· 1 ·1· · ·1 · 1 _ egrc iaj asaro az cn ckcit 1ui1Jisztcrck egyetért re 
vaov J;;:ijútszfisában búnni!v 111úc!nn közrc111Hküdi!;:, ~ g111Hloskodnak. 
an~Cnnvibcn cselcJ.:n1é11vc ·sulvosabb hlinletü rendel· B . udápcsL 192:2. é\·i 11ove111bei: JJt'i 28. 
kezé::: illú nc111 esik. !\lili'111iise-11. ha az l!l20: XV. L-c. 
\"<\!.!\' az 1922: XXVL t.-c. alú L'SŐ htintctté vag:v Cin~( Bctil!cn Jstni11 ::;, k. 
véTSéggé nem 111i11úsli!, jiircdúki killúgásl J.:Clrct {.:] m. kir. miniszt, n·Jn<i!c 
és a llatf!rtiin·én\·ck és :::zahúh·Pk el!t.:ni kil1;:'1!,!ásPkra ,,:\" 111el!éJ.;:let a m. kir. 1ni11isztari11m U5~l7 i\·L E. 
érré!l\'CS büntctiÍ rendclkcz0:-:.e·k szerint biinfetcodü. 1922. szá111u re11dele!é!lez. 

Utif1nclgyúszban szállitntt és a _ielen renrlc!et ér-
td111ében bch()zatali. l!letre ki\'iteli tila!orn alatt állú Jegyzéh:e 
fl.rukna!;: engedéh· nélkiil ti'lrtC11t1 behozatala. illetve a~ok11 .1.1 I·~„ a:: druju1~1/~·, 1;1nc/yckncJ.: 1\111_!,:yarors::ii.!.t'f1úf 
li:iviíele a ji';vcdéfö hlintett1 cli<irúshan 11ii11dazonáltal \'tllllku(!o/drc Pafo k11'1teh·/Je_:· kiifiin engei/C!v s::iiks/;.[L's. 
csak akk1ir esil' hilntett:~ aiú, lla az utas az i!v úrut (Eze!\n~k <17; úruknak !t:rjcdelnies jeg;··zék~t a .. Gy6gy. 
a \'Ú111llatösági ellen{irzl:s aki! eltitkolni \'agy -clrej- szeresz1 HetilapK E!~~. evi :iO. es :"ll. szániai közlik) 
teni lörekcdelt. Ha a1. cllitk(llúsi \'agy clrej!Csi szán-
dék fenn 11c111 forog. a \'Úmvizsgúlatot teljesitii vá111- Jegyzéh:e 
közegeknek csup<i11 arra \'<111 iogu\.::, hogy az ily árut a kivételes hataln111 alapj<in kibocsátott azoknak a 
:::zabálvszeril elis1nerv011\· el!en0hcn \'is~zatartsúl\, rendeletekn.tk, :irnelyek El2:l. 0ri lebru<'ir hó 1 !. 
!·:ehozi1tali, i!lei\'t.' !i:i\'Íl<.'.li cnged01y utólagn:; ineg- napia utan nem 111arat!11ak ll•i!úlvhan. 
szt:rzése t:setl:n az il\· úru hchnzatala. il!el\'e !;ivitell' A\dl0!det a fl()(J i~l'...'.:L :\\. E. sz;i111u r~nde!ethez. 
111e!.( ne111 akad:'ilr1Jzh.a1t\. Ha a i01 az ;irut kii!fö!dre ( \ 1 1 ~ ·' zo.· .;nc.t.: a re11cll:letekuel; a l'inte utún, ,·1111el1·eJ,· \'isszaszúllitani ki'rún1·a. :1 ,.;'tud1i\·at;1l :i \·issi·.asz;'1J!it{1st 1 bl .:ora H rendtdkezl:s l.:t)\'l•tkez10hen \'eszte!ték !i:Ít',·,._ 
e!len('irzi: a rentld!.:e>.i::'re .i11.!.!_11su!t kiriu1~;h.„•<'ira l·,; \'l'.- 1 1 t 1 „ ··1 yn ;a . .:oz .. 11 re r<.!!l a 11a1;il\.·\Tsz1l'::; na1'1·a .e .... · a !1,·1-
:;;zé!rére :1 d"sz:1s.1.;·:\!itíl~ ir;int arú11d1iratal int0:J;edik 

l-
1

• 0 ,\jelen rendelet 01etbell'ptére1 az 1U~11. é\'i !alyiin kiriil lielyezi'i renddli 1:z0s.) 
ti~OO P. r\1., az !J'.21 l:ri '...'.i-i00 P 1\\. és az 1!12'.2. évi :\ !lL 111inis1t0rium rendeletei: 
625 P.:1\L:szú1uu 'rendeleleli (Hud;q1e"ti l\iizli'1ny 1~121. .l.: 19Ni. 1;1·hú!; 
évi !~).. 17!-'.. 0s !922. évi ~IJ. SZ<ÍllJ\ l1a!{l!\'t1kti! \'C:::ztik. ! ..lJ() \\ !' . [.]" 

;\z !~l!'.2 0\'i :i:i2;\'1\\. E„ ;1z 1~12n. l~\··i .qfiJ i\\. E. . .. : . .:.. ;1 n11n- es l \Pr_t;y<irtits szahú!:„'lz<isárúl. 
éB <li: IU'...'.l. l:vi -í'.2'.20 Xi. [. sz{111111 r+..'!\delell!k (Buda- .-\.:: f.<Jf,\.'. ,;l'iiii!: 
pesti l\:C-1z!i'111\· 1~120. (:ri !'..!'...'.. és 1~121. t:ri 1:lfi.) Ila· 1.:1ou J\\. E. a d1d1ánrp(')tszert.:k: 
túlvon ld\'ül IÍL·lvczése ir{u1t ;1 !C198 1922. i\\. E. szárnu 1.79.0_J\!. E .. ''.z \~H~7.: XL\. t.-r. alapjúu 11iií!ükJC', 
reil(lelct J.:iiliin Íntezkedik. n:unkas.b1zt(i::;1to pe11ztarak ünk11n11;'u1rzati szen'cinek 

jelen rendelet a ldi!földi fizetési eszki'1zi'1like! va!(1 !oi_iev_c~es lltj~in való 111egalal\it;ísa es kiegés:-.itése: 
"" - kere::;kedésri'il és fnr~alon1rói és a külfiilddel \'aló 2.23.~ J~l .. I:. a hal.liszt 1.!~álatot 1e!jesitt"1 egyének 
[i3~j forgalolll knrl;itozúsf!r{\J szúlt'i ti700 !D'.2'.!. 1\1. E. "z. bctegseg1 e~ ha1L·set11izt\1:::1tasa 
:--,„--,, (Bnd:.ipe:'ti J\özlf111r H!'.!2. éri lKJ. sz{un) rcndekt „1: /.1.1/!!. ,;i·hú!: 
'.''.;!<~~'.;", rcridelkezeseit ncní érintí. .l r-·) \\ r 

l.:,-~l· llilliiilli1iBAlfl;1l·el11ltllellcl·l.llii'..l'E2:..l>IÍilél"lii ldlelclellll1ll>el·rl'il1l,,l_ll~lel'~i--'lll~l:l~B' ·aei~l·t~il~iei.~i··.i;l:,:-.;;iÍ~iÍ~M;:-:,i, liÍilslz~.·;ll·,,i~~;lyl„1lzl<lÍs;::.lt.ldl~1l~l~~.í(~.1;,il/~l~1l5fl.(~i,1~~.~·.~:.';l~~.~li~l'\l~\'l'.IÍl"l.'·l~~-~~.·1.1ll;1;:!~'?z~ 
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A.:· 1.1121. 1;1•/11'i/: 
·L22U l\\. E. az a1ukulft11!,!a!o1n rendezése (E!'..~2 

de.:emher !. U.598 1!1'22. Ai E. llp. 1\ ~75 ._z 1 

A ni. kir. heHigyminiszter rendeletei: . 
')') S5~L 19 l 7. B.· i\\. VIII. (). gy~gysztre!;:, ~Y~f?Y

sz~;félék és egyes kötszerek tal\arekos rende!ese1ol. 

A ni. kir. fü!dinivelésligyi nlÍniszter rendeletei.: 
51 957/1921. F. i\\. sz. a Gyógy-és Ipari .~iiveny: 

forg;l!ni lrnd<ltiak a paprikakivitel \.:ürül l.:ovetenJl~1 

eljŰ;ása {1922. okt. 15. ~.520 1922. J\t E. Bp. \. 
237. sz.). 

A 111 • kir. pénzilgy111iniszter rendeletei=. . . 
S 700'1916. P. J\'L sz. a n1111· és likörgyartas1 enge

dély kiadás<i.ró!. 

A gyógyszertárak haszonbérének . ki: 
. 'eles celemelése és a haszonberlo 

ve, 1 
• t · · !· · szleter. részéről átvett gyogy,;;zer ~n ,e ·' 

visszaszolgaltatasa. 
ll\l.11·1szté:riu111nak 17!1'...! l\123. J\\. E. szúnHJ A 111. kir. . 

rendelete. 
A Ill. kir. 111inisztériuH1 . a gJ:ÓgJ'.szert~\rak 1 ~':~.zo.1 ~= 

bérénel-: kivételes felcin~l~se. cs <I 1i.~~z_on.~c1\{?· 1~ -
. , "\ ·tvett nvó(~~'Szcrtan keszlctek \!SSzaszc:lt:>alt.: 
~.i:~01a~gyúba~- i903/l~\21. J\1. E. s,zúin. ''.!att.1.'1~0.c~a~ 
tott (a Budapesti l{iizliin1:nek H!2~. ev1 n1a1c1us, :() 
19~én n1cgjclent 60. sz~n~a~a.'.1 ,k1!11n!et;'.}) .ren~elc.t
nek illctöleg a kiegész1tesen!! 2 .. ~6~. 19--·, i\l.J') · ~';: 
a!aÚ kibocs<itott (a Budapcs~: Ko.z1t;_nynel'._ l:) __ . e\1 

.. „ hó lq én rnett1'elent b:1. sza111<1ban k1h1rdetett) 
n1a1c1us · ~ . . ·1··1 •1··z I9')'>·XV!l 
rendeletnek ujabb kiegész1t~s~ ce Ja 10 d :--:·: : 
t.-c. 6. §·ának első bckezdescben !.;apott fe\h,ttalrna 
zús a!apjrin a következőket rendel!: . .. 

1 " LJ·t .,, J<»ü e··vi 1·u1ius hó l. 11ap1a elott q 1 • , • ::;_ • • ')Cfl'l 
\las~Ót;bérbeadott gyógyszertár tekinteteben a - J i_ 

1022. AL E. szánni rendelet alapján fele111elt haszon
bér (alhaszonbér) fizetésének idöbeli hatálya lejár. 
n lejárattól további egy éven át, ha pedig a szerzö
dés elöbb szlinnék n1eg, a szerzödés rnegsziintéig a 
legutóbb érvényes évi haszonbéri (alhaszonbéri) 
üsszeg háron1szorosát kell fizetni. Ha a haszonbér 
(a!haszonbér) fele1nelése in:int az eljárás - akár 
az 1903/1921., akár a 2652 1922. szárnu rendelet 
alapján -- n1ég fo!yainatban van, ebben az esetben 
az eljárás folya111a alatt a jelenleg fizetett haszonbér 
hárornszorosát kell fizetni, an1elyet az eljárás be· 
fcjezésével a jogerősen rnegállapitott bér összegéhez 
képest, ki kell egészileni. 

2. S. Arnennyiben az előbbi §. alapján felc1ne!t 
haszonbér (alhaszonbér), tekintettel a n1egváltozott 
gazdasági \'iszonyokra, aránytalanul alacsony és 
fenntartása a haszonbérbcallóra sulyos 1né!tányta. 
Janságot jelent, a haszonbérbeadó annak: a fele1ne. 
lését a jelen rendelet életbelépésétö! hatvan nap 
alatt, ha pedig az eljárás n1ég folya1natban van, a 
Yéghatározat jogeröre eine!keclésétö! hanninc nap. 
alatt az 1903/U-121. J\\. E. számu rendelet rendelke
zéseinek mcgfele!öen kérheti Viszont az einlitctt 
határidőben és rnóclon a llaszonbérlü is kérheti az 
eliibbi § alapján felep1elt haszonbér (alhaszonbér) 
Jcszál!itásrlt, a1nennyiben az, teldnte!tel a gazdasági 
viszonyokra, aránytalanul rnagas és fenntartása reú 
nézve sulyos rné!tányta!anságot jelentene. 

A haszonbérlö a ·11aszonbéri (alhaszonbéri) szer
zöd~st az 1!)03/1921. J\t E. sz<lrnu rendelet 6. §-ában 
cnilHett eseten fe!íi! a !Jaszonbérnek (a!haszonbér
nek) a jelen rendeleten alapuló felen1elése n1iatt i~ 
fehnondhatja a jelen rendelet életbelépésétöl, ha 
pedig leszállitást kér, a véghatározat jogerörc ernel
kedésétöl hanninc nap alatt. 

A jelen rendeletben n1cghatározo!l !Járon1szoros 
haszonbért a haszonbérlő (alhaszonbérlö) abban az 
esetben is köteles a lejáratkor rnegfiz.ctni, 11a leszál
littlst kér vagy fehnond. 

-~ 

1 
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3. §. E1. a ·rendelet kihirdetésének napján lép 
életbe. A végrehajtásához esetleg 57.ükséges szabft
!yokat az igazságiigyminisztcr rendelettel állapitja 
n1eg. 

Kelt Budapesten, Hl23. évi inán:ius hU 9.én. 
Gróf Bctl1le11 Jsti•ún s. k. 

m. kir. 111ini~zten.:lni"tl;. 

A lakásügy ideiglenes rendezése és 
az e téren fennálló horlátozásohnah 

1~01-;:ozafos ::;;.e9szü11fetése. 
A nt. !dr. 1ninisztériun1nak 2222/1923. 1\\. E. szánni 

rendelete. 

(!(ivonat.) 

A n1. kir. 1ninisztériun1 tekintettel <1rra, hngy a 
lakásügy terén fennálló korl<'ltozá*ok a lakásinség 
1negszlinéséig ;neg !lClll szlin(ethetök l's hogy a 
tcl'\;be vett é"pitkczésektü! a lak<lsinség 111egszünése 

·rcn1élhetü, - az 1922: X\111. t.-c. fi. §-ában nyert 
íelhatal1nazás alapján ideiglenc::;. !latállyal a kűret
kczüket rendeli : 

1. !\ÉSZ. 

Lat:ásiigyi };:Özigazgafás. 

1. FEJEZET. 

Szabad rendelkezési és bérbeadási jog. 
A s::ahad rcrzdl'lkc::.:si fo,::, viss::aál!itdso. 

1. §. A tulajdonos ;-:;zabad rende!kezC~i joga 
\•iss?.aál li t tatik. 

l. az 1923. évi 1nájus hó eJ::;ú napjától kezLilillö 
hatállyal az 1020. évi népszárnlálás adatai szerint a 
négyezer léleksz<i.111ot n1eg ne1n haladó községekben 
levő épületekre, kivéve az állani, a törvényhatóság 
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vagy .. a, ~~özség által hivatal_. iskola, llonvédséui 
r.e1.1úor~eg1,, csenc.lörs~gi„ v<i.rnörségi, pénzügyürsé~d 
J,1klan)~ 1,ogy 111as kozerdekii i11tcz!l1Jnr, urrvszintéíi 
a, ~!?.rzodeses _a!kaln1,a7;ot!. rpostaincster) jft~I! posta, 
1'1:\ n u- vagy ta\'beszelo !nvatal céljaira b0re!t he!ri-
segeket; · 

„2.„ az .192(). éri nn\·ember hó első napjától ktz· 
d~do. l1atal!yal. a négyezer lélekszá111nt megh<dacló 
k':1zsegekb~n es. \'úros()khan Jevü épü!cteki.·e Cs a 
ne~}·ezer le!ekszamnt 1neg ne111 halallü küzsé!.!;ekben 
leyo a~o!5ra a l!elyist!;,!~kre. ainelyck az J. p'(n1tban 
1111111 k1vetelek \'annak relsorn!va. 
. Enné!fngva a jelen rendelet halálra a négrezer 

!e!ckszan1nt .n1eg nem !ialacJc', li.iizsé'!!ckre, aZ' e!sö 
r:1ntban e:111itett hclyi:::égck kivCtel0\·Cl, 11e111 terjed 
kt: az enn~.1 n<igyo~Jh köz::égekr.:: és rárosokra, rala-
1.111.nt az clubb enlldeti helyiségekre pedit; az J92íi. 
C\'l ncn:e1.11hcr 1. 1.1apj_flt<'i! kczlh'idöleg mei;!~ziinik és 
a magan10.t; ~zabalya1 nyernek alka!n1az<ist. 

.. \ s:uho i rcnu'dke.:(:si }o!:.!.· f('l/ii«o·es::h;se 

'.2. §. :\ négyezer J0k!iszá1n~){. 1;1c;~ 11e111 !;aladó 
a1.okha11 a l.;üzségekhcn, rnel\'ekbcn '-a ~zahad ren
de!kczl'.si jog \·isszaúllit<isa ~1 liözigazgat;ís zarélr
~alan . rniikücl~sé~ vcszélycz(ctné, \";:lg\· - a lakossá~ 
jelei:te.keny res.zt:rc sulyns 1nél!<inytaláns;iggal járn<i', 
a. n.11n1szterL:inac.s ~1 szabad rendelkezési jo.~ !.!Vakor
lasat az .1926. C\'1 norc111ber hú 1. napjtifg'·fclflia
gesztheti és az illeUi kiizség terii!~tén: a íC"len re;-
delet hat<il\·út kiteriesztlleti. · -

A felfüggesztés. ·11a az alapjául szn!gáló k\')rül-
n1l:nyek 1negváltoztak, visszavonható. · 
. A 6_00~(lD22. ,}·\. E. sz<in1u rendelet alapján tör

ten! relfuggesztesek, !1a a n1inisztertan<ics rissza 
nen~ vonja, az Hl'.2G. évi november hú 1. napjáig 
hatalyban inaradnak. 

S:uhad l!Crhi.'alüisi jog. 
4. :;. A ne111 lakás céljaira Cpíilt llelyiségeket, ha 

't 
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üzleti célokra (iroda, üzlet, raktár stb.) használjáki 
a háztulajdonos 1negiire~ed~s es~t~ben a .lahás.ügri 
hatóságnál való bejelentes es lakas1gazolvany ne!l{ul 
szabadon adhatja bérbe. Az ilyen helyiség bérleté
nek átruházása vagy elcserélése csak. a háztulaj
donos hozzájárulásával történhetik s ervényéhez a 
lakásügyi hatóság engedélye (10. es 1 l. §) ne1n 
szükséges. 

II. FEJEZET. 

A közigazgatás közremiiködése a bérlet
változásoh: hörül. 

flt•lyben!akásra jogosu!tsúg. 

5. §. Lakásra és lakás cl!ljára használható egyl!b 
helyis'"égre a szaba~! .rendell~ez6s (3. §) alá nen1 esf> 
épületekben a !al{as1gazolvanyt (14. §) csak olyan 
egyén kaphat, akinek helyben!akásra jogosultsága 
van. 

Helybenlakásra jogosultsággal b!r az: 
1. Aki kirnutatja, hogy az i!letö város vagy község 

illetösétri hclve; 
2. akinek <Í Yárosi vagy kiizségi hatóság a letele

pedésre vagy az állandú tartózkodásra a törvény 
-Crtel1nében (1886: XXII. t.-c. t-;-15. §) engedélyt 
adott ; 

3. a\.:i 1nint polgári vagy katonai közszolgálati 
a\kahnazott. az illető \'árosban vagy községben 
köteles lakni ; 

4. akinek, n1int az ország elszakitott terü!etéröl 
menekült vagy hadifogságból \'isszatért cgyénn_ek 
az illetékes (111enekültügyi) hatóság állandó ta;toz
kodási helyül az illető várost vagy közs(•get jelölte 
kL Budapesten a 1\\enekültügyi Hivatal ezt a jogát 
a szl!kesföváros tanácsával, n1ásutt az elsőfoku 
rendörhatúsággal együttesen gyakorolja; 

5. aki 1nár huza1nosabb idő óta a városban vagy 
a községben lakik és ki111utatja, hogy élethivatása 

73 

vagy n1ás fontos érdeke helybenlakását szükségessé 
teszi. 

A városi. vagy. közsl!gi hatóság a letelepedési 
vagy a tartozkodasi engedély kiadásáról az i!letö 
egyén ne\•ének, foglalkozásának és családi állapotú
nak feltüntetésével köteles a lakásügyi ha,tósáuot 
~rtesiteni, arnely az illető egyént a helybenlaká~ra 
jDgosulíak jegyzékébe fölveszi, 

lgé11yjogosulisdg. 
G. §. Igénybevétel utján lakásra csak olyan egvén 

~arthat igényt, akinek igényjogosultsága van. !gény-
1ogosultnak azt kell tekinteni, akinek helybenlakásra 
jogosultsága (5. §) s ezenfelül lakásszüksége is van. 

Lakásszüksl!ge annak van, aki hajléktalan, \'agy 
lakásnak 11e111 tekinthető helyiségben, vagy családi 
körli!rnényeinek és életviszonyainak 1neg ne1n felelő 
lakásban, vagy pedig olyan lakásban lakik, an1elvet 
birósági vagv n1ás hatós<i.gi határozat alapján 
(:!hagyni kénitelen. ~ 

A.:' alflirrbcadú kijeliilési joga. 
9. s. La!{ásresznek albérletbe adása a lak<i.sügyi 

hatóságnál bejelentés és lakásigazolvány nélkül tör
ténhetik. 

Egész lakás albérletbe adása esetében az erre 
vonatkozó bejelentés alapján a !akásigazolvánvt 
igénybevételi eljárás nélkül annak részére kell kiá!Íi
t~ni1 akit az albérlö bejelentésében n1egjelült, fel· 
t~ve, hogy !1elybenlakásra jogosult (5 §). A lakás
ügyi hatósag a Jakásigazo!vány kiü!litása e!ött a 
háztulajdonost 1negha1\gatja és ha annak az 
albérlü szen1Clye ellen erkölcsi vagy inás szen1-
pontból alapos kifogása van. a lakásigazo!Yánv 
ldúllitását n1egtagadja. · 

Az albérbeadó bejelentésl!ben, ha az albérleti 
szerződés határozott időtartainra köttetett, ezt a 
körühnl!nyt a lakásiigyi hatósággal közölhetí. Ebben 
.az esetben a lakásigazolványt a rnegjelö!t idötar-

' 
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tanlfa kell kiállitani s annak Jéjárta után az albérbe
i.idó előzetes fel11101Hlás és birói eljárás nélkül is 
kérheti a lal~ásügyi hatóságtól a!bérlöjének az 
albérletbe adott lakásból elíáso!itúsá!. Ha e jogá\·oll 
a szerződésben 111egállapitotí idötartan1 lejártától 
szán1itott tizenöt nap alatt nen1 él, a szerzödést 
határozatlan időre 111eghosszabbitotl11ak kel! tekin-
teni. 

Bérlctá tru !1 ú:ús. 

10. t:i. L:!kás vagy lakás céljára épült he!yisl:g 
bérletét ó.truházni vagy ilyen helyiség hasznó!at<it 
átengedni csak a háztulajdonos (bérbeadó) bele
egyezésével és csak helybenlakásra jogosult (5_ §) 
egyén részére lehet. 

Az átruházás vagy átengedés érvényéhez a lakús
i.igyi hatósúg engedélye szükséges, an1it a hatóság 
!akásigazolvány ldállitásúval ad rneg:. A laJ.:úsii~yi 
hatóság engedélye nélkül a bérletátruházf1s. illetőleg 
a bérlet !JasznáJati.Ínak á!engccl0se ;':ClllfllÍS 05 az 
Joazo vánv nélkül ctfn•r"alt llelvisé" i"én\·herelletli 
~ p, \. ( "' - :::- ,,.., . 
(- . ~, "'· pon .. 

l la a h<iztulajdon\1S /bérbeadó) belee;..:\·ezése 0s 
az útruhózást kéró lielybenlakásra jogosultsflga 
(:i. §, 1-5. pont) igazolva van, az engedélyt 111eg 
\.:e!! adni és a lakásiga1.olYúnyt ki \.:ell <'d!itnni. 

A háztulajdonos (bérbeadó) bel~egy<.!zésénck lliú
nyában az engedély csak akkor adhatú ineg:, ha 
niindkl:t fl:l közszolgálati alkaln1azott és ha az 
;üruházús szolgálati éÍdekbül indokolt, \·agy !Ja a;.: 
átruházást kéi(i az átruházú félnek közeli hozzá
tartozója (l1á:.astársa, íel- \'<igy le1nenli f1gbdi 
rokona, testvére) és igényjogosultsága kétségtel ~11 es 
ha kin1ulatja, hogy az 192'.2 evi n1;!jus hó 1. napj<'tt 
111egelőzöleg is az átruházó féllel együtt lakntt. 

Az átruházási engedély 1negtagadása ön111agában 
y(;vc az átruházni kivánt helyiség igénybevételére 
alapul nen1 szolgálhat. 
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Aki !aJ{ását átruházta, igénybevétel u1ján lakást 
nen1 kaphat. 

Lakliscscre. 

.11. ~· Laká~ vagy lakás céljaira épüli llelviség 
b~~let~nck , v<~gy használa.tának kölcsönösen éser'e 
utJan atr~ihaza.salloz a lakasügyi hatós<'ig és az ér
dekelt haztulpjc~on?S?k. hozzájárulása sziikséges. 

Ha a cserelru k1vano felek 1nindeuvlkc hClvben
i akásra jogosL.1~t, (5. §:l és az érclékelt háZtulaj
d(?ilOSo!~ hozza1arulasa igazolva van, a cserét enne
d~}yezn1 kell. Az egyik háztulajdonos hozzájárulásár~ak 
h1an)'.a. eseteben az engedély csak akkor ac!ható n1eu 
ha Jovctelcs köriil1nények indokolják. ~' 

A hér/etátrulzú::cisra ·Js cscrL;re iránruhi s::úndék 
bcj.'.'cnti'sc. · 

.12 §_ Ak! !~1k<i~únak bérletét vagy ha~ználatát 
111~~ra 31tr~1hazn1 k1vúnja. \·agy aki bérlctátruhúzús 
Utj~n. ohajt !~k<~shoz jutni. ugyszintén az is. aki 
'.'.1k;:~sat e.Jc~cr~lrn k.ivflnja, ebbe.li szándékát a 1i1kús
ugy1 hatosagnal beie!cntheti. 

La kds1:!,;·<1 zo!J1ún r. 
1-L S-. Laká::;i yagy lakás cé!jú1:a épiilt l!elviségc!, 

<u11~nny1bcp. a jelen rendelet 111<'1sként ncnl inléz
!'.edik, !al~~s1ga~olvúny nélkül sc111 tu!ajdnnjog alap
Ja.n . a s;:qat !1az!~an, sein bérlet utján n1úSnak a 
llazaban elfog!aln1 11e111 szabad 
. Aki yalarncly lakásba bekü!tilzni kivá11 !akús-
1gazol.va11yát beköltözés elött köteles a hilzfe'!ü1rvelíi
nek, ilyennek l1iánvl!ban a háztulnjdono::;na!~· be-
111utat11í, aki a kijelillt bérlö, illctö\err albérlő nevet 
val~1nint. ~1 lal~ás.igazo[ványnak kclfCt és szá111át .~ 
lal~ok. nc\·1cgyzekcbe feljegyzi. Ha a beköltözés az 
~!obb1 ~ckez~lésben foglalt tilalorn ellenére Jakás-
1g~zolvany 1'.c!!di.1. törté~1t, er~·őJ a házfelügyclü hala
dektalanul ertes1ti a haztulajdonost és az iov be
kü~tözöt.t bérlő (a'..bét~lű) n~v~t és lakását egyid'ejüleg 
be1e!enti a lakasugy1 hatosagnak, a111ely az illetö 



76 

helyiség igénybeyétele és a büntető eljárás rneg
inclitása iránt llivntalból intézkedik .. 

/(il•Ctelck egyes községek tekinteteben. 
17. §. Azokra a községekre, arnelyeknek. lakos

sága az 1920. évi népsztunlálás szerint a tizezret 
n1eg nen1 ~1aladja, a 5-15. §-ok hatálya nen1 terjed 
ki. E közscgekben az üres vagy 111egüresedö lakások, 
lal~ás;észek ~s ~gyéb. l!elyi_ségek ~érbeadása, ugy
sz1r~t~~1 ~ be;l~tat\uhaz.~s es. a .berletátengedés a 
lakasugy1 hatosagnal be1elentes cs lakásigazolvánv 
né!kiil történik. · 

la!úisközvetill;s nzagánosok által. 
18. §. Lakások ·(lakásrészek) bérbeadásának köz

vetitéséért közvetitési dij cimén a bérbeadótól és a 
bérlőtől együttvéve legfeljebb a kikötött évi bér
összeg 4u t-át lehet követelni; az adott dijnak ezt 
1ncghaladó többletét a fizetés napjátöl hárorn év 
alatt vissza lehet követelni. 

IV. FEJEZET. 

Mentesítés az igénybevétel alól. 
1'\Ientesités flatóro::atfan idúre. 

29:. S. ~-!o~y indokolatlan igénybevételi kérelern 
alap1an elJarast ne teQvenek folvarnatCa bftrki kér
heti. lakásá.nak :111entCSitésé.t azón az ~lapon, hogy 
az altala bereit vagv hasznait lakást a bérlet vauv 
a használat. t<~rta111a· alatt nen1 !ehet igénybl!ven~L 

A 1nentes1tes elrendelése 111entesitési bizonvitváll\' 
kiállitásáva! történik. · · 

A n1entesitésnek nz a hatálya, hogv a 1nentesitett 
lakti..snak ;'agy egy részének igé1i);bevétele iránt 
add1g1 .a1}Hg. azt a n1entesitést kérö használja és a 
!ne~1tes.1t~s .JO~alapja. fennti.11, igénybevételi eljárást 
1nd1!aru cs 1genybevetelt elrendelni 11e111 lehet. Ha 
azonban gy.anu táinad, hogy a 1nentesitést hanlis 
adatok alapján szolgált körlil!nények akként változ-

E 
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tak 111eg, hngy a inenlesités jogalapja 111egszünt, 
vizsgálatot lehet elrendelni és ennek cred111énvéhcz 
képest a n1l!ntesitést elrcndelii ll;it{irnza!lit hafályo11 
ki\'lil !ellet helvczni. 

A 111entcsité.si bizunyitvfiny csak a Jakúsigazo!
ványokra a 14. ~-ban 111egilllapitntt díj lefizetése 
ufún állitlla!t°1 ki. 

,-\11'//h'sit(;s /Jalún1::.:utt idein:. 
3). S· .Akinek távollétét vala111cly k:ürtil111ény in

dokolja, távollétének idejére lak;lsánnk az igénybe
vétel alúl 111entesitését kérheti. 

A inentcsités legfeljebb hat húnapi időre enge
délyezhető, de különös 1néltánylást érde1nlö fontos 
okból további hat llúnapra ineghosszabbitható. 

Az e §. alapján kiftllitntt nientcsitési biznnyit
vftnynk ul<Ín az e!iízí°1 §-han en1litett dii fe!e jár. 

II. WoSZ. 

A lakásügyi közigazgatás ellátására 
hivatott hatóságok. 

37. ~· A 
különleges 
hatöságok: 

Luk1ísii~yi flatdsiÍ,f..:11/L. 
lakúsligyi ki3zigazgatús kC1rébt• tartnz<'1 
feladatok ellátására hivatott lakásügyi 

!. Budapesten es a budapesti állanirendiirség 
111üküdése területéhez ·tartozó kiir11rékheli küzsé!.!Ck
hen (Ujpesi, l~áko:o:palota, PcstujhCly, Erzsébelfiil\'a, 
Kispest. Csepel Los Pestszentlörinc): 

l. a budapesti úllanii lakáshivatal és a llnzzft. 
tartozó crzsébetfa!vai és ujpesti kirendeltség: 

2 a lakásügyi fcllehbviteli tanftc.s. 
II. Az nrszá~· többi részében: 
1. Várnsokb~111 és azokban a küzségekben, an1elyek

ben állanircndörkapitánysági székhely van, a kapi
tányság rezetöjc, vagy annak últala ldjcli\!t tagja; 

2 rnás közsCgekben a föszolg·abirú; 
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~l. allol erre :;zlikség van, a népj('iléti és rnunka-, 
üovi 111i11iszter által fC!állitott állami vagy rárosi 
v~f;y községi la!d1shiva talok: 

4. a népjóléti és ll\\lJJkaligyi nlinisztcr úttal ldne\·c
zett kerlileti Jakúsii.!.!:yi 111inisztcri biztosok. 

Jo.1.;.-on·os/ut a !r1k1ísii.!.!_\'i //ul<isd.!!.Ok l!aídnr:ata ellen. 

42. ~. Budapesten a !ak<i.shivata! Jdkü!dütt tagj<i.
nak, vidéh::en pedig az eh;üfoku lakásügyi hatós<i.g
nak hánnely iígyhen hnzott érdenileges haltirozata 
ellen panasznak ran he!yc, ki\"é\'e a régrch:ijtási 
el.iárásban hnzrJ!t l!at<iruzatJ\kat. 

A p<u1aszt a határozat ldizll:sét kiivetú naptc\J 
sz<i.n1itott hárü111 nap alatt szó\"a! ragy irásllan lehet 
elfiterjeszteni és pedig Budapesten a lakáshivatal elnö
kénél, a Dud<ipes! ki"1rnyéli:beli küzségekhcn pedig a 
laktishiratal ujpcsti, ille!tilcg erz::'éheHa!vai kircn
cle!tségéné!, ridélicn pedig a1111;il a !alifl:-iigyl llató
ságn<il, amely a pan<lSZ!ill Jiatúruzatnt !111zta. :\ 
panaszt az irntukkal cgyiit! !ialadélda!anul az il!ctC
li:es 111ásodf11ku ha!ósúg!1oz kell felterji:szlcni. 

:\ panasznak a liatún1zat r0grella.itására llalaszt6 
hatálya \'<Ill. 

A panasz tárgyában Budapesten a lakásiic:vi 
fellebhvitcli tan;ícs, músutt pedig a népjóléti ··0.s 
111unkailgvl niiniszter .::"!Ital kirendelt 111iniszteri biz
tos hat;fr(Jz .. '\ tanúcs. i!leti'deg a 111iniszteri hiztos 
hatúrozata végér\'énye:-; ellene jngon·11sla tnak helye 
nincs. 

Budapesi, 192:-L éri inárcius ilú lti. napjún. 

rJnif f:Jé·t/1/t'n !st1·ún s. II .. 
m. br. mm ~1.tcrclnii!;. 

7P 

A betegség és a balesetbiztositás 
ideiglenes szabályozásáról szóló 

5400 J9·J9. M. E.sz. rendelet ltiegészitése 
és módosítása. 

A !11. kir. n1inisztériu111 .Jf'i.50/192'.~. J\t E. sz. rendelete. 

(Kivonat). 

A n1agy. kir. 111inisztériur11 a be1egségi és a ba!
t.:sethiztositfis ideiglent:s szabá!voz;L:;<fn·11 ;-;zö!ó 5400 
191D i\t E. szc"1111u rendeletne!Z (i\lagyarorsz. Rend. 
'!'ára l!lJ9, é\'f. 7'.10. old.) és az ezt kiegészitészitö 
és 111ódo::;itó ré11dele:eknek tn\'<Íbbi kic!.(észitésc és 
rnódositásaképpen az 1D20. éri !. t. e: 10 §-úban 
foglalt fe!hatal111az{1s al<1pjtin a J-:i\\'etkez{iket rendeli: 

!. B1·1t·,.;s~'.!..;.i hi::.fosiliis. 
1. ~- Az E107: XIX. !.-e. L és 2. ~-;ihan felsuro!t 

alkalma1.nttak J;üzül a !!sztvisekili. ;1 111ii\"ezet<ik, a 
kereskediisc~édek é:-; úl!a!úhan a llasunlú <'tll{tsban 
lcvi'i, re11dszCri11t éri \'ai!\' !Jayi fizetéssel alkalinazot
tak betegségi biztnsi!<"ts·i-kiiteiL'zeib0g al;i esnek, /la 
1111111k11b,•riik i;l't'flkl:flf !.:lliil.I}(!(} /;11:111111/. I/h'fl'i' nupo11-
k1.'nt ./(100 korunai llll'O..: 11(·111 l!alod. l Ja az ilv alkal-
111az(ittnak 111u11kabérC anélkül, hu!!\" muÍ1kaadó
júnak alkalmaz;.isábó! kilépne :1 bér.hatúrt a jelen 
rendelet llatúlybalépé:'ét kiiretii idöpnntb;in történt 
1nunJ.;ahérrúlhizús ki"1\·ctkcztéhl'1l 111eghaladja, biztn. 
siU1::;i kiitelezettségc a bérhatúrra \"<111atkoz(·) ujabh 
rendelkezés hat<"ilyba!épl>:'éig !enmarad. 

'.L $. Ne111 lehel il11k('11(, se111 ii11ké11i tor{ibbfizeté::;
sel biztosiintt, akinek 111int allial1u;1zi1ttnak 11H111ka
bére ércnkl·nt 1.2(10.l llU knronút. illet\'e napnnkén t 
400J korr111{1t 111egha!ad. 

3. §. Az a. rnunkaadú, aki legfeljebb két háztar
tási alka!111azottat foglalkoztat, az egviknck beteg
ségi biztosiU1:-;i j<in1!t!"ka fejében flflag:ÖS napibérénCk 
1°/o-<it fizeli. ! la a két !J<iztar!t"tsi alk;1!111azolt kiiliin-
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bözö napibérosztíllyha tartozik, az 1°/o-os járulékot 
az <llacsonva!•b napibérosztúlyuért kell fizetni. 

A biztosltntt betegsége \'agy halála esetében járú 
se!.!Clvcket ne111 kii\'etc!heli az a család!ag:ja, aki a 
biZtoSitott b tegségé! vagy halálát szánc!Ckosan 
okozta. 

Az El 7: XIX. t.·C. ;j2, ~·a hatályát \'eszti. 

2. !1ufrsi'lhi::fl1sífd,<:. 

6. ~. 1\z l~Jü7: XIX. t„c. l-ső 8-úban felsorolt 
vállalatok, üzc1nck, 111unkák. foglalkoz<isok C:::; !iiva
talok balesetbiztositásra kötelezettek abban az eset
ben is, ha az idézett ti\rvény ]_ 8-ában felsorolva 
nincsenek. 

Az alkaln1azottak balcsctbiztositásra kütelczcttck 
abban az esetben is, ha betegségi biztosilásra ne111 
J(;telezcttck. 

8. S. A háztartá::;ok biz'ositás íejCbcn balesethiz
tosítási dijat fizcincli:. 

Azok a háztartúsi 111unkaadl1k, akik C[,:\" háztartási 
alkahuazottat fogla!knzta!nak, 1923. éri ·julius 2U-ik 
napj.úig heti :-: knrona, julius :lO-ik napjától kezd\:c 
heti 5 korona, a tC1bbi IJ<iz!artiisi n1unkaadúk pedig 
az 1923. é\'í julius '.2~l. napjáig ht:ti 5 korona, julius 
30-ik napjától kezdve 11edig heti 10 korona baleset
biztositási ciijat fizetnek 1ni11den egyes háztartasi 
alka!inazottCrt. 

A jelen §. alapján ján'1 halescthiztnsiL1si dijat 
abban az esetben is fizetni kell. Ila a 111unka viszonv 
cgv hétnél rövidebb ideit!. tart. · 
~A betegségi e~ balcscú biztnsitás ideiglenes sza

bálvozásáról sz('Jló 5.!CO HJl~l. i\t E. sztíu1u rendelet 
kicf;észilés\!re Cs 111t'idositására vonatkozt'i t:S88. 1922. 
1\·l. E. szánni rendelet (kihird. a Blidapesti Közlöny 
1922. évi 11ove111bcr hú l·sö napján 111egjelcnt 251. 
szfunában) 12. §·a hatályon kivül helyeztetik. 

i l. §. A 8888: 1 U22. J\l E. szúinu rendelet 20. §-a 
rendelkezéseinek hatályilt ez a rendelet nein érinti. 

-':,: 

~--- --· ,J<,'<·, ;-:/" 

1 
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tiszta, iztclcnilett ricinusolaj. 
K e 1 1 e m e s h a s h a j l ó. 

---··--
Els6rungu hé:i elud:isi cih/;:. 

JOOAD!N 
LlOUOR 

THIOROBIJ\l 

MOSE 

G;:úrljo: 

„Pan" gyógyipari és cos1netikai 
labo ra toriun1 tészvén:ytá1·s a súg 

IV., HCgipósfa-utcn 2. $Z. 
T„J. :..:11~-'...:'-'. 

:i'. /lfrlht'!t!ptctrl rcl1tklkc:.·1:s. 
2:„;. §. A jelen rendelet, amennyiben eg\"c;-; rendel

kezései J.:tillin éle!belép0si rwpok;it nerL "oí!!apita11ak 
111eg, l!"l:lJ. Cvi _iunius li(i 18-ik napján !1~p é!t.:the. 
;,'~gr~hajt<isú\'al a népj(,'iléti és n1t1nkalig:yi miniszter 
01zat1k meg. 

Budapest, IH2~). éYi junius hó 13-ik napjún. 

(jny· f-Jetiitcn hlr·.:n s. k 
m. kir. l!IÍllÍSZ!trl'!J:ii),, 

A hísebb határszéli rorgalom rendezésc 
-l Ill. kit. 1uíniszhJriuu111ak /•):.!:i. t;ri 5.'h\1 J/. E. 

SZCÍ!llll l't'!idt•feft•, 

(i\ i\"Oll<lt.) 

1. cikk. 
Hatoirkeriilet ,t:yan.:'1111 :i liüzr1::; \'Ó1nhati\.r rnindkét 

()ldaL:in !er('i azPk a tcriiletrCszck ismcrtclnl'k e!. 
:unelvek a \'<ÍmliaU1rt(i! !() l·:n1-11é! nem fek~zt.:nek 
:árofahh. Ahol ezt ;1 llelri riszonvo!i: me!'.'.küre!l'.!ik. 
a me,t:kr/'1 J,;fizignz~;:Uisi' egy.:;0gek· fliiizséi. !iirr011r~ 
1Jat1'1sá.~i joggal felru!J;:iznit rúri 1sl lche!(i figrele1r hC
•;0\dé\·eJ a nL J.:ir. ft,ro'tmi:_:az:.:atr'1 ~i::. illt.:t0Ji:;~ !i<l!li
~;1ggal és ;iz illetékes ni.· kii·. rúmkerilicli paranl':'
!li"!k::>?gga! cgyet0r!öleg a l!at;\rkeriiktct egészen !:í 
krn-ig kibii\'itl1eti. 

'.2. cikk. 
:\ !1atf1r út!0pé:-;e utlc\·éllel ragy határszéli uti

í:.:az~1lránJJ\'al tilrténik. 
· :\zt. h11:iv utle\·0J!e1 kik, rnelr iitl0pési pnninki>ll 
0s 111ily r(.;(tCte!ek 111ellett lép!1ctlk itt a llaliirt. kiilí'1n 
rendt.:!etck :;zabóly(1z::fik. 

:;. cikk. 
.-\ haiiirkerlilet ;:illandú lakosai rt:szt!re, akiknek 

!1iraifisu!\nál ragy fnglalkon:isukn<i! fogva a hal;'nt 

(j 



ory 
"-
e!!\' \·agv több izben át kell lépniök, a határ{1tlépé5 
nlégl\Oiil1yitésc végett határszéli utiigazolványok úllit
hatók ki. 

~· 
~l f!: 12. cikk. 

Elkészitett gyc.)gyszerck. ainelyekei a határszéli 
~~- !akosok a \latárkerületben gyakorlatra jogosult orrn-
~t sok és ál!atnrvosok fdta! kiá!!itntt \'é11yek alapján a 
7> --· beszerzü \'iszonyainak 111egfelehí kisebb 1ne1111yisé. 
~{13\ gekben a szo111szédns ;Lyr·1~yszertftrakbúl hoznak, ;:z 
?t ·) illetékes küzigazgatá::i hatúság l\li!iln engedélye né!-

' .. -.~:.'.··.·.·.·.',' .. •.•.,;.· ... ·;·,' kü! !='- bcl•nzhatóJ\1·, i!lel\·c .!d\'ille,tö~.;: é? az~\.:: vt\n11-1 és ::: i!lctekrnentcsen ,;ezelendok. l1\'ogvaszat1 cc o .:ra 
· szolgáló egyszerii droguúknál 0S ·egyszerü gyógyá· 
~ szati és \·egvészeti készitrnénreJ.:nél; an1clvcknck 
tk gyúgyszerés/titi nicgjclülése a ~horitCli:on pÖntosan 
Jt és szabatosan ki \·an tüntetve cs an1c!\·eket az ér-

• ' ,n e 1c sz0 ga a 111, n1eg az orrnsi reny e 0111u a-
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jelen ren~te!ct életbe!éptévcl ;:\ !1a!<ír.széli közigaz. 
<ratási !1atósá[!oknak a szon1széd ó.!lanh)li: közigazga
f<isi hatúsútÚiíval a kisebb határszéli forgiilon1ra 
vonatkozúlag kötö!t llelyí 1negál1apnd<lsai hatálytala· 
nokn11k tckíntencliik. 

Budapest, 1923 ju!iu:-; 2"~-án. 

.~/r,:f Dc!hlen Jsinin s. k 
m, kir. mi11iszter~1n;;1;. 

A betegségi és a balesetbiztositás 
ideiglenes szabályozásáról szóló 
5.400/19')9. M. E. számu rendelet 

I;:iegészítése és módosítása. 
i\ niagyar kirúlyi n1inisztériun1 6.1(0'1923. 1\1. E. sz. 

renclelctc . 
{ i(i\T1nat.) ~·:_•,l., •. · ... ·:." •• ·~ .. l.:i ··• ;·~n1yt11c111 úlk1i 1_11a1tú1n]zmá_nynli: szerint. r~-ny nc1·,_l_kiiltis 

t;isút/i! is d lehet tekinteni. 
~:;,l·: :\ ni. kir. 111inisztériu111 a hctegsé~.d és a baleset-
tti:'{ '.20. i.:ikk. bízto:::itás ideiglenes szabfdyozáSún\! szú!ú 5.-10'."í 
~:q·· \ 

1 1 
· 

1 
.. 
1 

.
1 

! ! · · 
1 1 

, . !' 191~1. l\\. E. szán1u rendeletnek (1\\agyarországi 
• ,,1:,·.,.,_,./J'1',.,a

1
,;1'1.1','.1

1
1':.,,

0
1
1
0',_e(:.,'J,·· ,'.,1~.-''·1' 11. 1~1~1 ,,,,?1.;~_'."5",'.',,• 1:1·;.~~',

1. 11 ,.,.1 1",; g1'1''1.',;,',~ Rendeletek Túra 1919. 0\·f\ilra111 7:-ri. oldal) 0s ;1z 
;;,t.•.:.".',1 1 "' " • .... _ ezt ]{iC!... .. 1észiti'l és nHidosit(; rcndclcteli:nek to\·ábbi 

t<"isukat a tulo!da!i halfll"kerüli:t!Je11 is f:iyakorolhatjúk. ·· ::;'i'.1'.'. !..:iegészitése é::; n1údnsilásaJ.;épe11 a:t. l~l20. éd !. t.-c. 

'(·~.'..·1 .. ;.t·'.li,·.:; Ezek. ha kilh\n \"<imhi\•ata!i i~azoklirattal is van- 10. §·úban ioglalt t"elhatahnaz<l.s alapj<in a kürct-
nak ellátv<i. !iivatásuk ~rakurlásáhan a határt kerék· kez(ikct rendeli: 

;~'fi" Jl','11·1·,"[ \'11,P)" 111n(orkn1·:':J,·11·,i1Ta] ,·,,· \',:!!llhivata!1· n]i)-f::;·! ' " - '" '- '- L §. Az EJ:17: X!X. t.-i.:. 1. és '.2. §~úban h;Jsnrnli 
zSil'.; állitá:-; t::; a rwppa!i idöre raki knrlút( izú~ néll;til alkalinazoitali: kiizül a tisztviselők, a n1iiYezct<ili, a 
i-"'. ·j 111clléli:ut;d.;011 is út!éphetili. · 

'
• ..• :„ •. ·.·•• .. • •... · .• ·.;··:

1
·.·.·.; •... 

1
F ... ··.· ...• • .. · kereskedüsegédek és últalában a hason!o ú!láshan . :\ hatúr <itlépésc 111ellékutakr111 nappal Cs éj.Jel <J Jcvö, rendszerint évi vagv lla\"i fizetCssel alkal-

::11eg van cn~edYc a határszéli lal;:osnk sz<'unára úr- ;,J n1azotiak betegségi biztÖSitási }{()tclezcttség alá 
::::n yjzeknél és a Hiz11Hr'1s<ig rCszért: 1iizeseteknél. esnek, ha n1t1nkabérüli: évenként 3,()00.000 koronát, 
t.ifJ:.":' illetve naponként 12.0::0 knrnn<it 111eg nen1 halad. 
f_,t.··.·~.l.'.-:1,:::'..' '.28. ciki\. Ha ily a\kal!nazottnak nn1nkahére, anélkül hogy 

jelen rei:delct a kihirdetése napján lép életbe é;-; n111nkaadójrinak alkalmazúsábúl kilépne, a bérhatúrt 
J'.k·:'t! .annak

1 
yég{"c!t:ijtús~\'~11 a n~. kir„

1 
pénzügyininiszter é:-; ,·:'.!. a jr!en rendelet. h~~tlyl?aiépésé1t1 kyy~tö idö\101t~~n 
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biztqsitási klitclezcttségc a bérhatárra \'nnatkóz0 
ujahb rendelkezés hatályhalépt.!seig fennn1arad. 

2 s-. i\'e111 lehc~ önké;1!, sem önkt.!nt tov;:'1bbfizetés
se! biztosito!t, akinek mmt alknl111a-~uttnak 111unl~a
bére évenként 3,600,U::u ki,ronúi, illetve naponkent 
12.0!IO koronát ineghalad. 

ü. §. Ez a rendelet í92:1 é\·i augusztus hó l'.·l 
napjtÚ1 ll'p hatúlyba. Egyidejlileg ilntá'yukat vesztik 
az Hl07: Xl:X, t.-c. :l8, és 59. §-ai. \·alamint a 
S.888 1922. 1\\. E. számu rendelet ~l. §~a. 

Budapest, JD23. éri augusztus hú Hl-én. 

(ir("( [lc!/1h'1: f.,:i:·1ú1 s. k.. 
i11. kir. rni 1ii~itcrl'!11iil;. 

Az árdrág!fás büntetése. 
A Hl. kir. 111i11isztériumnak lll50 1923 i\\. E. sz{unu 
rendelete az uzsPrabirús.úgró! és az úrdnigit/1 Yisz

szaé!l'::;ek e::;etéhen i\iireiendö eljúr<isr(·i!. 

„\ nl<l!.!rar kirú!vi r11inis1.il-riu111 az <irdrúgi!ú \"i:->sza
eiesckriil ;:o.zúló · .~J'..'.n. ér. tilr\"é!l\Tikk '.!. ~-<illan 
nyert fel!iata!mazú::; alapjún az uz~nrahir/1s<igról 0::; 
a;: úrdrú!.(itú \'Ísszaéll'sl'k e::i.:!0ben kiiveiendi·, elj<irús
ról sz(i!() 50:10 10 :tl. ;\\. E. sz;iJnu ri.:ndcle! (rii\'idcn 
Ube) rcndelki.:zéseit ;:i. kii\Ttkezöli:l:pe:1 111r'1d(1sitja t;s 
egésziti ki: 

1. ~- Az uzsorahirúsúg tárµyalás{it rni!H!t.:n esyi
hen lilnük részrl:tc!l'rc! !;:cll 111cgtartan1 .:\z L be 
11. S-a 0rY0ny0t \'CSZ'.i . .-\ .bl_r~Js~g az l!II.1_i'.ki!k 
részére k0rel111likre ke::;z loauasa1J.: 111egtente:::en 
fcllil a tcvéken\·s0giikke1 arún\'1ls dij;iz~st ís !'iitel:.'s 
n1et;{il!apitani. i\z ~li!nük diia;:;'1sa a hiinügyi !.;ii!t. 
sCr:t:ld1ez tartozik. Az Ubé 7. S a érte!n1ébc11 a 
küÍcles;:;CQmu!aszír'1 ü!nC1k 111egü!Japlt!Jaiú pénzbtin
teté::;e IdU.00'.J l:nror1átúl l n1illtó krironúig ter
jcd!Jct. 

2 ~. ,\z Ube l :'i. §-a a kij\·..:íkez(1 re11delkczéstkkel 
.:f.!,észi!teti].; ki: .-\z uzsorabirúsúg J;:iite!e::; a tárt:ra
Uison elöntés t:Hitt rendszerint' szak0rtöt is 111.eg. 
hall!!;;lni. J.:ir0\·c. ha az ü~vhen nincsenek kli!i\11 
:::zal~0rtel111et ki\·{!11(·1 k0rd0sc'!~. ragy ha a nyn_mnz;ís 
snn'ln hc:-;zerzett :'izakréle111é11r. illt:tiílct; az :\rrizs
gólú Biznttsig {tlia! rende!keZésrc hoCsótotl anva:: 
i~lili'1n ::.:zakl't:iij inegliallgatásfli fü!iislcgesnek 1i1tl· 
tatjt:J. A terheltnek mindig joga \'a!l elicnürzr~ szak
értiit a\l.;aln1azni. Ila ez az eljúr<ist nem k0sle!teti. 
.'\ bin'1ságnk t::lni\kc az uzsorabiró;:;ágn<ii alkn!111a
zandú sza!iérl6k nersnrt'ii ::.: 1akm<ink011t üsszeú!!itja, 
d:_' az uzsorahin.1s;'1[! szükség esetében ;i né\'sorha 
fel nem \·cit szaké1:ii'lt is alki1lrnaz!ialja. 

3. (:_. :\z Uhe 18. ~-a érvL'nyét \·eszti 0s ennek 
kil\·ctkeztéhen a r<idi11dit•:{111yt tettcnliapás esetéhen 
::e111 lehet n1e!lözni. 

-L ~· „\z Ube 19. ~-;„tt hely<!t!csi1(i ~(170 HU'.L 
~\\ E sz;í111u rendelet rendelkezései he!\'éhe ;i kii· 
\"C!li:ez\'1 rende!i:ez0~ek 10pnek: Az uz;orabirúsá~ 
!. foku ité!t:!c ellen Bp. '.iH5. §. ! a-c pnntjoiiban 
1negllat;irnzo!t <1],:J ii.; alapjún és csak akkor ran a 
l.;ir;'ilyi !\uri<ih0z sen11Hiségi p;1na:;znak llelye. !1a az 
uzslirabirúsú:..; a \'údioitaí hlintett 1niatt e!it0lte. vagy 
hiln'ett v;ú!ja niiatt fi.ilnll'ntette. Egyl·bk0nt az uzsqra
hir(·isúQ 1. fnli:u ité!ete ellen c::;al;: a io!.!e!!\':'i0t.: érde
kében· haszn<11hat(i j1•t,;nrr1•slatnak · \·ii11' 'iieJ~·e. 1:-\z 
ii!:!\·ei a kirr\J\·i l\uria ;311ronkiriil elintézi. Bilntett 
nii;t!t nem j11~en~·1sen L'litél!et azonnal elözctes Je
tariú:datúsba kel! he!vezni. .:\z uzsnrabirósú!,!nak ;1z 
ité!et kihirdetése utúÍl hnzoi! azt a r0gzés0i. ameh· 
a \'ádli ittnaL: el\ízetes le!1irtliztat{1sa. \·a!.!\" szabad. 
J;ibra helyezése felill rendelkezik. vagy pelfig scn1111i
ségi panaszt utasit \'issza. !ia a:-: ellen felio!ya1n(l
d<is:::al éltek. a kir;'!!yi l\uria ri-zsg<ilja feliil. 

5. '*· Az uzsorabirós<ig jngerlis itéletet rendsze
rint a'zonna! ré.l'.re kc!l h~ajtaiit A szahadságresztés. 
büntetés \·égrchajtását a kirúlyi ligyészség cgyedii! 
csakis abban az esetben hala~zthatja cl, !la a Bp. 

; i ,, ; 
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507. S,-<iban és 508. §·a 1. bckczc!Csébcn n1eg:hat<i· 
rozott rendkivüli okok furog:nak fönn. EgyébkCnt az. 
i!.!;azs<igügy1niniszter is csak rcnclkivüli inélt<inyl<i.st 
{rdenuö ~esetben cgyizben (s legfeljebb '.10 napra 
adhat halaszt<isL 

fi. §. A jelen rendelet 1923. C\'i augusztus 25-ik 
napj<in lép életbe. A rendelet intézkedéseit az 
életbelépósckor folya111atban !evú ligyr>Jn-e is alli:al· 
111azni kell. 

Az árdrágítás büntetése. 
A 111. kir. 1ninisztérilu11 6222 Hl23. szá1nu rendelete. 

(Kivonat) 

A 6150/1923. sz. 1ninisztéri1uni rendelet 2. ~-ának 
2-ik bekezdését akként kell értelinezni, ilogy'a kü
lön szakértii a\kaltnazását nen1 lehet 111ínt feleslegest 
n1el!özni, ha a vádlott vagy védi'ljc a klilün szakértü 

alka!inazttsát ld\'ánja. 

B) A né/>ióh'li c's 1111111/caiig)'i 171. kii'. 
miniszter rend<::lelei. 

·uj g•-;rór,yszerárszabás. 
i\ 111agyar Jdrá!yi nópjú!éti es 111ll!lkaügyi n1ini5ztcr 

6818!) 1922 évi N. :\L i\\. szán1u rendelete 

A népjöJCti miniszter ehben a rendeletben a szest.
nck és a szeSSi'.el kt.!szülö gvúgvszcreknek, a :-;.ebé~zet: 
kütszercknek. \'alan1inl a~\ 1~1\\:111intá!o1ak árát m('1([n. 

sitotta. · 

Platinahüvel)7 eh és lemezek 
helyeitesitése. 

A 111agyar királyi népjöléti és rnunkaiigyi ininiszter 
-!:0.41-!/192'.L V. e. szán1u rendelete. 
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. .-~ Hl; kir. nt.!pjü!Cti és 111unkaügyi miniszter' Hl22. év 
1ur11~1sa!;an Szolnok. vúrn1cgye alispánjához intézett 
fenti ~zarnu rendeleteben egyebek J.;ozütt ki111nndotta. 
hogy a ,.jcl~n!egi igen dnig:a platinalllivcly Cs lc111cz 
!1elye1t. a ce!nak te!jc~en 111egfelc!ö alkalma~ fedeles 
pnrcella.n \·agy qu.arcz tégely, i!letii!cg porccllán yagv 
magnezit !crnez!i:ek llasznfllata is 111egengedl1ctö''· 

Szódavizgyárak feltételes enge
délyezése. 

A n1agyar királyi népjóléti és 111unkaligvi 1uiniszter 
56.52~l Hl22. :\. 1\t ,\i. ~zá111u liürrCi1delete. 

Vala111ennyi ti'1rvé11yhatósúg elsfl ti:-;.ztviselöjéneli. 

Tiibb {l]dalrúl arrúl értesíiltcm, huo\· az elsi·Jfuku 
ha~ósfl.r,;(1k .nem 111inl!eniitt egyfnrrnái7· járnak el a 
s1:oda\·1zgyara\\ engedélyezése iránt headfltt kér
\'en~:ek elhirúl<isa liiiriil. Tut!rirnús L:s tnvúbbi intéz
\.:cdes \·égett értesítem ,\lispán va~v P1>l:,:án11ester 
urat, h'.'lgy a .~z(1dariz;,.:yi1rak engct·1e1yeze;~. tárt.(vú
\)an ez1d(ISZl'rlllt a f1il\·() eri H1<iius IH'i 2-án :·:u :l-!7 
1\122. szún1 alatt kt:ll l;i'1rr1.~rHl~·!et intézl.;i:dé:-;.l'.i ér
\·é1.1ycscJ.:, a1nelyei ,\ibpán, J\1!gún11esrer urra! uib1'il 
telies szih·egChen ki'i?.Jiik. · 

F1i!yú e,·i 4. 1~1\1. sz<irn a!at! kelt kt')rn.:11delc1ern111c! 
felhivtan1 Ciniet. !ing\· niindaddi!..!.. mi!.,'. a szr'1dariz
gyárt<i.st szahf!lynz1'1 · ui szahál\:rt'.!Hle!et nlt:!..!. ne:n 
.ielenik i:~ érvény!•e 1ieni !Cp.· az ui sz('1dÚriZQ\'á · 
eng-cd0Jycz0st: iránt li1.·adr1tt kén·én.rcket a \ . .:iin 
t;irtson fliggöhen. · 

1\\iután az ügy szahillrozásának kellii eli"1késziil·~t: 
!1nsszahb idi'1t igényel.. nincs kifogú;;(1fll az ellen_. 
!~1.1;.;.v az u) St.1.'1darizgyf1rak engedélyezése ir{1111 a 
C11nl1.cz l~eerl~czet.t \·<;gy he0rkcz(i kérvények alapján 
a s;.uda\·1zgyar lete:-;.1tésére és a szúdavizr:;v;:irtásra 
\·ti!o cngell01y az eliiirt és cddi~ 0rvénv'1icn ú!ló 
fe!tételcJ.: tcljesit0sc e~etén n!yJ.:é])p nda$s0k 1ncg· 

l 
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l!O!!\' az Cnged0Jy ki<lciiis<lknr a kén·~n)-yzö v~g.z~sil.c~ 
fi!.!\,Cl111eztcsséli: a következókrc 1\l1utan a szuu.avt~:
g\;?irtú:- e!,!0sz uj alapokoP fng szaliúlyoztatn1.. SL•t 

Ciiirelát!1aiölag az eddig liaszn .1.Jat< 1~ syp!.ion,)S ~Z0(~;1-
vize~ palud.:r1k has1.111)lata i.s cl.Ing t1lta.t1n, a sz(_1clav1:;~ 
"vártáslluz felllasznnlando \·1z vcg~·i . cl.e111ze~e e:' 
t·ali.teriulogiai vizsgú!at<i i:-: _kfitek:zo\'e !1.1;; lt:tc~1;1, 
..:.Di az ü1.crn11ck a 111rist loadott engcllel)' alap1nn 
~·aló 1ncginclitúsa az uj szahályn.:1Hl_cl_cthö! e~etlcg 
cr~dó an\·agí ldtrosodilst el nem hantha!ja es az 
cnaedél\'C.Zl'src sc111miféle hala.:::zt(·) hatú\yt sc111 
biZl(1si1: 

~\\iután pedig utóbbi ilh'Jhen nicgti„frl0n_L 11.o~~· a 
ll'ttósú"nk n!vanoknak is adtak szoda\Tzgyartasra 
e;1!led0lyt, aki'knel.; felszerelt Jielyis~gü!~. rH:ni ~s rnlt 
s 'ezt azzal inclukolták, !Jngy az :lletoJ.: az altalu\.;: 
~v<irtn!t szóda\·izet nen1 sz<i!lit.iúk szét hane111 . csnk 
;í· sajút \'C11d1.\.:eiknek {1rusi!(úk eL 111i1r rnost f1gye!
i11ez!ete1n az :\lbpún. P«Jgfln11e::;tcr urat, liogy ;i 

-;z{'1da\·iz"\·ilrali en2:cl10!rezé~ére ki\·Ctel n0!kiil ugyan
;1;.1,n sz<il'ii:!y<1k früic!elt1k, al-:úr sai<!t \·end.é_..:ein~\.: 
árusitja el az illeti'1 a !!\·iirlntt s//1da\'1zt:L ;!l;a r pedJf,: 
ide!.!e11::k11eli szúllitja · ~1zt d. ,\1nen11yihe11 te]J;'it 
(.j\·~inok kap11ú11ak szúda\·izgy;'trti1si l'!l.!.!t:dély!. akik
nil;: !!\'Úr:! ;;;:_ últ;\liuH•:;;rn 0n·011ybe11 le\·\'1 s1.<d1{tlynk
n::I;: i'1C111 felel lllC!.!, a klkü!diit! t.:llcn('l]·z(i hizntís<'t~ 
je!cnté:-;L' ah! ~ján i1z ilyi.:11 .;._:y.:iraL: _heszü11tet0.~e iráil.~ 
halndélda!anul intézkedni Ingok e:-; a': ebb(!~ ere.~lo 
k;íuilu:rt a nnt!a:-;ztú ila1t'1súgi kC1ze.'..:el tog-• 1111 !t:lelo~
:-;0.~re \'()nni. 

Budapesl. !~!'.:~:.:. 0\'i s: epte111ber hl'• l:\-.:iri. 

.\ 11u1:,:;' (:; h:l e:;: 

i ·,i.r ..-ltudúr s. \.: .. 
;i:J.,mtit;i:i; 

u~ g)7 Ógyszerárszab2s, 
A rnagyar királyi népiúléti és 11H1nkaügyi 111iniszt:::· 

s~q,;.;o !~(:!'.·;, IV, !\'. ;\L 1\L sz<in1u rendelete. 

Az 1~123 szcpte111her lu·, 29 én l;iad(ltt e~ Vass 
Jüz~ef ;:ilta! alflirt EC:-; oktúber hó 1-t\il 0rvt':ny~s 
körrendeletében a 110pjúléti és munkaiigyi n1iniszter 
az érrCnvben lert'1 gyógyszerár::zabás gyúgyszerór;ü
nak \'é,:!dsszegéhez -1011. •1 felflrat en,!!edCiyezetL 

,\ 4 u.·o felár seb6szeti l>ütiiszerckné!, gyúgyszer-
1.:íilün!egességekné! és az éjjeli kisz1Jlgf!!;is pútdij:ú1úl 
nern a!kalrnazanc\6. 

Uj gyóg~1Sze1·8rszabás. 
A inag:yar királyi népjóléti Cs rnunli:aligyi n1ini~zte!· 

7:17!12/:D'.22. i'\. J\L J\l. SZf!!IHI re::dcle!c. 

Az Hl'.22 evi október llú \!-én Va::;s jlizscf rnini::l:> 
ter á!!a! kiadCJI! és l\J~'.2 nktöher hú 15. napj:it•.i 
0n·0nves uj árszabá::; a ::;zes:~nck, a ::;zesszel J.:l'szül\1 
gvó~\;szerekncJ.: 0:- a kütüszerel;:nek uj ürait <Íllapi
i(=1tt;1· lllCQ A re11delet!iez i.:~atult ÍiiQ!.;l!i0k a \'0rir-
n1int<ik rilt..'f.'.\·áltozo!i árait i~ 1:1rtclilllaZZn. · 

A. betegségi biztosítási napibér
oszfál~70h:. 

i\ 111agyar l.:irc'ilvi népj!'i!0ti Cs 111unkailgyi miniszter 
H3 1.-1 /!~!'.!'.!. sz<inn1 rendeleti::. 

(l{i\'onat). 

! §. i\ hetcgsl'gl hiz!ositás körében a napibt::
oszt<.ilyok a J.:üretkeziík0ppen fil!apittatnak me.:,:: 

az !. napihérosztúlyba 
tartoznak, akik !!1'1 1\-i,c!. 

a II. napi!J0rosztályba 
tartr:iznak. akik J(l J E-n felül 2 1(1 1\-ig. 

1 

'I 
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a !II. napibérosztálrba . „ ')' , • 

tartoznak, alnk 2 lO 1<-11 telu! „JO h-1g, 

a !V. napibérosztálrba, ,, , . .. . . , ·a 
tartoznak

1 
alok 3J0 l\-n telul 4.10 h-1:::-, 

az V. napibérosztá!y
1
ba -''"() 1, 1.clt't\ :;·iri 1,._,·t'. 

tartoznak, aki~ <ti.e \-n ·' "'. 

;1 VI. napihéroszttil~·ba _ 
tartoznak, akik :100 K-n felül ö'JU K-ig, 

a VII. napibérosztályba 
tartoznak, akik 6'.)D l\-n felül 7Ll() l\-ig. 

a Vl!I napibéroszt<i.lyha 
tartoznak, akik 7.JO K-n felül terjeliö nap! 

keresettel \'annak alka\1nazva. 

;\z átlagos napibCr 
az 1. napibCrosztá!yban 
a 11. 
a l!L 
a IV. 
az \1. 
a \'L 
a VIL 
a VllL 

100 K 
15 l 
2?5'J ,. 
35·1 " 
. i5:1 " 
55·1 
!)5 l 
75) 

az 1. napibCrosztályban napi 
a II. 
a llL 
a IV. 
az V. 
a VI. 
a VIL 
a Vili. 

"' ""' " "'" ----r 
2 !\, heti 12 h, 1 
3 I\, heti 18 K, 
4 K, neti 24 !', 

1 

5 K, heti 3 l K, 
lí K, heti 36 !\, 
R K, heti 48 !( 
9 K, heti 54 1(. 

13. §. Ez a rendelet 1922. évi dcce'rnber hü -I-ik 
napján lép életbe. 

,\ betegségi biztositús körében az uj napibér
osztályok rnegállapiléisa kiivetkeztében sziiksfgcs 
általános bejelentést külön rendelet .szahfllyozza. 

Budapest, 1922 október hó 3'.)-án. 

Az országos betegápolási alap stb. 
terhére történő gyógyszerrendelés és a 
rendelt gyógyszerek áránal~ l;:ifizefése . 
:\ 111agyar kirúlyi népjúléti és n1unkaligyl rnini::;zter
nek 1922. évi 3i7tiD/\'. e. ~. i\L ,\1. sz. rendelete. 

\·a 'a rlll'n nyi f(in·1.5r1y !u1 líis<i,!! c/s1·i t is.::t i·isc·hi/J ne k 
Az Országq::-; Betegápolási Alap sth. tcr!iére ti\r

ténö gyógyszerrende!ésekre vonatkozó 189t{. évi 
9~1000 B. 1\1. sz Szabályzatnak (!.a i\lagvar l~ende· 
lelek 'l';:ira 1898. t.';yf. !!. . kötet '.:l97. o.) cs· az orszú
gflS betegápolási alap terhére rendelt (1rvo::.i vCnye· 
ken a szegCnysCg igazolásától és az c!készilett 
gy6gyszcrek úrfinak J.:iiizctésérül szó!ú 18~18 Cri 'i 
l 18D5fi. B. J\l ::záinu körrendeletnek (!. a ,\\agyar 
!~endeletek Tára 189S. évf.!!. kötet 117-t o.) 11én1elv 
rendelkezése a benyujtntt szá1nl<ik értékének g:yor--
sabb kiutalása érdekéhen a vá!tozntt visznnvoknak 
rnegfelelő n1Ucln:;itásra szorul. · 

Ennélfogva az 1898. é\·i XXL t.-<.:. 14. §-únak 
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:-·;_ p!111!jában nyert felhatal111azós alapjún a kf1Yet
J.:eziiJ.;et rendelen1 : 

Az Országos Hctegiipnlási ,\lap ierhére klsz()l
gá!tatott g\·(·l!.,!\'SZerekri'd az lH~I~. evi ~l!lOUO. B. i\\. 
Szii11n1 s·i'.11bi'1h·zai 7 ~-ában eUiirt 111inta szerinti 
szf1111lák l1elvCtt a iiirüben nlvan szá11lláka_t kell 
ki·sziteni. aaÍeh·eknefr els'·1 rn\;ata a vénvek snr 
sz/!111át, a múi11dik a hele.t: nevét, a haí·inadik a 
ven\" árút. a ncgvedik a rendel(i orrns nevét tün · 
teti.fe! a kiivet\\CZii 111inta szerint: 

-1 
Az l'!.!\"l!S be!e~ek r0szén.: Li:3Z!>it;:ú!taiott ).!\'Út:\·· 

szerekri'1l szúlú \;ényd-:nek a<. uj 11lin1a sze1.-i1it ·1~í
úllitntt szúnlláJ.;han {s kelet szerint C!_!\'JllÚSu'<in kell 
l.:iivet1;ei'.11i 1 de a \·ényeli: ertékl'.t 1-:ü1G11 összegezni 
ne111 Si'.üks0u:cs. _.\ szú111lf1kat a szabál\"szeriien ár
szal1\·án\·ozr~tt Yl:n\·ekke! ~~vütt l1tn·(11lként kel! az 
illetékes" tiírrénvhalósú;..(h(iz '11envujtani. 

Az 1.S~l0. 0\·( 118~15fi. B. i\1. - sz::111u ki\rrcndelet 
.S. ::-úban e111litett ki111utatások ezcntul csak egy 
példúnyhan !iészitendúk el és l-:ülde·1dúli: hi:: ar. 
uu:ranezcn ~ ban felsorolt llatúsáu:<1knak. a1ne!vek 
a· Í.:i111utatá:is1\ egyidejü!cg beklilt!f\tt vényeken nieg· 
nerezett hcteueknck inQvcn u:vúuvszerrc való iu. n1-
jogosults{1gút ~a kin1ut:.lfr1s rf)-n;itfrnzú tételeire( \·aló 
összehasonlitás alapján továbbra is e lüirrcndelet -r 
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9. ~ ában meg!Jaf;:irozott 111ódnn tartoznak elhir;'tlní. 
A bc!di!clütt or\'nsi \"ény~k ki\z(l! azokat, a111d1:e~ 

1- en ,az igCnyjogosultsá;;ot 111eg;:i!Japitott<ik. a grl1!.:v
szeresz11ek le!.!kl:söbh a heérJ.:ezé::;ti'il szúinii(;tt 
!.f n<qF1n hc!lil" rissza kell J.;:üldeni, a fizeti'1k~'pe~d;-
11ek t.alftl_t betegek v0nyeit pedi!.,! a .~Y(·1gyszer ;"irfu1ak 
rncgtentesc, i!letYe k0tszeri.:s i\ssze~enek 0s az l•\"r(lsí 
dijnak hehaj!á:;a ir{int: eljánis f\1~anatosi1:·1sa Y0!..'.et! 
\·issza kell tartani. .-\ he!dildlitt k~i111utat<"1::;t a;: J8ns. 
0ri l IKD5t·i. B. i\L ::;z<i111t1 !.;:iirrendcl:-t lJ. ~-itban 
felsorolt l!atüságok idöküzü11ké11ti el!eni'1rzi'i \·izsL:ú
latainak céljaira szintén rissza kell tartani és 111~!..'.-
r"irizni. · ' 

A tön·énylJatós<iµ:rJk a teriilctiiki"1n lerö g\'úµ:1;szer
tóraJ.;: álta! hav1Jnli0nt h11zzájt1k be111uta1r;ii S1~;"u11lt'l
kat beérkezésiild<il számított 1-! nap ;1latt a ha:«1-
sági föorros {dtal fdülrlzsgáll rén\'ekkel e!_!\·ütt u·:d
\-;i!.yozús végett h(•zzi1111 ali:úr cgyl.'ilk0nt. akiú· cg\'lil!l.'-
scn felterjeszteni ki'dek::;ek. · 

;\z J~~lS. 0\·i ~1~11100. B. :\\. :-:z;'11nu ~z;:h:.11\7;1t11ak 
0s az l.S\IK. t:vi l 10~J;}1i. B. ;\\. :-:zú11n1 !.;:ilrrendclet~ 
iJt:k a jelen rendelete111hen fuglaitak ;'t!ia! 0rin!t~t-
1enii! !lagy<1it r0~zc1 t"\'Úbhra i:-:·- \'Últ11z<:tlanul l1;u;1)\·. 
han 111aradnak. · 

Er: a rt..'IHlclcten1 killirdetL•:-:l' nnpjirn !0p haiúkhr1 
0s ad a li:iizremiikiid0sre l:s dlenfirz0sre l1i\-;Úu11 
kiizegekki.:I és !la1(·1:;iigokkal. a tiszti i.1.i1·n·(1_:;sal. 
j<ini:;i. \·úrosi, l-:C1z:;t'.'.gi.· kilr(•i-rn:-:okka! 0s a :-:zegl:
nyek szú111;:ira sziiksé:.:es gv(·Jg\':-:zerel.;: rende10:-:0rc 
111iniszterilcg ít:lhaLilnÚ1zntt. Í11a~;"in11rr(1sokllal. \"ala. 
111int a t_.!'\"1·,gv:-:zcrtúr!uJ;:jdonn:-:0.kkal. ilietre kt:zt:kd.;
kel Cs <i k~zi gyúgyszertftr tarLtsc"tra fel_i-ig(•sit11t; 
1"1rrnsokkal iudo111r"1srétcl és 111i1Jezianú:-: Yl!!!L~l( eg0~z 
tt:r_il.'dc!rnéhen 1.;:.:·1z1·i1ni kt:ll. · 

Budapest, H"l'.2~. éYi nove111h~r l1ú !i-án. 

J)r. \úss j1í:s1/ :'. !:. 
ni. l;ir. n~pjúlt:1i ~s 11n111i·: ,\-;<.i 

llldlbZ\tl'. 

••111· ••••••••• :1111t •.••• „ 

·' 1 
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A betegségi és baleseti biztosítás 
hörében teljesítendő általános 

bejelentés. 
A magyar királyi népjóléti és 111unkaügyi 111.iniszter 

89000 .. Hl2'.2. i\. J\\. J\l. szá111u rendelete. 

(l\ivnnat.) 

Az ipari és kcreskcdeln1i a!kaln1azottak betcg
séni és baleseti biztosittísárl!I szóló 1807: XIX. t.-c. 
19~ §·a a!apj<i.11 a következüket renc\e!e1n: 

l. §. A 1nunkaadt'lk kötelesek nlindazokat az alka!
n1az.Ottaikat. akik betegségi vagy baleseti biztositásra 
kötelezettek, ugyszintén azokat, akiket önként vagy 
önkéntes továbbfizetésscl biztositanak és akik n<i.lut 
1922. évi december !ló 4. napj<i.n alkal1nazásban 
úllanak. 1922. évi dece111ber hó 15. napjtíig az ill~ték~s 
\.:eriilcti n1unkásbizt0sitú pénztúrnál bejelenteni, n1eg 
pedig tekintet nélkül arra. hogy azok 1nege!özőleg 
a pénztárnál be v~Jtak-c je!enl\'e. 

A bejelentés célj<ira szolgáló 11yo1ntalv{111ynk 
(!. és II. sz"1n1u 111el!éklct) elöál!it<-i:::;árúl az Orsziigos 
A\unld1sbiztnsih'i Pénziár gondoskodik és a szük
séges készlettel a bejelt.'ntc1i igényekhez képe~! 1nind 
a J.:erü\eti 111u11\.:úsbiztositú és 111agftnegyesület1 beteg: 
segé!yzi.i pénztárakat, n1ind a !~üzvet!eniil bejelentü 
nHn1kaadökat (~1. §.) ellátja. 

Az c!iizt1 bekezdésben n1egjelö!t pénztára\.; Cs 
111unkaadók az i!.::énvhe ve!i nvn111tatvánvok ünkiilt
sérri árát .az o(SziÚ.!OS 1\iunldísbiztosító" Pénztárnak 
az:, erre ,:(111atkozú ·~értesítés vCtelétö! :;zílinitott 13 
napon belll! 111egtériteni kötelesek. 

-l ~ Az l. §-ban 111egjeli'dt által<'inn~ bejelentés 
két nyomtatvúnynn történik. 

Ezek egyike az „A!apkén.!öiv". 
A 111ásik nvo1nlah·ánv az „A!talúnos Bejelenti'1 

Lap'". . -

. _ 5 §. J\\inL'.en 111u!1kapdó. kütcles az Alapkérdöivet 
..:s ~ hoz1:.ata1:h~Z(~ .-'\lfalanos Bejclenl<'i Lapokat 
sz<'.balyszer~1 ki!i_iltes (·L §.) után saj<:'!t kiilts0oén 
akar po~tai, . a.kar. 111ás utnn az illetékes kertffeti 
n1unkasb1ztns1to penztúr!Joz juttatni. 

;\ ker~il~li 111unl . .:<i.sbizt(isitú pl'nztár a beje!entt:·sek 
h~erk~zesct az. Altalános Beje!entö Lapok sze!
veuyc111 azok v1sszaszulgáltatftsá\·aJ igazolja, dc csak 
abba~1 az esetben, ha a 111unkaadó a szeh'énveket 
szaba!yszerlien 1.dtöltöttc. Postai uton a pénztár· csak 
a::ol_G:J.t. a „szelvcnyel~et .küldi „:'issza. an1elye!u1ek 
h.itl.ipJa (_cu11old~Ja)_ is k1 \'<ln to1t\·e s an1elreket a 
111t1nkat~do P?si<u be!yegjegyeli felragasztás;h;al bér-
1ne1!tes.1t~tt. Il!e_tye„ a111elyeknek boriték alatt \'alö 
tovab?itt~sa c~IJabu! a 111unkaadr'J n1e,r2;felelö értéki\ 
po~tai bc!yeg1egycket küldött be. · 

. ~.i: ~~. , A kerl~leti munkásbiztositú pénztárak a 
n~i.e!entc~ anyagat gnndosan 111egvizsgillni. a szlili
~eghez k~pest ltelyszini e!jftrás utján ·· kiegészittetni 
cs a_. l_)eJ~!entett adatok helycs:-;égét n1egfe!eh)en 
cllenonzn1 tartoznak. :\lindaz<ik a költségek, a111elvek 
<.1 h~lykleniil vagy hiány(1sa11 teljcsiieTt \';!~\' e"rry
altalan .nc111 teljesitett hejelent~sck kie(le·szitS.~c 
vc1.~y pot.lása cé!jábr'1! fcl111criilnek. a ·;1ulasz\1"1 
1nunkaadukat ter!1clik. 

8. §. A inag<lnegycsü!cti hctegsegl'!vzó pénziárak 
a~okat a. rnun!~aadUkal, a!\ik a!ka!nlaz{Jttaikat bete~
~e.~ eset~1:~ nalu'.~. b!z!osi!ják, a_ '.2. S-ban 111egjµ!()!t 
n1odnn tajekoztat1ak l'S az i\lapkl'rdiiiv!.!l és az ·\!ta
lúnn~ Bejelcnti'1. L~ipokat a 3. §-ban fogla!ta!i: ;ne~-
felc!o alkalrnazasaval nekik kiszolg<iltatj<ik. · 

l·!'.l v.ala111e!y .111t1nkaadú alkal1naznttait részben a 
l~en1let1 n1un !~asbizto.~itó. pCnztárn<il, részben pcdi~ 
\·;_l!arn~l;.: 111agancgyesu!c!J betcgsegé!yzii pénztárnil! 
t:1zto~1t1a, az ~\lapké1:diiivct nlinllkét pCnztúrhoz be 
k~ll ~1gy~n t~qeszten1, azonban csak a n1a~<inen\·e
suleh per!ztarhoz bekli!dend6 pt!lc!ánvt kC!I r~Sz
!ctcsen lotölteni, nüg a kerületi rntinkásbiztosik· 
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;10nztúrhoz bcküldcndö példúnynak csak az l. (nl'\'} 
rnrató.t kell J.;i!iJlteni, i.:gy!1en pedig ineg kell je
gytzni, !!O!'V a 10szletesen J.;itültütt pddúny !111.'Ú 

;;:OJdctctL 
,\z egyes :\lapkérdüivekllez csak aztil.:at az Atta

l<inns Beiclentü Lapokat kell n1e!!0kelni, an1elrek az 
illctii pé1iztúrná! hejelcnlelt alkalinazortakra -\.11nat
J.:oznak. 

Hl. S- A húztart<isi alkallllazottak nH111k;1adói az 
:\lapkérdi.iivet ne111 <illitji.k ki, azonban az i-\ltalúnos 
Bejelentö Lapul minden egyes il<iztarU1si alkal111a
zottröl az 1 ~l'.22. évi dcce111her hú -~-iki áll<1 11ot sze
rint kiálli1ani és a kerületi n1unkásbiztositú pénztúr
hnz Hl'.22 é\"i dei..:e111ber IH.1 1:1 napjáig heldildeni 
tartoznak. 

i !. § Azok, akik \·alamely keriikti ;11unk<lsbiz{(1-
sitt'1, vú\lalati \·agy 111agáncgycsll!cti bctcgscgl:lyzö 
\'a~y húnyatúrsp0nztárnúl iinkl:nt vagy önkl:ntcs 
tn\·{1bhfizcte~:;cl 111aguk hiztosi!ják rnaguli:at, az 
álta!ánns hejdenll:s ::;(1r;ín ;1z 1\12'.2. L·vi dcccrnbcr 
!11'1 .:.J .• napjúnak H1egfe!cli'1 <il!apnt szerint szinten az 
,\\1alú11os i3cjcle11t\_'1 Lap fi.:!!1asznúlús:'1val (11 n1c110k
icl) jelentik be llrngukat az ilkiékes pl:n1.i<ir11ál. A 
11H111li:aadúra \'n11atl1:01.(·1 ll<'tr-0111 icjnl\·a1(1t t..:hben az 
esetben ncrn kel! l.:iti\ltcni. ,\z ilv ta'..!11k részt-re 
:.:.t.üks0~cs nyq111tatványt a p011zU1r l!ijmtntcsen kl:t
besiti, a p0nztár!1oz \'aió bckli!dl:s nctúni kiilts0~c 
a:.:onhan a iagnt terheli. 

. .\zri!;:na\.: sz<'1111út, a\.;:ik ilnJ.:0nt \·agy i"1nJ.:éntes 
1ö\.<'ibhfizetl:sse1 iliztn:-:itjilk n1agukat. a rnunkaadó 
<'dtal ld{dlitandó ,\lapkl:rdöi\·be (·t ~.) felvenni 11en1 
J.:e11. E bcjele11té~ct t<'irgyúban a Ii. é:~ 7. ~~-ban 
iHt..:gjelii!t elj<inísnal.;: \'an helye. 

1'.2 ~· Azokat a hetegsl:gi é.:> hak:Seii bizt(1siti1sra 
ti'•tclczet!ekct, akik 1922. évi dei..:c1nbcr i:(·, 4-l:t 
kih·cti.ilcg lépnek 111nnkilha. illct\'c az<d.;:at. akiket 
i'111ként \'agy i\nJ.:t·ntc.:> \fl\'Úbbfizet~~~el e nnpnt 
kih·eti'ile.~ hiztn:'itanaJ.:, a \'Olt n1 kir. Al!ami .\\unJ.:ú~-
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' ii>Nll!!DM©I!. Pm.ms és 'i'ASl!.lE'ii"rA l(í 
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11 • J 
fí Ferlötlenilö: GRIOLINUM med. "LJ\BOR" .Ü 

H: Mesterséges lrnrlsha1\i : 1rnr •. é.s kris!á.lyplal1ha11 . ~ 01 originális uvegel1lrn11, leglmalobb gyar1111a11yo\1 H 
Í{: Tapa~r;=::tály: irl 
i
1
.J
1
: Gyilrija az összes collen1plas~ ki' 1'1,. 

1 t;umokat a tapaszok jól tapadnak és \j 
r~11 ! felülmuljé.l~ 3 hfi\fÖJdi haSOlllÓ ltészihnéM ö 
t,,. nyeket. Ajánljuk tcltercsi;lt „Labopla.:>t" u í1 
( )i1 tapaszainkai, <Jtnelyeh minden x:agy:;agM Iµ 
;;:~ ban és szélességben haphatoh. Leg- ~Q 
J § ~ fJYahoriabbak 1 c1n.-t6l 10 cm •. szélesR ~!n 
l~ fü s égben és 1--10 m hos_szusa~ba.n, !l H 
ri· ~ tovabbá 1 m hosszu.sagban es ~l-1 .>.·.·.·.•.:,: ... • .. ••·.• J"~ 18 cm. szelessegben iíJ. 
H~"'::~"""'::.::;:=.:::-:.::.=-:-::~"":::~::.:::iL-=-=-i-==~::::::td <;:-::e 

-<<-i: 

hiztc,;:;itúsi re11-

delct0bcn és az ezt kiegészit\i és múdosit(·1 rcnde
lt.;tekben fuglalt szah<iiy(1J; szcri11t kell <! p0nnflrakn<i1 
hl·lclcnt,,;ni. 
. Í3. S. :·\_ je.11.:11 rc11de!e!hc11 sz;:1húly<1z11lt i\L'jelen

!t:sek tck111teh.:ht'11 el!i:ii\'t:.:lctt !HHla:-:zt{i~nk 0s szab;:'!lv
ialansúgnli: a .S ~:f:IN 192'.:'.. .ll. E. :>z<i11n1 rendelet 
:20. §-;:in<lk L p11ntj<iha11 ;11Cf.!<illapii11lt kil!<i;„~:<"is t0nv
<illadékát alk1•tj<ik l':-: ai: id0t:ett ~~-ba11 mtgliatárPz1-•tt 
t1iintctes akt esru:k. · ·-

1·!-. ~. Ez a rendi.:let 1q22. éYi dc..-:crnber !1(1 -!-ik 
napj<iri !0p ilat;ilyb:i. 

Budape:-:1. 1:1'.2'..?. 11nre1nlH:r hU 17 én. 

!Jr. lás.<; jL_.L.sei :---. k. 

Uj gvógyszerárszabás. 
,\ rnaQyar kir<ilyi nt':pj("i]l•ti 0s rnunkaligy1 111ini.-::::..:r 

-:;.f7:1!~ !~(2'.l. i\". :\ .. \l Al. !iiincndelete. 

,\'i. !\11~ liL'ct:111bt:r )lf·, i 1-t:!l. dr \'as::: 1(·,z.-:ei mi
niszter itlta! kihf•L'S<iit'li! ,_:.-: 11:!'..!2 lk•cc11d;..;r !1•· 1:-). 
napjákd l·n·l-11yes uj '...'.Y' !..!~·.-:;:<.:ri!rszali{1s ;1 ;.::„'\-•!._!\·. 
s-zerck k0~zitl:.-:l•nt:k 111u11l-:adí.iai1 ~.-: a !Hl!Jlkadli<tk 
111r')dusitú.-::t f11h·i:·111 :1 \·011\·rni111:'11-: flll''..:V2!ln::.rtt; 11i 
iirait <"lilapi!ntia-111\:g. · 

P.~ forgalon1bahozatal engedéiyezése 
végett ben1 u ta iott gyóuyszerh:ülönleges

ségek elbirál2s3.érf' Tizetendő c1ijak. 
,\ 111agy. kir;ilyi 11l'pjj"11t:1i e' 111t:11k<!Ü_!..!y! 11lini.-:1.t::n;ck 

l 7!7'..? !~12]. !V. \ .. \\. J\l SZ<irlH! rt:JHit'k!t. 

1 ·c1 /1!/l/1 n il_í'i 1 ·d ri!i(.: .r< i , ':. 1·ú r11.,·i tiirn · nyno i( is, .:.: l'ii J, · _ 

,\ fnr~a!i1111ha!lozatitl en!,!cdL·lvl'z0.-:t~ rl-ge't bemu
iat1 •!t !!\·('1gr:-:1.erkííli··nle'..!e:-:~0'..!·ek- .~Jllir;il;i::;;\ J.;i'il t:::t.'.'..les 
~·e,'..'.yi e; ~.~yéb terme.-:Zctii \·iz~g<i!atri!iat tesz sz.íik-

7 
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séQcssé. Ezt k a \'izsgá!atok etsösr1rban az engedélyt 
li:éÍök üzleti'· érdekeit és anyagi elönyeit szo!gálj<lk, 
111iért is indokolt, hogy a ,·izsgá!a!ukbúl kifolyólag 
fel111erü!ü költségeket a jü\'öben a gyógy5zcrküliin· 
legcsségc!.; f nrgalonihalH)zatalára engedélyt kérük 
viseljék. Enné!fogra a gyógyszerklilünlcgességek és 
titkos üsszctételíl !.!YÓgr::;zcre!.:ri'1l sz<'Jló 1903. é\·i 
9l'i(JI1. 8. i\\. számu - Sz[ih;:il\'rcndc!et haf;:ir(lz111únvai-
nak kiegészitéséiil a kii\'ctlZczükct rendelem: · 

,\ furgaln111bahozata! engedélyezése Yégett bcn111-
tatott gyúgyszcrkíi!önlegcss0p:eJ.: szakszerii elbirálá
sának költségei fejében a kérrényczök birálati dij 
d111én a n1agyar királyi kiizpnnti íllla111pCnztárba 
J.:észitményenkCnt 5001 koronát tartoznak a 111agyar 
Jdrályí népjóléti és munknügyi nliniszteriu111 tárcája 
ia\'Úra el<:izctcscn befizetni. i\ 111<1~\·ar kirfdvi á!latn
„pénztárnak a bcfizetCst igazolú · i1yugtájáÍ vagy a 
pénz beküldését igazn!ú posiai elisrnerré11yt a kér
vényhez kel! csatolni. 

:\111ennyib['.n pedi~ a rizsgá!at ki'ilb0gci az előbbi 
piu1:ba11 nie.l.!hatúrozott iisszeget 111egllaladnák, a 
tiihhlcti.:i a kérvénvez(ík a fe!!iirfls {H\·étdétö! sz"11ni
tn!i .S nap\ln bclü( pútló!ag befizetni kiitclese\.:. 

Ez a re11del!;:ez0s EJ2:), é\·i ia11uflr hú J. én !ép 
élclhe. · 

Budapest. El22. 0\·i decc111ber !u·i '.22-én. 

\ ·ass s. L 

Mesterséges ásványvizg)1árfás. 
A 111ngyar kirólyi népjóléti és 111u11kaligyi minis 1.ter 

6500 Ill. 192:1. szú11H1 rendelete. 

l'C! 1 (/ lll Cll ll}'i h~ l'l 'l;ll r!ra, ,; s o:<; ( 'ÍSl;· I iszti ·iseit;l( :flí.'k. 

Et:\' szCkesfüvárosi sztidavizgvár, sztidavizét, érte· 
slil~s.cn1 szerint, 1nint meste1:S.éges ásványvizet is 
inrgalornba hozza. i\\iután tudo111ó.sor11 szerint J\1agyar-
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nr::;z<igon ne111 létezik 111cstcrségcs asvárn 11zg\'ár, 
iorábbi intezki.::désc1n elott felhiv(lnl a C1n1e1: ie!Crítse 
b.e ~1ozza11! .f. e. február hó 15~ig. vajjo11 van-e 
·.torveny!Jatosaga teriiletén engedélvezett 111cs!erséPes 
fisványvizgyár és ha nincs, \'a]jo1Í valan1el\'ik siik
vizgyár \'agy valaki 111ús ncn1 grfirt-e engecld\· nClkül 
JllC.:i(C:·séges asvúnyvizet '! Az. clsü e:;;e~tben "jelentse 
be, i~1 adott a 111estcrséges <isvánvviz ovárf<i.s"1ra 
eng~dC~yt? Ha .. pedig "'. ·· gyilrtás éngelliflv nélkíil 
fnly1k, 111!ezkedick haladektalanul a gyár lize1nének 
beszüntetése iránt. ~ ' 

jelentésé! ne111!eges esetben is elYároni. 

Budapest, 19:?:). évi február hö 5-én. 

A mínisz !:r helyett: 

fa)' s. J.:. 
úl!amtitkúr. 

Gyógyszerfárí jogositván~1 0!;: engedéR 
1}1ezésé;:!eh: ideiglenes fe:l)!ilgscsztése. 

/\ lllagyar királyi népjó!0ti. és 111u11kaügyi 111iniszter-
nek 136-lG 1923. IV. Szinnu körrencleletc. 

Fo !o 111' ·n n .l 'i h~·n \ 'n .rllo lc>:of f ( •/.1· ,: ti.'> zt ri:; e•/ L; f c:lh •k. 

;\ gyógyszertári jognsitrúnyt kérti s ujabh idöben 
tü111cgesen érkcz(i fnlyamod\·{111yuk elbírálásánál azt 
1apasztalon1. hoQV az engedélvt kéri) uvúgvszeré
szck - figye!1n;i1 kirlil '11agv\·a a Q\'(~\·sZCrtárak 
engedélyezésénél cgyedii! móí:tékadó1liú;: Vé!ietö köz
egészségügyi szc111pnntokat - olvan helvekre is 
kCrnek engeclélvt, ahol Q\'ÓQ\':'izerÍár feliillitásának 
~s fennrnaradúsának fcltéti.:tC( !Jiúnvzanak s ennek 
következtél1en a gvógvszer!árak !J!valússzerii n1ü
k~.idésének tere nirics„~n. !gy !l fo!yan1ocl,ók egy· 
r~sze olyan hdy~kre. ker 9ngec!elyt, ahol 111eg orvos 
·::;uH.::sen, yagy n1a.sod1k gyngyszertár e11gedé!yczés6t 
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Uj hivatalos gyógyszerárszabás. 
:\ maµ:y. kir. népjóléti és n1unkásiigyi n1iniszter ur 

L~O.~li 1923. JV. !'-;. i\'l. J\L szán1u körrcndeletc 

,\ rn. kir. népjl1léti n~inisz!er febru;ir 22-én ki"ir
rendcletct acloU ki a fenti szám ala!t a gyögyszcr
árszahás egyes ártételeinek módosi!<'tsa tárgyában. 
E kürrenclclc~tel kiadott függelék a szesznek, a sze::z
szc! készlilt gyógyszereknek. kötöszereknck és ;i 

gyógyszerek kiszo!gáltatcís;:íhoz 'szükséges edényzet
nek, ralan1int a vényniintáknak uj ~trait ftllapitntta 
n1eg. 

Az országos tisztviselő betegalap ter~ 
hére történő gyógyszerszállitás. 

A 111agyar királyi népjóléti és 1n1rnkaiigyi 1niniszter 
223.:16 192]. V. szílmu leirata a J\\agyarorszrigi Gyr·igy

szcrész Egyesli!et elnökségének Budapesten. 

Fnlyr'1 évi február !J(J J-J..én J(j.!, szám alatt kelt 
ie!terjesztésére. van szerencsém értesiteni a ieliin
jetc:-; Elnökséget, hngy az Országos Tisztrisd(1i 
f:letegscgC!yzési Alap terhére türlénö gyógyszersz<:ll
lit.úst a legrövidebb idón !Je!li! !íizetesen szahfllynzni 
fO.!JOlll. 

Egyuttal n1egfe!elüen intézkedten1 aziránt, hog~· ;:: 
~yögyszerszílm!ák kifizetése a végleges rendezésig 
és arnennyire csali: lehetséges, 111eggyorsi!tassék. 

Budape~t, 1D23 március hó 2-án. 

:\ n1ini:i::1e1 rendc!et~iiu.; 

Hcdcssr s. li:. 
rninisz1c1i ta11dc~os. <f't~:_;,: 

llllllllllliiiilii1il:v'!a;?llilmill!!liiiilili'illi!!ii~~--~~.._....1 ,,.1 
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-~ gyógyszer~ és kötszerpiac árválfo~ 
zásai. 

18711/1923. IV. sz. népjóléti és 1nunkaügyi rninisz
teri leirat a J\lagynrorsz;igi Gyógyszerész-Egycsíilct 

elnökségéhez. 

Folvó évi ISL szá111u felterjesztése fo!ytún érte
sitcn'1; hngy a gyúgyszerúrszahásoknak a ke!!li idi_i
ben va\U ineglckintése érdekében egyideji.i!eg fel
hiv!an1 a 111. kir. ()rszógos Egészségügyi Anyag
raktárt~ hogy a GyúgyszcrkiinyYi Bizottság elnökét 
dr. Vc11acS:'lf' Zoltán egyetcrni tanár urat a gyógy
szer- és kötszcrpiac llel;.rzctéri\I, ahilnyszor a be
állott változások folvtün 1nd0kolt11ak és szükséges
nek látszik, dc !cgaitlbb havonként egyszer, !Ú~llő
képen lájékoztassa, llletö\eg ncld a gyógyszerek 
és kötszerek án:ih<J.11 beálló vá!toz<'1sokníl jelentést 
tegyen. 

Budapest, 1~!23. évi n1úrci11s l!t'1 3-ún. 

Az érvé:iybe11 leve gyófr~.:rszerárszabás 
ideiglenes Inódosifása. 

A 111agyar királyi népjúléti és nn1nkaügyi niiniszlcr 
2snon 1~12:1. IV. ~zá111u kiirn.:1Hlelcte. 

Fafurucuu1·i rdr1Ih'[/l·t•i t:s r,/rcsi f(:..·rrt:nr-
. · haf~-Sa:cJnak. · 

A gyógyszerek és kütöszcrek nagykcres!\ede!rrií 
árainak, h"i\'áblni a !.!VÓ!.!:l'Szcrck c!J.:észitéséhez s1.llk
ségcs n11111kaesz!i:iiZfik~- fütésí. \'i!úgitási Cs cuvéb 
sc/,;;édanyagok árának az általúno::' i:!rúgulússal "íú1p
cs0Jatban liirtCnt ujabb nagyn1én·U cn1elkedésc 
clkcrü!hetctlcnné teszi <'Z ér\'énybcn !e\'Ö gyú),!yszcr-
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árszabá~ sürgős inúdosit<is;ít. Erre ra!ó tekintette! 
'.!.z Orszagos Küzcgészségügyi Tan;ics jaras!ata a!ap
iar: 1:1egcngellen1, hogy a gyúgyszert<irak fnh·t·, 0\·i 
1.na,rc1us hó 2-l-étt'll kezelve a 1núr kidnl[..!ozfis alatt 
<l!l<;i uj n1agyar gyógyszerárszabás é!ethClépéséig a 
.!.!yogyszereknek es a gyt'Jgyszerészi n1unkadijaki1ak 
a~ 1922. évi GSJ8G. l'J. 11'\ i\l. sz. rendeleter111nel 
l~t<~dott gyóg:yszerárszabásbnn, illetre annal~ az tU'.2:"!. 
cv1 150:".iG. N. ~\\. 1\\. szúmu rendeletem111el kihncsú
tott „11:. függelékében 111egállapitott <irai!~oz 1 ~-.()' "· 
a kutu::;zerek áraihoz pedig 70' 11 felúrt szú mit~ 
!1assanak. 

Az edényzetért hctétkl:nt szcdlle'("i (issze~cli. 
ii.iv<ibb<i a · gyügyszereknek éjjeli idi.ibcn tiirtenii 
kiszolgáltatásúért járú dij to\·áhbra is fentebb e111li
tett rendeletc111111el J.:iadntt !!. flin(rcJékhen 111err;i!J-1-
pitntt n1ódon szá1nitandók s a 1(J(1 • ,, felár cs~k ;tz 
e~~ények ti~~tit~'tsi ~s !1a~ználati dija fejeben júrr') 
d1jakllnz szamitandu 

Fc!!'.i\·0111 a ránnegye a!isp:injo'it (polgárme~!erét. 
llugy JC!cn rt:nllelctl!111et a törvénvhatüsá!:; tcríilet0n 
levt1 va!arncnnyi f[yúgyszertúrral ki\i;ii!jc.'· 

Budapest, 1!123 111árcius Ili') 2'.2-Cn. 
l'uss s. k. 

Állan1i gyóg~1seru1not: uj eladási áraL 
A_ 111agy. J.:ir. népjó!0ti és 111unkaíit;\'i miniszte1ium 
E12:1. evi fiprilis h<'1 7-én ke!t :JI 14Ú,192:1. ll. szú1nu 
rende!ctc ar: ú!lamí sz0n111H1k na~vkeres!.:edüi e!adúsi 
<irút a küvct!;:cziikbcn á!!apitnttol.-111e;.!: 

1000 A. E. dipiltheria szén1n1 !\ :,lOO.-
l'.iOO 
20011 
30 Hl " 
Dysentcria széru111 

-!UO.
:i2:'i.-
7(\11,-

7(!0.-

; l 
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Eladási úr Budapesten ~;0(1,-(1. vidékei; 5·~o·(l fcl;:'irral 
a ít::nti ciral_ .1nz 

Fenti :-zérumnka! a Dr. P0csi féle oltóanyagtern1eJ~; 
int('.z.et ll<1zza fur;..:aknnha 

Az Országos Tisztviselői Beteg~ 
segélyezési Alap szá1nláinal~ 1i:ifizefése. 
A 111nurar kirúh·i népj<ikti é:' nH111!.:aUgyi 111iniszter 
321~3~·!23. \'. s·zá111u leirata<! ,\\agyan1rszági Gyógy-

szerész E!-:ye:::.Ukt E!ni'lksCgél!cz Budapesten. 
1-li\"atkozftssal foi\'ó é\·i március llú '.2tl-<1i1 kell 285. 

s1„ lc!terjesztést.!re ·értcsite1n a t. Elni'ikséget, hogy 
az E~.:Yeslilet J(Cp\·isclüiének he\"oniisára! tartott 
érteli:e·z·ieten ki'•zii!teknek lnér!e~elése uUin, <li'. ( Jrsz.:\
~~ is Tisz\\·[sehii Betegsegdyezl'.si ,\lap terhére J.:i
Szo!gálta!f1{t g\·r"Jg\·szere!;: :-;zá1nlúi11al;: J.:ifizet0se kiirii! 
fel11lí:rüli"1 llL'liCzS.égcJ.: J.;:ikUs:-:iillril0s0re. a szükséges 
intézli:edi~seket 111et:tet1em. 

EHncli l.;i.1\"et!u;z(ebcn az eddif..'. 111l:g !'i nem uta!i, 
de fcldnl!.Zozús ala'.t ál!/1 sz{1111!c"ik. ralarnirlt a közben 
1H.~0rkezi"1. szúrnláli ft.:ld(Jl!.!C1zt'!sút 0:-: a s,:;"un!i1k szfun
:.-:.zi.:rll'eg !1clyesnc!; t;!lúlt ·.:·1sszL•gé11ek teljes e.!.!ész.Cbc.n 
tflr!0nti l:iutalúscit elrenddteni. Elrt.:ndcltem to\'abba, 
hOQ\" a szfunla f11ln"1sitús 11!v<.1n uj alapnknn iürténjé .;, 
Jin\i\· a fr.1!\"(·1 l!r.1 Cl-tii! sni!nitntt ti !10t 111u!tá11 bcér
kcZt1 számlúk telics iissze[.(e - rnelv idő alatt az 
eddi!.! hátra!d:ns iisszcs tis1:tvise!l'>i ;..:y(·;µ:yszcrszá111lflk 
elint~zést n\·ernek a beérJ.:czl:s napjától sz{uuitott 
30 napon b.ellil. a hite!! nyujt1:1 gyógyszeri:st,nek !ií· 
fizettes~éli. 

1\ szé.n1lúl.;ual.; ezen nj rendszer szerint \'a!U ki
utalása azonban csak ugy lehcí:-~g-es. ha a gyUgy
szcrészek a gyógyszer kiutalás<ini!! .::zigoruan az 
1921. C\·i noven1ber hú 18-án 5G2U3. N J\l. J\t sz. 
a. kelt rendeletben fnglaltak szerint járnak cl s az 
Alap terhére. csak a n1egengcdett gyógyszereket, 
il\et\'e gyúgyszcrkiilönlegcss•!gekct adják ki és csakis 
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nly szt1bá!yszCrllen ki<i.!litott \·ényckre liészitik el a 
gy(Jgyszereket, an1elyeknél az igl:nyjngosult be!t.:g 
nerc, rangja, pontos hivatali bcnsztása fel van tiin
tetre és a rény az igényjogosult <itta! is alft \·;ui 
irva. ·rnvábbú, ha a gvógvs:-:erészck a \·.:-nveli 
firszahúlvozásún<i! a l.!\'úg\•SzC1:;:irsz<ibúlvozúsra \·oiiat
kozú reridcleteket szlio1l1"an betartják, -!Ja a sziln1!flk 
kiál!itásánól és üsszegezésénl>! gondosabban járnak 
cl; végül, ha a tisztvise:ök álla! kifiz':!tett :::on·o-\li. 
111c"ir n1agán a vényen hozzák leronásba. 

Budapest, 1923. é\'i <ípiilis htí El·C11. 

fh:cfCSSJ' S. k. 
miniszkri !,m;tc!:io~. 

Gyógyászati segédeszhözöhneh: az 
01·szágos betegápolási alap terhére 

rendelése. 
1\ magyar kir<"i1yi népjt"Jléti és 111unkaügyi 1ninisz!t:r 

16000 l~l1:i szá1nu kiirrendelcte. 

1·oIon1en f1 r i /(·;1Tt;11 .rflo tc"sa;'I el Sl; tis zli · i.:;cf óli. ;n ck. 

:\z utóbbi időben gyógyúszati segédeszközöknek 
az országos betegt"ipolflsi alap terhére Jeendö enge
délvez~se iránti !~érelrneikkel olr soJ.:<in fordul!la!-: 
h0Zzá111 a !egtöbbsziir r11i11de.11 fr1dnkQ!ú::-; és orvo::-i 
lelet nélkül, /Jog)' \·alarnc1111yi k0relern teljesítése a 
kiiLinben is sok (l]c!alról igénybe vett Cs sulyo.:> 
pénzügyi visznnyoli: között lcvö i!!lainldncs~<ir n1cg 
nen1 engcdhctö nagy 111egler1J.e!ésével járna. 

Ennek következtében a gyügyászati segédeszkö
zöknek rendelésére az 1903. évi 3273. B. 1\l szán1u 
rendelet (A\agyarorsz. Rende!etckTára 1903.évf.15. o.) 
rnódositásával, illetve kiegészitésével az alábbiakat 
rcnclclc111: 

l. Az 1898: XX. t.-c. 3. §-{utak b) pontja a!apjá1: 
gyógyászati segédeszközöket csak abb;1n az esetben 

i 
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szabad rendelni, ha a gyögyulás elérésére clkcrli!
hetetlcnül szii!.:ségesck, illetve 1.~a az<!_!~ '.t beteg 
inunka- é~ kcrcsetképcsségének c\0111ozd1tasara szr,!-
~!<ilnak. 

1 
.. 
1 - 2. A:~ t. pontban foglaltak szi!,(oru sze111e o t 1ar

tfls<lv.al a szcgényrendelésrc illc·tékcs és. fe\!1ata!rna
zott orvosok ·a IJa!_{Jságilag. iga~olt ~z:ge1.1y hetc.~ek 
részére sze1nüvegct, n1ankot. servk<)tot cs _ 1_1_1cltal1_?
bctétet egvenkCnt :1000 korona iisszeg ereje!~ clu-
zetes e11gédélycn1 nélkül is rende!h~tnyl~. . 

Szcn1üveget kizflrólag csak hat(~sagilag _1gaz?ll 
szegények részére szabad rr~ndeln1, a_ 1:1cge!!J~tesl 
biziosit{i rendes ünállt'i keresettel hiro egyenek 
ré~zérc szcinüvegct nen1 szabad rendelni. 

Ainennviben a n1ost felsorolt gy6gyúszati_ segéd
eszközök. beszerzési killtsége a :-}(100 li:oronat meg;
!Ja!adja. azok rendeléséhez. yala~11i.11t 111indazon gyo· 
uvászati se(rédeszl.::özök rendelesehez. l!H~lyek az 
]8~1~: XXL [-e. :t. ~flnak /;) pontF1ba1.1 .. !5iil.ü11 fe!
snrolva nincsenek, (llanc111 a tiíhb1 gyujtonev alatt 
f11Q!altainak, rnint p!. iniilábak. n1C1kar<1k, tesi~~;·e~:e
sili"') füziik, tehcrmente~itti füzök. tel1enne111e:-;1to rog
zitt1 és kürsines gépek, tekintet nélkül ;izn~' he
sz;;rzéséi kiiltséQére. rninden e:-;ethen engedelyeni 
!lleQSZCrzése sziiJ.:ségCS. 

:-i. Az eliihbi pnnt 1lar111adik hel-:ezdés0b.en _eni!i."'. 
tl..'.tt l.'.ll'_1edélv iránti ja\·aslat11l a Jdvúnt gyogyasza11 
se~édc~kiizhk szlikségcsségének sza kszer_tí in.d1.1.kn"'. 
liiSáYal 1ninde11 esetben az illetékes kC1zcgeszsegu[.::yi 
hatcísfi:.!· tericszti IH1zzfu11 fel. 

:-\ feiterje~ztCs!Jez csatolni kell. ''. szegénys0~·i bizn
nrit\'Úll\'( Cs az orrosi biz<1nyin·anyL Oly_ \'<:~·t1sn!~
hi1n. ali0J nn·nsi 111üszerész lakik, ennek araJ<tn!atat 
is csat(l!ni li:ell. 

Az nn·osi hiznnyitvflnyban pontosan .. n~.eg . kell 
\e!ölni a betegség ne1nét, t11\'8.bb<i azt a knruln1e!iy_t, 
;u11e!\· a ~vÜgvilszati scg.~dcs_zküz alka.!111~:zasa! 
föltéÚenül ·~izük.sl'ges:::;l: teszi, vegtil a gyogyaszat1 
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scg:édeszkiiz pontos inegneyezés0t i'p 1• hoka!eher-
111c~ncs!Jő, _c~ip~i7;_ületet \'agy tér.dizli!e~et .rügzitíi g0p 
.~cnncrogzrto fuzo stb.), a szegenyseg1 h1znnvitvánv
han pontosan n1eg kel! jelölni magának a bC":te!..!"ne·li, 
Ila pedig az feleség ra.t:y f.!)'ennek, ug\· a f0i·jnck, 
illetőleg a szü!öknek a fntd~1lkozúsút, niunlii'ishizto
~itó péi1z!ári tagsf1g;'1t, !O\'<Íbbá \·aQ\'11ni és kerc.:-;eti 
\·iszonyait. - · · 

Ha baleseiht)I kifnlrólag \'<Hl szííli:-10!..( valamelv 
gycígy<lszali segCdesz!ÚizrC-, a baleset kfirlil111érn·e(
nck fcltíintet0se 111ellett az is igazolandú. !int:v rlern 
v1dt-c az illctö baleset esetére hiz!n:::iitya (EICFf:XV!. 
L-c. és HJ07. t -e. és nen1 részesiilt-e 111{1r baleset· 

. hül kifoly(·Jlag kftr!a!anit<i.sban. 

..J.._ C>r_topiidcipt1t és g:um111illarisny<'tt, a i<ivúhen 
e_gyalta!an ne111 sza!nid engedéh·czni, az. ilvirúnru 
kérrényekct fel sen1 kell ho.Zz;:'nn· 1erjeszll..'.ni." · 

;\ saj;'it !Jih{ijúhúl ra!..(\. 1Hula.:-;zt8.s8.!H'1I tiirté11t \·iJ1a-
111os ( liiizleJ.:l1dési i h<li"csctcJ.:hiiJ liifnh·(il<1Q sz.tik:-;0-
g:essé villt gyüg:yászati sc[!&dcszköziik. cs<Ú.;: a lc!..!
kivétcle:::;ebb estekben lesznek l'!l!..!"Cdé!rczl1cti'1k, Ez~rt 
a1, ily balesetekkel kapi..:s1i!ato~- k0r'\·0n,:eket csak 
akkor \·e!letern figTeie1nhe. ha a rillnm11~ ( l,:iiz!ekc
désil baleset kiiriiÍrnén\·ci a lef(ilrta!!Jli t<in . .;\·1dits<>k 
alapján hatúsúgilag is Íg:ilznltattafr. ""· 

A fentiekri.il tudn111.:is 0s tnrábhi t:!j;ir;i~ n.:!..!l'lt 
azzal a felhivússal értt:site111 (az alispún, a pol.g<'1r
me~te1) u1:a1, hogy a .~Y(·Jgy;iszati scgéde:-;zki"1zt1k 
engedelyezesére rnnalknzú k0rvénreket son111 kirlii 
terjessze fel. mert a késedel111Cs felterjcsztes a 
napn·d-napra emelkedü ;lrviszonrnk folrtrin az. állam
ki11cst8.rt tetemes és i11d(1!.;:nlaÍ!an ki;idú:-:~al teril::li. 
:\z e rende!ete111be11 íogla!lakrúl a IJatós;:ír.:i (1n·1\s11-
kat és a szegényrcndc!ésrc fe!h<llal1nozott \irr11snkat 
azzal a 111eghagy;íssal ](cl! túiékoztatni, !iogv a .!..!·\·1·1-

gy.:'!szati seg0deszküzilk rende.!~sén01 az abban f(1~
!altakl10z sziguruan alkalmazkodjanak s a céls;:erÍi-

1 
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.:-é!.;i Cs az állan1kiiicstár nehéz anyagi helyzete által 
inCQn!.;:olt takarékossági sze1npontokra ininclenkor 
a1Hi'ú! is ink<lbb tekintette! legyenek, 111crt c!lcnkezö 
esetben !;:énytclen !eszek a gy<'igyászati segécieszkü-
1üknek szabá\vtalan rendelése folvt<'in az nrszcigo.:' 
hctcgápo!<lsi afapnak okozni! ldi.rol( vagy kifogús~ol
llatt'i !dadúsn\.: 111egtéritéséhcn (ikcl elmarasztalni. 

;\ jelen rendelet ·kihirdetése napj<in lép életbe. 
Budapest, 1923. évi ápri\i;i hó 22-én. 

Vas.~· s. k. 

Uj magyar gyógyszerárszabás. 
A m. kir. népjóléti és 1nunkaügyi 111inisztcrnek 

40 lil Hl2J. IV. N. 1\\. 1\L szú1nu kürrcndclete. 

Fala1ne111Jrí rúrIUt',cn·ci l;S rúrcsi f(~·r1·1.h1r· 
/JalL'st/qnak. 

A gyúgs.szcrck, kö!liszerek és a gyógyszerek 
!dszolg<lltatásúhoz szükséges edényzet J.:creskcc!elmi 
{iraiban beállott változ<lsok egy uj !1ivatal1is gyü~y
szerárszabás \,:iadús<it :eszik szükségessé. 

Ennélfogra az Ursz<igos Küzcgé:-zségügyi Tanács
nak az 187!1. évi XIV. L-c. 170. S-*ának 6. pontjúban 
foglaltak alapjiln e\készitett erre yonatkozó javaslata 
nlapjún fo!yú évi 111ájus hó 1-tiíl kezd\'!..! az alább 
kiizült gyligyszer{irszabást Jéptcltcn1 életbe. J\z 
abban rnegúllapitott úrté!elekhez, a kütszcrek. az 
cdényzetért betétként szcdhetö dijak és a 1nunli:a
dijak flrtételeinek kivételéve! 100'/o felár szán1i
tandó. 

J\ gyógyszerek árúnak Ó:) a 1nunkadijtételeknek 
uj rnegállapitása folytán 1negváltozik az JSDS é\·i 
~L COO. B. [\'i.. szá111u kürrende!ettel kiadott szabálv
zat Jl. rnellékletében felsorolt véfl\'lllinták ára rs. 
E vényininlúkat a fent jelzett időpo1lttól kezdve szin
tén e rcndelete1nnek tnegfcletöen ke!l árszabvú
nyozni. 

ion 
Jelen rcndclcicin é!cthclépésének idií.p(jntjútúl 

kczd\'c a "Qvúgvszerárszahús t{tn.:\·.:iban kiz.dort JlJ')'> 
é\·i fiHISfi-i\I ;\l 1\l szán1u és ·~-192::L évi. J503Ó~\i· 
1\L .\i. sz~·11nu, illetve '.2S~JOJ/:'-J. 1\\. 1\1. sz{11J1u korútihi 
n:ndclete111H.:t t1;:1tií!y0n kiríi! helyczc111. 

:\ .~yógyszcrfi.rszabfis Cf~Y példrinvát a rcuddei 
i .. pontj.~t .értelrnébcn a gyó.~ysze1 tár.ak rnc!!szerezni 
l'S mcgonzni kii!elcsek. ' 
. :\ t_is~ti föoP:os_ok crri"1l a gy(·1g}·szer!úrak !lll'.g

yrzsgalasa alka!mara! rneggyözi.idést szerezni t<lr
i(1Z1Jak. 

:\. gyó.~yszerár:::zabús a ,\\agyarnrszúgi G\"(Íi.!V
sz_eresz l:.gycsíllc! titkári J;iva ial{!!ú! szcrc:zhe-tii · 11e 
(\'!11. Aggteleki-utca 8.). 

,.\ hi\·atah1s l1asz11<'t!;:itra szliks0ges példá11\"ok 111 eo-
ki.i!d0sc irflnt ké:,;<Jbh fog!1k intéZkedni. - · ,., 

Bud;1pest. 1:i2::. 0\·i <"ii-1rilis !1ó 2-!-~ri. 
f)r, ) Ú.'iS ]C.ZSt'f° ·"· J.:. 

A forgalon1bahozatal engeclélyezése 
végett ben1utaf()ff gyógyszerl"\iilön
legességeh- elbiráiásEíért fizetendő 

6ij:::;.;; ~::;?_0r::,J}r5~·2.' 

:\ 111. 
1
k.ir. 11ép,i<'1k!i 0s IHunJ.;ati.l!\'Í 111i11i:'1.ternck 

-.,t1IHJO l~f'.2:-i. :-\ . . \\. .\\. szúmu 'rcndcletl'. 

! "a!ar!ll'llll.!"i i'dru1cpr(·i e:~· ~·:Jrcsi h~·rrc·ni-
;, a lc.st(11 ne k. 

„.\ gaz\la.sági \'i:'z11ny(lkhan hetillnit \"filíni:iis1t]; 
J.;:1\·.etkeztt:ben az áila111káztar!ás ldad;:L:ai isn10t jelen
ll'ke1~ye1.1 111e~11iil'ekedtek. Ez a kiirtilm0nv indn
J.:olt_!a .e~ elkerüll1ett:tleniil szíiks0ge:-::-;0 tesZi. hn!..!V 
''.. k1adas1 „tn~1b!e1t:kkel •Szemben megfelelfr be\·étéíi 
tobbl~tek1:0! 1~ f_!"( 1 !Hlnsl~i1dús tilrt~njék és az ;:i!!arni 
SD!lgaltatasukt.:rt n1t.:g.:illapih1!1 dlíak ;i \'ál:nzntt 
'.'isz1 111y()knaJ.: !lll'gfele!iien íelc111t:lte:::::;enek. 

l1lE 
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Ennélfog\·a a forgaln111baho;atal engedélyezése 
régctt be1nutatott gyúgyszerkiilön\egcssógek szak
szcrü clbirá!ásának a rnult évi 10íli2. N. J\l. J\t 
szán1u rcnclclctcn1bcn ln1cgjelcnt a Budapesti J(frz
!önv 1022. évi dccen1he; 31-ild 2H9. szán1úban) 
50CIO i(oronúban n1cgúllapitt1tt dij;it folyó é\'Í 111áju:;; 
15-étül kezdlidücn gyúgyszl!r kü!ünlegcsségcnként 
10000 J~nrnnáhan á!lapitotta 1neg. Enilitett rcndelc
tcm11ek cgvéb rendelkezései to\'ábbra is vúltnzat
lanul én·é"ilybcn 1naradnnk. 

Budapesten. 1~123. éri n1ájus hú \)-én. 

l'ass s. k. 

A tisztviselői betegsegé!yezés ügyéneh 
uj2tb szabál~~ozása. 

Népjr'J!Cti és inunlíalig:yi 111iniszteri rendele!. 

(l\h·ona!) 

,:\z álla111i alkalmazottak bcter_::->c!,!éh·ezé$i ü!,!véneli: 
tün·én\·hozúsi utn11 valú szab~;'dv(iz<"Ís<ira a ~kczdö 
lén0sd.: 111úr 111e(!tétettek. J\\intl11·1Qv azonban a szük
sC'.gesnek 111utat!.:ozú l.:iilönbiizii '-Szervek és i11téz
n10nyek létesitése hosszabb idtit vesz igénybL'. 
sztiksé;.:esnek látta111 <i!n1cnctill•g i:', részben az Csz
!e!t hiíÚ1yuli:, részben pedig a 'i.:orúbbi szabúlyozás 
úta sok lekinte!ben 111e;.:vú!tozntt viszonvok miatt a 
sz('Jbanlev('i Ü;.(i'Ct rendC!eti uton szabúl\;nzni 

A ientiektiei': képes!, a1. 19:21. 0\·i .\LVI. t.-cikkhen 
nyert íclhatal!nazós alapjfln, az e t<lq.::yban korribb;1n 
kibocsátott \'illa111e1111yi rendelet eg~lidejü hatályon 
Jdvíil helyezése rne!lett, a kü\'e!kezö szabályzatot 
léptete111 életbe. 

21. §. Az igényjogosultaknúl e!üft1rdu!t betegségek 
alka!rnával a szükséges gyógyszereket a jelen ren
delet 37. § <ihan e!öirt 111úc!nn „Tisztvise!öi vény"-en 
t:IO szúzalékos úrkedvezménnre! lehet beszerezni 

,\ tiszh·iselöi vényen IO\'ábl"ii intézkedésig 1nindcn 

Ili 

ziz nn'nsi gy;:ikorlat folytatúsárJ fcljogositntt orvns 
rendelhet gyógyszert a vényfíizet !Joritl:'.k:i11 felsorol:, 
igényjogosúlt csaLúdtagjai szán1<'ira. A s1:abál\·szerüen 
Jdál!itott tiszl\·iselöi ,·énycn rendelt l1iva!;:ll(IS g\·úrrv
szcrcket (an1elvek a J\lagvar Ü\'ÓU\·szerkiirn·;\: líi 
kiadásában fel· ~'annak véV~), lov.ihh~l a jelcri §-bar; 
felsorolt nen1 ht\·atalus gyogyszerekct és !!;\'ÚQ\'Szer
kliliin!egességeket n1inllen nrilvrinos !.!\:Óg-\~s-zert:ir 
köteles a vételár 20 sz<iza!éfr:in;ik leffz.etCSére ki
szolgálta!ni. 

t\·Z 0. ·r B. A. !erhérc to\·<ibbi intózkcdési<r a 
köve.tkez0 nen1 !iivata!os gytigyszere\.:et szabad r~n· 
d.eln1: Aljodan, A1nidopyrin t Pyramldnn), :\naesthe
s1~1, Argcnt. colloidale tCo!largol), r\tophan, Bis1nuth. 
~r.:1bro~np!1enyl. (Xerofonn), Calcitor. Eomopon. Extr. 
I hy1111 sa~harat (Pertussin. Contratussin), Herb. 
Chenopodn. Herba Herniar., Hcxa111e!!JyJcn-te!ran1in 
(Urotropin), Hydropyrin, Kalrnop_yrin, f\rCosnl. carb11n. 
(Cr~osotal)! Naphtala11, N(1v~1tropin, No\·ncai11, Paria
venn. ;1.n1na· ... Pl.1enolph~a!c111 (Purgo), Secnin, T;1J
cun1, Z1nc. suzoJodol. es a kii\'etkcz{.i u\'Ó"\'Szer
kült~nlegess6gcket szahacl rendelni: ;\dig<;·1 I~lc!iter, 
.<\rzenes n\datnk a111pu!!ílban (tet:::zésszerin!i, de csak 
n1o:gyar ~.:CszitrnCnye.k 25 darabi.!2:), Cadogel. (!eg
fcl1ebb :10. gra111nng). C· l!emp!astr. zinri (IX\'lL 
(Beyersdort ;'s Bayer). Cnllemplastr. !n·drar<;\'ri 
{Beyersdnrí és Bayer), [fga1en 1ahl. sine" et Zlin1 
arseno-Deér. . G!anduitrin ·· Richter Cl ampulJ;:is) 
O!anduo:·in. l~i~htcr (1} _ a111pu!!<is•, Leucnplast, Sa!~ 
rarsan~keszihni::nyek. f hyrenidca Richter (csak :, 
gra111111os üvegben). 

:'\ethcr sulf„ benzin, alkohol. alkoholos li:.:~zit-
111~nyekhöl 150 grammot, bals. peruvianum~:ó! leg
fe!jehb 10 gra111111ut szabad re11dí.!lni egr-egr rénren, 
Bclfö!cli J.:cserlirizekbü! egy ü\·egge! (iJ:5 i'itert) !Chet 
errr-cnv rénren rendelni 
:;,.22.1;.. Az ·ci. T. B. A .. terh0re rendell1c!ii györrr

~zereket csak a szorosan vett gyúgykczeJCs c·e·Jjtiii·a 
cs csak kiizretlen szíikség (betegség fennforgú:>a) 

El E i 
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eset~n ;;zabad igénybe rcnni: !elJ;'it nem szabad 
gyúgys_zer.t rende!n_i h{tzi kt':sz~_et:.:11 va!ó tartf1s:'<1. 
:\z iuenv1og:osult es a rcndelu on·ns esctcnkl!nt 
rendelt ~l!yúgyszer nu.:nnyiségét i!!et\'deg is a leg
nat;rnbh takarl:koss;igga! tartnznak eljárni. 

\- 11 sztdsch')i rénrcn, a füzt:! \;nritékún rne(!nere
zeit csa!údfiin és - az o!t fels(lrolt igl•nyj1~-gu~ult 
csal;:"1dtagok1111 ;iirlil 1H<'ts szá111<lrzi gy(1Q\'Szert rendelni 
tilos. ;\·-tulajdonos tart11zik rényilize·J~t 1n<E!.<l 111eg
öriz11i (nzt az nn·os. Q\'ÚQvszerl:st: \'tl!.!V mtis !llil:.!il
nál ncn1 tar!hatja) „\7.-lgC-riyjci_L(nsul! si;lmára ri.:rH.lc!i 
gyógyszert senki 1n;is (n1ás igl·nyjog11su!t sen1), -
. ..;e1n részben se111 egészben v;en,·bc nem i·•.:!ieti. 
illetve haszn<ila!ra ;it 'i1e111 \·e!Jei-i · 

'>'{ !:;; A nl'pjó!l:ti 0s 1111111!\ali.l.:yi ;niniszter :iz 
(-l -·-i-_ '[~ .-\, terili'rl' ti\rt011(1 Q\'Ú!.!\'Szerrendel0sek 
el!enürzésl'! rl'szhen kfizpnnti, rCSz11en Jdils\i eilen
iirzö szcr\'t'i utjún f;:yakor(·lj:1. 

Az egyes gy(_.1gs1er0szck a!i;!l ii:-:szt:_Qyiijti"itl ,;;; ;1;· 
!_ '1. ·r. U. A-11nz fe!terjeszll.'!l l'éllyL'ket. 11gyszin11:11 a 
m<ir heteit es ;1 jeh;11 rendek! :',/. ~-;1 0r1l.'11110lien 
<IZ i;.;L'nyjngosuH;Íli: últal hes1.o!g<iit<:lf(l

0

!i vényflizo..:ti.:l;et 
a 11l:pjú!0ti és 11n1nk<1ligyi 111i11isztériu111 szi1111\·L~\"\'1-
sl:;:e a leg_!..'.i'1Hl<1sahh<!n ,·1h·i:·:sg;llj;:i. 1.:g\·e1.!eti 0:-: 
azriliat <1;-: i{..'.0n~·jn_(_(11sultaL: !le\·ei szr:rint - l'il-:lilii11i1i. 

,\z e"iihhi hekezdéshen e111lito..:tt !;i',zp„111i o..:!h.:11-
<"•r:~ésL'fi ki\'lil ;: nl'pj!".Jt'.·!l és 11n111kaiigyi 111i11i:-:zti.:r az 
f-J. T. B. .'\. 1erl10n: tiirt0ni'·1 ':..:\'(.1!~\"SZt'lTt·11dt.'10~t:kt~! 
L~lleniirzú kr1zl'gl'i utjtin i;-; (u0~· ii.f(.rúrn~h;!n, 1!1in1 
;1 \'Ídt:'.kenJ e!icnt)1 lzteli .. \\inden _:.!\'1°1Qi;S;'.erUir l<irluzik 
a núla iisszi::gyüíliit1 rénytket ;!!'. 1-:i~Z\•lt clh:·ni'q·z;·, 
i;iizc!!ek11l'k hl·tel-:int0~ \·t'.:gl'!t r...:ndel kl'i:0siikri.: h11l"::;;i
i<111i ·es kivc·111atr;i :1znkh1).I i.:g\·l·Sl.'kei di~n1i.:n·0nvre. 
1i.:gieljebh egy liL'!i ídi"1tartamrii. l!i\-;1ta!n;-; !J<1sz11{1liitra 
ki is adni .:\z ellen(1rzii ki"1z1.:gekrH.:k j1 •Qu!;l-ian <'ill. 
(a gyógyszer!úrakba11 be:::zerzett adatuk alap_iún.J a1. 
e~~·es igényjngns11ltaktól ti.:sctlc.v. az (IJ"\'Ostól 1:agy 
nni:'!•ktú! is) a l_!\"(·~!!\'Sze1Tendel0:-:- lii\rillin·."n\·eiro..: 
':( •llt!lk1 •z(·1 adatfl!i:at · bC;zerczni. · 

OC1C!C?:=!~!:::::f:=iC~i::::::=J~::;JU 
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Y<inyban igazolni kc!! a korábbi rényflizct (\·:!gy 
vényfüzctboriték, illetve az· egyes vissza1narad('1 
:;;zdvén;, ek) elvesztésének körüln1ényeit. 

Az elöbbi bckeztlésbcn crn!itett nuidon tarl(•zlJ,; 
iolya111odni az igényjogusult uj vényfüzet kiadásának 
engedélyezése iránt abban az esetben is, ha vénr
iüzetét az 0. T. B . ..-\. e!lcniirzű közegei a 23. ~. 
ötödik bekezdésében foglalt rendelkezések érteln1t-. 
ben vizsgálat végett ch·itték. 

A rényfüzet boritékát az összes kénlöpontokra 
nt'.zve a szá1nfejtű hivatal tölti ki. A szúrnfejtó hi
vatal. a boriték kitültésc e!<'ilt a \·én\'füzctet az 
igényjogosultnak semmi esetre sem adh<.itja ki. 

Az egyes vényekcn a 111egfc!elü rovatba az igén\·
jogosult családfő szen1é!yí adatait, ügyszintCn ·a 
gyógyszert rende!ti or\'O~ nevét és lak{isi'!t a 1.:sa!fldf(i 
tartozik beirni. ezenfcliil tartozik a rénvt alflirni. 
A c.sal<1dfii a!;:adálvnztatúsa esetén a 30. t:3:: llarrnadili 
bekezdésében fnil<1lt rendelkezések az' irúnvadók. 
Ily esetben azonban a \'ényen a 11iegjegrzés ·rovat
ban rncg kell en1liteni a csalfldfü akad<ih·(:1ztatásának 
okút. ;\ gy1·igyszerészek k<Helesek az -i!yen (meg
.iegyzésse! l'llúti11tJ \·t::nyeket ktilíin ~yiljicni. 

A rendel() (~rros a rendelt t:\'Ú!:!V:'zer nc\·ét ut.:v a 
\·~nyre, inint annak vísszan1a1:;:ÍdÓ. Szelvényére feÜ-rja. 
l 1gyancsak az orvos irja be a niegfdclü n1ratba 
:-;ajf!!keziileg azon igényj11gosu!! csal<idtag nevét is. 
akinek sz<i1n;ira a gyúgyszcr! rendelte. tov<'ibhá a 
rende!Cs keltét. .'\ !1ónapoli ncr0t hetíh-el kell kiirni. 
Ezenkivlil a venyt az 01'\'llS :'aj<itkcz(i!eg aLirja. 

A vCnycn az esetleges férc:: bejcgyz0~ekct ái kell 
huzni; azuJ.::at \·a!\arússal val.!\' tiirléssel eltúvo!itani 
tilns. An1cnnvi!1c11 \·alan1clr \'·énv liaszn<i!hatatla1111~·1 
vált (\·agy az Úzon rendelt g~~OgysZer nem v;íliatntt J.;:i). 
azt egyszerlien <it kell !1uz11i: a fiizetbö! kitépni 
azonban tilos. 

:\ t!VÜg\·szertárak csak abban az esetben szol.~á!
tatj<il~-ki~<i rendelt gyógyszert az 0. T. B. A. tcr!J0re, 



l l li 

ha urrv a ,·énvfüzet boritéka. 1nint a vény és annak 
\'issz~·rnaradú. szelvénye a jelen §-ban fn~lalt r~ndel
kczésck értclrnébcn pontosan .J.;:i van .toltve ~s ha 
tH.!V a \'Ónyfilzet h11ritéka, 111rnt a ve!1yek. v1s~z~1· 
11i.<iradó szelvényei épek, azoknn vakaras, k1szak1tas 
nyon1ai nc111 é~z!elhctök, v~.gü! csal~ .}1bban az _e~ct
hen, !1a a gyogy~zcr a fuzet bun!".111 n1egnc.\·~zett 
igénvjogosult csal{;dfü, i!lch·~ az 1~tt 1.elsnrolt 1geny
jÜgo"su.lt csalúdl}lgn~~ \'ala.~11e!y1kc :;za1:1,ar:1.!·c1:~\~ltet~tt. 

A venvt a \·cnvfuzetho! csali: a gyog)szc1csz tep~ 
heti ki "és pedig csali: a gyúgyszcr kisznlgáltatúsa 
allialn1ftva\. . . . 

A gyógyszerész a kiszolJ::á'.!al~>tt gyogy~zer te.IJCS 
árát, ugyszintén ennt:k az 1geny.iogosu!t _a!tal fize
tendö 20 százalékát ugy a \'enyre. nunt annak 
vissza111aradú szelvényén~ niiri:1 és a nvúuvszer 

1 • 1 · • 1·1·ss.~':,:,111"1'·,lrad{1 Jdsznlgáltatása alka mava a \'eny - . -
szclvén\'ét li:;bé1n:gzi. 

.:JA. ~-- Jelen i·endelet, ~1111e11nyibe~1 e;.::y~~ _1_·en'.:c1-
!\ezésekre a megfdelii ~-11khan mas !lat!tndu rncg
állapit\·a ninc:-;en. fnly1'1 é\'i ju11iu:' hu l-én lép 
életbe. 

Budapest, l:l'.2:-;. 1..:\'I 111újus h<'1 !'..!-én. 

Dr. ! 'ass jc:zst'f: 
111. i:ir. n"pi<•ll:tí !.'.· 1111111\;;iit!'I 1 111i11í~:.tc:r. 

Csöves szopóüveg;;h:. ,~lőáll!tá~~' . 
forgalo:n1ba 11ozatala es 11asz11alaranan 

eltBtása. 
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szopliiivegck nehéz 1negtiszti!!latús<igulin;il f11g\'a a 
csccse111ök ct:észsét:ét szerl1iliitt \'eszéh·edetik. az 
iS76: XIV. L:·c. :.l-_- ~:-<inak rencielke:é;;"e ;:!lapján a 
llL kir. kercskcl!elemii!.!vi 111iniszter urral egvetérti'1t.:n 
a kiivetkeziiki.:t renllcteín: --

!. ~- ()]y szupúíivegcket el(jf!Jlitani, f11rgalornba 
huzni \'agy !1a:--:z11úlni. ainelyek az ilveg hd;;ej0he 
lenyu!ú :: az li\'cgbe esetleg parafa- \'agy n1{1:-: dug(í
\'al bcerúsitett csií,·t:J rannak ellát\'a, ti!11::; .. -\ j/'1\·()ben 
szopóii\·eg nCre11 csupfln uly sz~!esehh szílju. heliil 
lcgürnbOJyitctt szinte!e11 [i\·eµp<!lack IJnzlJatú fnrga
lnn1ba, arnely egyszeril keztytiujjalaku. kiinnyen !e
szedheti"l gurniszop(1kúr;1l van ell<it\'a 

'..! §. Az, aki az 1. §-ban fP.!.!l<!lt rendelkezéseket 
rnegszegi vagy kiiútssza, a111ennyihcn csclekinénye 
sulvosahh hüntetú rendelkezés alf! nt:m esik, kihá
gáSt küret cl és az l87G: XIV. i.-c. .J.. §-a alapján 
l1atczer koronáig !er_iedl!et\i pénzhiintc!ésse! biinte
tendii. E kill<'igá;; miatt az eljár{is a kiizígazgat<isi 
lla!ús<i!.!nak, mint rt:ndiiri blin!e1«ibirú.si1!..!11ak hatás
ki\réhe~ tarU11.ik. l-lannad!11kon a népj61éi( é;; 11Jt111ka

ügyí rninisz!er j<ir el. ,:\ k!hJg<isi eljórit;; s11r<i11 ki· 
f11g.:is al;i esi.1k11el-; talált sz11p1.1U\·egek h:í11.:,;ialú;;a, 
elknhz{isa és mei;sl'm1nisi1ése tekintetében az l'!.!:ész
ségrl.' <"lr1a!111as -iúpszi:rck é;; ital()k, ralarni1it az 
egészségre veszélyes túrgyak meg;;em111isitésérül 
szúh'i :·Jl01(i:'l.S7ti. ::;z<iinu he!üt:\'1niniszicri rendelet 
rende!ke:'.ései irúnyadúk. „ • 

:-:. ~· Ez a rt:ndelet EU-!. L•\·i januc"tr lli.1 1-sö napJún 
lép életbe. 

Budapest. El2:~. éri julius !ló !'.2-én 

Dr. lás«' }c'zs('f 
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1Ji gyógyszerárszabá.s, 

:\ 111agyar királyi népjóléti és 1111111k:aügyi miniszter 
-!0061 1923. !V. N. J\\. i\L szánni rcnllLdetc. 

A népjóléti n1iniszter 1923 éYi junius hú 13-ét\'it 
kezdödö hatállva! érvénvben volt hivatalos ovóu\·. 
szerárszabvány.ban felsrlro!t gyógyszerek és g}·Ug)·
szeranyagok ártételeihcz 130.0 , o felárt engedélyezett, 
a sebészeti kötszerek gyó!.!yszcrkészitési 111u11kálatnk 
és az edénvzct árainak n1ódositás<i.t a fenti kör
rende!ethez Csatolt n1elléldetcn te1te közhirré. L;g\'an -
ntt tette közzé a \'é11y1ninták uj árszabí'lsát. ~-

Az érvényben levő gyógyszerárszabás 
jdeiglenes n1ódositása. 

A n1agy. királyi népjúkti és inunkaüt::\'i ininiszternek 
7193G 1023. 1\1. N. i\l. 1\\. szúmu -l~i\rrent!elete. 

l'a/aurcnnri rdr!lh'.(f.J'c>Í t;s rúrcsi li..;rrc";nr· 
ha 1c:si/tf no k. 

Az ()rszár.u1:-; !ú_ize!!~szs0gi Tanácsnak az !:)/ti. 
éri XIV. i.:c. 170. ~-ána!t G. pnnt]ában r:.glaltak 
alapján tett jasaslatára a gvót.!:V:'zerek árszabasara 
nezve a 111egvá\tozotl !_!azda-sáf.;"i riszonroknak lllC!,!
fdelöen tp\·úhhi in1ézl..:edési!! ~a ki\vetkeziiket rel1-
dele111: · 

A gyógyszeri::knek a in!yú 0ri -1onr;1 1!11::. !\·. :\'. 
Al. 1\l. szú111u s 111újus hú l-én életbe!épe; kiirren
delctcinhen rncg;illapih1tt alapáraihoz f()\y<'i évi 
augusztus hú l-tö! ked\'e az eddigi JOO, illel\·e 150"/n 
helyett fl50°/o íelár szán1itandt"1. A 11Jtnlkac!ijak11ak, a 
kütiizliszereknek, a g\"Óí.!YSzcrek kiszo!gáltatósáhnz 
szükséges edényzetnC!~ s' "az edényzet tis.ztitfi:;i dijai
nak a folyó évi fi27!i8 !D2~t IV. N. J\l. 1\\. szánH1 s 
_julius !Jó 15-én életbelépett kiirre11clelete111ben ineg
állapitott áraihoz pedig a jelzett idiíponttól kezdve
:lOf/0/n Jdar szárnitandó. 

l JU 

Az 1898. évi 9~1UUU. H ;\\ ~zfl.nn1 szabálvzat !!. 
H1e!léli.!etén fe!:::.orolt vénv111intákat fnlró éri au:•us„tu..; 
hó 1-tlí! kezdve ::;zintén -e rendeleternben i1•!.[lalta!·;;1al, 
111egfelelöen kell árszabván\·ozni. · 

. Végül <iz uj magyar g_rögyszer<ír::i111hfl.~ tilrgyílhan 
J.;1ac!ott -!Oütil/IP'.2:->. IV. N, A\. ;\\ sz:i1nu rendeleten1 
11. pontjában fnglaliakat hatúlron ki\·lll hel\·ez\·e 
elrenclelen1, hogr 'i1 hitelbe ki~ztil!.!<íltat•11! s a ,;vt>rv
szc~tárban \'isiian1aradt vények 'fnlyú éri julf\is li(·) 
!-túl kezd\'e a n'Jluk ké::izitett sztínl1{1k benyujtúsa 
napján én·énvcs ;ír.szabás szei int. az úr:-zabvánr•1-
zandók az 5.' ponttan iog!nltnk figyele111be\·éte!é.rel 
fentebb einlitett -l(IOfil El23. é:; íi2768/HJ23. szúrnu 
rendeletci1nnek jelen rendeleternme! 0rintetlcnül 
ha!.!\'ott részei toráhhra is v<iltnzatlanu! 01\·011\·hen 
n1iiad1~ak. · 

Felllivom a \'Úrmegye alispá11j<il (\·<irns pul.~ftr-
111esterét). llngy jelen rende!etemet a Hir\'énrhat("1sfit.:: 
területén lc\·ii rala111ennvi !!Y(1!,!\':>zerUirral 111if1ezt;irtfl';; 
rége!t az()nnal kiiziilje. · · · · · 

Budapest. 1~12:1 é\·i auµu~ztus 11<'1 !~én. 

:\ i::illÍ~il<"I it,; :••:'.' 

/Jr. Sr:lh·/fz ~. k. 
:t. :'dlamtJt!;;u. 

A vényhészítésnél előforduló n1unl:i:á
lafoh: árszabásánal;: n1ódosítása. 

:\ magy, kir. nlopjó!éti é:; r11u11l.:ati.!.!yi rnini~zternek 
15162/192:-;, !V. N. ,\\. i\\. s:n'irnu kiirrenddetc. 

rahllllt'flfl\'Í l'Úf'ITIL',(f.\"t'Í '-;S l"U(CSÍ ft::rrc·nr-
/J o lds(/q no k. 

,\z f)r:;zoigus !\iize!.!:éSz.:'é!.!i Tan;'ic.:'nak az lt-7ti. 
0rí XIV. t.-C, 170. s-·:..anak'" G. pontjában foglaltak 
alapjún tett ja\·aslatára elrende!en1, hngy ;; · \·ény
készitésnél c!öfnrdulú 1111:111\úlat<_tkéri l<;lvú évi szep· 
te111ber hó 1-töl kezd\'e a f<ilyó évi jul(us hú 15-~n 
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é!ctbe!6pett !i27iii/:~~2:·;. IV. i\. J\L 1\L szún111 kiir
rendelcteinnH.~l liinclott gy1~,l~yszertirszabásban meg
illlapitott dijak ;i 71~1'.lt) EJ'.2::!. 0: . . \L ,\l sz<i111u kür
n.:ri..le!eteinmel C11!.!Cd0!vezett '.1(J()n11 felúr hdvett 
50u·111 feJ:irral szúrl1itt;isSanak. Emliti.:tt rende!ctCi•n· 
nek e~Yéb reszei to\·{!bbra is é;yén\·ben n1aradnak. 
Aznn!}Ún a 7EJJti J~J'.2:·). !\.'. N. :\l. XL sz. kiirre11c!e
!eten1 11C!.!;\'edik bekezdésében foQ!altnk kieQészitése· 
k0ppen. · llJeUileg helyes értel!nezCst: 1:!'i·dek6ben 
J.::f1zlü111. J1nr.:y a f1Jlv(1 0ri iulius IH.1h;:in hitelbe ki
sznlgúlt'atoti 'gyógysz"erekriil · sz1.Jlt·1 vények akk0r is 
a io!y1·1 e,·i auguszius h() 1-én életbelépett ilrszabás 
szerint árszahrúnvnzand!.1k, ha ;,iznkn.J! készített 
szfnnla julius !ió \:égén nyujtatutt be kifizetés régctt. 

Fc!hi\·nm a vánnegye ci!ispfi"j<Í1 , r<irns pn!gár-
111e~terét), hogy je!e11 rendclcternet a tiirvényllatóság 
te1:lilc!én le\'ii \'ala1nen11vi Q\'Ó!.!Y.~zert;irra! mihczlartá~ 
Yé.~ett azonnal k('izü!jt: · ~. , · 

1-\udape;-;t. J!12;i. é\·i augusztus !H'1 1-l-én. 

:\ 11111H!;lltr 11,•Jy, tt · 

f)r. ,5<·!tc!íz s. k. 
;:li.:111 i l;;'1r. 

Az érvényben levő gyógyszerárszabás 
n.1ódositásra vonatltozó í5·162/J923. N. 
M. M. számu rendelet ldegészifése. 
l\~2::. éri ,c;iJ34-L sz:i111u nl·p.i(J!éti é::' munkaügyi 

mini:;zferi rl'ndelet. 

:\z lT\'énvhcn le\·t1 ~rr·1Qr~zcr{1rsza'·fis módnsitá
sára rnnatfrnzó 731G2 ·1~12'.f :.:. i\L .\\. szamu ren
ddel (ki!iirdetye a Budapesti hiiz!iinynek 1!!2:-l. l:\'i 
aug!.lsztus !1ú 19 napjún n1·.·gjele11t 187. ::'Z<i111ftban) 
kiegé:;zit6seképen e!renlll'lcrn. hogy az idézett ren · 
de!etemmel, il!etöleg a (Budapesti !\iiz!Cinynek IU2:·L 
éri augusztus hl.1 3. napján n1egjcle11t 17-t szán1it
ha11 ki!Jirdetett) 7El::l6 1923 N. J\\ A\. $zllrnu ren-
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-deleten11ncl nicg<iilapitn1t dijtü;at csuI; u::.:ol;<'rt u 
iuteiflc lns::.o!/.;'(lftafuu J'cnyel>ert s::.:úrnitflafjúf.: i~'f e 
J.!,')'ogys::.:crés::.:ek. ar11c!y'-·krl' ronatko:::1i s::úinfd · 1.c2 /. 
1h•i Ju!ius /ui .'//. napján. l'l/!!'l' c::.:t kih·c•fi'i ;'dúbn; 
nyujtatoff hc. A 111egclözö idtihcn benvujtott :::zán~
lák alapjául ~zolgálú \'éJJ\ek <irát az illézelt rende
letek hat<ilvba lépése cJöit érrén\'ben rnlt re1H.!ele
teli:nek 111eb;fcle!{i összegben kell "!dcgvenliteni. 

Az ll.123. évi julius hú J-Uil ug\'íH;~zen éri sze•J
tcrnber !~ó 30-ig terjedő idöbcn~Í1ite!ben kis,otgd!
tatoU gyugyszerckrö! szúlú Cs kifize!és céljábúl rl1é'..!· 
~Je ne111 .. n1utatott \·Cnyeket u:: !!113. t'l'i s.:cp1ernhe> 
,J'fJ. 11up;u11 heti u::.: e 111111on 1'n·C111•hc11 frl'ú úrs:::ablis 
s:.L'.rin~ tirs::afltin1·07n_i és az azÓk aiapj<in kiállilntt 
s~!'.rn!~kat . 1~123. eri október !iö 13. napjáig kell 
loi1zetes vegett bcrnutatni. Az 1913 éri szeptember 
~10. napj<it kö\'et\i időben hitelbe libznlr.:ú!:atott \'l:
nyeke! ha\·onként, ndnden hö1ü1p utobti .. napjáig, az 
e napon é1Tényhen levö árszabás szerint kell ár
szabv;'1nyoz11i l::; az aznk alapjún kiál!itott sztínilú~ 
k'.1.'. a !-:iszr:itg{i!talúst követő !J(l11ap 15. napjáig J.:e!J 
k1!1zetes vegctt bc111utalni. !\ésóbbi rirszahvú11v(1;:ó'1s 
\·~:gy a ~z:iin!ák késiibhi be11yujUisa magasahh-dijak 
.k(J\'etelcsere ne111 nyujt a!<.1pot. 

Hudape~-.t, Hl23. éri szep!ernber !lú 21.011. 

A 1111. 1,:;:;·~·r !:t :;t11: 

f(erckcs. 

A vérbocsátással üzött visszaélései;: 
n1egszüntetése. 

~\ 1na'..!yar kiri'dyi népjóléti és niunkaüg\'I rninis1:ter
nek 828-!G 1923. N. i\i. i\l. szárnu ;·:énl!elete. 

. A Y~rb1>csát<"i::.sal iiz.~i!t \·bszaélések 111t:gszlinte~ 
~::se vegelt a kovetkezokct rende!c1n: 

1. S. Vérbocsá!tist (idcér!\·c az érrégú::'L a k•:!-
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pülvözést, a nadillyozás! C::: a yérbucsátás c~}.iábóf 
alkÚ.!inazott egyéb nlii:eict~J.:et 1s) t.:sak orvosi gya-
korlatra jogositott egyen vegezhet. . . 

') ~. Aki a:;: t. § ban foglalt rendelkczi..:s el}enere
joi~s~1latlanul vérbocsfl.tc~.st v~.gcz - ~u~1~nny~!Jen a 
csClekn1ény sulyosabb bun!cto r~nde!tezes ~.l''. n~'.n 
esik - Jdhágást követ el e~ szazhyszcze,r koi on~1g 
terjedhető pén?.bünletéssel, v1ss_zacscs csc.~cbcn. pcd,1g, 
ha a kihágás clküvctőjének utnlsó 111cg~nu;tct~sc ut~ 
két év 111é'"g nern telt e!, tizenöt. nap~g teq~ll!~eto 
elzárással -és szúzhuszezcr kornníl1g !cqcd!Jcto penz
blintetéssel blintetendö. 

..-\ Jdhágós 1niatt az eljárás a közigazgatási hat.ó
ságnak li1int rendőri hüntetö lHrosagnak . hat.is
küfébc tartozik. Ill. fokon a 111. 1\11. nepJuleti e:> 
n1unkaügyi n1inis1.tcr l:iráskndik. 

3 ~. A \'érbncsátással való visszaélés 111egszün-
. ~ . . . 1871' '" Jq3qq p ;\\ tetése U1rgvabnn J.:1bocsatott ' 1. C\1 --.~:"· '·.,.:· · 

sz{unu rcrldelet (lásd ;\ J\\agyar Rend.,.! ar',1 1816. 
é\"f. 517. lapon) és az 1023. évi 2fJt100/19~~~· N:_'.\\ __ i\\. 
számu rendelet (kihirdetve a Bt:dapes~. h.u1:lu1~y 
!92:-l. é\'Í áprili:-> hó 8. napjón rnegjelent 19 szan1a
ban) haUilytít \"l'SZti. 

~l. §. Ez a rent_klet ~ kihirdetés napj<it 1.:ii\"1.:lti 
nyolcadik napon lep hatalyba. 

Budapest, 1923. éri Sí'.cpternbL·r hó 2-!-én. 

fd.1· s. \.:„ 
;d,;rnni!l:ar. 

D P ' -ft'.ileOitóanyan-ésSzC:runtintezetrt 
r~ apay Budapest, VI, Tcrt!z.-l;ör11t :'if. Tel.: :::o~J9 

Oltóanvae:ok Hi111lönvirok S1.érun1olr 

Prc usu Jzumanu t•/ rctcriu. 
Füraktár: Hunnia gyógyszertár VII. Erzsébct-körut 56 

12:1 

C) A fő!dmil'elt'süm·i m. kir. miniszft'r 
rendeletei. 

Az állatorvosi magángyakorlat dijazásá~ 
:nak uiabb felemelése. 

A inagyar királvi fü!dmiYeléslir.;vi miniszier 
évi ·57398. szán1u rCi1dekte. 

!91'.2. 

ICC'rt('ndeiet 1·a/arncnrzri 1·dr!l1carci c's rcírcsi 
Íl~·r1 ·(n V há 1c:sa:r; na;,:: 

A 1ncgélhetési viszonyoknak az ú!talánns drága
ság kÜ\'Ctkeztében 111indinkf!bb fokozúdli rosszabbo
dá'Sa íolvtán indokoltnak 1nutatkozik. hn!..'.v az ;íJJat
orYosi 1Úagá11.Qyakorlat dijté!elei a rcnc!J{i\,li!i Yiszo
nvoknak n1egfelc!öen ujból fiilen1eltessenck. 

Ehhez képest az {iJ!atnrrosi 111agángyakorlatnak 
al 1900. évi XVII. t.-c. YCgrcliajtás:l tárgyában ki
adnt; 93000 H100. szilmu F. 1\\. rendell'l !.'-:!. § úhan 
111egallapitPtt dijtételeit az ezen (fijléte!ek fiile111clése 
tflrgvában kiadott '.2UGIJ l~f2 r szúrnu F. iVL rendelet 
ide\;Onatknzú rcsz(·rH~k hatúl\"on ldr!ll he!vczése 
ni ellett tnv<i.bbi intézkedésig· aznli s::;'izszn'rp:-;;ir;i 
ernele' 

A 111a!.!<Ú1gvak(.1rla! alkali11<i\·a1 :i 9:'1UilO !~lOU. ~1:. 
F. i\\. r~nd~1 iet SI ~-ának :·; pnntja érte!111éhe11 
fclszárnithatr'i bl:rkncsi- és fur<irdijak mérrére nézve 
a '.20fil3 ID20. szá!llll F. i\L rendelet erre rnnat!,:Pz1'1 
llatúrozmúnya t'iv/!bhi intézkct!Csi.i.: érvényben illarad . 

. Szahc' s. k. 

Az állatgyógyszer:o_l•. uj engedélyezési 
d1;a1. 

r\ iiilcl111irelé:-;ilgyi 111i11iszter ltl40 Hl'.:!:-L SZÚlll ;ilatt 
uj rendeletet bocs<i!ntt ki. nH:llvc! az 1900. éri 
H5000. szú111u fü!dn1iYclé::;Oi.:vi niinísztcrí rendelet 
11Cn1ely intézkedéseit 111údi1Sitja. A gyógyszerészi 
k<1r! e rendelkcz0seJ.:böl az érdekli, hogy az úllai-

-cl 
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uv1·lt!Vflszati Qrúgyitó clj;lrások és gyúgyszcrcl.: engt'
Je1\:-ézése, iile"tvc állatgyógyszerek L'lúúl!itására vo
nat'knz1·J eljár<lsnk szaln1dal!11<izása ttírgylihan a 111i-
11isztb iumnak a szakvélc111ényt ;iz nrszúgos úllat · 
C"észsénligvi tanács ;.dja, 111clvet l'Zért az eddiginél 
jSva! 1!Tagitsahh tiijazús ille.t meg. Eszcrin( ha 
vnlnld uj ú!latgy1'1gyászati gy("igy 1<'1cljtírásoJ.;:, IUl'{tbbá 
<illatg\'Ú!,!\'SZL'rek, ojtóanvagnk, széru111ok, diag:no~zti · 
kai ~SzCr.ek· és 1.:gvéb ·b.:iJ.:tériologíai készit'111énvek 
clö~H!it<isúra és fnÍ~<.do111bahnzaía:·,ir:i engedélvt frér, 
i\lc(\'C ú!!a!gytlgyszCr elöldlitúsára vo1H1t!Zozrí "eljárás 
:->zabadaln1azúsa iil!vt.':hen sn1kvékmén1 re van szük
sége. ugy kérvény'e.nek heterjesztese\·el egyidejüleg 
i!.!azo!nia kelt azt, bii!_!\' li!.!r0nck tán..:\'a!hatása cCl
j~ihö! az ;'1J!;u11kincsúii· Jiiróra a fiúi.J1ni\'elésügyt 
niiniszt0ri11111 pt!nzt<'irába (Budapest, V., Hold u. 15) 
5000 kornn{Jt hefiz~ tett. illetve postán hcküldiitt. A 
rendelet junius hú l·Cn 10pett C!ctbe. 

A határszéli álla1ni állatorvosok díj„ 
szabás&, inagái:ie1nbereli:: részére. 

;\ iöld111i\'cll:sligyi 111inisztcr 1~12::. 0\·i szcptcrnhcr 
'.!1-Cn kelt 914ti/lll. szfim clla!ti rendek•tc. 

E rcndde!hen a ii'dd111ivcll>sii(!\'Í niiniszter a 
inagyar kirf!lyi <illatnrros(1k dijsz'iih<:'i:-:;lt ;1 kü\·et
kezöleg szabia meg: Leg!dscbb dijcgyst·gül a XL 
íizeft!si nsztfilrha tar!ozú tlllarni tisztrise!iik !Jiraia
los kisz<'ill;isiinak f0!napi díjiisszcgt!t. vasuti kocsi
rako111ú11vok vizsL;<i!atáért vasuti k1lcsi11ként a Xl. 
fizetési ·oszt:'dy ·;1;1pidijtínal( 1izedrt!szé1, egy11cmli 
<'illati nyerstcr111ények {1ruszá!lit1nányainak vizsg;i-
1a1áCrt 2\~(l kilngram111it: kilngran1monkl'nt 50 \,:o
ron<'it, nt:lh~zeb6 szállltin<in\'01.:nál legalfi.bb is a 
XL fizeh~si osztály napidij<irlak a féldSszegét, é!i'i
á!lat áruszállitn1ún\'<1inak \'izsgú!ataknr a rninLlen
knr ér\'ényes rizsg;Úati di_ia k féir1ssze;,;ét. de kga!úbb 
ís a XL fizetési oszt<íiy félnapi diját. teljes usz<'lly
rak1n11ányokhan szál!itott egynemü állati nvers· 

~r".--:-1r::--1 -:'QC"'i.c~~r=1=!=~ 

e . . Jl e i-li1<11i . . \t i\\\O ,~ 
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AETHER ad narcosin1 - Cllinoin Ph. H Ill. 
AKTOPROTIN vegytiszta ca~ein steril oldata 

a parenteralis t rotei thcrapia céljrzira. 
lnjektiók (l és 5 cn1 -cs a1npul!ákba11). 

ALBROI\.1AN cröteljcs hati'.isu. teljesen ártaJ. 
n1atlan sedativurn és cnvhc hypnoticurn 
Tabletták(IO . 0 30 és 20)<0.30g és pulvis: 

ALJODAN 'odaelhylallophanal. Lipo- és ncu 
rotrop készillnény 49°/o j0dtarta\01nn1al. 
Tabletlák (IOX0.25 és 20 . 0.25 g) és pulvis 

CALCIVEN a calcíum-therapiára aJ';aJrnas ste
ril injeklió!( 5 cin ·cs ainpullákban. 

CHLORAETHYL-Chinoin Ph. H. Ill. 
DIGICLARIN a f Jia digitalisösszes hatöanvauai 

tisztitott á!lapotbÜn. Tabletták ·20 ·drb.1 
15 cin •. -es solutiú Cs injektiúk (3 és () amp.) 

FORTOCAL n1agascalciurn tartaln1u készitmény 
stronciumn1al aktiválva. Syrup ( 100 é~ 00 g 
Puh's (í5g) levesben Y<H.!:Y fözclékben v;Úú 
bcv0tel·e. ' -· 

GLUCOVEN os1n1othcrapiás ínjck1iók: (45Wn 
gluc 1se és 5°/o·ca'c chlor. sicc.) lü cn1 -cs 
ampullákban. 

L!Jl..10S~L Sa!ic}:J:-:aras ~- bornylcstcr, pc1kutan 
anttrheu1nat1curn. 20 °/(l-ns li:cnöcs, 20 és 
5 g os tubusokban Cs Limosal-puruin 

PAPAVERIN-Chinoin injcktiük (3 és 6 an1p.) 
tabletták ('20 örb). 

TROPARIN Papaverin és Novatropiri. Tab
letták (20 drb. lnjektiök (3 Cs 6 arnp.) 
·1 roparin forte-tab!etlák \20 drb 1 

r. u 1 PJ a l '1,1 íl\'Őíl\'Sőer- Cs ~egyCszeti u J p E '.'-1 
U i1l 1U • ter1nekek gyara r.-t. "} 

tennén\·ek Yizs~álat<iért u;;zúl\Ta\.:on1<inronként a 
Xl. fiZetési os"'ztúlvban iJJinLl"enkor jái·ó napidij 
11 ~-szerc.sé:. -

A gyógynövények Yorgaln1á11ak njabb 
szabályozása. 

f\ magy. kir. fi)ldinivelésligyi miniszter l~l2'.L éri szep
te111ber 22-én J.;elt n.s::oo 1~12~-i. !>::. B. SZÚlllll l'o..'!H!elete. 

Az l922: :\VII. t.-c. ti §-<'illan és a -!810 Hl20. J\\. 
E szfimu rendelet :·;. §-iiban kapott fe!hatal111az<is 
alapján - a H7-!110 1!121. F. :\\. szá111u rendeli:t 111ó
dositásaként - a népjóléti és inunkali~!,Yi, rala111int 
a kere.skedele111lig\·i 111ini;.;zterre! es~selCrtve az aláb-
biakat rencle!ern :·· , · 

1. ,\ ui. kir. pé11zii!.!.rn1iniszti:r L -120~:2. -.:.t:. ;:dalt 
kihocs<ltntt ia BuJ;:qiJs!i !\Cizlüny J\1'.2'.t augusztu;.; 
2fi. nap.i<in me.! . .!'je!ent i~I · -.:.zúm{ihan 1-:i!link'teit) 
rendc!t:térH~k '.2 S--a értelml'lle11 1Hinde11ne111li ~YÚf.!~·
ni"1vén·.'nek é::: gv!·!!!\Tt1\·ar11ak \'{!mkiiJfr1Jdre :::zitl!it<í
:::c'd1oz' a Ciyúg>:·.· (:.'i !pari ;-\i·n·l'nyfPr.'...'.al111i lri'Jdú11·,1 
1.:iúl!ilnil hizunrii\";'!!l\' sz(iJ;:::0.~e~. r: hi/.•111\"itvún\" 
kiál!iiúsút a:'. einlitelt· irod(iir·i! (!.'\„ L1",;iyay.:utl'.il 7. 
sz. a.) J.;:el! J.;:érni. 

.'\z ir~ 1da a \"izsgc'dat( •t a 111. !·:ir. U\·1-,!..'.\"!li"r0!l'.'· 
J.;i~;ér!eii {i]](lm;'1::: <llt<ll \·é~l.'Ztcti. ,\ \"íZsÚ<Ílal ari·a 
terjed ki, !li•;:y a J.:irite!i·l' :::z;'inl úru mini'•:::l:g é~ 
tiszt<1~úg tekirHl.'!L·hen t\ 11iegjeli".Jt 111i11(1:-;égii úrlí11;1k 
n1egfeiL·l-l'.. 

;\ !;:0rele1111111:I l:\.!\'Ídcitíleg be kell iele11tl'!lÍ a 
kivitelre szúnt <iru 1i'~1Jl(•{. n1í'ni"i::;l-!_!0L 1i1r1;lúsí he!vét. 
rendl·ltetési hd\·0t, \·alaH1i11i ;1 c:::'orna!.!ol-: ~zi1111ii! l:::: 
nem0t (zs{iJ.:. h,;1, !{id::i), yégül a kü!d°cn1é11y én0k0L 

::?. A (}y(·J.!.!Y- 0~ Ipari :\i„\'ényf11rga!rni Jri•da a 
bejelentés alapjún -·~ <:\!llL'll!lyihel! a kérl·l111ez~·1 
!!\'Ü!.!\'nüvé11\·e!;: kiílfö!drc ki\'itelére a t\7-!U(J 1!1'.2'..'.. !·. 
;\\. SZú111u r-endelet -L ~-a érte!inébcn jqgosult - <:z 

T 

! 

i 
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áru 1ncg\'izsg:úlásílról a GyógynlívénYkisér!eti állo1nás 
küzbenjüttévcl haladéktalanul gondoskodni köteles 
és ha az áru núnöségc és tisztasága 111cgfe!c!ö, az 
árut fé111zárra! és 1nin(isitö jeggyel cllcittatja és a 
vizsgálati bizonyitványt kiadja. 

3. A vizsgálati bizonvitvánr kiadású! J(Crü fél a 
bcjc!cntésse~! egyidcjli!c·g kötc-lcs az Iroda végrehajtó
bizottsf!giltúl a gazdasági viszonyokht'1z képest és 
az áru 1ninösége szerint n1egszabott, a kivinni szán
dékolt gyógynövény (gyógyi·ovar) szárnlaértékének 
idö!dizönl\ént 1negállapitott és 1ncgfclc!öen közhírré 
tett százalékát kitevii összeget vizsgálati dij fejében 
<lz Iroda pénztárába befizetni. 

Ha a bejelentésben feltüntetett szánllaérték (ki· 
viteli ár) az Iroda <iltal 1ncgállapitott valódi értéket 
e! nc111 éri, <IZ lroclflnak jogflban á!! a vizsgálati 
dijat a ralódi értékkel 111ért összegben 1uegál!apitani. 

-!. E rcnde!et életbelépésével a gyügynüvényck 
forgal!nának ujabb szabályozása tárgyában kiadott 
S7-!0U 1921. F. J\L szá11n1 rendelet 7. S--a hatálvát 
\·eszi ti. ' „ 

Budapest. 1~123 szcptcrnber 22-én. 
:\ rni:i:~i.:c:r h<'lyLtl: 

Schandl s. !;:. 
:1IJa111titi;;>,r. 

A 'füszereh forgaln1ána!r szabályozása. 
!\ 111agyar királyi fii!c!n1iyell:sügyi 1niniszternek 

Gfl6t16'J~J'.2:'l. l.'\. B. szúinu rendelete. 
(i(iv(inaL) 

:\ pH.:zligazdasúgi tern1énrek, ierniél.;ek t:s cikkek 
hainisításának tila!rnazás;:írÜl szók"1 1895. évi XLVI. 
t.-c. 1. ~-ában kapott felhatalmazás alapji'in a 
!ibzerek forgaltnát a kereskcdclen1ügyi, tovilbbú ;1 
népjóléti es lllll!lkaügyi 111iniszterrel egyetérf\·e a 
küvctJ.:ezöképpcn szahi'!lyozo111 : 

l. §. Az en1beri élrezetre sz(l\gá!ú fliszcrcknek 

"""'"'"" "~'' """ '""""'°"' rn """" ""' '"~'.' 1 séarc ártaltnas állapotban va\(J forga\01nbahozata!a 

1 

a/'' 1895: XLVI. törvénycikk értcl111ében tilos. 
2. §. Füszer alatt oly !ennl:nycket és ni·1\·é11yi 

1 
eredc'tn tennékekct kell érteni, amelyek en1heri j 
Clrezetre szolgáló ételek és élrezeti cikkek izcsitésl:re. 
szagnsitására vagy za1natnsitásúra szolg<ílnak. 

:1. §. A jelen rendelet rendelkezései irányadók a 
küvctkezö /iiszi:rekn.!: 

1. á11izs1nag (Pimpinella Anisu111_. Fruc!us Anisi. 
Scrnen Anisi vulgaris); 

2 babérlevél (Laurus nobilis; Folia Lauri); 
3. csillaQúnizs (!!liciurn anisatun1 ; Fructus Anisi 

ste!lati); -
4. édes kiltnény (Focniculu111 nfficinale; Fructus 

(Se111en) Foeniculi): 
S. iahéj (Cinnan1ori111111 ceylnnicum et C. Cas:;ia, 

Cortex Cin:1a1nn1ni): 
S. fekete rnust;ír (Drassica nigra: Seinen Sinapi:; 

nigrae); 
\l. fehér 1n11st;'ir (Sinapi::-; a!ba; Se111eH Sinapi.:; 

albae): 
10. gyü111bér (Zingibcr officinale, Rliiznma 7-ingi

hcrís); 
JJ. karclan10111u111 (E!ettaria Carda111n11H1111: Fr\ll.:tus 

Carda11101ni): 
1-L koriúncler (Cnriandrum ::;ati\'u111: Fructus ('.:ii..:

inen) Corianclri): 
1:1. kün1l:nvn1ag (Caru111 Car\'i: Fructus (Se111enl 

Carvi): - " · 
Ill. 111ajPr<ina (Clriganu111 J\lajorana; Herba :\iaju

ranae); 
18, sáfrány (Crocus satiYus; Stig111ata Croci); 
E). szegfiiszc!:'. (Caryophyl!u::: aro111aticus: Cary

ophyllil; 

t 
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21. szcrecscndiü (.\lyristic:a iragrans: Sen1en nucis 
rnosd1atae); . . .. \ ··!J . 

'.2'.L szerecscndióvirág (;\lynshca 1ragrans; f i 1 11s 
J\l\'risticac, 1\lacis); . 

'13 Vanilia (Vanil!a p!anifolia; Fructus VanJ!Jac): 
fl ~· A!d a jelen rendelet rendelkezéseit HH:g:-;zeg1 

v<n.:r ·!djátssza, an1cnnyibe11 cse!ckn1~11):e. ~t1l}'.Psa!.1~1 
bt;'iúetö rcndclkczCs al<i nc1n c~ik, k1.h'.1gas .n11a~t ,1z 
18i6: XLVI. tün•énycikk Cs a végr~ha1tasa targyaban 
J.:ibocsútott 3818G 1896. F. Al. Slamu rendelet ren
de!l.a::.t.!sei szerint büntctcndij. 

10 §. A jele:i r~ndelc~ rendc!J.~c':~SL'.i„ az 18~{1: 
XLVI. t. e. J l. §-a crtclmehen a kulfoldiol beh( 1zi.1tt 
íüszerekre is kiterjednek. 

11. §. A jL'fen rendelet ilaiá(ra 1w'.n te1:fc i /'.·i u:::of;r:1 
i! /fls:::~'rL'krc. af!n•lyekef .f.r.rágrs:-::1•rtarak rakf1u{ 111 un
fiÚ1ak ~is /ór::..;11lo!71Í111 //o::!ltTk. 

i:·:. ~. i:z a rendelet l\J~'.~. l~\·i nli:k1ht:r h<.1 !-:.:() 
napjiin' iép ék,tbt:. 

Budapest. 1 \l'..t-f. 0\'i :'ZL'Pk~111her !H·i '.2-!-én. 

,)zahc· Jsirdn :-;, k. 
rn. l:i:. i\dd:;1.'>d"~ii;~y i 1di1;i~ 

Dl.-! lu.:·n J '1";lic'lll! j u1, leír. 1 n in i:szfc'r 
re n (/e le I e i. 

(,\\ult 0\'i í'.st:hnaptúru11.~,; kiadá:-:a Óla ui renddl'lei 
"';Ú«\·~zl'r2:-:zt:ket L'HIL'ld() táq..:yhan a hon\·0dl:!mi 
~iin'G:-:ter !ll'lll adutt !Ii.) 

f:) r1/Cl'/'l",Skecfefe!llÚ{fJ'Í177. /(j/', !llÍ!7ÍSZÍc'/' 
- l't'!lt!t.'lt:'Íé'Í. 

(i\lull evi Zscbnaptánink liiad;:isa (Jia ~yúg;.·::;·z.~r~~ 
„. ·,1·•·t /•t'tl+• 1·1·"1 1{i 1·u\·han a J.:c•ri:Skl.'ddr111 n11ni~r.t.,,1 ~f.t,; '"' "' -1\ ' ' ,.,,_ . 

uj rl'ndí.:le:et nem adotl k1). 

f . 
' 1 

'·r:'.< 
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f) A magvar kird!yi jJé11zügvmi11isztec 
rendeletei. 

Mesterséges édesítőszerek forgalrná~ 
nalt ujabb szabályozása. 

:\ m. kir. pCnzligymiriiszter 150. 758/Hl21. P. ,\\. ~z. 
rendelete. 

:\z 1021. évi október hó 6-;ín kibocs{1jtott és ugyan
akkortó! érvényes rendelet n inesterséges édcsitösze
rck árait ujbó! szabályoztn. 

Pipereszappanok fényüzési értéH~ 
határának felemelése. 

,\ p0nzligyn1i11iszter 13729CJ Hl22. sz. liörrcndelete. 

E kiirrcnde!etben a pénziigyminisztcr a helfi'ddün 
k0sziteit pipereszappanok ért0!d1at;:irJ.t fényilzCsi ndr'i 
tekintetében október 20-tr'JJ !OOO koron<ira c1nelte fel 

A szesz l7incstári ár1·é.Szesedésé:nel;: 
felernelése. 

:\ pl:nzligyrninbzter l :l11. llO\'C!llbt:r hú -f-(·n kelt 
182200. szJ.JJ1u rendelete. 

E rendeldben a pénzilgyrninisztcr a szesz kincs-
1:iri árrC:-;zcsedC:-;:.:t no\·crnbcr 11(·1 1).fúl kezd(Jdöleg 
hektólitcrfoknn!i:0nt /ll li:nro11úral enH.>lte fel. 

_Z\~z ecetsav (ecet) k:i:ncstári érrészese~ 
désénelI szabál~7ozása. 

,\ pl:nzligyrniniszter 182203/Hi'.22. sz;imu rendelete 

E rendeletben a pi.!nzíigyminiszter az e111bcri Clvc
zctrc a!ka!Jnas cccísar (ecet) kincstúri <irrt!szcsedést!t 

g 

[ llilllilllÍi·~-~illlilillllililllilllillli!I~~~~<~-~-,,_,..~ 
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noven1ber hó 6-tól kezdődő hatállyal, az ecet:;av 
(ecet) 111inden hektó~iterje ~s. n1inden °/o ecets~v 
tartal!na (ecetsavhydrat hektoliterfok ecetsav) utan 
540 koronában állapitotta 111eg. 

Mesterséges édesítőszerek 
uj árszabása. 

A 111agy. kir. pénzügy1niniszter 1955 l 0 1922. szún1u 
rendelete. 

Az 1922. évi Uece1nber hó ~l-ik napján kibocsájtott 
-Cs azonnal érvénvbe lépett rendelet a 1nesterséges 
édesitöszerek árah ujból szabályozta és azonkiviil 
uj cso1nagolásu saccharin forgal0111ba hozataláról is 
intézkedett. 

Gyógyszerész nem köteles blokkokat 
kiszolgáltatni. 

103837_ 1922. V!ll. szániu pénziígyn1iniszteri rendelet. 

(Kivonat.) 
-L §. Nen1 terjed ki a b!o\.:!,:rend~zer a gyúgy

:Szerészekrc. an1ennvibcn általános h1rgal1ni adójukat 
az 1922 évi 127988. szá1nu kürrendc!et érteltnében 
készpénzben fizetiJ.;. A gyógyszcrészekné! az?n~an 
az egyes bevételi tételek fcljegyzésCnek e!!cnü.rzese 
n1elle1t n1indiu vizs(fálni kell azt is, vajjon az allarn, 
a hetegsegél);;;Ó pé~ztárak stb. által fnlyúsitntt fize
tései{ bejegyzése n1egti\rtént-e. 

/(allar s. k. 

D P ' ·féleűltöanyau·ésSzérunütttézetrt r • apa3r Bpcsl, VI, T1:rGz·hörut :íj. Uí tde)'.; Stl·OO 

Oltóanyagok Hitnlönyirol\ Szérun1ok 

Pr.- 11s11 iiuma1111 ct r,•f<'riu. 

Föraktó.r: Hunnia gyógyszertár VIii ErzséiJet-körut 56 
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Több árucikk behozatalának illetve 
kivitelének korlátozás,;.. 

~.A ~n. I.d1:. pénzügyininiszternek a 111. kir. földn1ivelés
ugy1 111unszter urra! egyetértőleg ki<:!dott z. 79.143. 

sza1nu rendelete.) 

(Kivonat.) 

. A inagy. kir. 1ninisztériun1nak az árukiilforrraJon1 
UJa~b ri:_ndezése iárgyában az 1922. évi nov~inber 
28-ar~ 9::>97 M. E. sza!ll alatt kiadott rendeletének 
(n1eg1elent a !3udapesh l<özlöny 1922. évi 275. szá1ná
?an) 10. §·~ban foglalt felhatahnazás alapján az 
erd~.kelt nu.~1szter urakkal egyetértőleg elrende!ern 
a kovetkezoket : 

1. §. A jelen. ren~e!et bekezdésében idézett ren
delet .BJ 111.ell~kletet képe~() jegyzékből, rnely az 
e~~gedely .. nelku! behozhato árukat tartalrnazza a 
l~ovetk~zo~(~.t kell törölni, vagyis jelen rend~!et 
elet~eleptetol kezdve csak külön en(Jedél!yel hoz
hatok be a kö\'etkezö áruk: :,, · 
\';"111.íarila 

132-böl. Gyennekliszt. 
622-ből. Salícylsav. 

? §. A külön engedély nélkül be!Jozhattí áruknak 
~ 1eJ~r~ rer~clele~. l .. §-~ba~1 idéze.tt jegy:zékét a követ
J~ezokk.el !\~.ll t1egesz1tern, vagyis a JClen rendelet 
-e!etbel~ptetol l~e7:dve külön engedély nélkíi! hozhatók 
be a ko\'elkezo aruk: 

542-bö!. Rüntgen-készülékek és kvarclárnp<ili:. 
3. §. A jelen rendelet bekezdCsébcn idézett ren

del~! A) 1ne!lék!etét képező jegyzéket, n1ely azokat 
az aru.kat tnytal!nazza, arnelyeknek kiviteléhez kiilüi1 
en~edely ~zuks~gcs, a küvetkczőkke! kell kiegészi
teni, v<:.gy1s a 1el~n rendelet Cletbeléptétől kezdve 
csak kulon engedcl!yel vihetők ki a következő ftruk : 

9''' 

t 
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20-ból. 
61-!-böl. 

Burgonyakc111ényitöcukor és szörp. 
B urgonyakernényi tön1 ézga {dextrin). 

...i.. §. A ki\'iieli engedélyhez l~iitiift áru-knak a jelen 
rende'lct 3. §-ilban idCzett jegyzékéből a következő
ket kell törölni, vagyis a jelen rendelet élctbe!éptétöl 
kezelve 1.:ü!ön engedély nél!.:ül rihetük _ki 41 kövct
kezö áruk: 

(i47-bö!. Hirlapok fn!yószán1ai, arnennyiben :1 hó· 
napnál nc111 régebbi keletnek. 

5. ~. A fenti módositások figyelcn1bevételével a 
jelen rendelet .. A" 111c!lékleteként küzzéteszen1 azok
nak az áruknak jegyzékét, a1ncly áruknak ktilföldre 
kiviteléhez külön engedély szükséges, továbbá a 
jelen rendelet nB'; 1ncllékleteként csatolotn az czidö
szerint engedély nélkül behozható <in1l.:nak jegv-
~~- . 

6. §, Jelen rendelet küzzCtCtclc napjiln lt!p életbe. 
Azokat a ldi!den1Cnyckct azonban, amelvekct a 

jelen rendelet l. §-ábali fot:lalt rendelkezéscfr küvet-
ll:cztében ezcntul~ c.sak külÜn cnu:cd~llvc! lehet be
hozni, az útn1c11et n1egkünnyitCSe ér~lcl,:ében n1Cg 
klili'ln engedély nélktil lc!Jct behozni, ha az ügyfc·1 
a behozatali vú111kczcl~st vC!!zii v<irnhiYaía! előtt 
beigazolja, hogy a kiilde111Cily a jelen rendelet 
C\etbelépése napjún magyarországi rendeltetéssel 
rnár fel volt adYa. 

\-la az {1ru a 1nnst jelzett napon rnagyarorsz<igl 
rcnllcltett!sscl még nelll is volt L:lac!va, de az árut 
a jelen rendelet !;:özzéiételc napjútú! szú1nitott 15 
napon belli! behozatali 1ncg\'á111o!ásra szólú áru
bcvallással v:'nnhivatal clC álli!júk, a 111ost behuzatall 
tilalo111 alá 1.:erült :írut n1ég külön engedélv nélkíi! 
lehet behozni. Ha azonb~1n az ilyeri· áru· a jelen 
rendelet kiizzétCtele napján 1nár \'ámhivatali vagy 
elüjegyzési raktárban volt, a külűn engedl:ly nélküli 
bchoz;:talnak csak <1k\.:1,1r van helye, ha a várnllivatal 

'J 

1 :l3 

-e)~ állitá~ behozatali 1ncgván1o!ílsra szóló árubcval
lassal a 1ele'.! r~!1cl~l~t közzététele napjátc'JI szániitott 
8 napon belu! torten1k . 

Budapest, 1923. évi január 3-án. 

!Jr. f(ál:ay Tibor. s. k. 
m. !dr. pC11ziii;ymi11is1.t~;. 

Jegyzél<e 

a~oh!lah.az á~·uh1!.a1!! amelyehnek Magyar
or szagb<?! _ya1nhulfoldre való hí viteléhez 

hulon engedély szilh:séges. 

.,,A" 111c!léklet a z. -g 143 · 1• • ' • sza1nu pCnzUgyn1iniszteri 

Bt·J1oz:italir 
VilJllf;irifa 

··züm 

4-böl. 
19. 

20-ból. 
45. 

4G. 
47. 

48. 
SI a. 
92. 
95 
96 a, b. 
9i-ből. 
9D-bö!. 
101-böl. 

rendelethez. 

(Kivooat.) 

Paprika. 
Rép<~cukor Cs n;ioden hasonló 11e1nü cukor 

(nadcukor: ?an!1ely tisztasági fokban a 
1nelassz loretclevel) 

13urgonyakernényitőcuknr és szörp. 
Rep.~cn~<.~g~ rn.czei rnust<i.r Cs efféle haso11ló 

~nilse1u olajos 111agvak is. 
1V1ak. . 
Len- és .kency:nnag, ni;:ís szárn alá nem 

tartozo olaJOS n1agvak. 
~1ust_án!1ag (örö!\'e és hordókban). 
.1~llat! \'1aszk (tennCszctes állapotban). 
Allah faggyu. 
Stearii~-s<n· (stearin), szilárd zsirsavak. 
Paraffin. 
Eleain-sav. 
Lanolin. 
Oyapjuzsir. 
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Behozablir 
vtimtarifa 

sz<irn 

402. 

103-ból. 

108'd-böl 
131-böl. 
143. 
144. 

150-böl. 
152-ből. 
575-ből. 
és b 2, 3. 

576-ból. 

596/a-bó!. 

597 lll. 
597 n. 
597/p. 

599, a. 

Repceolaj hordókban. törnlökben és 
hólyagokban. 

Lenolaj hordókban, tö111!ökben és hólva-
gokban. · 

Szesz, denaturált szesz. 
Tejkonzerv. 
Kénltovand (pyril). 
K. 01. n. n. ércek elökészitett állapot
. ban is. 

Egetelt n1ész. 
Körisbogár. 
Optikai műszerek, csíptetők, pápasze1nekr 

Jorgnettek és n1ásféle pápasze1nek ezűst
foglalatokban, arany- vag)' platinafog
lalatban, szinházi látcsövek és egyéb 
optikai rniiszerek, ezüst-vagyalun1iniur11-
fogla!atokban és arany. vagy platina
foglalalokban. 

Pénztárszán1láló készülékek, pénztárellen
őrző készülékek, kazetták (National 
Cacs Register és hasonlók) a befizetett 
összegeket feljegyző és nyugtázó ké
szii!ékek. 

Fé111 antin1011 (antirnon regulus, kénanti-
1non regulus) 

Szénsav, folyékony. 
Anunóniákos viz (gázviz) törnényitve. 
Am1nóniák, folyékony (folyékony an1-

rnóniák gáz). 
"J'rágyasófél"ék (nyers kálisók, tern1észetes 

összetételükben u. n. buroksó és hul
ladéksó, valan1int sóke\•crékekböl ké
szült 111csterséges trágyasóanyagok)r 
klórkáliu111 (sósavkáli), chilisalétro1n 
(nátronsalétrorn), bórax nyers: borkő 
nyers ; borseprö száraz ; moslékszén. 

Bchozat:i!ir 
Vámfar fa 

szám 

599:c-böl. 
599/g-böl. 
600/a-ból. 
602/a-ból. 
603/a. 
612-böl. 
613-ból. 
614-böl. 
617. 
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Kénsavas káli (duplikátsó, ká!iurnsulfát). 
I<énsavas a111n1óniál\ (anunóniáksulfát). 
Borkösavas (borsavas) n1ész. 
Rézgálic 
Kénanti111on, szénkéneg. 
Kazein, kazeogon11ne. 
Burgonyakcn1ényitö. 
Burgonyake111ényitön1ézga (dextrin). 
Foszfátok, savakkal feltárva (szuperfosz-

fálok). 
Aethilaeter (kénétcr). 620/a. 

622~böl Ne1nesfé1neknek 111inclenne1nii sói, az 
5 11 ·1-nál ne1n több ezüstöt tartal111azó' 
kiszerelt gyógyszerfé!ék kivételével. 

647-böl. 

652. 

653. 

Könyvek, nyorntatványok, szintugy nap
tárak, iroclalrni rnc!lékletckkel, hirlapok, 
térképek (tuúon1ányosak', hangjegyek. 
iratok (akták és egyéb kéziratok), ki~ 
véve a hirlapok folyószáinait, arnennyi
ben 3 hónapnál nern régebbi keletüek, 

Allati és 111ásft'.-le trágya, gyártott lrágya
szerek (ne1n sökeverékböl való) is a 
617. sz. a. tartozó szuperfoszfátok 
kivétclé\•e!, fa~ és köszénha111u, cson
tok, csontha1nu, csontliszt, holtcsont
~;én, csupán , trágyázásra alkalrnas 
1 homas-salak es egyéb salak, rás
polyozott szarvak és palák, hig és 
száritott vér, állati inak, hushu\ladékok, 
trágyázási célokra a vérlugsó l!yártás 
111aradékai, anunóniákos \'iz (gázviz), 
ncin tö1nényitve. 

Korpa (n1a11dulakorpa is), rizshulladék. 
ina!átacsirák, polyva, a zsiros o!ajoh'. 
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gvár!ásánú1 1neg1naradó szilárd hulla
dekok őrölve iS, rnoslék, répaszeletek 
kilugozva. 

Külön kiviteli engedély szükséges ezenkivül a 
következi\ tárt.:vak kiviteléhez: ne111esfén1ekböl való 
szerelésekkel 'é!!átott bánnilven áru : a 111üvészet és 
tudo1nánv n1uzcális értékü ián~vi c111lékei, valan1int 
a nein éíö n1iivészek kCpzörnii,'iészcti alkotásai (fest-
111ények, grafikai n1iivck, szobrok), kéziratok, nyorn
tatv<i.nyok, oklevelek, inagyar 111üvelödési történeti 
en1lékek (egyházi és világi), butorzat, faragvány, 
ÖÍ\'ösn1iivC'k és felszerelési tárgyak;. régészeti e1n
tékek (letétek, énnék és pénzek}, néprajzi és nép-
1niivészeti1 tennészettudo111ányi érdekli tárgyak és 
gyüjteinények, ipanniivészeti tárgyak (butorok, fa
és csontlaragványok, szövetfélék, agyag-, üveg-, 
ötvös-, bür- és fénHnunkák stb.) és épitészeti terv
rajzoknak nliieinléki felvételei, anató1niai készit-
111ények, csontvázak és han1vvedrek. 

Jegyzéke 
azoknat.: az áruknak, n1elyekneh: vámkül
földről Magyarorszáqba való behozatalá

hoz li:ülön engedély nem szükséges. 
,.B" 111elléklet a Z. 79.1-tL szán1u pénzligyrniniszteri 

rendelethez. 
V<im·ariia 

1-böl. 
11-ből. 
20-ból. 

Kakaóbab. 
CitronJ. 
·rejcukor. 

D r na· pay·féleOltőanyag ésSzéruiníntézet rt 
• ob.- Bpcsí, \'L Ti.on:;z-hörut3j. Uj tclcf.: 83-00 

Oltóanyagok Hirniőnyirolc Szérun10Jc 

Pn• us11 h11ma1111 cl r,·fcrin. 

Föraktár: Hunnia gyógyszertár VU, Erzsébet-körnt 56 

1 

21. 
-!5. 
-!7. 

31. 

80-ból. 
.SI a. 
87. 

~12. 
D3. 

~14-. 
D5-böl. 
96. 
9i-böl. 
98. 
99. 

llJ 1. 
103-!lól. 

105, 

llJ6-ból. 
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Alelassz. 
Repcen1ag. 
Len111ag, továbbá n1ás szúrn alá nen1 tartoz() 
, olajos 111agvak. 

Anizs; koriánder, ko11\·hakön1én\' Cc!es 
J.:üménv. · ·' 

J).léz~ a. 111Cster:;;éges n1éz kivételével. 
~~.1~~1 \'.~a~z tennészete~ állapotban . 
h.ulonbozo 1n. !L ne,·. allaii termékek rnin-
. clenféle oltóanvaa kivételével ' 

r\l.'.at.i f~ggyu, sajtÜlt::-faggyu. 
Noveny1 faggyu, pá!inaolaj, pálmanic:io- és 

kóln1szdiöo!aj, szilárd állapotban.~ 
Nüvénvi viasz. 
PahníÜnsa\' \palmitin) és li:Ukuszo!;:qzsirsav. 
Paraffin. · 
Degrass és \.:ókuszn!ajzsirsav. 
Ceresín. 
Vaseline és lanolin. 
K. rn. n. n. zsintdék és zsirkeverék 
Lenolaj ~s egyCb k rn. I!. n. zsirns olajok 

hordokban. tü1n!iikben és húlvauokban 
!az olajfirniszck kh·éte!érel). ;[ tÜJonag
olaj kívételéve! 

Faol~'.j, . k~1.kori.caolaj, rnákolaj, sesarnolaj, 
f~ld1~~1oolaJ,, büh:kmngolaj hordókban, 
tornlokben cs hólyagokban. 

Pan1utinagolaj hordókban, tön!lőkbe11 és 
hólvagokban. 

Zsiros ·olajok palackokban, korsUkban és 
hasonlo tartályokban, 25 kg-n;:il kisebb 
sulyban, a tükn1agolaj és· napraforoó-
o!aj kivételéve!. ·· ~ 

Kúkáóvaj. 12:1. 
143. 
144. 

Kénkovand (pvrit). 
Külön n1eg ne1i1 nevezett ércek. elökCszitctt 

állapotban. 
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Vá!nt;1rifa 
S'lfllll 

145. 
146. 

150. 

151. 

152-ből. 

153. 
157. 
16D. 

161. 

162. 

173. 

174. 

389. 

542-böl. 
573. 
574-böl. 

Gipsz. 
Fehér kréta. su1ypát (ten11észetes l\Cnsavas. 

baryt). · . . . . 
}(. n1. n. n. földnen1ek es asvany1 anyagok, 

nyers állapotban 1 égetve, örülve ragy 
iszapolva. 

Édettfli~J~~~~C~)~~;. besüritve, ládákban ragy 

Szürkea1nbra; kasztoreun1 ; pézs1na 1110-
schusz, cibet, kőrisbogár ; pézs111an1ag; 
kubéba; szerecse11dióhaizsa1n (n1uslcát 
vaj), borostyánn1eggy viz. 

Kátnfor. 
(~uebracho-fa és egyéb cserzőfa. 
Catechu (japánfölcl), kinú; kern1eszrovar, 

lac-dye, orlean. 
Buzérki\•onatok; garancine és garancinctte; 

lalonus ; nyers sepia hólyagokban. 
Orseille, persió: indigó; cochenille; ~esz

tenvcfakivonat; quebrachofakivonat; k. 
ni. ·n. n. cserzüanyagkivonatok. 

·rerpentin, terpentinolaj, szurokolaj (gyanta
olaj); nyers borostyánkö-, szarvas
agancs. és kaucsuko!aj ; továbbá a 
bCnzo!sorozathoz tartozó l\öszénkátrány
olajok; !ép (111aclárenyv). 

Kopálgyanta, dan1árgyanla, sellak. gu111111i
arahicun1 stb. 

1\\üfngak, ne1nesfé1nekkel való szerelés 
nCikül. 

Röntgenkészülékek és kvardárnpák. 
Sebészeti és 1nás orvosi 1nüszerek. 
Tern1észettani rnűszerek, u. Ill. hön1érö, 

Jégsúlyrnérö, siírüség~, szesz·, cuko~·-
111érö, 1nanon1etcr stb., kivéve a táv- cs 

Viim::irif:l 
szám 
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han1p1!ét:ökés~ülékeket, valan1int a regi
sztralo oran1uvel el nern látott nJ<1110-
rnetereket. 

575 bői. Csiptetők, pápasze1nek, lorgnetlek más
féle sze1niivegek és egyéb optil;ai n1ii
szerelr, n1ásbó!, n1int ne1nesfé1nbő! 
készült foglalatokban és ezek alkat
részei, a priz1nás lát- és távcsövek ki-
vételével. 

596. 

597/a. 
597/b. 
597.'c. 

597/d. 
597 e. 
597/f. 
597 h. 
597/i. 
597 le 

507 1. 

K. 111 .. n. 11 •• egrs.zerii testek (elen1ek), u. 111. 
ken, kenvirag, fosztor, fé1nanti1non 
(anti111onregulus, kénantirnonregu!us) · 
kéneső, fémarzén, ' 

Szilárd n1arókáli és n1arónátron. 
Marókálilug és n1arónátronlug. 
Baryun~hydro;-:yd; ég~lett rnagnézia (n1ag-

néz1un1ox1d, vegyileg nen1 tiszta) 
Baryun1superoxycl. 
N\e~terséges agyagföld. 
Arzenessav. 
l\'lesterséges ónoxyd (ónha1nu). 
()!ornha1nu 
Ü101ntajt pikkclyekben Cs darabokban 
. (ezüst- és aranytajt). 

(JJon1.t.'q.t ?rölve, poralak~an; sárga és 
voros olon1oxyd (rnass1cot és 1niniurn). 

597/n. Anirnóniákos viz tö1nényitve. 
5970 -ból. Szarvasagancsszesz. 
597 q. Hydrogénsuperoxyd. 
598 K 111. n. n. savak, u. rn. foszforsav, folvé

kony sósav; salétron1sav (választóvlz), 
faecet nyers; kénsav (kénsavhydrát); 
ne111 ~üst~Jlgö . és füstölgő; bórsav, 
n~ers es f1nonutott; oxalsav (cukorsav, 
soskasav); folysav (fluorhydrogénsav). 

i s 



111. n. ii. káliuiH-, nútriun1- é::; an11110· 
niumsók. 
a) tr,'H.!vasrífé!éJ.: rnvcrs k<ilisó, teriné

szele·s üsszetétclü1d1e11, u. n. buroksó 
és hulladéksó, valarnint sókevcrékek
böl készült 111cstcrségcs trágyaanya
go!~); klUrkúliurn (só~avas k~!i); 
chilisalétron1 (nálrf1nsaletron1; borax 
nvcrs; borkö, nvcrs: borseprö, szá. 
ráz, 111oslékszén·; 

e -böl. kénsavas káli (duplikátsü, káliun1-
. sulfát); kcttedszénsavas káli és nátron 

(!d1\iu111 és nátriu1nhydroszulfát); bor
kökészitn1ényck ; 

d)-bö!, nyers szüda (szénsavas nátriurn, 
nátriu111karbonát); 

cJ-bö\. vizü\•eg, szilárd (oldható üveg): 
j) égetett szóda: vizüvcg, folyékony 

(üvcgoldat); 
u; kénsavas és súsavas arn111011iák. 

_..., am111oniu1nszu!fút (a111111011iu111chlorid. 
<>z;1lmiúld: 

J;J .ká\isa!et'ron1 {killiu1nnitrát); 

i) kettedsz~nsavas J;;áli és nátron _(ká· 
lium és nátriun1karbonát, sodab1car
bonata); bórax, tisztitott; nátriu1n
biszulfit szilárd {kettedkénsavas 
nátron,;' nátriu1111Jyposzulfit, szilárd 
(a k0ncssavas nátron). 

(J salétron1savas rézoxyd (réznitrát): 
- sa!étron1savas ólon1oxvd 1úlo111nitrát); 

~inkkloricl (klórcinkl; dnkkéneg, fehér; 
lithoponc, griffith-fehér. 

K. ni. n. n, kén·, sze!en-, antiinon- és 
arzénvegyliletek. 

Vúr:1larlía 
::zürn 

612. 

617. 

li19-böl. 

622-bö!. 

ti25 

í'i:) :-ból. 

6:12. 

65:!. 
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Anilinolaj; nitrobenzol, antracén, nyers; 
naftalin, nyers: karbolsa\·, nyers; 
pyridina!jak; kreznl, kreolin. lysol és 
hasonló készit1nénvck. 

Fehérje-< és albunli1l<)iJok: kazein. !\a
zeogóm111c 

Foszfátok, savakkal feltárya (szuper
foszf<itok). 

Cvl!vdium, chloroform, methyla!kohol 
(faszesz\ aceton. 

júdkészit1110nyek, bro1nkészit111Cnyck, al
ka!nidok és a!kaloidsók. szi!úrd kar
bolsav, klórkalci11111. k~ksaYas kúliu111, 
ka!ciu111sulfhydrút és csersav (tan
nin). 

l\útr<inyfcshjanyagnk, u lll.: alizarin 
alizarin· festékek: 111cster:_;égcs indig(í-, 
azr'i- és kénfcs!ékek. stb. 

Uvú~vcél!ikra cltikésziteit rnttúl\ és 
· kiíbzercl-:. 

„\!!ati és rn<isféle tr;igya. g:yúrtott trúgra
szcrck (nern ~('il.:e\'eréliböl raló) ·is, 
til7. sz. alá !artoz(·) szupcrfoszfátok 
ld\·éte!éve!: la- Cs kiíszl:nhan111: 
cs011tnk: csonthanH1: csontliszt: l!o!t 
csontszén. csupil.n t:ügv;ízúsra alkal
mas: Tllomas és et.:véh s;n·ak; r<'is
po!ynzott sza1Tak 0·s paták; hig és 
szári!ott vér: ú!Jati inak. !iushulladé
kok trügy<'1z;í:_;i célokra: a ,·ér!ugsú
t.:Vi'irtús man!dékai: a111nioni;'ik11s viz 
(gázviz) nem tü111ényitvc. 

horpa i,lnandttlakorpa i:-:): zsirhullad0k: 
mabtac::-;iník. polyva: a zsíros olajok 
gv<irtús;in;il mnginaradú .szilún! hu!la
(Yékok. (irülrc i'S: moslék. 
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A szappanon értélthatáránalt föl-
emelése. 

A pénzügy1niniszter 29000/1923. szá1nu körrendelete. 
A pénzügyrniniszter február hó 26-án kibocsátott 
ezen rendeletében a belföldön készitett pipere
szappanok fényüzési értékhat,árát február 26-fttól 
kezdődö!eg kilogra1nn1onként f500 koronában szabta 
tneg. 

Gyógyszerészelt ltötelező ltönyv
vezetése. 

37885; 1923. VIl/a. szá1nu pénzügy111inisZteri leirat. 

A· álagvarorszcígi Syógyszer&sz Egyesülethez 
Buda/;esten. 

Az íllta!ános kereseti adó céljára szolgáló könyv
vezetés tárgyában 1923. évi január hó 28-án kelt 
7/1923. szárnu és 1923. évi január hó 9·én kelt 
30/923 szá1nu felterjesztésére a követkczökröl érte
site111 a t. Egyesületet: 

Az adóztatás céljára szolgáló könyvek vezetése 
ne1n csupán az álla1n érdeke, hane111 talán rnCg 
fokozottabb nH!rtékben érdeke az adózónak. Az 
általános kereseti adó felli:t!enül s:::iikst.'}.!,l'SSt; tcs::i 
tt i·afúdi jif1•::dcú.'tn kir1yon1nzdsdt. Ha tehát az adózó 
sen1111iféle könyveket ne111 vezet, n1ellyel jöveclehné
nek 1:agyságát hitelt Crden1!ö n1údon ki tudná 1nll· 
tatní, akkor ki Yan szolgúltatva a jöveclelen1 ki
nyo1nozására hivatott hatósági közegeknek, akik 
ílyen körül!nények között részint a 1náshonnan be· 
szerzett adatok alapján, részint a külső isrnérvek 
alapján kCnytelenek az adózó jüvedehnét 111egállapi
lani. 1\\egeshctik tehát, hogy az ilyen n1ódon n1cg
állapitott jiivedeletn tetc111esen 111eghaladja az adózü 
valódi jövedelrnét. Az adózó ezzel sze111ben csald::; 
abban az esetben tud kellő 1nódon védekezni, ha 

143 

pontosan vezetett könyvei\'el tudja igazolni az üzleti 
bevételeit és kiadásai!. 

Az ig~zságos Cs . adóztatás szcnipontjábó! tehát 
ugy az allarnnak, nunt az adózóknak közös érdeke 
:a könyv\•ezetés. i\-1iután pedig az adózók ezt rné(f 
csak kis n1értékben látták be, ennélfo1rva elérkezett 
az ideje annak, hogy az adózók kénv~zerittessenek 
a könyvvezetésre A kisiparosoJ[ és -kiskereskedők 
J\özUI csak a kevésbé iskolázottak n1entetnek fel a 
1,önyvvezetés kötelezettsége alól. A gyúgv::;zerészek 
:azonban .n1agas iskolai képz.ettséggel reridelkezvén, 
ezen a cunen ne1n n1ent!Jet6k fül a könvvvezetés 
.kötelezettsége alól. -

lv1ásrészt azonban tekintette! vao-vok azokra ·1 
nehézs~;sekr: is, a111e_lyek~t a \'égreÍl-ajtási utasítás~ 
ban elolft konyvv~zetes. ne1nely foglalkozási ágaknál 
oko~h.at. Erre v,alu tekintettel 1nílr a végrehajtási 
ut.asi~~s . 99. ~-?ban gon~oskodtain arról, hogy a 
penzugy1 hatosagok a föltetlenü! sziiséncs rnértékben 
k?n.:1y.~téscket e1'.gec!ély~zhessenek. ll};en könnyitést, 
ku!onosen. ~ kisebb ,rorgaln1u grógyszcrtárak re
:5?-Cre, szinten engedclyezhctönek tartok. Hozzá
.iarulnk te!Jílt ahhoz, ho!rv a arófTJ'.'>:::l.!rl;s:::ek a 
t. é';.:yesület últa! herru1tato~- 111i11t17· s~;rinf errrsJae
:-il'r~ l'.és.:ife~t „.Egycsitett pén:::tári nap/út" l\" ·~:r1ifet-
11y!l1·1,r11_tartasz. n_aplát'· 11 t. Egyesii/cl által bernutatoti 
kc::c{csr atas1,tas11ak . flll'/!,fe/e!<ien. egysl;/.:.·es eljárás 
s:::cr;nt i·c.:c'.'':'·ek, a .~'.l'}.treh.1zit(isi utasitiis 89. §-dnak 
!. E.J. f10fli)ahan cfolrf „An1bes::cr:::l;si kiirn•1·nek'· u 
:·i::::ctcset, fol'úbbó 11 fc/s:.:cre/!isnek ó; a rTl'áu·1•s.:er
kt.'szlclnck. L'I' 1•égL;l'e/ 1·afli lelhirozásút pe{ft"g ~lelt6:::
.:1:k .. A gyugyszerck 0\·záró leltározásának· n1ellöz6-
~et 1nclokoltna~{ tarto111, 111ert a gyógyszert<irakban 
1.gen .nagy sza111ban \·annak olyan ld.srnennvisóoü 
~~ .. ~ranyl~g kis .éi~tékíi anyagok, a111elyeknek friilö~
kulon vato le1nerese nlyan nagy 1nunkát okoz!Hl, 
ho~y a~zal :i~;n állana an.inyban a lclt<irozásnak aZ 
.adoztata.s celiara felhasználható eredménye. 

s 1 
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J!indc.->n .IJJ'ÓlJJ'SZerész kiiteles icl'dbbd a rdsz
leies be1·dte!i il'eket. il/e/J·c az ellen6rz(Y j;énz
idri szalagiait, ugrszínlén a kiadcisck ir1azcfcf. 
sdra et(!deli szcÍlnldka/, cn·agy elisrncr1·c;!1Yela:f, 
az egvesíialf /h;nztciri na/Jfcinak 1ne.r11<.•!eló. scr
szd111dva( e/Jdlra, annak sorrcndi,'hen rndr;d.rizni 
és a könyvvezetés cllenéirzése alkahnflva!, a·l el!en
örzö közegeknek rendelkezésére bocsátani. Aki a 
bevételi tételeket külön könyvbe \'Czeti be, az ter
n1észclescn ezt a napi bevételí könyvet is köteles 
111egörizni. Ezeket a könyveket bekötés és a lapok 
111egszámozása után, használatbavétel elölt, a végre
hajtási u1asitás 97. §-a alapjci.n hitelesitletni kell. 

tVe111 tekinthetek el azonban az i/lalszerekaek, 
a fJf/;erecikkckaek. a k<-1z1nclikai szereknek L:S 

d!ta!dbc111 /Jdr111i1u.Y 111ds 11e1n ,qrc:qrszerdruknak 
L;rzdrd .'cf/(Írczdsdld!, egyrészt inert ezek !c!tűrn
zása ncn1 litküzik nagy ncllézségbe. n1ásrészt pedig 
a llroguisták és il!atszcrtcreskedük sinc:>cncl.: fe!
n1cntve ezen cikkekhhl á!lú árukészletük Jcllároz{!
s<inak kütclezetls0ge ahíl 

Végül kijelentc111. hogy a ft!ntc111litctt !dinyvvckct 
(Sak azok a !!\'lÍ!.!\'SZcrészcli: kö!clcsck-'-\'CZCtni, akik 
nelll vezetnek~ 01).;<Ín hitelesitctt rendes üzleti könyrc
kct, a111c!\'ck a n\'ers he\·étclnek és a ralósóQns 
iizleti IH:\;étc!nek es a \·aJúsi'!r~os üzleti jörcdc!C-111-
nek mcgtillapitílsúra teljesen a!ka!n1asak. 

Ezek utún felh1vn111 a !. E!.!VCsiilctct. IHl!!\' szircs
kedjék az cn1litctt pénztúri niípló és a hirétnyilrún

_ tart<i.si naplú nyointatvány rnintájúbó!. \'alamint ;; 
keze!Csi utasításból .HJ--!0 p0!llányt siirgösen be-

D ~· Oó _r-- -YéleOiiónnyagésSzéru1nintézet ri 
! ~ .!í c;~pa.y Bpr.;:;!,\11. T.:.rL>z-körut 3J. Ui tckf.: l!S-00 

Oltóanyagok Hirnlönyirok Szérun1ok 

/'re 11s11 h11111a11u cl rdc:tin. 

Föraktar: Hunnia gyú{)yszcrtar V!!, ErzsChct-körut 5G 

SEBÉSZETI GUMMIÁRUK 
ÉS BETEGÁPOLJÍ.Sl CIKKEI<: 

TELEFO~, 11 -09, 11-0\ 
l1 
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rnutatnf, hogy ,1zokbol eg~-cgy pélt!anyt <I pénzügyi 
hatüsitg0knak rncgfelelo utasitassal kiad!Jnssak. 

Egyuttal szíveskedjék crrc"il az e!hat<irozúsoinról 
az Egyesület tagjrdt halac!Ck nélkli! értesitcni és 
arról is gondoskodni, hogy a gyógyszerészek egy
rés::t a !ehetü lcgsiirgösebben n1cgknpjúk a szük
séges könvvcket, ru<isrészt, llot:\' a kün\Tck vezeté
sét l!aladCk nélkül kezdjék ~-n1cg, ;\z 1923. évi 
január hú 1-c t'Jta \'CZctett fe!jcgyzéseikböl pedig 
vezessék <it az adatokat t:zckbc a küny\'ekbc. 

Budapest, 192:1. évi múrl'ius '.!:-l-ún. 

A mini,;;: er !1. l el!: 

dr. Var:q/Ja ffnrc„ 

i\'lesterséges édesitősze1·eh: t1j eladási 
á1·aL 

/)c·"n ziig .l "!ll in iszle1·í iI i rd ei lllt 'n 1-, 

A ni. liir. p0n:.íi_Qvmini:>i:tl,ritnn últal a mc~terségt:~ 
~desitöszcrL•k úlla111i egyedúrus<igiirúl _:;:z(:!lr'1 l!IJ'.2. évi 
.\:XH. i.-c. \·égrei1ajtil:>a t;irgydhan kiad11t! l!ll'.!. é\·i 
li'.!IUO. számu ut;1~iti1~ :.:. ~-nak moi~ndik ht::kezdése. 
i!leUi!e;..: :J. §-a !!. részének !·!sií hekezd,::>e a!ap
jziri az lU21. évi J;ifl7S-l. s;:ú!Í1 ;\lati liüzzde!t hir-
deti11é11yben fnglali tladúsi ;irszabúsnak mi.:g\·{iJioz
tatás{Jral, a p6nzligyigaz,(.!a1(1s a mesterséges édesit<"i
szerekct a jelen hirdetmény li"iizzététe!0neJ.: iiapjútól 
kezdve a:. ali1bbi c!a<.bsi 1lrsza!nisban rncgú!!apltott 
flrakon hozza for,Qa!urnha: 

v! 

'1 

„„.~11111111„ia;líl11111iii111iii111111111111111111„.lll1111111111ii~n111 
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Az. 1912. évi 71124. szá111u hirdet1nényben foglalt 
egyéb rendelkezt!sek Yá!tozatlanu! érvényben rna
radnak. 

A jelenlegi rendkivü!i viszonyok 1nellett a köz. 
fogyasztásra szánt és az elosztó!:elyek (kereskedők) 
által forgalon1ba hozott n1esterséges édesitöszerekre 
a jelen hirdetinényben foglaltak nen1 vonatkoznak. 
Az einlitett célra forgalon1ba kerülö 111esterséges 
édesitöszerek árát a 37412 1923, számu rende!eten1 
szabályozza. 

Budapest, 1923. évi inárcius hó 30-án. 

,ii. kir. /Jl'nzügyu1í11íszlcr 

A szesz kincstári árrészesedésének 
ujabb megállapítása. 

A pénzügy1niniszter 6313.t/192'.1. szán1u rendelete. 
E rendeletben a pénziigyrninisztcr április 26-ától 

kezdődö !1atá!lya! a szcszfogyasz!ási adó érvényben 
tartása 111ellett a kincstúri úrrészesedést minden 
J1ekto!iterfok szesz utá11 GOO koro11úra e1ne!te fel. 

A cukor !;:i11csfári árrészesedésénel;: 
rölmelése. 

A pénzügy111iniszter í8249„1923. szá111u rendelete. 
E rendeletben a pénziigyn1iniszter a cukor után 

a fogyasztási adón felü! fizetendő kincstári árrésze
sedést .iunius hó 10-töl kezdöd(ilcg !d!ngra1nr11on
ként 478 korqn<ira t:ine!te fel. 

l~ szesz kincstári árrészesedésé11eh 
. rőlemelése. 

A pénzügy111iniszter 10217fi 1923. szán1u rendelete, 
E rendeletben a pénzi.igyruiniszter junius 25.étöl 

kezclőciölcg a tiszta szesz után fizetendő ldnc:>-

10'' 
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tári részesedést hektoliter-fokonként 775 koronára 
e1neHc fel. 

A cuh:or kincstári árrészesedésének 
fölemelése. 

A pénzligy111iniszter 91271,:1923, száinu rendelete. 
E rendeletben a pénziigyrniniszter a cukor kincs

tári ;:irrészcscdését ju!ius hó 1-é!öl kczdödöleg a 
fogyasztási nc!ún fcliil kilogrammonként 698 knron<i
ban ;;í!!ap!totta rncg. 

A szesz h:incsiári á1·részesedéséneh 
ujabb fölemelése. 

A pénziigyn1iniszlcr 86225 ·1923. számu rendelete 
E rendeletben, illetöleg· az ehhez püt!ó!ng 86264. 

szárn alatt kiadott ujabb rende!eti'ben a pénziigy
rniniszter 1923. julius hó 15-Ctöl kezd6diilcg a 
tiszta :::zcsz !\incstúri <'trrészesedését llektn!iter
fokonként 1200 k11ronán1 erncltc fel. 

_?:.:,,, cuk.cr l:;:i::.·ics!:i:'i!·; árrészesedésének 
fölen1elése. 

. -\ pénzíigyminisztcr 1 !5500 1923. szÜnH1 rendelete. 
E rende!eUJl:n a pénziig-rminiszter a cukor kincs

üiri <irrészesedésl·t auQu~i.tu:-: 11ú fi-<Hril kezdlíd{)!eg 
a fngvnsz!ú:-;i adún ki\·liJ l-:ilnQro1111n1onkl:nt l:i98 
kornil~ira emelíL' fel. ·-

f1·S:esterség:2s éc1e~it0sze1·el"cl uJ 
arszabas2.. 

,\ pén:digyminiszter 11522'J 192:-:. szúinu rendelete. 
Aus:uszlus 7-én kib<1csútott ezen rendeletében, 

mely ~ugya11aznn napon lépett lJai<i!yba, a pénzügy-
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nliniszter a rncstcrségcs éde.si!öszerek uj árait úJJa. pitotta n1eg. i 

Iviesterséges édesitőszerelt uj eladási 
árai. 

A. ni. k!r. pénzilg;.. igazgatás hirdetn10nye a 1nes
terseges edesitöszerek uj árairól. 

{/vlegjelent a GyógvszerCszi Küzlünv 1923.augusztus 12-iki szán1c:íban.) · · 

A szesz .kincstári árrészesedésénelt 
főlen1elése. 

A pénziigyn1iniszter l 12DOO-J923. szii.1nu rendelete. 

1 E :,er!.dclct~en a pénzi!gymi11iszter augusztus 9*étö! 
J{ezdodo llata/lyal a tiszta szesz után fizetendő 
kincst<iri árrészesedést heldoliterfoknnként 1475 ko
ronára e1nc!te fel, 

A culror lrincsfári árrészesedésénel;: 
fölemelése . 

A pénziigy1ninisz!er 121005 HJ2::!. /.\/h s:zá111u ren·delete. 

, ~. rendel~.tb~n a p0nziigyrni11iszter szepten1ber 
.-l-atol kezdndo!eg a cukor után fizetendö kincs
tári <irrészesedést ki!ograinnionlícnt 1998 koronára en1elte fel. ~ 

1 
Dr Pápay·féle Oltóan~'ao ésSzéru1nintézet rt 1 

• Bpcst, VI. Tcréz-köruf.31. U j lclef.: 83·00 
Oltóanyagok Hin1lőnyirok Széruntok 

PI'•' usu /Jumaau ('f rcteri11. 1 Főrai<tár: Hunnia gyógyszertár VU, Erzsébet-i<örnt 56 

il 
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A szesz kincstári árrészesedésének 
rölemelése. 

A pénzügyrniniszter 123874 1923. szán1u rendelete. 

E rendeletben a pCnziigy1niniszter szepteinber 
10-étől kezdődőleg a tiszta szesz után fizetendő 
ldncstári árrészesed6st hektoliterfokonként 2510 ko
ronára en1eltc feL 

A szesz kincstári árrészesedésének 
rölemelése. 

A pénzügy1niniszter 1:~8287 1923. szti.n1u rendelete. 

Szepternber !Jó 27-én kelt ezen rendeletében a 
pénzügy111iniszer a tiszta szesz után fizetendő kincs
tári árréslesedést szepte1nber hú 29-étől kezdődö
Jeg hektoliterfokonként -l.000 koronára ernelte fel. 

Mesterséges édesítő szerek uj 
eladási ára. 

14l2H2 H)2~{. JXrb. sz<i.n1u rCnzügy111iniszteri 

Hirdetmény. 
A 111. kir. pénzügy111iniszter által a 1uesterséges 

édesitöszerck ál!arni egvedárusílgáró! szü!ú 1912. é\'Í 
XXII. t.-c. végrehajtási!" túrgyábÜn kiadott 1912. évi 
62100. szárnu utasitás 2. §·ó.nak n1<i.sodik bekezdése, 
illetőleg 3 ~- 11 részének elsö bekezdése alapján 
az 1923. évi J 15519 1923. szúm alatt közzétett hir
det111ényben (lásd a Budapesti i{üzlüny 1923. évi 
augusztus h6 8 án n1egjelent szá111át) foglalt eladási 
árszabás 1negváltnztatúsáya! a pénzügyigazgatás a 
rnesterséges édesitüszereket 1923. évi október hó 
15-től az~ alábbi eladási árszah;i,sban 1negállapitott 
árakon hozza forga!o1nba. 
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Az 1Dl2. évi 7112-1. 5ztl111u hirdet111én\'ben l!<lsd a 
Budapesti Közlöny 191'.2. é\'i- juliu:_.; hó. 2l·én r11eg
jclent szárnál) íoglalt egyéb rt::ndelkczések változat
lanul érvényben rnaradnak. 

J\ jelenlegi rendkivíili viszonyok 1nellett a kiiz
fo(.!vasztásra szánt és kereskcdök ;illa! forga!o111ba 
hŰ7~ott 111cstcr::;éges 0desitöszerekre a je!e1l hirdet
n1C11vhcn foglalfok ne111 yonatk(1z11ak. Az en1litett 
célrá forgalo.inba kerü!ö 111esterségcs édcsitöszerck 
árát a 1·0291 1923 .szán1u rendcletern (lásd a Buda
pesti Közlöny 1923. évi okt(lber hó 14-én rnegjelent 
számát) szabályozza. 

Budapest, 1923. évi október hó 11-én. 

Dr. f(d/tar Tihor 
m, kir, p0nzligyminisztcr, 

A cukor h:incsfári árrészesedésének 
töle1ne!ése. 

A pénzügyminiszter 141325/19.:l. szá1nu rendelete. 
E rendeletben a pénzügy111iniszter a cukor után 

fizetendö kincstúri árrészesedé::t ldlo!,!ran1111onként 
2298 koronára emelte fel. · 

G) A val/ds· és közekfafdsügvi m. kir. 
miniszfrr re11de/efei. 

(1\lult é\'i zscbnaptárunk Jdadása ú!a gyógyszerész
Crdekíi rendelet neni jelent meg.) 

5 tablettáf tarfahnazó cso1nagolásban is hnpató. 
Zsirfalnn EBAGA O'r'ÖO'r·h:enöcsölt és I'>'Ierlus<in 
Dr. Bayer és Társa, \'egyészefi U'r"Ílr, Budapest 
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Hözvdlcn állatni ellenérzés alaH 

PH\7LAXJA 
SZÉRUMTERMELÖ R-T 

BUDAPEST, X, SZÁLLÁS-UTCA 3 
Síirgönycim; Phyla:-:ia Budapest. 
Telefon: József92-12, :lózsei l10-93 

A Hutyra-Höves-íéle sertéspestis elle· 
ni szérum h:izárólagós termelési helye 
Sertésol"bó.nc elleni vahcín<ik 1. Cs II. ojláshoz. 

scrksorbitnc elleni vali:cin;:il;: vegye-; {szimu!
!itn) ajtóshoz, továbbá sertéso1·bánc elleni 
széru1nol;:. 

Lépfene elleni vnkcínáh Prcisz.fClel Jó, juh, 
lic~she és szarv;1smarha rCszérc 1. és II. oj-
16shoz, val<.1111í11t lépfene elleni szérun1. 

Antistreptococcus-<.>zérum igen jó errd111Cnn)•el 
haszndlhntó lo\•nl; 1nir1gyhór]a é-. pctecshórja. 
lov<lk strep!ococusos eredeti! jilrviinyos. crc
dctli nuy- és ocnncvdöburoh gyulJadüsdna!t 
i:sctébcn. 

Tvianninqcr~f<H<; baro1nfiholera elleni vabcina 
több hó11apn1 megvédi az állatohat a fcrtözt.)s 
ellen. Múr erősen ier!ózöU ü!Jomán~·oknl aján· 
latos clöbb a baron1jikolera elleni széru111~ 
rnal ~.s csah 6-Snap mulvn vahcinóval beojtani 

A serceílÖ iiszök elleni csira111enfes j'olyéltony 
ojtöanyag, hasz11úla1ban hCnyelntcs Cs vc
sz..::tytelcn, v.:döhatása ·nagyon jó. 

• llindcu cfh:a11rag, kcrldtlan mcru1yis1..-:gber1 ka/ihaf,:, 
Az di'csirilkaf tartalmazó 1·akci11ákaf a fe111uí!Jd rcu
d1..-•!kt•zésd..- jclrtdn csak úflah'l'rcs rc.•ru!elésére szel· 

f}altaflwljuk ki. 

1:í3 

H) A 111. kir. bt'fügymiaiszter !riir· 
re11delcte. 

Titkos összetételű gyógyszereh 
hirdetése; 

1!171ll7 Hll7. B. 1\\. Vll d. szániu belügyininisztcri 
J.;Orrcndclel. 

) .'a/ a trli.'ll ll r f I L~r:·t;ll )'/:a h;sc~q clsL:· I is z/r isclóiének. 

Az 187(): XIV. t:-c. 53. §-ának renllelk~zése szc~ 
rint titkos nsszctctclü gyógyszerek hasznala~r0 vall~ 
!\l:szité.se és forga!o1nba hozatala bclligy1n1111szlen 
engedély nélkül iilos és az idézett törré1~y 55. §-a 
l'rtel111éhen bizonvos bele"Sé!.!ek ellen javaslatba 
hozott gyógyszer Ínegvizsgálá~a Cs. az ~r~cln1Cnyhcz 
J.:Cpest alkallnazásának cngecielyezese Jrant a .be\
ligy1niniszter intézkedik. i\ gyógyszerk.üli.~n!cge~ses:ek 
Cs titkos iisszetételü gyógyszerek kcsz1tese ys tn,r
galo1nba hozatala az 19((; .C\"i augusztus ho 29-en 
ÜOtlOO. szc"ttn alatt kiadott belügy1ni11iszteri szabály
íL'lldelettel szabálvuztat1JI!, 111el\; szabál\·rendelet t:~. 
t:s ~l. §-a szerini a sz(·Jban Je,·ö szei·ek kt:szitl:se 
és forialomba hozatala egészségügyi feiügyelct. és 
int0zl\edés alá tartozik. Noha ezek a rendclkezesek 
vi!ftgosan 111egszabják a hatóságok idcv(?ll?tJ.:_oz .. ó 
feladatát, arrUI g:yözödte111 1ncg. hogy a napi cs 1do
szaki sajt{1 utján 111ég ujabb időben i:;; s:dtnos li!kos 
iiss:ciJtclii s a belüi.;vrninis:/er 1:!t11f 111•;11 l'll}.'Cllt'f.\'1'

::.t'ff 1r1·1i.r1•s:ert flin'11;frwk. \'<IQ\' posta utjún terjesz
tett "kii1t~i1 11von1tatr;:invnkb;ii1~- aiúnlanali: a köziin~ 
~égnek. - · -

\\int!lo(lv a ne111 enoedCl\·czett uvú 0 vszernek :-:ajtú 
utián \'alS- ily ajántáS~1 a ·li.üzün~g fCJreyezctés~re . 
J.::izsákn1ányolására. sö! cgészség:cben \'alo n1egl.;ani-

'·" Ez a kürrenclelet korúbbi ös7.cfoglalásainkbú! 
ki111aradt. 

,5 
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!, 
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sitására alkal111as, f~Ú1iyon1 alispán . (polgán1;e~ter) 
urat, hogY. illetékes hatósági _ltö~eg~1vel :1 .~<qtnnak 
szóban levő vonatltoz<isu közlese1t a!laruio JIJ(.l'L'h'111-
n1e/ kisér,cssc és ennek credn1énye alapján 1nc~
fe!elö eljárás irflnt intézkedjék é~_ a1~n~1h'. erednie~ 
nyéhez Jn!pest az Hll4: XIV. t.-c. '.28. §-a1.~ak .:1tols~ 
bekezdése alapján, u folya11111itn1 h'cn'.ln . l~u1_n'a1[1 
eljárás l' gctt, az Uletékcs kir. jaraslnrusa_!.!,-~lllÍ 
(1914; X!V. t.-c. 31. §) fl'f.{l'l'll {l'lic.·cnt!;st. A t9!
jelentés 1negtétele elölt szerezzen ahs1~an (po!gar· 
1nester) ur pontos ineggyözödést arrol, ho~y az 
illető gyógyszer forgalotnba hozatala engede\yez
tetett·e vagy se1n. 

E rendelele1n alapján tett intézkcdésérö! tegyen 
hozzán1 jelentest. 

Budapesten, 1015. C\·i n1úrcius hó 30.an 

,Scfndcr ]áucs. 

J) Az Orszdges lföz/>onfi ArFizsgd/6 
Bizoftsdg relldefetei. 

Denaturált szesz tájékoztató árának 
ujból való megállapítása. 

Az Orszilgos Központi An1izsgil!ó Bizuttság e!nö\.::C-
11e\.: DÜOO 1922. 0. K :\, B. szá1nu rendelete. 

(KiYnnat) 
A 4491/lfl21. Al. E. sz<i.111u rendelet '.2. S?-únak 

L 2. pontja alapján a DJ11 /\\· ~s 9e11atur<~lt ·s:.esz 
!ájékoztató úrát ujabban at. a!abb1akban al!ap1tn111 
n1cg: 

1VarrvkeTt'sked1ii úr: zárt palackokban, hilzho1. 
:-;zili!it'ássa! együtt, palack nélkül. az altalanns for
galn1i adót is bclcénve, Budapesten 

l liter 
1 "~ liter 

4Hl !( 
'.205 K 
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Fn1fvasztói úr: zárt 
forga!IT1i adóval együtt, 

l liter . 

palackokban, az általános 
palack nélkül Budapc::;tcn 

460 j( 
1 :: liter . 230 !\ 

A tájékoztató áraknak az úrdr<igitó visszaé!Csekröl 
szóló 1920 évi XV. t.-c. 2. §-a szerint az a hatá!va, 
hogy áruuzsora vétsége vagy büntette iniatt ( J 920 : 
~V. t.-c. 1. § 2 pontja) ne111 büntcthet6 az, aki olv 
art vagy egyéb ellenszolgáltatás követel, köt J{i 
vagy fogad el, a1ncly a tájékoztató árt nern haladja 
rneg 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Ezzel a nappal ez a rendelet !ép a „Budapesti 
Közlönyu folyó évi nove111bcr hó 5. napján 111eu
jelent 254 szárnában kihirdetett 8200/1922. 0. K. „\. fi. 
szárnu rendelet helyébe. 

Budapest, 1922 novc1nber 28 ún. 
Dr. Dibcr 8rula s. k., 

:,z Orsz•):.;os l\iizpor'!i Arv1z~gúló Bi7(1tt,;ü~ 
e:niil;e. 

Az ecet uj ármegállapítása. 
Az Ursz<igos l\üzpnnti 1\rv)zsgálú BizottsiH.( elnöl\C. 

nek 9010/1922. 0. f(. A. B. sz<irnu rcn(Jelele. 

Az 1922 nove1nber 29 Cn kibocsátott rendelet ugran
azon napi érvénnvel az ecet ilrát a küvetkezó"l~ben 
á!lapitotta n1eg: 1ogyasztók rCszére 1 liter IO• u·os 
ec~t 140 korona, l liter 5n/ ,.os ecet flfi korona. 
1 liter 4 1 n· ns ecet 44 korona 

Denaturált szesz árának szabaddá
tétele. 

Az 0. K. ;\. B. 1720 HJ23. számu rendelete. 

Az 0 , K. A. B. 1923. évi febru<ir 20-án kelt ezen 
rendeleteYeL.a denaturált szesz .árát szabaddá tette. 



156 

H) A 1Magyarorszdgi 8rógyszerész
Egyesü!ef Numerus C!ausus bizoft

sdgdnak figyelmeztetése. 

A gyógyszerészi pályára lépés elő
re!féte!ei. 

rigyeiu1ezfeh;s a ,C[i'C~(f}'SZe!'éSZÍ j)(í/)'dra /éjJflÍ 
c'/u.1ill:kuak. 

A gyógyszerészek Numerus Clausus Bizottságának 
49 Hl23. sz{unu figyelineztetésc. 

Az 1921. é.vi junius hó 8-án kelt 104895 JV. a 
1921 V. K. J\L szá1nu rendelet értel111ében gyógy
szerészQvakornokká csak az vehető fel, aki erre 
a Jv\ag);árországi Gyógyszerész Egyesület ke~e!Cben 
alakult és a nagy111éltüságu nl. kir. \·al!ás- es köz
oktatásügyi n1iniszter ur ál!al kinevezett Nurnerus 
C!ausus ~Jjjzottságtól engedélyt nyert. Az engedé.lyéi:t 
folva1nodók kérvényükhöz születCsi anvakönv\'1 kt· 
vni1at0t, a gin1názítÚ11i érettségi bizonyÍtványf, ujra
ollási hizonvitvánvt. tisztiorvosi bizonvitvánvt arról. 
hogy a gyógyszerCSzi pfilyára alkal111~1sak, ·tovúbbá 
erkü!csi !Jizonvitvánvt és szüleik társaclalini {JIJásál 
fcltüntctö hat1'1stígi · hizonyif\rúnyt tartoznak 1nellC
l~elni. A k0rvénnye! egyidcjüleg a 62006 1923. 
V. K. J\'L IV. szá111u rendelet értelinében 1000 kor. 
tárgyalási dij J.:üldcndi') a fenti bizottság ciinérc 
(Budapest, Vl!I. 1\ggii.>leld-utca 8. szún1.) 

Fig}·clrncztetjük a gyógyszerészeti pú!yára lépni 
Ohajtókat, hogy a bizottság ülésfl ju\ius hó végén 
fogja 111egtarta11i, an1cly ülésen csak azon telje
sen felszerelt kérvfnyek kerülhetnek tárgyalás alá. 
111clyck legkésőbb julius hó 20-úig a bizottsághoz 
beérkeznek s a le!iésett kérvénvck csnk a jövő év-
hcn kerülnek túrgyalás alú. -

Budapest, 1923. évi junius hú l-én. 
Dr. r,Jth s. k„ 

he!yeltt,: úllamti!l;úr, :1 t1izot!~á.i; cl11ii!\e. 
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1) .;! E~reu~; _József kereskedelmi kór
lwz el'fes1.t•se a gyógyszerészek/iez. 

A Fe~ren~. SJózsef .h:ereskedelmi l;:órház 
szamlaiar':. ~:endelhető gyógyszer-

ku!onlegességeh. -
(i3rtesíft;S a buda/JOSfi cS ká!'fl)'l;ki (jf'l:(j\'SZ ··r .; . 

. urakhoz.) · · ' · l tsz 
Ertcsit1'ük a 0 \'{)rr1·s7erc's · 1 1 J -

J ·. . .,.„,~-, ::::.. , .z l!IJ\a, 1ogy a 1-erencz 
,oz:ef „he1e,s.hed~hn1 .!<.?rhaz O_rvosi Tanúcsa a kü

; e!ke~o- g} ogysz~r.kulunlegessegekct engedélyezte 
drni;:I) ek a penztan orrosok vénreirc 1:ísz0Jri"lta1' 
hatok: · ' · · · ~" ' -

Acid acety!o·salicvl. tabletta 20 0.50 
Adigan so!utio · 
Bla_i"íd pi!. sec Egger. 
De_ er tah_L ferri 11rntoxalati s1"11c ,0 111 
0 " e. ar~e1111. 

!P!tthena szerum, .:'!l!an1i rna!!var. 
D1g1clnri11 so!utin . Cbinoin" ~-
Fagifor. · 
Jas.per pi!. Creosnti, 0·05 
l~tupyrin. ta!;! (r\cid. acetyo~alil'.) 
l\ar!s!Jad1 ~o (nicsters0ges). 
Lysofonn in !ag. nrigin. 100-250. 
P!Je11nlp!1!a!ei11 íabl. 
Roboferrin sinc aut. e. ar:;enn. 
Sanguifcrin sinc aut. e. arseno, mitc, forte. 

, , ,\\indcr.1. 111;ís kiililn!~gesség ,·ngy kiit:;zcr. szcm
:~?!'.pen:o. suspensonun1,, l1~1gycsőfecskcnd('), :;tb. 
t.:. al-is azon esetben adha!o ki a pénziúr ter!J~rc, ha 

1
1 

Dr„ Pápay·lúle' o;tÓ<~ll'(<lH :~s Szúrunlintéze1 l."' 1 
• ~ Bp:.:::;t,\ I. lt.:rt.:z-l;unu :'d. Uj kh:f. ;SS·l'O 

J Oltoanyagol~ Hirnlünyirok Szérun1ok 

j „ . 1>r:,· 11s11 iH1111anu r'/ l'<'frrin. 1 
j Foraktar: Hunma gyógy~zert;ir Vll

1 
ErzsC!Jet-körut 56 
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•.r.·.:.·1··.i··.:.· •.• : •. ~.~.·:·····'.:•.•.• .• •.• .. ·.•.· •. ~.·· .. •.'.•.•.'.· ~5:cndclö orvo<a vényt, „Stalim' jelzéssel látja cl· f·'.. · Felkérjük a gyógys~erész urakat.' hog~ csa!ds a fent 
·~.;"· jelzett kü!ön!egesscgeket szolgallassak k1, n1ert a 
:!:;;:.: .. , ne1n engedélyezett különlegességeket a pénztár nern 

l.l:~. · fogja 1ncgflzetni. 

1·r __ :: Budapest, 1923 1nárcius 20. 

nr> 
JJ .. 
li, 
l'i 
jY 

a· 

r!t 
!U 
tf± 
h' 

Dr. ll'eiss t!ugd 
cllcnürz(1 ióorvos. 

1Husilz Séza 
J?yPgrszen.":sz, a ferenc-z Józsei !teL 
kórház gyógyszert•iri!nak gondnok:!. 

M) A székesfővdrosi adófelüqye/ő df· 
irata a lvlaqyar„z·szdgi 9yógyszecész 

Egyesü/etllez. 

A jövedelemadó helyes megállapítása. 

A szCkesfövárosi adüfe!ügyelö 9602/1923. Kpt. sz{unu 
átirata. 

.-l 1fic1.qvarL1rszcíqi Gr(~qrszert;sz-Egresiilet 
elncYkségéflcz. 

Hivatkozással a nagyiné!tóságu ni. kir. pénzügy
n1inisztériu11111ak f. évi rn<írcius hó 31.én 37636 \111-a. 
1923. szán1 alatt kelt rendcletCrc, értesitc111 a t. 
Cirnet, hogy az 1920. évi XXlll. t-c. 19. §·ában és 
az l90U. évi X. t.-c. 59. s;-ában foglalf rendelkezések 
értel111ébcn, a pénzügyigazgatóságok és az adófel
szóla1nlil.si bizottsil.gok a jövedclernadü alapjául 
szolgáló jövedele111 helyes és a valóságnak 1negfe
!elö összegben leendő n1cgál!apitil.sa céljából 
fel vannak jogositva szakértöJ.:et is n1eghallgatni. 
An1ennyiben tehát a pénzügyi hatós<1gok vala-
1ncly okból egyes adóalanyok rnegaclóztaíása 
során ezen jogukkal nen1 éltet volna, inödjukban 
áll az adúköíeleseknck az adófelszóla1nlási bizott
ságnál szakértők rneghallgatása iránt előterjesztést 
tenni. 

·--,~: ~--~~~. ··='l''····.' f 
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. Végül értesi.te~n a tel.:. elnökséget, hogy amennyi-
1 ·1 n~n e~res adozo~~ a ter!1ükre elsöfokulag rnegálla- 1 

p1tott 1oy~~c!e1n osszeget 1nagukra nézi'e sérelrnes-

1

, 

í 

nek tal.aljak, a~ .ellen jogorvoslattal élhetnek, s ' 
an1er.1.1y1ben va!.osa.go~ j:=>vede!míiket pontosan ki
n1utat1ak, az ado kctseQk1viil ennek 1nerrfelelöen fog 
n1egá!lapittatni. ·· :,,, 

Budapest, 1923 1nájus 1. 

l<ir. adúfe!Ogyc\ö: 
(Ü!Va!lhatat!an <dfürás) 

h. <il!amlitliúr. 

N) Az adóüqvi zífowtafó· és e/lenőrzéí· 
hiFatal Vl'gzése. 

A gyógyszerészek forgalmi adójának 
készpénzben való lerovása. 

A n1. kir. aclóligyi utn1utatú- és cllenf)rz('ihi1·atal 
27458 1923. szár11u végzése. 

Hiv.at.kozással Cininek az <i.ltaldnos foruaJnii aí.lú 
l~rovas1 rnódja tárgyában ](i.lzvct!cnül a n~rrvrnéltö
;:;a~u n~. ld1:- p~nzügyrninisztériu1nhoz bcadoÍi kércl
n1.erc, ertes1ttehk a kir. hivatal, hogy a narryniéltú
sa~u Ill. kir. pénzligy111inisztériu111 4~327-923. Vlll 'b. 
sz.::n1u rendelete értclrnében, az 1921. évi 129988. 
sz~rnu körrende!ctét teljes eg0szében, a 203837-922. 
szarnu kör:rendcletnek pedig a -L pontját kivona
tolya. n1t.:.llekelten küzli azzal, hogy az idézett és 
tilje~ ter_!cd~l111é~e:1 111á?ola~ilag k~~zölt 129988-923. 
\Ili !?· penzugyrn1111szten szan1u korrenc!elct szerint. 
a gyogysz~részek forga!nli adójának készpénzben 
v~lo lcrovasa csakis akkor engeclélvezhctö eseten
kcnt, ha az egyes gyógyszcrCszel~ a kir. hivatal 
rende.J~cezésére bocs~:1tják. 111i_ntla~on feij:=g)'.zéseiket, 
ac\atall,at, an1elyekbol barnukon ellenórzes esetén 
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is, a gyógyszeríár teljes (b1 utto) ínrgu!n1a kétség
telen pontossággal 1negállapitható. 

Budapest, 1923. évi október hó 15. 

(Uii·asflataifan 11/úird.'>> 
min. t•rn., i~•11.L!. h. 

(i(ivonal.) 

J\i. kir. pénzügy111inisztériun1f('J!. 2038'.17 Vili. f<'i
osztály, 192:-L Körrendelet stb, stb. 4. Nen1 terjed 
ki a b\old.:rendszcr a gvúuvszcrészekre arnennvibcn 
általünos forgaln1i ncfOjukát az 1921.

1 

évi ii998~. 
szánni körrendelet értc\Jnébcn készpénzben fizetik. 
;\ gyógyszerészekné! azonban, az egyes bevételi 
tételek feljegyzésének ellenőri:ése 111ellctt, 1nindig 
vizsgálni kell azt is. vajjon az úllr11n, a betcgsegélyzö
pénztúrak stb. által fo!yósitott fizetések bejegyzése 
1negtörtént-c ? 

Uudapcst, !!l2:-i ul\t('•ber '.l3 . 

. -\ músnlat hite!éli!: 
J3,·c::J;uy .-\rpli„'. kiadó. 

-1 , \ ktsn ·u re rs ziífi i .~/rei/ r s;;~ t • rt :.~·:t:-L:crrc ,_,;!)!e/ 
Elni;ks,:_(/('11cz :' 

i•{ús<:fili. 12~198S D'.(!. szclmu J.::iirrendelc1. „\ 1\\a
gyar0rszági Oy("1gyszerész-Egy1.:sülei és a Budapesti 
(jvóv:vszerész-Testlilet kiküldf1tteivel a v:vóv:\·szer
t;il·ai;· úttalúnns forgallni ad1'Jia túrgvf!llún · Íart(ltt 
111ev:beszé!és ercd111l!11vekl:11t <iz a néZet alakult liÍ. 
ho_~-y n!lncl az állan1ki1icstár. 111Jnd a gyúgysztr0:-zel: 
érdekeinek a Jcg111egfclclóhh n1eg11ldúsi 11H'al vnlna. 
hov:r a !2\",·t!VSZL'részek {tlta!ários fnr::.,:al111i adóinkat 
kt'.:~ZpénZl1cfi - fizethess0k. Valt"iszinli 'te!1út. !inJiy •L' 
egyes gy<'1gyszcrészeJ.: a J.:i"lzel jiíriJbcn nagyobb szc\111-
ban fognak készp0nzben valú adúza;;i t:ngcdé!yt 
k(1 rni. i\1ivel a kérd~s ih·en 1nc~oldása iniendóimna!: 
n1egíelc!(i volna, frlhi\·Ó111, ll(>gy a gyóµyszer0szek 

ll/JARVEL 
PERl'Ui\JERy Co. Ltd. 

ILLATSZEREl, PIPERECIKl\EI - ' 
l\OLNI ÉS TOILETTVIZEI 

A legfinornqbb, (l Jeg111cgbizhafc,ibb. 
a lcgelegansabn, a legkedvcflehb 

gy<írlruáuyok 

BUDAPEST, Vll, ANGOL-U. 17-19 
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, , , , ~,,, ,Ky illatszer- és 

F:. · ~ /l. ~"' .· ·. kozmetilcai 

,: ,,, K:14\.1',··,·····.};,. cmirek.gyára 

B ' est Vll Nefelejts-u. 52; Te,I. J. 68-53 
uaap · ' ' f -1397 W"en V I\ohlgasse· :31 •.. Tele .on ;, .::> 
' . . . . . . t l Te! . 210 Nagyvárad, Rakocz1~u . • . •· . 

GV<:írt: spe~ialisan fínon1 illat~zerehet és 
kozrnetíkai ciltlteltet 

' 
, , . fau de cc/i.)flllC .Ja/Ícrt11aist' l'au dc·cch•qnc l 11st.1 · 

Eau de n·/cqne ilmhra;. . 
J!<:qrar k~~fni 1ll11n11ariae cam/11·r11mt 

ál!a!ános forgaln1i adöjának kCszpCnzbL•n V<!lú le
rüha!<'isúra \'Onatkozcí kén·Cnveke!, a 130000 D2l. sz. 
L'tasilás 86. Cs 68. paragra-fusai, a 181433 921. sz. 
re11dcletcin1ben foglalt rcndc!kezCsek Jlapjiin, annak 
sze111clött tart<isával birc't!ja el, hogy a J:-JOOD0/921. 
:-:z<i1nu Utasí!<ís 61'.'L paragrafusának ~·i. ponfj<iban 
nicghat;irozott nzt a feltételt, kogy a kére/Jnez(i 
rendes kereskedelmi kiin}'\'ek \'ezetésére köteles, 
a gyógyszertílrnkra vnnatkozúlag csak nbbú! a ::;zeill
pontbríl kell szignnran megkih'ctc!ni, hogy a gyógy
szertár !eljes f0rgaJ111é1 (nyers !Jcvétc!Cnck iis::;zegc) 
hílniJiknr J.;étség!clcn pnntossággnl mcgállapithatö-c. 
E szen1ponthól azr1nban 11en1 ké11vszcrküveteln1énv. 
ho,!!y a gyr'Jgyszertár for,[.!ahna szlgoru értelembe·n 
rett rendes kereskedL'hni kü11yvckhü/ Jegyen ineg
<illaritlrnt<J. haneni e!éL:Sé[!cs, ha a fnrga!111a ezen 
cdnak ép. igy 111egfelt.:lii r~ndcs é:; mcgGiz!ial!i td
}egyzések alapján hi1n11if.:nr kéls(l!.h.:lcn pontnss1igga! 
meg;íllapitl1atri. l-logy mily feljegyzések \'l'Zefésc 
tekinthe!{i a !..!\"<-J1!\':'zer(·sze!inl•! a n:ndes kcreski.'
dt.•l!ni kü11\'\·ek· \·CZetésén:l euvenlt1 ér!éktinek, azi 
addi.L'. is. <Írnfg ·a gyak11rl<1t a(i1.pj;i11 1111.:gi'tdl'ii.i niúd
s:-:l'r f.:i ne111 al<tkul. a;, L'tasi!<is Hfi. par<1grJfu~;in<1k 
3. p1111tia értc!111éhen !l1L·.~c.itl1etö hcl1ak1 i'izs.[!Jd;1t 
;1Jk;1J1n/ira! Cimnek kt:Jl CSL·te:il·:én! 111cgr'd!apit.:!11ia. 

!:udape.-;(. l\J2:J olduher 2:·;. 

„\ 111ús()lat !1it::léii!: 

Oi ,-lz (
1
rszrí,qns L~c/l;szsc~qii,qri ,../nrar1-

ralt'fcír c.-'rlc:sifc_ist-' <! {/J'C''{!J"5"Zr:'rc;szc'/1'/Jc'Z. 

Eljárás behozatali .é~ h:}viy:eli kérvényelz 
be:n~?uJtas.s.na1. 

Hiv;JtJ,:t,zitS$al a ,\la!_!r<ir /\ír. !\nnn<inrnak inl\·r·.
evi augusztus hú J-iln i.:.e!t 53U2 1~120. i\L. E. száá1u 
rcndelC!ére, n1clynek értelrnébcn a ;\\agyar Kir. 
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országban nagyobb készlet \•an felhahnoz\·a. csak 
abban az esetben hozhatók be, ha elfogadható és 
ke!löen bizonyitott fontos okok, (hasonló kiilfüldi 
készitn1ények olcsóbb vagy l!atásosabh volia), <1 he-
1Jnzata!t indokolják 

J. A hazánkban elő nen1 <il!ilotl, de fölöslegben 
lé\•ö gyógyszerek kivitele abban az esetben engcd
tetík 1neg, ha beigazo!tatik, l1ogy az itthoni kész
letekből oly nagy felesleg van, hogy előreláthatc'i!ag 
huzarnosabh ideig ne111 szorul az ország a kérdéses 
gyógyszerből behozatalra. Ez esetben a kiviteli kér· 
vényhez csatolt nyilatkozatban, a kivinni szándékolt 
gyógyszerekből a hazai ell:itást legalább !Ja! hónapra 
garantálni kell. Kiviteli engedély ielletö!eg a további 
gyártáshoz szükséges nyersanyag, ille!ve kész gyógy. 
szer ko111pensáci6 ellenében adatik. Ilven tsetekben 
ki\'ánatos, hogy n1egjelöltcssenek azo·k a kornpen~ 
z<iciós é!llyagok. 111e!yekre a kére!mezönck JeginkfJb!J 
sziiksége van. 

A külfü!di külün!cg:i:sség-ek küzli! csak a fontus 
s a gyógyászatban · néJkÍllözhetet!en k~szitinényck 
llnzhatók be. 

Az egyncmii chC1niai auyagokból készlilt gyi·'.l.!\'
szerek (aspirin, urotropin, atoplian stb J neiH tekii1~ 
tetnek specialitásnak 

Azon gyógyszerek, gyógyszerftruk, gyügy~zerkészit-
111ények és kozmetikumok, a1ndyeld1üJ az • 1rsz:í.:.t is 
hc!Jozatalra szorul, nem vihetök ki 

Ha a kérvény adataiból nern .:\!lapithatü meg, hogy 
a kérehnezö Q'\'óuvszerész-c vai!v o\·ünváru keres
keclö, behozai".ii!i ~ngedély 1i'em, '-ií!eh:e ~ésak abban 
az esetben ad!1ató, ha a kérvényezö igazolni tudja 
azt, hogy gyógyszer iorgalornba hozatal;:íra jogosult. 

4. Uj gyógyszerek behozatala csak igen kivCte!ese11 
:1hban az esetben engedélyeztetik, ha vala1ncly 
1udomónyos intCzel (kliriika, liórhüz) igazolja a be
hozatal szükségességét. (l!y esetben i.srneret!cn össze
téte!li speciálitüs, v<Jgy gyógyszer összetétele is 

11* 



hitelt érdc111lő inódon igazolan~ó).' _Pipere _cil:kel~ 
e(lyáltalán nein, hyg:ienikus testapo10 szer~!~. L:Sak 
a~nviba11 engedhetök ~e, an1ennyil:en .<: haz,u ter
nie!Ós 2 J.:onloly sziü:segletet nein tedezi. 
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. .alatt ne1n veszik át, akkor az a dnizeU reszére 
postára adatik. 

4. Eg}'-cgv nrca1loirdnr(n1 rendszerint csak 
cgríéll· dru behozatalára lehet engedélyt kérni. Ha 
k; 1 ·e°f t'/escn t'l/cerii //lel cl Icu ii I szükségesnek 111 utat
kozik, többféle úru behozatalát egy nyointatványon 
kéreltnczni, de az egves árukat, a helv szlike niiatt 
ne1n lehet a nyomtatvány egyes íirlaÍJjain „az áru 
1negjelölése„ céljára fentartott helyen felsorolni, 
akkor <1z árukat kii/án iegrzdkhcn kell felsorolni, 
an1clyet 11l:qF szdszcrini t',C/Vhcllanqzli· /Jé/ddny 
ban kell a nyonitatványhoz csatolni. 

5. Az árut a kereskcdelcrnben szokásos elneve
zésével Cs ,:zcukh·ú/ /('/lct,•fea ind.a 1·dr11tarifa
szcrii elnerezésl;r('/ ke!I rnegje!ülni. E tekintetben 
célszcrü a szaktestiilc!ektól (kereskcdcl111i n1uzcu111-
túl, \'ánipolit!kai küzpontoktöl, kereskede!r11i és 
iparkan1aráktöl, én!ckképriselcti szervektől) utba
igazitást kérni, vagy a ván1tarifában jártas szt'tl!itü 
cégeket igénybe\'enni. .-lz drut íel/t.>°ileuiil akké/J 
kell a kl'r1·dnr/Jcn n1cgiclc~·1ui, llcqr a kérelc111 
clinlf;Zt;rc t~s az c'll{ft:dl{fJ' kezclt;se·re l!iraloff 
/Jatc:s·ríqL'k t's /Jh·afalcs kl~ZC,rfi'k íllC,(fl''rl/Jcssf9f. 
/n1qy n1ilren rirnr!'I ron s7c;. Ezért 11en1 szat1ad 
az árukat tulá!talános n1cgje!GJéssel (pl. „ vasáru'·, 
~tcxti!árufl, „szüret'') n1egnevezni, vagy egyedül a 
kcreskcdelcrnbcn szokásos fant;:izia-c-lnevezCseket 
(111int pl. „()ja", „Pebeco"l használni; de 11cn1 sza
bad egyedii! olyan okszcrii clne\'ezéscket sc111 hasz
nálni, arne!vek csak szorosan vett szc.1kernberck szűk 
körében iSrneretesek, /Jv esetekben oz drunak 
rl;·ríd k6riilirdsrit is fel ·!;cl! venni a kérvénvbc. 

Önként érthetü, hogy a kúldcnTt'1n·bc•n -/cgla!i 
· 1nínden ern'cs dra/ o kt:rTt;ll}'bc'Il kiih:·fl rueg 
kel! ae1·t'Zni. Az efé!e ú!talános rnegje!O!ések, minök: 
„stb.", „vagy" Cs „hasonlók-· tehát feltétlenül kerü
lendök . ...lz olran kérrények, a111eirekhen ilyen 
kílétc/ek fog/altalnak, ldrgvaldsra a/kal1naf/a
noknak fognak tekiutelni. 

'I 
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6. Az áru tnl!nnvist.;aét és érlékdl feltétlenül 
szóval és szárnjegyekkel ·keli n1egjelölni. 

7. Az áru 111ennyiségét feltétlenül sullval kelt 
111cgjelölni és csak azoknál az áruknál, an1clycknél 
a vánitarifa szerint n váin kiszabásánah: a!apj<it a 
darahszdrn képezi, szabad a ~uly helyett a kér
vénvbc ezt felvenni (pl. kalapto1npoknál, kalapok
nál,- esernyöknél és napernyöknél, zsebóráknál}. 
Olyan kérrdnrek, an1etrekben az áru 111ennyi
ségét csak ür-. hossz- ragy kc..i'buzértdk, ragv 
pedig ér'lt'k nélkül íelö/ik rneg, ne1n fognak e/
intézés ald rdtetni. 

8. Ha a kérvényt a közvetlenül érdekelt fél helyett 
és nevében Ü.Q)'l'éd raqr szdllih' cé_q adja be~ 
nlindig n1eg kell jelölni (névvel, céggel, laktihel!yel} 
azt, aki az <irut valóban behozni akarja (a n1cg
bizót.) 

9. Ha a nyornta'.vilny n1asodik, ,.F. A félnek kézbe
sitcndő" jelzéssel ellátott lapján az áru n1egjelölé
sére, valan1int a mennyiség és az érték beirására 
való helyen ezeknek az adatoknak, rnég pedig az. 
utóbbi kettőnek bctlikl\e! és szfunokkal történt be~ 
irása után n1ég inarad szabad hclv, ezt tinhn·a/ 
huzoll vasluq' 1·cuu/okkal cl)'k(;/1 ·kell kilóllr:.1ní. 
hegy cda ull.:lag llffÍl' seruruit fh' lc:ln..•sscn bc
irni. 

10. Behozatali engedély iránti olyan kér~ 
vények, atnelyek nem a legpontosabban a 11fen
tiek szerint állittattal{ J;:i, nem fognak elintézés 
alá vétetni. Szintugy nent fognak elintézés alá 
vétetni olyan }{érvénye}{ sem. a1nelyelcnél bár
hol törles, vakarás vagy utólagos kijavitás tör
tént 

11. Az a kürühnény, hugy behozatali ti!a!o1n alatt 
álló 3.ru rendeltetési helyére vagy n1áshorá az orszúg: 
belsejébe, a behozat<1li en~edély n1egadása elött 
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rn_ár. beérl.re;z:ett, ~ behozatali engedély iránti 
ker.es elb1ral~sánal egyáltalában nen1 vétetilc 
tekintetbe. Ez.~rt a behozatali engedélycJ.:et az áru 
behoz.at~la. elolt kell 111egszerczni. Ennek chnu
~~sztasabol szárn1azó minden hátrányt a fele'.lr 
onmaguknak tulajdonithatják. ' 

.l~. A tll~?gadL•/1. behozalalí . cngt'dél!rcl 1·afd 
bar ruel)' .v1~~szac/cs. a hüntelóíogi k6vella.:zau'
nrcken !o~·uI, a!-.. t:'.1,ezpdély drréavtell~niléstY 1·onfa 
llI§lf{a l!lary .. · !tu!cncsca. [1c~t11is behozatali euge. 
dt.~} kes_z1tc~sc, rag.1·_ l'a(ccl! hf!hozatali engedély 
ta; l~Jn:a1~ali cly _c<:lb~.~1 1·a/c lllé.'gl'dllozlalcisa, 
~l~.!f.\ t.za!lal az, 11/t}/c rua.qdnak ragr 1udsnak 
fc[lla{an ~:agrc111 hasznot szerezzen, a !Jünlelc3' 
Tcr1,'Cn)'Ííouv1· .. :J92. „.:-.;·.a .:5ze_~·i11t .6t érig ter;edhefd' 
f eg) (1<1z:z;a1 l~u n le tea dc kc Zl'ÍCJ ral luuu is; ta:s /Jii n
lt~lll'I kt'/Jé'ZI. 

PJ_ A su"kEsfó'vdrcsi Pc"11zügrigazgató
sag t'rfesitése 11 1Ham·c1rorsuígi S'róm·

s Zé' rt' s z-Eq )'<"s I1 I e t fi ez. 

Szeszbeszerzés a szeszg·yárakból. 

_,);~ ina~:·. kir. Pénzüg:yn1i11i_szteriumnak Hl22. évi 
t1_JJ~ .. :;zan1u rendeleterc ertcsittetik a J\\::l!;:var
orszag1 Gyógyszerész Egyesii!et, hogv a rüe(!ad~··;zoti 
szesz. szabad forgalom tárgy.:'!! képezi' és igv ;1 gvógy
s~cr~arakiw.k HHídjukban · van a gyöf;;·sz~·;t<i;t;k 
rcszere szükséges szc;.;zt tetszés.szerinti mennviséa. 
her.1 '.JflnHcly szcszkereskedönél, vagy a sze;z el
adasava! is fogla!l\nzó szeszffizde vag\· szabadraldár 
rál!<Jlkozön<i! beszerezni. · · 



Q) A 1Magrarnrszd_c1í grc'gvszerész
fgvesület körírataí. érfesíft'seí és fe!

lzíi"dsa. 

A nem l1i.vatalns gyógyszereit árának 
[elemelése. ' 

A nCpjúteti 111iniszter ur 1~12J. C\·i 28000 IV. számu 
kürrendcletCvcl clrendeltekhez <1lkaln1azkodva, fel
hivjuk kartársainkat, hogr a ne111 hivatalos gyógy
szerek ez idő szerinti érvénvhen levő áraihoz 100 
(cgvszáz) százalék, a nem. hrvalalos kötszerc_k ey~ 
vénybcn levö árai!ioz pedig 70 (hetven) szazalek 
11.ótdijat számitsanak hozzfl, e hú 24-tö\ kezdödőleg. 

Dudapcst, 192:1 111flrcius hó :!2-én. 

A 1i!a.cn·arcrsz<(qi 8yc~q)·sz·eri;sz
Eqrcsiilcl e/116ks(qc. 

Az álla111i seru111oh: ára. 

„\: a.ti ra n.'l'SZt~q i .<:.ivl:f/ .1 'S ZCI'é :s z-E.ct J 'c'S ii h:I 
t;rfesift'se la.<1iai/Jcz. 

1\\iután az fdlarni scru1110J.: árút a szaklapok leg· 
utóbb té\"cscn kiizillték. J.:iizhirré tesszük hogy a 
n1agv. kir. 1ntir1kaihzvi és népjú!0ii 111iniszterit1111 
31.14ü'J~i23. ll. :-:zán1li.rendc!etéhcn az úl!aini serumok 
beszerzési fir{i! a !\iivetkcz(ikhcn á!lapi!otta nteg: 

1onu 1. E. !\. :100.
:20.lO 1. E. „ ~>~5.-

15fn !. E. 
::0110 !. E. 

!( 400.
" 700.-

egyeslilctiinke! ezután küzvctlcniil értcsiti, aincly 
változásokat ez uton fogjuk n1inclig kiizü!ni. 

Budapest. 1!123. ilprilis Hl én. 

:\z elnökség rncgbizásábúl: 

/(crilsdf!szkr (ifit'. 
Ü\])'\'L0 .CclÖ•]fJ<IZfj8 tó. 
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. . .· ' tnénck· fel1 az .~gyesü!et. köz-zottsagaho~ tc:11~~z~~l_1~b hel·ü\clen1 sziveskedjenek. 
ponti i.igyv1tell no ~~a, a :- .' 

Budapest, 1923 inaius L)-en. 
Jú,ritsdnszkr Oth: !Jr. S'adl Endre 

C'!niik. 

. V L •• 1.. pénztára rés~~re . A M. A. . „u on . . ·Lh fi J arai. 
1 'ló betegápolas1 Cih ,e' u , 

szo ga . „/ t crtc 
_ - · e: 'c'cirszt'rész-Egvesu l' -

,..1 Alag1'arcrszagi .'.1} " „ ~,,<}<.fl'szerldrln.~z. Sitésc rala!lll'l111J'1 ll. \ 
. . ~ . ~r, ·iz alább felsorolt 

A i\\.Á. V. külön pen~tara/c~.z-~ cj~u;i~is hó 10-tlll 
. l tegílpolási <.:ik\{ck ara . C\ i . 
·l;~zlli.;e a 'következöképen szán1i~.ando: 

l. Szeincseppentö üvegcso 
2: Uj ezüst torokecset : · 
3. Sze1necset, 3-as szan1u 

~in K 
190 
70 
(1() J. „ 4-es " „ 

5.' l<ankófecskendő ~h'.egbu! a '.2](l 
lcgegyszcrühb k1v1tel?e~1 . 

[)'t1ti"11est l ~J23. éri junius ho t-en. "/ ' 
" · · · · . ·· E1rcs11 e:. .-! ,i:a,qrarcrsz . .'1.t'C{/J .~z .. . ( . . 

' . C' ·óg)'SZert;SZ· A 1Hagvarorsza{fl ·" J . e . 
Egvesü/et és a 8udape_st! é!)'Oq)'· 

szefr'sz Testii/et !ronrata. 
" - eH szán1~ f:,·fesités a Tisztv!selo_-veny 

-- lázása targyaban. 
„ 0. ni .i„szes nvöovszerészeihe7.. - Az 01 sz, ,... .:" · :-:-. "'· 

' ' .„ r· ,„ e hi\'alalos lap ínlyú 
A .,Gyügyszeres7;1 hoz (!~l?ent .szán1Űban közölt .s 

(!yj 111ájus l1ú 20-an 111~1gJ . u'{ryl:rő! szr'iló, 192'..L 
<.1 .tisztviselőN·i 1 b~t1eg~~ge i~~7;~~1 rC~lclelet 21., 22, 23., 
C\'J 40000 1 • J\, h. 
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24. és 37. §§-nak végrehajtása táq;„ryaban, a nép
jóléti és n1unkaügyi miniszter ur folyó évi junius 
hó 21-én, 56.980'1923. szárn alatt, a következú le
iratot intézte a vezetésünk alatt álló A1agyarorsz<igi 
Gyógyszerész-Egyesület, illetőleg Budapesti Gyógy
szerész Testület elnökségéhez: 

Az Országos Tisztviselői aBetegsegélyezési Alap 
(0. 1'. B. A.) terhére gyögyszereket kiszolg<iltalni 
csakis a fent idézett rendelet szakaszokban elöirt 
n1ódon kiállitott vényekre és csak az idézett sza~ 
kaszokban foglalt rendelkezések pontos betartása 
inellett szabad, inert ellenkező esetben a kiszolgál
tatott gyógyszer árát a gyógyszerésznek az Alap 
ncrn tériti n1eg . 

Különösen vigyázni tartozik a gyógyszerész arra, 
hogy a vény és annak vissza1naradó szelvénye az 
idézett rende!etszakaszok rendelkezései érieln1ében 
Jegyen kitöltve, hogy a vényen az orvos pontosan 
feltüntesse (a füzet boritékán is megnevezett) annak 
az igényjogosultnak (családtagnak) nevét, akinek a 
szárnára a gyógyszert rendelte; i•églil, hngy a vény
flizet rnaga is ép legyen, (a boriték és az elhasznált 
vények visszarnaradcí szeh·é11yei, továbbá a fiizetnek 
még hátralevő lapjai ne hiányozzanak, se a ffizet 
horitékán. ~e pedig az illetö vényen és ;1 vissza
rnaradó szelvényen vakarás \'agy törlés nyomai ne 
legyenek). 

Az 0. T. B. A. terhére csak az idcJzclf ren
del el szakaszokban e!l1 fi lct t f!l'<.-(fl'Szereh:et sza had 
kiszo~q(f/falai. Nem engedélyezett klilönlegességeket, 
vagy pusztán kozrnetiliaí cikkeket liiszolg.:iltatni tilos. 

Ha a gyögyszerész a vényen rendelt gyógyszert 
az előbb ernlitett valamely okból az Alap terhére 
nein szolgáltathatja ki, köteles a felet a kiszolgál· 
tatás n1egtagadásának oka felül tájékoztatni. A1ne11nyi
be11 azonban a rény egyébként a rnag;inorvosi vény 
(recept) kellékeinek n1egfelelne és a fél a rendelt 
gyógyszer kiszolgáltatásához ragaszkodnék, ugy a 
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gyügyszcrész a gyógyszert a félne:·, a vonatkozó 
vénynek a fiizct=:iö! való kiszakitdsa flélkii! a tc!{t's 
dr lr:fize/(;se clh„'n(>/Jco kíadl!at{a. llv esetben ugr 
a füzetben hagy• •t.t \'énycn, nlint annak· visszan1aradO 
szelvényén az „r\r" rovatban keresztül kell irni: 
„Tc/ics dr". 

Ha a \·énycn a szokásos 111agán-gyógyszerrende
lések n1ennyisCgCt lt;U)'C.(fCSl'!l l/ICglla!add ll/Clll1Vi

St;qii gyógyszer rendeltetett, ugyszintén, ha a gyógy
szerész a vények vissza1naradt szelvényeit átnézve, 
vala1nely gyógyszernek rövid időn belül szckatlan 
slirún t6rft~ru;,· rt•11e!e!t;sc::t észlt'lllé, annak az Alap 
terhére való kiszolgáltatását köteles rneplagadní. 
Ily esetben a gyügyszer a teljes ár lefizetésére, a 
fentebb emlitett n1ódon aJ.hatU csak ki.. 

A gyógyszer kiszolgáltatása a!ka\Jnával a gyógy· 
szcrCsz tartozik az érvénvben lévő árszabvánv szerint 
kiszá111itott árat .a vényCn és annak vissz31naradú 
szelvényén az „Ar" rn\'atban ltsztdn. o!ras!Tatdafl 
c's léte/ezre feljegyezni. azután a gyógyszer teljes 
árát, ~tgyszintén ennek (a fél flltal fizetendő) 20') 1 -át 
az .. Ar'· rovatnak e célra szolgáló sorában fel
tüntetni. 

A ~vó~yszert kiszolgilltató g;vógvszerész tartozik 
a vé"ilvre- l'.s \'isszami1radó sZC\\;énvrc nerét rd
i·ezcttli és azi)k:it a gyógyszertár· b'-:h't>gzl'jércl 
c!!dtní. 

A vények :>záni'áz<isanúl a betegek nevének hC'lii
scrcs rc.nd{t'h'"' kel! a \'l:nyeket rendezni, egyes 
betegek vényeit pedig az azokon lévö sorszán1 
szerint kell csoportosítani. Az ily 1nódon csoporto
sitott vényeket alsci szélükön szines ceruzával rá· 
vezetett .sorszúrnmal kel! ellátni és azuláff azokat 
üssze kell fiizni 

;\ szá111Ját rendes Í\' nagyságu papiron kell ki
;illi!ani az alábbi sz:üvegü nJinta szerint. (E hivatalos 
szf11nlapok beszerezhetük a J\1agyar Oyógyszcrész
Egyesiilet. vala111int a Buclapesti Oyógyszerész
Testíilet ligydteli irodáiban és a szaklapoJ{J1ál): 
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R) A 1'1agvarországi & rógyszerész
Egvesület fa:rnbizoffságdnak értesítése. 
A M. Á. V. ltülönpénztára részél'e ren
delt egyes gyógyászati segédeszhözöh 

uj árai. 
A ,\!agvarorszdgi /]J'L.~qyszerdsz-Egvesiilet étlc

s í"tésc 1·a la 111en nr i gro{Jy szertcí rhoz. 
A i\1. A. V külön pénztára részére az alább. fel

sorolt bctcaápolási cikkek ára folyó évi nove1nbcr 
1-töl kezdv~ a következöképen szá1nitandó: 

l. Sze111cseppentö üvegcső dbként 40 K 
2. Ujezüst torokecsct dbként. 48 
3. Szcinccsct 3 as sz. „ . 13 
4. Szcn1cscppentő 4-es sz. dbként l l 
5. „ 5-ös sz. „ 11 
fl. Kankófecskcndö üvegből, a lcg-

cgyszcriibb kivitel dbként. : GO 
7. Kankófecskendö kernenvgun1n11 

szereléssel dbkCnJ ." ~ . . 269 
l:hidapest, 1922. 0vi no\·e1nber hó l-én. 

A Al. s·y. E. Ta.tahizcttsu:cJa. 

S) .4 !311da/Jcsti 8vógyszerc"sz-Testület 
'"rtesitése. 

Gyógyszerl~iszolgáltatás a Ferenc 
Józser t:ereshedelmi kórház be!eg-

pénzfára részére. · 
...-! /Judai1csfí .~i)'C:fn'szerész Tesliih:f i:.,;rtesiit;sc.: 

(;sszcs fa.c1iailroz ! 
Értesitjük Testületünknek .üss~es. t. tagjait, !iogy 

a Ferenc József kercskcdelnu korh~1z ~etegse~elyzo 
pénztflra részere --- szal'.úlyszer~_i penzt.~1ron'?SI ren
tle!vény .a!apjún - csalns a kovetkezo gyogyszer
külün!Cgességek szolgáltathatók ki: 
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L l'ablettae add. <1cetylo-salicvlic. 2. Adigan so
lutio. 3. Pi!u!ac Blaudii sec. Egger. 4. Tabi. prn
toxal.a!: s~c. Deér. 5. Diphteria scrun1 (álla1ni). 
G1 D1g1c!a~111-oldat. 7 Fag1for. 8. jasper labdacs. 
9. lstopynn tabletta. 10. Karlshadi só (1nesterséges). 
11. Lysofonn original (100 és 250 gran1111). 12. Phe· 
nolphtalein tabletta. 1;1 Roboferin. 14. Sancruiferin. 

i\-~inden egyéb különlegesség, kiitszer, gyó'gyászati 
segedeszköz (heretartó, hugycsöfecskendö, stb.) csak 
azon esetben szolgáltatható ki a pénztár terhére !Ja 
s/(~fi111 jel;-éssel, vagy lőorvosi ellenjegyzéssel ~·an 
ellatva. J\'11nden egyéb esetben a vén\' a pénztárhoz 
utasitandó. · 

Budapest, 1923 old(iber h<'i 16-án. 

Elno'íl\i lllcglli:r.ú;:húl: 

F!dthe!yi Jdzsel 
iigyv, zctii ti ktir. 

T) Ell'i jc:leaMst'gü dönfn'11)'ek. 
Személyjogu gyógyszertár jövedelme 

végrehajtás alá vonható. 
:\ _ 1\lagy~1r kir. Curia !. jugegységi tanácsoínak 

1~116. apnJ1s 2~1-én hozott !!. szfu1n1 polgári dönt
,·enye. 

(l\orftbhi «isszeúllit<'isainkböl !iirnanll!t.) 

Panasz a harn1adosztályu .h:ereseti 
adó ellen . 

.A küzigazgatási birós{ig -!8-!9/1!)'.2J. :->zárnu itéktt:. 

Ezen itl:let értelrnében a har111adosztál\'u kereseti 
aclú 111egál!apitúsa ellen a küzigaz(ratúsi ·birósáuhoz 

19°0 . ' ""XllJ , ,„ t:. :::. az . - . C\'J :-.., . türveny SO. §-a értel111ében csak 
az elhet, a!n a ténvleg elért tiszta keresetét varr\' 
iizletered111ényét fe!JCbb~ezésCbe11 igazolja .-,. 
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A szolgálati \'iszony megs~ünése az 
üzlet eladása eseten. 

A kir. I\uria P. II. 3937 1921. szárnu itt'.:lete.. , 
~ .. ,... itéletében ldn1ondta, hogy ~ 1 .d .i 

A hun.t .t::zen . é·l·ül hnay alkah11azott1anak 
fiínük .. iiz!ele~ e~a~llat ' 1 ~~~- 1 1 ~ro;ictoSl{odott \·o\na, "ezzel a n,;vo attall_ at\e eeio .:„ , , 
a szolgá!atí \'JSzonyt inegszunteltc. 

Mi a piaci ár? 
A l"uria P. !V. 6051 1923. sz<in1u i!t~let~.. . 
. \ . r ·. e· en itelf:fe-Piaci árnak - n1nnd0t!a \~1 a \_~1r1<: z'I . v;~la-

, " azon átlagos ár tek1!1tendn:. ,~1:1e \~n .. s. 
\Cl . "!'"be t'"lentel·cnv h.1nal.it e::. .J.e1e. 
n1clv helven es Jl 

0 n. t:: ~ • • 
1
.„ .··1 énv teh<it, 

Jet ·képz{hlik. _Egynii'1~ab<~,\\. 11f_z ,;~iii!~~~~tma felperes 
hogy az ~11:e1es. ?.~~n .. ·· ' s !Ctt volna, egyes 
n1egrendelesyre_. ~bza!11t~1~1!"Í~~~t\el~1· piac! ár !\irnuú1tá
napokon 111dy ·:1 nn 'r - · · ' 
:-;fira ne111 elégse~es. 

2 
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r 
l 
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A jelen zsebnaptárnnkban közölt tör
vények, rendeletek, döntvények stb. 

r 
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'Gyógyszertárai( és drogériálí figyelmébe! 
Nagy hasznot hozó cilth:! 

66 ANTlrllOL6
' 

(Törvényesen vedeif p<Jrazitaö!ö szer.) 

Unguent. Hydrargyri mite, Unguent. 
Sabadillae alkalmazható. f(e/lernes il/atu. 
Nern piszkít! A llaj /;arazitdil _ Fne,q6li, a /Jaj 
nÖJ'éséf eléSegiti ! felnd'fteknel, gyern1ekek~ 
né!, csecse!l1ó!c11d! egvar<ínt haszncílllafó! 

Teljesen círlalrnatlan .' 
!Capható a késziléíu:f/ és a nagydrogéridkban. 

Imreh Jenő gyógyszerész Budapest, IX, Ráday-u. 18 

JKO ClH!MEil§TEIR 
FRIGYES UTÓDAJ 
OYÓOYÁf\U NAGYKERESKEDÉS 

• . . . 

BUDAPEST, V, HOLD-UTCA 8. SZ. 
rerer0Nsz"L11,i1N/l: 51 -s!1 51-,1~1 Es :;1 ,,, 

SŰN.'-iÖNJ'l'/..ll: .,Ptl,!R;IJ,lCf/E,\l/,l" /JUfJ,!PL'ST 

Tisztviselők, egyesületek és 
tesíületek;'· 
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·Népjóléti és n1unkaügyi 1ninisztériu111. 
Alinis::Jer: Dr. Vass József ! kiizvet!cn f clü!vizsgá

!ata, al<i. tartozik az elnöki X. és Xl. ügyosztály.) 
Al/a111litk(iru/,: Dr Fily :\ladár {fe!lilvizsgü!ata a!;í 

tartozik /., !! . l!L l's IV. iigyoszt<lly.) 
Báró Petrichevich 1 lorváth Emil dr. (felülvizsgá

lata alá tartozik a VI., VH., VllJ 0s IX. tigy
osztály.) 

A minisztérium beosztása. 
Elnöki íigynsztá!y: a) elnöki, b) lürvényelökészitö 

és szoci{1!politikai, !. <ilta!ános közcgészségiigyi 
a/ általános egészségügyi, ,1) szociál!1ygiéniai. II. be
tcgcllfil;isi (iae larto::rzuk 11 gyúgys::erJs::.i·ti iigyek.) 

(J!fyos::tú/yre::.ctú: Dr. Barabú;:; József 11sztidy-
1anácsos. 

ífcfyettesc: Ur. l~étfaJ\·i Clyu!a n1i11. • 1szt. ian<'1csos. 
Tlikúrok: josipü\'it:; lúi.ln1ü11, dr. Oczsőffy r\ladúr, 

dr. Fabricius !Ciro!r. 
Eeoszf\'a: 1\\a!czfiyid1 Lú:-::zló nyu)..!. 111in. nszt. 

ianácsos. 
,"i1.:g1'dt1tkúr: Or Lu!dtcs !n1re. 
Ill. ·risztvise!öi, betegeliá!oisi ligyosztúly, IV. lJyer

n11.:kvétle!n1i, V. ;\1iiszaki, VI. t.lunk<isbiztositási, 
VII. Hadigondozüsi és rokkantell<itási. Vili. J(öz.ióté
konys;lgi és alapitv<i1n i. IX. J\h.~nekiiltíl.t.!yi. X. Lakús
iigyi; XL Közbiztons.;ígi szervezetek egészségügyi 
in!ézrnénveinek ligv11sztcll\·,:i. 

Ilr. AtZér Ele1il.ér gyúi,!yszerész, 111iniszteri titkár 
a !!!.,dr. ;\\ozsonyi Sándor gyógyszerész, rnin. titkúr 
at: !. íigyoszt<ily 11) a!nsztfi!yállnz vanna!i beosztva. 

m 
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- Szánn-evősérri s \·6ovszerész -tisztviselők a tiszt
vis~elöi betegelláttiSi ~Sztálvn<íl: l<lein Robert jenö, 
J\lészáros T'ibor Pá!ffv Óvula, Siinon A. Andrási 
Székely Je11ü Jár~os. · · 

Az Országos Betegúpolási é~ 1nús egyéb Köza!a
poknál 111iiködö gyógyszerésze.k :. Barthos_ ?ndre, 
Georgievíts István, Görögh Jcn~l!H:. Labonc fivadar 
szá111tanácsos és Szöllössy Jstvan. 

Gyógyszerész reta~átorok. vannak ;1zo:1kivül,:. a . 
föld111ivelésügvi m1nisztenun1han (Arpassy halman 

szán1tanácsos.) ·--

lgazságíigy111iniszteriu111ban, a Pénzügy1ninisztc-
riu1nban (Labnnc Tivadar.) . . 

Vallás- és közoktatásügyi 111iniszteriun1han (Biíli 
Lajos és ifj. Gere Géza) ;·10.vábbá B'.1dapest szé.kes· 
flivárosnál, a J\'\AV .. nál. a De!iva::utna!, JZ Orszagos 
A'\unkásbiztositó Pénztárnál. 

Az Országos Egészségügyi .1\11):a~raldúr. ügyei ís 
a népjóléti nliniszteriu111 fennhatosaga_ al.~ ta1:toz. 
nak: ezen intézrnény vezetöje Peres En~o. gyog}:
;-;zcrész, n1. kir. korm<inyfiil<111<icsns és Yczcngazga!o. 

I a iigyosztály. 

FHészs0g0<1\·i kihiigc:isi ügyek harmadfnl~u ~l-
birtllá~a.' ~-

Az Orsz.úgos Közegészségügyi Taná~·s :o:ze1nélyi 
és ioaznatási ügvei. 

E~és;,égügyi~~'onatk,rzásu trin:~nyel~ _é-::. általános 
r~ndelet~k (s~abú!yrende_letek) tlo!~e~z1.t~:c. illetőlef.; 
k1dolgozasa, ilyenekre v_e]en1c~1yny1lvan1fa:,. 

Gyc'igyszerészek kiképzése cs gy;1knrlata. 

r b iigyosztály. 

Uj flirdük és nyaralúte!epek !étesité.se, gyügy
inrr<isnk felkutatfJ.sa. 
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..\sványvizek forgaln1a és felügyelete. Fürdösta-
ti.sztika. · 

Szikvizgy<irtás. Szénsavval n1cs!erségesen telitett 
;ísványizek engedélyezési íigyei. 

U. iigyosztály. 

Gyógyászati segédeszközök engedélyezése. 
Ingyenes gyógyszerrendelésre szóló n1egbizások 

engedélyezése. 
Egészségügyi anyagra!d<ir létesitése, ·belfi.Hdii11 

:1e1n gyártott áruk beszerzése és szétosztása. 
(Jyógyszertárak felállifás;:i és ·1negszlintetése. 
(Jyógyszertárak és gyógySzerek vizsgálata. Köz

alapokra rendelt gyógyszerek elJenf,rzése és el
szárno!císa. Gyógyszerek és gyógyeszközök sza
badalrni és engedélyezési ügyei. 

Gyógyszerkülönlegességek engedélyezése. Gyó. 
~yitö, sebkötüzö, fertötlenitö és 111éregtartalrnu 
:-;zereket tartö üzletek es kereskedések elleniírzé;-;e 
és felügyelete. 

CJyúgynüvényck tcnnclése é:-; forga!o111hahozatala. 

VI. iigyosztály. 

Tiirrénvck, rendeletek és nemzetközi szerzödésck 
c!készités·c a szociális biztosi!;:\s (betegségi, baleseti, 
aggkori és rokkantsági, anyasági, nyugdij, rnunka
nC!kiiliségi, stb. biztositús) terén. 

Az országos J1H1nkásbetegscgélyzó és balesct
biztnsitópénztár, a kerlilcti 1nunkásbiztositú pénz· 
tárak, a vil!Jalati és n1agáncgyesiileti betegsegélyzö 
pénztárak, a dohánygy;:iri betegscgélyzö pénztárak, 
a bil11yatárspénz!árak felett való állami intézkedési. 
felügyeleti es ellcnörzési jogkör gyakorlása a beteg
ségi biztosirás terén, A betegségi biztositási szervek 
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. . . .'. . . u ,· 't 'irénYIÖ határozatainak tárgya-
n11n1szten jO\al;a::-~ab"· t1"",·i's J·örében J.OO'OJ'voslat!al 1 . \ bctr>O"SC"l IZ Osl a. ~ t> I" 1 .. be asa. f -~ t>, •. t J· · k n1inisztcri ha as {üf 
rnegta1nadott ha!a10\za o dl~·ásbiztositó intéz1nénvek 
utaTt fcliilbirál~t~; f . 1111'.l.n. \]~, uvón\·intC1,elek ~tb. 
kezelésében levo kur iaz:d \' >:-. ""· 

ügyei. 

· · G 0· gnszerész-Magyarorszag1 Y ' -
Egyesület. 

· t H.) (Budapest, Vili, Aggtc!elo-u (a 

i\\e iaJalntlt: 1872-hcn. Atszervezt?t~tt: 1921-bei:: 
Tar~létszá111 17 g}'.ógy~zcrtárot!. k1vul Yalan1enn) t 

"" . ·s· áoi (ryogvszerta1. 
csonkan1agyaioi.z,,,, b • -'11 rn··ir 11c111zct-

El11ök: dr. Gaál Endre v. d ain i \< ' 

oviilési kCpviselií, Budapest. 
""· ·1·a·r-.·"i11ök: J\\iilalovíts Jenő, Debn:cen .. 

' "' IJ 1 est Szabó Alelnökök: dr. ·rauffer Gábor, uc ap ' 
Feta dr. Ujpest. . 
"" . · ! · ··ts·ínsz!"\' ( lttn. ('ffrvvezetö 1gazgatu: \OI 1 ' - · '· -

p0';1ztáros : Róth 1\\a11ú, Budapest. . . 
1
_: ,. _. .-

. -, . e', .. Czuknr La::;z!o, ·,llZd!lY! 
Vála.szt111any: l;ozu Jeí'~'1 ' • ,· La·os, dr. i\\ann 

l:;tván, Kerpel V1h11;ls. ~\Of':;IJ._1 dn;ö Budapest. 
C ·,za, dr. Nagy Bcla ~s 1 e1cs B· '. 11' y Jáno~ (J,~ .Andriska. Viktnr_~.r7:.sehe_tf~ih~~~~~-zet;1t1~~i~c, Bor
Dunnharaszt1. .... Bernoldl!. iV~'l·\~.tch -l<nrnél Bonyhád. 
hé!y József Szeg.ed. t 1. ~ 1 '::- • 

1
.
1 

Antal Szeged. 
FriCcl Sándo1:. H~~~os~1 •:;t)f~,r 1 {J~1;; János 1\liskolc. 
Flodcrer jeno c~~ple:::.·~ .l ,- J(álnrín Rákospalota. 
!{ar!ovit.z Adolf ~-f.apai- k~_fJI'ci Élek' Ujpest, !~écsey 
A\ajor Agoston l\1st~le '.• J r :"'ész !n1re j<iszhe
Zoltán Türök~zenlmiskl~f-' i~i1é~;~r tis hivatalb()! ;; rCny Szlit.s Robert zc ,es . ~-
tanli;yi bizottság inindenkon clno.k~. r· - "1. Funk 

Pt7Úagok, Budapestről : dr. Da\'Jd \ddl J, 

József, Hacskó Lajos, Lőrincze jenli. Vidékröl: 
Führer Andor ·revel, Kocsuba Emil Veszprém, /(iir
inendy Sándor Húd1nezövás<irhely, Stein!Jausz Béla 
Putnok, Szikszay Gusztáv Erzsébetfa/va, Trajtler 
Zoltan Békás1negyer. \Virker János Rákoskeresztur 

Szán1vizsg;:ílúbizottság: Kasztner Sándor Cs Szeg!i 
László Budapest, Cs. (Jyenge Viktor Pécel. Szn1e
tana Alnd<ir Kisterenve. 

Póttagok: Elek A-'lihá!y Budapest, Szénert Aladár 
Felsőgalla. 

lgaz,qatcflaacícs és bizollsdgL'k: 

Alinden bizottságnak, an1elybe az elnük::ég nem 
ntinden tagja van névszerint beválasztva, /Jí\·atalból 
tagja az elnök, a társelnök és az alelnökök. Tagja 
egyébkCnt liivata!búl. dc lern1észetesen szavazati jog 
nélkül, a ininclenkori ügyvezctö igazgató is. A rni
niszterileg jóváhai,:yott Nurnerus ClauslJS bizotts.:ig 
és a tanügyi bizotts;ig kivételé\'el elvként ldmori
datntt, hogy a bizntbág clnülic. eg)·ik vagy n1ásik 
alelnök és helvettese a másik alelnilJ.:. A n1iniszteri
leg jövábagyoú J\i1urnerus Clausus bizortság elnöke 
az illetCke::; n1i11isztériu111 <Utal az elnöki tiszttel fel
ruházott egyén, a tanügyi bizottság elnöke, a gyakor
noki tanfolva1nhr.1z rendeli l..:onnánvbiztos mellelti:. 
az e tisztségre rnegráiasztott, illeh·é a ,·á!asztin<iny 
által deleu;:íJt tao. A uvónrszertiiri törvé11vtL•nrezJ1 
bizottsj!!n~k elniíli:e a r~lnd~nknri elnök. -

A biZnttsúgok eselenkint lárgyalásukho? .. - vagy 
fülterjesztésekhez stb -hez szakér!ú közeget ro11-llatnak be. 

()!yan tárgyakat, amelyek tübh bizottság tárgy~ 
körébe tartoznak, illetve, aine!vckre több bizotts;ig 
,·éJernénye kikércndű, az illctCkeS bizotts;:ígok egyfitteS 
íiléscn tárgyalhatnak le, 

lgazgató-tan;:ícs, Tagjai: az elniik. t<ir~elnök, al. 
elnökök, ügyvezető igazgató 0s pénztáros, továbh;i 
Andriska Viktor dr, Barad!ay Jánns dr, Bozú 00za, 

! 

j 
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Borbély József, Eibach Kornél dr., Franki Antal, 
Herz János dr .. Karlovitz Adolf, i\1ezci Elek, Nag:v 
Béla dr., Szabó Béla dr. - l'árgykörc: az a!afi
szabáiyok 29. §-ában foglaltak. 

1\liniszterilcg jóváhagyott Numerus C!ausus bizott
ság. Elnök: Tóth Lajos ril!n1ntitkár; clőadó-jegyzii: 
\Veszelszky Gyula dr., egyet. Ill. tanár, az Egyesület 
budapesti gyógyszerész-gyakornoki tanf0Jyan1ának 
vezetője; tagjai: jal<abházy Zsigrnond dr. és \Vinkler 
Lajos dr. budapesti, Széld Tibor dr. és Issekutz 
Béla dr. szegedi egyeten1i tanárok, Andriska Viktor 
dr., Bozó Géza, Draskóczv fv1ilkó László, Knrlovszkv 
Gcyza, Réthelyi jözsef, RózSa völgyi lrnre Cs az Egyesi(
lct elnöksége {elnök, társelnök, alelnökök, ügyvezetü 
igazgató). Tárgyköre: a 1n. kir. vallás- és köz
oktatásügvi mi1~iszter 1920 decernber hó 15 én kelt 
144.652 920. IV - a. szán1u és Hl21 junius 8-án kelt 
104 895 1921. JV ~a. szániu rendeletében foglaltak. 

"J'ön•ényten·ezö-bizottság. Elnök: Gaál Endre dr„ 
előadó: Réthelyi József tagjai: Karlovszky Gcyza 
tb. tag, Kerpel Vilinos, Koritsánszky Ottó, Ivlih2lovits 
Jenö, f~éthy Béla, Szerclahelyi János. Sütheö Lnjos. 
dr. Szabó Béla, Tauffer Gábor dr., Zoltán Béla. -
Tárgyköre: a gyógyszertári tön·ényten•ezettcl kap
csolatos 1nunkák. 

Fegyelmi bizottság. Elnök: ·rauffer Gábor dr., 
(helyettese dr. Szabó Béla); e!öadó: Koritsánszkr 
Ottó, tagjai: Eibach Kornél dr„ Kor<inyi LajoS, 
E Lu~;:ács Lajos, Szeghy Sándor) l'cn1esváry József. 
- Tárgyköre: az alapszabaJynk 1 2. §-ának b) pont
jában körvonalozott esetek elbirálá~a. 

Taxabizotlság. Elnök: dr Szabö Bé.!a (helyettese 
·rauffer Gábor dr.), elöadó: Ko\'ács ()dön, tagjai: 
Bayer Antal tb_ elnök, Beretvás ·r;:unás, Bernolák 
l\iláté, Czukor László, Franki Antal, Filó János dr., 
KarloYilz Adolf, Kerpel Viln1ns, Korányi Lajos. 
1\lann G0za dr., J\-iezei Elek, Nagr Béla dr. - Gazda
~ági tantlc:-Jadó: 1\lozsonyi Sándrir dr. - Tárgyköre: 
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~z ár~z~bvár~y .(ne!n hív. gyógyszerek, különlegességek 
e~ kez:e1a9as1 cikkek) arának 1negállapitás:1 . _·- A 
b1zotts~g haro111 albizottságot alakit, me!veknek táruva 
ne111 hn-:at_a!os, illetve a speciális, végiil. a kézieJadá'si 
szerek aranak 1negszabása. · 

Jogligyi bizo!tság. Elnök: ·rauffer Gábor dr. 
(helyettes.e. dr. Szabó Béla), előadó: Koritsá11szkv' 
t1!to, tagJ~i: Ban~ch Gyula,. Eib.ach Kornél dr„ Frie(I 
Sa~dor, he.~pel yiirnos,. Al<ljor Agost, Nagy Béla dr., 
~e1cs .E!·no, .. Rethy ~e!a, Szele Béla, Keresztény 
J~no~. fargyk?re: közigazgat;lsi, 1nag<injo.gi, adózási 
kcr~~sek~. Hl! :1s!terl r.endeletek vCgrehajtásánál föl· 
1nen~lh~!o . kyts~ge~{ ~s ja\'aslatok, n1inden gvó(ry. 
szereszugy1 1og1 kerdes. ·- · ::.. 

. Ga7:da:s?gi bizot_t?ág. Elnök: d _ _r. ~zabú Béla, (he
J~et!ese I_a~ffer G~bor d;.J, e!oado: Koritsánszkv 
( >tto,, tagJ<~I: Andriska Viktor dr„ Baruch Gvtdri 
~orb~ly .J.ozsef, Czukor László, Fáczán\·i Jsfva

11
' 

f·org~cs jann.s, A!ann Géza dr„ Nagv Béla· dr„ Röfi; 
~-\~no, s~;ahn Betn dr., Szele Béli!. Szíits Höbcrt 
_f_f!!h lstvan Vclcsey István Cs KeresztCnv János. ~ 
l argyJ.::üre: .a \'egy\·izsg<iJú állomás Cs a -gyakornoki 

1_arlf;1lyan_1 . (1~kola) gazdas.:'igi iigye!, alapitvárivok, 
:>egci~:ez.cs1 ugyek. egyez111ények k~HCse, meglévő 
~z~_rzf!des;:k revíziója, türneggyógyszersz;'1lliU1s(;k úr
te!u!vizsgalata (relaxálás). 

Pénzligyi bizotfság. Elniik: Tauffer Gfibnr dr. 
{he}y~ttcsc dr: Szabó ECla), e!iiadú: f~úth J\1an(j 
ta.gJai: ~eret\•as Tn:nás, Fried Sándor, Herz Júnns dr.' 
l·!~dcrrary Hugó dr., tb. tag Karlnvitz Adolf. h'.erpeÍ 
\. il_rJJos .• f(~!Ja.uer Gá!:or, Kropp !<á!n1á11, l\or;:invi 
1-:aJos, hontsan:-;zky ()!tó, J\'lann <.Jéza dr„ 1\-lezCi 
.E!_ek, Nagy Béla dr., Peres Ernö. Siitlleö Lajos, -
:rargyl~üre: az ~~gy.esiilet péuziigyi rn0rlegének 

1
11eg

<1!Jar:1tasa .. ell~rHirzese, gondoskodás a fedezetckrö!. 
Leltarak !eh·etele, egyesíileti berentlezkec!Cs, 

Künyvtúri bizottság. Elnök: Tauffer Gábor dr. 
(!Jclyettese dr. Szabó Béla), előadó: Koritsánszky: 

= 
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()ttó, tagjai: Andriska Viktor dr., Baradlay János dr„ 
Bozó Géza. Ernyey József tb tag. Fáczányi István, 
/(arlovszky Géza tb. tag, J\lajor Gusztáv, Szerda
helyi János. \\'eber Dez.só dr. tov~bbá a \'egy\'Ízsgáló 
{1\101nás és a g\'akornoki taníolva111 rninclenkori 
rezetöje. -Tárg):!{örc: könyvtár- és-iratgylijteményck 
alapjának 111egtererntése, rendezése, lelt<lrozílsa. 

·raníigyj bizotts<'ig. Konn<inybiztos: Dr. \Vinkler 
Lajos e. tanár, elnök: Rózsavölgyi hnre, (he'yet
tese Bayer Antal tb. elnük). c!öadó: \Veszelszk\' 
Gyula cfr., tagjai: Andriska Viktor dr., Eibach 1<01:
nél dr., Nagy Béla dr., Zoltán Béla és hivatalból 
a budapesti és szegedi tanfolya111 nlindcnkori tanárai, 
- Tárgyköre: ni inden a gyógyszerészgyakornoki 
tanfo!ya111ra (isko!<ira', vonatkozó iigy. 

I\iilönlcgességi bizottság. Elnök: Tnuffcr Gábor dr., 
i helyettese dr. Szabó Béla), tagok: Andriska Viktor dr., 
Rorbély Júzsef, Eibach ,Kornél dr„ Fücz<'lnyi lstvfin, 
Kerpel Vilmos, J\lajor Agost, E Lukács Lajos, Nagy 
Béla dr., Hécse\' Zoltán, f~ózsavülgvi !rnre, Szele 
Béla, Te1nesváry· József. ~· 

,-\JJ;:a!rnazotti fizetések ügyCbcn delegált bizntts;-ig. 
Tagjai: eluiikük, aklniikiik, ügy\'. igazgatU, Bcretvfis 
Tamás, rorgách J<inos, Kerpel Vilmos, Nagy Béla dr .. 
Sztits I~úbcrL 

. :!iuf bi;,:/cs ila:,;,,-u sz,,. :.1/k~1!mazi:afL:. 
Unuuent. Hyd1•t:.;:·gyri ntiie, U!lguent. S~hadillae 
allo:alrnazható. /(c/fcmcs iflat11.1 Nem /1rs;:kil.' ,qfwi 
/>arazitúit mey6/i, a fiai n611;s~•t <'h~&'1/ili Fe/1117/h'knc;!, 

y1·,·rmck1•/a1d, csr:cscrrK-:kn,:! c'.irJ·aránr haszruiliiald 1 

Te!it'S<-'u dria!mallan ! 
/(11(1//ah; a k(;szih-:rl<;l <:S a n11_qrdr,·.1;1~riúid1a11. 

Imreh Jenö gyógyszerész Budapest. IX„ Ráday-utca 18. 

l!l I 

Kerületeit, azok tisztviselői és 
odatartozó gyógyszertárak: 

I. A Budapesti Gyógyszerész-Testület. 
Elnök : Gaál Endre dr. a i\L (Jy. E. c!nüke. 
Cgyrezelö titkár: Kováts Üdön ny. n1in. tilkúr. 

II. Budapest-vidéki kerület. 

"fiszteletbe!i clnl\k: 1\\íillcr Viln1os (l~<ikospalotai 
Elnök: Bereh'ús Tan1á.s. 
Elnökhelvettes : J<erschbauniayer Károly 1 Esz. 

lt:rgo1n.) · 

·ritkír: Dr. Andriska Viktor. 
Választ111ánv: Andriska Vik!nr dr. (Erzséhctfah«:i), 

Baksay Béla (Nagykáta), Baradlay J<inos dr., (Duna
haraszti), Beretvás Ta111;is, Bernrdílk i\ll!té (Fcst
szcntlörinc), Cs. Gyenge Viktor· (Pécel). !rgahnas · 
rendi fögyógyszcrész ! V/ic). ifj. Fényes Lajos (Ba
lassagyarrnat), Fril'd . Sánd11r (l~;íknspa!t1ta_1, 1\iaju:.: 
Pf1l (l\.ispesl), 1\lezei .. E!ek lijpest), T\\íiller Vil111():.: 
(!~<ikospalota), Lippc ( ldiin (Rúl1:nsszent111ihály), Papp 
L/iszló tPi!isn1arót), F. Pongrácz Béla 1Vá1no:.:. 
niiknla), Szabó Béla dr. (lijpestl, Sz111eta11a A!adúr 
11\istcrenyc), Szentgú!y Dániel (Giidiillö), Sclluh11a1111 
Bt'idog dr. (1\\onor), \Vírker J;í11os d~áknskereszturi. 

:\ kerlilet!ii:z tannzó gy{igyszertrin:üt: P:~~;f vú: -
111et(véhül: Acsa, /\!aQ, Albertfalva, ;\!berti, A!slí
daf)-as, ;\lsúnén1::di. f\postag, :\szód ('.21. f-:~átya . 
Békásn1egyc1, Bia,. Budafok (:{). l.luclai-.:e;:';z_i, Buciaür~. 
Bugyi, Csepel (2 1, Csömür. Ceglédbercel, Cinkota (31, 
f)iimsüd, Dunahogdány. Dunaharaszti, Dunakeszi, 
Dunap11!aj, Dunavecse, 1~·rzsébetfah·a (t5), Felsögüd, 
Fo!dö. Fót, Galgainoícsa. GüdCd!('f (2), Gyilnirli, 
Harta, HévizQrürk. lsaszeQ. Izsák, Kiskun!aczháza, 
J\ispest (5). 'r(istarcsa, Nngykúta, Nagytét·h1y, (h:sa, 
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Páty, Pssthiclegkut (Bpcst Re1~1etevár9:;), P.e?tszcnt
lőrinc (2), Pcstujhely (2), Pece!, Pilis. P1hscsaba. 
Pilisvörösvár (2), Pomáz, Ráczkcve (2l, I~ákoscsaba, 
Rákoskeresztur, Rákosliget, Rákospalota (5), Rcikn:;;. 
szentinihály (21, Solymár, Solt, Soroksár (3, Sza!k
szentn1árton, Szentendre, Szenflnártonkáta, Sziget
szentinárton, Szigetszenhniklós, Tahitótfalu, Tass. 
Tápióbicslíe, Tápicígyörgye, Tápióstily. Tápiószele, 
'rinnye, Tószeg, T!)köl, 'J'örökbálint, Tura, Ujpest (8). 
Ujszász, Uszód, Ullö, Váchartyf!n, VccsCs, Veresegy
háza, Visegrátl, ZagyvarCkás, Zsán1bék, Zsá111bok: 
Esztergoin várrnegyéböl: Bajna, Dorog. Nyerges
ujfalu, Pi!isrnaróth, Sárisáp (Annabánya), Eszter
gon1 (3). Honhnegyéböl: Nagyn1aros, Szob, Ván1os
tnikola. Nógrác! várrnegyébö!: Balassagyannat (2). 
Bercel, Ecseg, Ersekvadli:ert, Kálló, Kisterenye, Lü
rinczi, JV\ohora, Nógrádvcröce, I~ét::;ág, Rornhány, 
S;llgótarján <3), Szécsény, Szirák. Pest111cgyCböl 
85 helyen 1 J~l gyógyszertár, Nógrádn1cgyl!böl J~ 
helyen 17 gyúgyszertúr. Esztergommcgyl!böl 6 !Je
lren 8 gy(lgyszertár, Hontmegyl>böl :1 helyen 3 gy()gy
;zertár. Usszesen l()f) helyen 1.J.7 gyógyszertár. 

III. Délpest~vármegyei l;:eriílet. 

Tiszteletbeli c!nük: Farkas jgnác (l\ccskt:mt!ti. 
Elnök: Tóth István (l\ecskeml!t), 
Etnöld1elvettes: Hauer Ln(os (Cegll>cl). 
ritkár: f·arkas Béla dr. {!\ccsJ.:c111et). 

V<i.Jasztrnúny: Borbély Endre (Nagy,kürüs). Czira 
Endre {Kiskunfélegyháza). Buttinger Arpád 1 Lajos-
1nizsc), 'rhury Andor (Kiskunf0Jcgyhúza), Csorba 
János és Dürnötör lsh'án dr. \l(ecskc1n6t), 

A kerülethez tartozó gy!ígyszei:t<'irak: Abony (2), 
Alpár, Baszentistv<in, Cegléd (5), Ersekcsanád, Fajsz, 
Fülöpszállás, Hajós, Izsák, Jászkarnjenii, Kalocsa (2), 
KecsJ,:ernét (9), Kece!, Kerckegyh<iza. J(iskürüs (2), 
l\iskunfélegyháza U'>), Kiskunhalas (5), hiskunmajsa 
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(~). l\ocsér, Lajosmizse, Nag:ykörös (G), Ökécske, 
()rkény, Soltvadln;rt, Sükkösd, Szabadszcillás (2), Tör~ 
te!, Ujkécskt!. ( lsszcscn : 28 helyen 58 .~yügy
szerlár. 

IV. Szél;esrehérvár-vidéld heríi!et. 

I"iszte!etbeli elnük: Adler lrnre (Enynig). 
Elnök: E, Lul<ács Lajos (Szél:esfehér\'ár). 
l'itkár: Keresztes Béla dr. (Aba). 
Segédtitkár: Csitáry Olivér. 
Választrnány: Sz.íits Róbert Cs t. Nagy József 

(Székesfehérv;ir), Balogi JVlihály dr. {Kápolnásnyék), 
Grin11n Rudolf dr. Alartonv<is<'tr}, Jeges Antal (Ká
lóz), Keresztes Béla dr. (Aba), Kocsuba Entil és 
Incze Káln1án {Veszpré111), Farkas jrinos (Várpalota), 
Kotschy Ferenc (Siófok , 

A kerület !isztc!etbe!i tagja: Dieballa Gyiirgy 
11y. gyógyszerész. 

A kerülethez tartozú gyUgyszertárak. Fejérvár
rnegyébü!: ,\csa, Adr.iny, Alap. A!csu!, Bicske, Bo
dajk, Gsúk\'<i.r, Csór, Czeczc, Dunapentele, Ercsi, 
Etyek, Erd. Herccgfa!Ya, !úi!óz, J(<ipoln<i.snyék, Lo\•as
berény, i\lartonvásár, J\\ór (2), Nagy!ring, Nagypcrkáta, 
Nádasd!aclriny, Polgárdi, Rócalrnás, Sárosd, Súrbogárcl, 
Súrszentmi!Jály, Sen:gl!lycs. s(·)skút Szilasbalhás 
(Fiókja: Dég), Székesfchérvúr (8), Vúl, Vértesacsa, 
Vcszprén1 Véin11~gyébö!: Ajka. Balatonallnádi. Ba
latonfőkajár, Balalonke11cse, Berliida, Devecs.cr, 
Enying, Haj111úskér J\lezökor11áro1n, Nagyvázsony, Sió
fok, SzcntgéÍI, Szi!a~balhi'!s, V<irpé.!lota, Városllicl, V.~sz
prérn (4). Zala \.·án11cgvébii!: Balatonfüred (2'. ()sz
szcsen: Fejér vármeg~;ébö! 33 helységböl 41 gyógy
szertár: Vi.:szpré111 Y1Írn1egyéblíl lfi helységből IU 
gyúgyszer!ár: Zala v<innegyéböl 1 . helységből 2 
gyógyszertár. vagyis 30 hclységböl ()2 gyógyszertár 
és 2 fiók Siófokon és Degen. 
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V. Győr-vidé!d ilerület. 

Elnök: Forgách Jéno;.; (Györ). 
Elnü\.::hclvcttcs és pCnztárus : HflsUittcr János 

(Györ). . 
Titl\ár: l1alibor Lás:dú (Gy<"ir). 
Választinány: Stinner Imre, J\licli! Ciéza (Tata), 

Palovits Alajos ((iyür), Szénert J\laclár (Fc!sögal!a), 
Teutsch. Rcinhold (J\\oson), Hcn1csák i\\i!dós (Lé
bény) Ainon Gyula /J\\agyarÓ\'<Ír), Karlovitz Aclolf 
\Pápa), Ratík Gyula (Zircz). 

A kerülethez tartozó gyUgyszcrtárak. Oyör vár
n1egyéböl: Bönyrétalap, Oyiin1üre, Ciyörszcntinár
ton, Gyür (~I). Hédervárkony, Kóny (fiókja Oyör
sövényháza), Tét. l\un1áro1n vármegvéböl: Át:s, Bo
kod, Fclsöga!la, Kisbér, l\nrnárnnilijváros, Környe, 
Nagyi ..:rnánd, 1·arjá11, ·rata (1). Tóvárn:-. J\-loson vár· 
111egyéböl: Haliiszi. J-lcgyeshaloni, Lébl>ny, i\loson, 
J\\osonszentjános, i\io:-:nnsz(,Jnok, Orr1sz\'Úr. f~ajka. 
i\\agyaró\·á1 t2). Veszpré11t vármegyébú!: Csetény, 
Csögle, Lovászpatona, 1\\agyarsz11n).bat11cly. Ugod, 
Veszprén1varsány, Zircz, Papa (4). ().sszcscn: Gytir 
rár111c!.!;vénck 7 helvségCbü! J;=i !..!YÚ;.:\'S:-:crtár · !(0111á
rom vái·rnegyének io 'tielysl:géhi\l '11 gyógyszertár: 
i\\oson vánnegyének 10 hclysl!géb{i! 11 gyógyszertár: 
Veszpré111 Yánnegyénck 8 helységéből J 1 gyógyszer· 
túr, \·agyis 35 helységbi'll 48 gyc'1gy:-:zert.:ir. 

VL Sopronvármegyei ilerület. 

Elni.ik: Szerdahdyi János (Sopron). 
Elnökhelyettes: Fkidcrcr Jcnö (C:-:epreg). 
Titkár: Nikolits J\li!ivoj (Stlpron) 
Vá!asztrnány: Gallus Jenő (Sopron), Jélln Vilmos 

(Sopron), l'v\arinczer Jcn(i <Csorna . Német József 
(Nagyczenk), Herler Káro'.y (Fertöfclléregyháza). 

195 

„\ kerülethez tartozú gyógyszertárak. Sopron vár-
111egyéböl: Beled, Csepreg, Csorna [2], Eszterháza, 
Fertöszentn1iklús, J<apuvár, lv\i!lályi. Nagyczenk, 
Hépczcszc111ere, Saj!t')sl~.ál, Sopronlö\'Ö, Szany, Szil, 
Felsiiflg, Soprnn [7!. Osszese11: 1:1 helységből 22 
gyúgyszcrtár. 

VH. Vas-, Zalavármegyei ilerülef. 

E!nfik: Siiteü Lajns fS7.on1b11!hcly]. 
Elnökhelyettes: Kovfits Súndor !l<Ormendf. 
Titkár: HaJ11al Lajos. 
Válaszl!nánv: · i111on Ernő dr., Dvorszkv· Béla dr. 

dr.\Viener Je11·ö !Szcnnbathelyj, l<üttel Dezső [KöszcgJ, 
Eiiry Vil!nos [Sárvár], Bisit?;kY András dr. [Czell
<.tö1nüll\j, ·rorkns DCnes :oriszentpéter], l\asztcr 
(_)dön dr. [Zalaegerszeg]. Cséby Lajos {Keszthely], 
1\-\er!dy Belus JUzscf dr [NagyJ.:anizsaj. Pentz János 
[Kiskon1flron1J, Bic!l!cr (iyula [Pacs;:i]. 

:\ kcrlilethcz tart0zú !!V(1t:rszertára!;:. Vas vitr-
111cgyéböl : :\!hó, Cze!ldü1liölk~- Hegyfalu, Jánosháza, 
Kr1r111cnd [2.J. J\\agyargc11cs. Nagycsúkúny, Ostffy
asszonyfa, ( Jr!szentpétcr, fú1111, Sárvár l2], Szent
gotthard. Vasv„r. Köszeg !2]. S1n111bathcly [6]. 
í.:alavánncgyébö!: Badacso11yto111aj, Csabn:ndek, 
Csesztreg, Gelse. Kcst.lhely [2 és l fiUkj, Kisko1ná
r0111. l\öveskú[, Letenye. Nagykanizsa [6}, Pacsa, 
Sün1i:g, ·rapulcza /2j. Tiirjc, Z<,I)aapáti, Zalaliivö, 
Zalaszentgrót, Zalaegcr::zcg [3J. Usszesen; Vasvár-
111egyének 13 hc!ységébiil 23 gyógyszertár; Zalavár
int;gyCnek 17 hclységébül 26 és 1 fiúk gyógyszer
tár, ragyis 32 hclységbiil 49 gyógyszertár és 1 fiók. 

VItI. So1nogy\•ár!-:iegyei h:erület. 

Tiszteletbeli elniik : Babnchay l(;:i!mán [Kapos
vúr]. 

1:F 
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Elnök : Kellauer Gábor. 
Elnökhelyettes: Gáts L<ljos [A1ozsgój. 
Titkár: Bokor Ferenc 
Választinány: Ifj. Piatsek Gyula Cs .J\'\itteln!ann 

Jenő [Kaposv&r], Szabó Vince [Csurgó],· Balogh Janos 
[Böhönye], Vasdényey Aladár [Nagybajo1n]. 

A kerülethez tartozó gyógyszertárak: Ádánd, Ba
bocsa, Balatonboglár, Balatonszernes, Balatons~ent
györgy, Barcs [~ , Berzencze, Böhönye, Csu.r~o {2], 
Erdőcsokonya, Felsösegesd, (jyöngyüs1nellek; Igal, 
Iharosberény. l<adarkut, Karád, Káhuáncsa, Kethe!y, 
Köröshegy, Lengyeltóti, 1\1\arczali 12], 1\.\ern~·~, 
hlozsgó, Nagyatád 12·, Nagrbajo!n, Nagy~erln,, Na
gócs, Ne1nesvid, Son1ogyvar, Son1o~ysz1l„ ?z1gct
vár [2], Tab, Zákány. Kf.lposvár [5] cs K~ros.~1egr 
fiókja: Balatonföldvár. {)sszesen 34 helysegbol 43. 
gyógyszerlár és l fiók. 

IX. Baranya várn1egyei kerület. 

Elnök: l(eresztény János. 
Elnökhelyettes: Auber Viln1os li\\ohácsJ. 
Titkár: Szigethy Frigyes. 
Vá!aszl1nány: Baranyay József [J\\agyar111ccske]. 

Eöry János [Né111etbolyJ, Csonka Lajos !Baranya
Szent-LörincJ, özv. Hübner Jüzsefné {Kon1ló], Zailry 
Ele1nér f8aranya1nágócs], Csincsúk Béla, Fajcsek J. 
és Friedrich Sándor [Pécsj. 

A kerülethez tartozó gyógyszertárak: Bcreinen~L 
Dunaszckc:::ö, Harkány, hon1ló, 1\lagyannecske, i\\a. 
aócs !v1ecsekszabolc< 1\lohács [3J, Né111etboly, Péc~
~árad, Püspöknádasd, Sásd. Se!l~'e,, Sikló~ .[2J, 
Szászvár, Szentlórinc, Vaiszló, Ven1erd, V1llany, 
Pécs [IOJ. Összesen 20 helységből 32 gyógyszertár, 
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X. Tolnavármegyei herülef. 

Tiszteletbeli e!nük: icl. Koritsánszky DCnes [l<ö-
ksci]. 

Elnök: Szeghy Sándor 

Elnökhelyettes: dr. Eibach Knr11él [Bonyhád]. 
Titkár: ifj. Szeghy Sándor. 

Válaszlrnányi tagok: Pongrácz Lajos [Bátaszéki, 
dr. Hcrczog Ele111ér [TolnaJ, JVlaczkó László (Szakcs], 
Führer Andor [Tevel]. 

A keri.i!ethez tartozó gyógyszertárak: Bátaszék, 
Bonyhád [2], Bölcske, Decs, Döbrököz, Dunafölclvár 
12], Fadd, felsöireg, Gyönk, Hőgyész, Kistengellc, 
1\ölesd, Nagydorog, Nagy1nányok, Nagyszékely, 
()do1nbovár f2j, Ozora, Paks [2}, Pinczchely, Sirnon
tornya, S 1akcs, Ta1nási, Teve!, 1'olna, Zomba, :-:zek
szárcl !2} Cs a bajai háromszögből Bácsal111ás, Bács· 
bokod, B<icsn1adaras, BácsYaskut, Baja [4J, Csáy.oly, 
Gara, Hercegszántó. jflnoshalrna [2J, i\lélykut. Osz
szesen 33 helységben levő 45 gyógyszert.úr és 1 fiók. 

}~I. Szeged~vidélti .kerület. 

Tiszteletbeli elnök: Bokor Adolf (Szeged). 
Elnök: ·re111esváry József (Szeged). 
Elnökhelyettes; Várady József (:-:zentes). 
Főtitkár: Borbély JUzsef (>zeged). 
Választniányi tagok: Barcsay Károly, Gerle jcnö, 

Frankó Andor, Türük J\lárton, Leinzinger Gyula 
(:-:zeged), Havas József (~zentes), Bereczk PCtcr, 
Künnendy Sándor, KCsöi lstváI,1 Cs Fekete GCza 
IHód1nezöv<:'1súrhely), ,\lajor Agostcn (Kistelek\ 
Breuer Zoltán (1\'\akó), Boros Károly (Fö!cleák). 

A kerülethez tartozó gyógyszertárak : Csongrád 
várn1egyébtil : Csánytelek, Csongrád (4), Kiskun
dorozsn1a (2), Kistelek, A'\inclszent (2), Nagyrnágócs, 
~ánclorfa!va, Szegvár, Szentes (7)

1 
Húdn1ezőv<isár-
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hely (10), Szeged (20), Tápé. Csanád várrnegyébö!: 
(Csonkai, Apiltía\va, Battonya (2), Csanádpalota. 
Földeák. I\evcnnes, 1\unúgota, J\'iagyarbánhegyes~ 
Nagvbún\legyes, J\'\akú (7), ·roront<ilvfl.nncgyébiil 
tCS()n)~a) Kiszombor, Szörcg, Bácsinegyébö!: Káty
n1ár. (Jsszcscn 2..J. hclységbiil 71 gyógyszertár. 

XII. Szolnolwármegyei herülef. 

Elnök; Szele Béla (Szolnok) 
Elnökhelyettes: Hévész linrc (Júszberény). 
Titkúr: Koczka Pá! (Szolnok). 

Választ111ánvi tagok: Breuer i\\iklús, (Szolnok), 
Tornyos Laj{)s éS To1:~ory E!crnér (Jászberény), 
Sir Lúszltí Cs if.i Solcz ()diin {Knrcagj, Vince ~\iJ.:lós 
!KisujszúllúsJ, Elek Jenü [J\\ezöturj, Nagy l·rígyes 
dr. jl(unhcgyes], \~éc:-;ey Zn!tún \Türükszc11tn1ikl1·lsj, 
Szilágyi Imre .!\uninadaras]. 

/\ kerlilet\Jez tartozú !!Vógvszeriúra!i: i\h<idszalük. 
Besenyszög, Csépa, C1~ih;1f~húza, DCvavúnya [:2], 
Fenvvernek, j<'iL:t.1!la!rna. Jászalsúszentg:yürgy, J<is:-> 
ap;iii \2\. jászdózsű. [ászfénvszaru, !úszkisér, jf!sz
ladány [:Ij, Jászszenlandrúi, júszs/enililszlú, l\en
deres, hiitelek. l{unhegyes !21, J(un111adarns, Kun
szent111árton '.1j_ Háli:úczifalva, TiszBhii, 'riszafülclvár 
[2] ·nszaklirt, 'riszan1ff, Tiszasüly, -ri:•zaszentünre, 
·nszavúrkony. Tiiriikszentmiklús 13!. j<iszberény ,5!. 
Karczag !·H, !{isujs7á!lás [Jl i\\ezi'itur [-!], Sznlnnk 
{7), -ru'i·keve !2:. í'lsszesen J5 !Jelységbiil t12 gyógy
szerttlr. 

XIII. Debrece~~vidéhi l:;:erület. 

Tiszteletbeli e!nfikiik: i\liha!nvib ]enü és J\iura
küzy Lilszló. 

Ügyvezető elnijk: ;\\ihálovits Jenő. 

Elnökhelyettes: Osgyúni jt·Jzsef ,Nyiregybf:za1. 
Alelnökök: Grosz-Nno1· Ferenc és lir s,·, p1-,· 

Dezsö. ::.-- - · · ' \ J 

Titkár: 1\\ajor J\\ihálv. 
Választrnányi tagok:. !~eichard Eándor Debre

cen, Koczogh J<infls Debrecen, .:;z. rúth BC!a 
.Dcb.~~cen, Ba!áry István dr._ Debrecen, Székely 
,\~loljan .I?ebrecen, J\'Íanclel juzscf. Debrecen, Bar
d~cs _I~ezso „ Deb~·ece11 1 , Aranyi S. Arpfld Debrecen , 
L~ny1 Dezso .t;Jy1re~yháza, jünap Aladár Balinaz
UJV~ros :. 1\-\.?!nay 1\\JJ~lús ]Hajdunánás. Schuk Jüzsef 
~a1duboszonneny: fóti! Dezső Etvek. Gödén\· 
Sand?,r d~-. :Nagykalló. Boldizsár !n11:e Nvirbátnr' 
Benk,o . Sandnr Derecske. Traj<innvich i\rital Be~ 
r;!tyuuifa_lu .. \Verner Gyula fliispök!ad;ínv, :\lintr 
E~la _ J\~ateszall~a, Eoros Illés !Kaba, RÓ!ilitz fg-
:1a~ l::'.uJ. J·agy1nka Endre Fel1érg\'annat. Earb(lCz 
Zsigrllt\nd .Hajduszobnszlú . i\\úcs;lv j/)zsef 1-. ihar
torda, ~·zi!ágyi L;1j11s Kisvárda: Hiiril111pii Jmn.~ 
E üdszentrnihá!y 

A !~er.~ilcthez tartPZ\.J gy\'•gyszert<irak: !-!aidt1\·fir-
111egyehol: (l.:alinazujrúrq::; ·:!« Egvck, Fiildes."J-Jaidu
c~nrog_ ~2„_ Hajdu!Jad!1<iz, Hajdusúlnson. J·lajduszo\«if. 
h<_1ba. ~adudvar, Píi::;pCiidaditn\' :;1, Tiszac::;c<J'e. 
\'a~nospcrc_s. l~ajd;1biisziirrnény ;:t 1

• lfrtjdu11<in·s ·~J( 
! l;qduszobuszlo 3, DebrecL·n 19. SzahJJks\'fir
rncg:yl:hül: Balkűny. Buj, I3iidszentmihf1h·. Dernet:sl.'r 
Don1hrád. (Júva. !\e1ncc:-;c, !\isránl;i --! ,\iftntink. 
,\\{:rinpúcs. Nngykúlk1 2. Nyiracsúd. ·Nrirhnkia' 
~Y'.rlugns, Nyirbút{Jr '.2', Nyirbogd<inr, :.:drJ;ar;is7: 
0!'1rmada, -risza1Hilg{1r :2. l~aka111<iz. -·ri:-;zad11h 
~·1szalijk. ~jfchl:r~ó „ ;:t, Nyirc.t:yháza 7·. Csonka~ 
Szat111ar vannegycbo!: Jflnk. ,\\útl·szalka :.: , ?\at:v
dobos, _ Nagyecsed, i\'a'i.!vhaJfisz. Sza!n1üri\IU_irlf<·1 
Vállaj. Csonka-Bihar \·oirml:tr\'éhtd: "\J111osd, BúrfuH_I, 
B~rekbiiszürmény, Berettyúlíffa!u 2;, Biharkeresztl.'s: 
B1ha1~na~y1;.ajo1!'.• Csii_k111ö.~ D~rc_cske '.2'~ Of!borj<ín. 
!losszupc1l)J, hisrnaqa, l\l"llll<tl!J, Nagyletn, Poi.:sn.i. 

':i 
'1 



200 

SárrétudYarir.. Zsáka, Bihartorda. Összesen ffi hely~ 
ségből lOS gyóf:ySzcrtár. 

XIV. Békéscsaba-vidéhi kerület. 

·risztcletbeli elnök: Varságh Béla ny. gyógr-
szerész !Bél.:éscsabar. 

Elnök: Réthy Béla 'Békéscsaba. 
Elnökhelyettes: Debreczeny Károly Békéscsaba . 
Titkár: ifj. Réthy Béla :Bél\éscsah<r. 
Választmányi tagok: Ragettly János )1ék~s·. Ba~ 

dics Elek, Südv Ele1nér dr., J\'\ispál Frigyes és f~adu 
lv\ildós !BékésCsaba, \Vieland Dénes Gyula.~ Adler 
1\1iksa dr iQrosháza, ·reffert Károly Szar\'as, Holdy 
Kálrnán :oobozJ, Petry jc'1zsef !Vl:sz\u. 

A kerUlcthez tartozt'i H\'Ú'rvszcrtftrak: Békés Yár-
111cgyéből: Békés '4, §·ci.:~Sszcnta~~lrás, Csorvás. 
Doboz, Endröd .:1 . Füzesgvannat, (Jac!11rPS, Gyon1a 
:2 Gvu\a\'ftri. Kéteuvhftza. · 1<onlk1rns. l\óriisladány, 
Ki~röStarcsa, J\\czöb~rénr .:-:: .. Nagvszénás, ()i·11sháza 
i5!, Ocsüd, Szan•as 4: Szegha\Óm ·2. Tótkomlós 
2'., Ujkigyús, Vl!sztl,i, Békésc::;aba 8 , Gyula 4 . 
Csonka.Arad Yárrnegyébiil : Ele!-:, J\\edgyeshaza. 
Csonka-Bihar Yánneuvéböl: Biharugra, Geszt, Küte
gyán, Okány, Sa1t:at!·12. Csnnka-c'Sanit.~l \·á:·1negyé
l2öl : Csanádapácza, Don1begyház, ?vh~~okovacshaza. 
{ )sszesen :1-! helységbi'•l n2 gyógyszertar. 

xv. r1evesvárn1egyeí kerület. 

·nsztdetbc!i elnök: Hibay Gyürgy dr. Eger 
Elnök: Velcsev István /Eger. 
E!nükhclvettes": Ferenczv ~Zoltún Füzesabony . 
Titkár: I'ressler Arinin -. Eger , . 
Választmánvi ta(1ok: HhCdcv Endre Verpclet. 

Híbay György dr., ,_.,Páncél ArpáC.i, Jviajtún A.: Kajct~n 
Eger , Sper!ágh Zoltán /Hatvan , Petho Istvan 

2(11 

:'Ván1osgyörk ', Schneider Oszkár,' és Jn1reh Béla 
/(}yöngyüs . 

, A .J{erülctl:e~ tartozó gyógyszertárak: Apcz, 13c::;. 
senyotelck, Csany, Dornoszló, Egercsehi Fiize::abonr 
1;a~".'a11 ):~, !:lev;~ /2 .' .Karácsond, I(úJ, Kápolnit: 
f ~1acl_, I aszto, f etervasara, Poroszló Tarnainér1 
~1~zatü1yd .2 .'. ·n~zanána, „Vfunosgyü;k, 'Ve,rpelé'i: 
Lger , h , Gy~>ngyos /4 . Osszescn 22 J;c!vsC~hen 
.34 gyogyszertar. · · 

XVI. Miskolc-vidéki kerület. 

Einük: Baruch Gyula lvliskolc . 
Társelnök: Éhlert Gyula .'Sátoraljaujhcly. 
-_i.·itkár: dr. karánscbcsi Rúcz Oyürgv /J\i1iskok . 
Ugyész: Dancz Gvu!a clr. · 
V<~lz . .-;zf111úny1 tagoÍ.;:: I lerz janos d1 .

1 
VChly lst\'1111 

'::'. .h~llne1 <~do;1 (~11.skol~)", JV101 \'ar Józsi;f (1\iezo
:,~1~ ~sd),, J\-1ic!111.i J\'1_1.haly (Saioszentpeter;, El cs Géza 
\~!O?SYOr), l\n.los 11bor (Szerencs), Galainbos Béla. 
h~.d~r ?yu!a es Kanin.s Zsig111ond .(Sátoraljaujhely.1, 
A.::-zldh~~ Gyula (C)!aszliszka), J\\olnar Ernö (Nernes
bil~k), 1 ~\'aszy Ferenc (Forró), Rirnar Zoltán (Szik
:'7.o), 1\le1sels Jakab (t\ht1ujszán!ú), Steinhausz Béla 
(Putnok). 

.: A ke1:nJ~thez ~a.rro~ö gy1Jgyszer!árak : Borsod 
\ •:nnegyeb.o.1: .~_lsoabrany, Bogács, Bold\'a, Borsod
nad~.sd,. D1osgyor (-!), Edelény, Emüd, Hejöcsaha, 
J\·~~1:11cspt (2), 1\ic;:őkercsztcs. J\~czökiiresd (3), Ne1nes
i_).~l-~J". ~ )n?d: . ( lzd, (2), ~nda.ba~1ya: Sajükaza, Sajlí
:-,i.1.:n!t1ete;, ~ata1 ~zcndro, Sz1lvasvarad, J\liskolc (101. 
\sonka- Ze1;1p!en rürn1cgyébr1!: Boc!rogkercsztur, 
ücsztcly, J\\all, J\1egyasz6, Olaszliszka, PácZin, Sáro:->
J1.<.itak (2), ~.zere.ncs (2), Tarczai, Tálya

1 
Tiszakaníd, 

I :~zaluc7;, I _o_l;:;:1J, Csenger, FchCrgyarn1at, Gacsúlr, 
l<olcse (2), 1 olc~va, Zen1plénagárd, Sátoraljaujhefy 
(4).Cso11ka-Abau1-Tornavánnegyébö! :Abaujszántó[2j, 
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Bódvaszilas, Forró, Garadna, Gönc, HonirogcL 
Krasznokvajda, :::zikszó (2). Csonka-Bereg vár
n1cgyébö!: 'farpa, Vás<iros.11am$.ny. Csor~_l~a-Gün:<'ir 
várrnegvéböl Putnok, Ragalv. ()sszes:;;1.i ~J3 helyseg-
böl 76~.gyógyszertár. -

Országos Gyógyszerész-szövetség. 

(Gyógyszerész-segédek Országos Szüvetsége). 

Elnök: Dr11skóczy JVlilkó László. 
Titkár: Boglutz Viktor. 

Engedményes gyógynövény
nagyh:eresltedök. 

A gyr·ig)'niivények forgal!núnak szabá!ypz<ísa. tár
"Yiihan kiboc:;útntt 1~orn1ánvrendelet er!el111ehen 
~insta11úig a küvetJ.:ezü gyógyiiörénylíeresl~l!dúk kap
lak nagykercskediji texpnrteuri jognsult~agnt: J~·ia: 
"rar Ovún,·niirénv !~. T. Neruda Núndnr, Kotany1 
flnos, ·r)~tsinyi ·Frigyes uit.'1d_a, Klein :~l. és !\., 
·steincr J\\úr. \Veitzl!nfc!d é~ tia, John lL Nadle_r. 
~. Hanzenhnfer, Szerénli J<'1zsef, Fíir:;t ,\rthur .cs 
l<eufeld j. budapesti céµck, h1:·<'1hbá Dia111and .Be!a 
:;zegedi. tJvúgv;irnkercskedclm1 Rt. debreceni e~ 
Ht.'Ízog lgn<"Íc1lé és fiai tabi cégek. 

Mulf évi zsebnapfárunl;: óta e:r:igew 
délyezett gyógyszerl.:ülönlegessegel~: 

A) Ernht:rgrl~<rrdszaliak: 

,\nacot-pasztilláli: (dr. \Vandcr rt.). . . . 
:\rsotnnin (Chinnin gyógyszer-vegyeszet1 _(.!y~n·' 
Brn111calciu111 carbnnid-ii1jckciúk 1 Ric!1ter !.Jedenr1 

\'egyészeti gyára). 
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Carboacid e. pepsino-tab!et!ák (l\ich!er Uedenn 
vegyészeti gyára/. 

Carbolax - tabletták 1 I~ichter Gedeon \'cgyCszeti 
gyára•. 

Ca!civcn (Chinoin \·egyészeti gyári. 
Caicic1kanofnnn (frankó Andor (.Szegcll). 
Cale0bro1n !ecithin (Richter Gedeon vegyészeti 

gyára . 

Cristo!ax tdr. \Vander rt.). 
Calc0sol-injckciók (Richter Gedeon \·egyészcti 

gyára). 

Carboacid-· ablettúk r I~iditer Gedeon vegyészeti 
gyára) 

Carhn animúlis tabletták (Hichter (iedepn \'cgyé
szeti gyftra). 

Calcnl'ithin granulák (l{icllter Gedeon regyészeti 
gyára). 

Ca!cocii!iin-tah!e!túk (Rid1tcr Ciede11n re.'!yészeti 
gyúrni. 

Carh(!pepsin-tahlettftk (l~id1tt:r <Jedcr111 re~y~s1.~!i 
gyára). 

(Jluu1\·en (Chinnin ~yúgyszeri·egyl':-zeti _!!yúr). 
Guipsin-1\1aurice Leprince" (Panacea gyr"1gy:-:zt.:r-

\·egyészeti gyúr). 
Olycerophospllat-glnrna tdr. \\'ander ri.i. 
Guajacol-glnrna 1dr. \Vander rL '. 

l·Iae111oglubin-gh1111a (dr \\'andl:r rt.). 
Hova-table!tú!i: rdr. \Vandcr rt.). 
jod Arsn!n11in rChinoin gyúgyszerri:;gy~szeti gyiir). 
jocl (JJ0111a (dr. \Vander gy(1g:ys;;;ergy<'ir). 
Joc!ograpll (Chcmia \·egyiparí rt.) 
Kola granu!6e (dr. \Vand.er rt.) 
JV1enthanol-dragée (dr. \Vander rt.). 

1 

1 
)·! 
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j\'iirion (Che1nia vegyí'Pari rt.). 
J\\vcosin - tabletták (Richter Gedeon vegyészeti 

gyár.a). 
Neupon syrup (dr. \Vander rt.). 
Neurocit (Cito laboratoriun1 Szalay Béla). 
Novicarbon tabletták (Rácz Jenö Budapest). 
Uvarii proteofcrlr1tabletták (Richter Gedeon vegyé

::;zeti gvftra . 
Pilt~~s-i\'\aurice Leprince-féle [Panacea gyógyszcr

reuyészeti gyár]. 
Pepso!-Phannacia [Phannacia gyógyszervegyészeti 

gyár]. 
Robocalcin [Cito Jaboratóriun1 Szalai B.J. 
Séjnurnet-fl,laurice Leprince-féle [Panacea gyógy

szervegyészeti gyárj. 
Si!icin~!ahc!acs (Labor gyúgszervegyészeti gyár). 
Spasnolysin injekciók (Richter Gedeon vegyészeti 

gy<ira). 
Stryc!Jnotonin (Chinoin gyógyszervegyészeti gyár). 
Tetanus-szérun1 (dr. Pápay-fé!e n!tóanyagszén1n1-

tennelö intézet). 
Tannocarbon-tabletták [Richter Gedeon regyé

szeti gyára]. 

Vas-Aljodan !Chinoin gyógyszervegyészeti gy{ir]. 
Va~~Arsot(111in Chinoin gyógyszervegyészeti gyár . 

B) Á!latgrL~qydszali'ak: 

Arsetonin ad us. vet. Chinoin gyógyszervegyé
szeti gy<ir/. 

Baro111fikolt!ra elleni vaccina ·'Ál!arni oltóanyag
tenne!6 intézet/. 

Chinoin vörös blister Cl!inoin gyógyszervegyé
szeti gyár/. 
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Dennaforine Katona Ágoston Budapest . 
Digiclarin ád us. vet. Chinoin gyógyszer\'egyé

szeti gyár . 

Egérirtó baktériurntenyészet /dr. Szász Alfréd . 
Járványos clvetélés elleni vaccina „A11arni olk1-

anyagter111elő intézet . 
Polivalens antisfreptococcus-szérun1 ."\lla111i oltó

anyagtcrrne!ö intézet .. 
Poli1ralens coli- és paratifus.szérurn Al!ami oltú

anyagtennelö intézet;·. 
Secoin ad us. vet. /Chinoin gvógvszcrvcg\'észe(i 

gyár/. ~- ·-· ~-

Strichnotonin ad us. vet. /Chinoin gyógyszervegyé
szeti gyár.. 

Vita restituciós fluids /Veterinaria vegyészeti gy<ir 
Budapest.. 

Mult évi zsebnaptárunk kiadása óta 
betiltott gyógyszerkülönlegesség : 

Biodyn /50091. N. i\l. 1\'l., 192]j. 

Szah:lapoh. 

Gyógyszerészi Hetilap. 

i\1cgindult 18G2-ben, azaz az 1924-ik érben 
03-ik érfalyamában jelenik rneg. A JeuréQ'ihb 
111agyar gyögyszerészcti szaklap. Kiadja" és 
szerkeszti: Varságh Zo!tan dr. Fö111unkatársa!,:: 
Kirják István és Varságh Jenii. jogtanácsos: dr. 
Rácz János nemzelgylilési_ kérvisclö /V„ Alko!
ntány-utca 18. Telefon 198 G0.1 Szerkesztőségi és 
kiadóhivatali iroda : Budapesl, .'-\ggteleld-utca S„ 

-~if? 

' i'I 

i 

' 
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!. cin. fi. Telcfons~ün1? Júy.scf J:~-:~3. P9~~atal~-~r~k
pénztüri ~hc4uesz_a.111la szarna,· hSh:> . E.!01:zcte::;1 <Ira 
ezidőszennt egy cvnegyedre 2-tOOO 1\0! 011.i. 

Gyógyszerészi lfozlöny. 

A1euindult 188:'J-bcn, azaz az 192-L évben 40-ík 
évfo!\~111üban jelenik 111eg. - Eiadja és szerkeszti: 
Karl~vszky Gcyza. Türsszerkesztü : Einber Elek. 
Szcrkcsztöséi;i és kiadóhivatali iroda: Budapest, 
Vll„ J\1uzcun;-kiirut 10. Ill. Előfizetési ára ezidű
szerint egy évnegyedre 2-LOOO korona. 

Gyógyszerészi Értesítő. 

J\1egindult 1893-ban, azaz az 1894. érben 32-ik 
évfol\;unában jelenik meg. -- Kiadja: Szemere Géza. 
Fe!eliJs szcrkcsztö: dr. Nagy Béla. Ftlnninkatársak: 
dr Abav Ne111es Gvula és Sperge!v Béla. ~zcrkesz!ö
sé;ri és- kiadúhivalali iroda: Bud~pest, V., lzabel!a
ut~l 71., föklszinL Tc!cfonsziun: -~-4.J.. Elöfizetési 
ára ezid(iszerínt egy évnegyedre '.2-LOOO knrona. 

Gyógyszerésze!! Lapja. 

. \\cgindult 100G-ban. azaz az 192~-ik évben 1_-!-ik 
Cvfolvan1ában jelenik meg. - Kiadja: az ,.Orszagns 
Ovöiyszerész Szii\·etség';. Szerkesztóségi és kiadú
hi~·atali iroda: Budapest, IV„ 1\\uzeu111-J..:i\rnt 17., 
J. e111elet Telefonszám: József 103-14. Az Orszá
gos Gyógyszerész SzüvetsCg tagjai tagilletmény\.;ént 
kapjük. 

2 
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Magyarország Gyógyszertárai. 
Az adatok i!!v küvetkeznek: l. A llelvség. 2. A 

:riegye .. 3. A lafrósság szá111a az 1910. néíJszíl1nlál;:is 
adatai szeriut. 4. A tulajc!onos (bérlő, kezelő) ne\'e. 
5. A gy·ógyszertúr cime és nerne. Végii[ 6. a gyógy
~zertár fel<illitásünak é\'e és zúrójelben csetle,.:.es 
eszrevételek. 

Jegyzet. Ebben az összefoglalásban rnindazok a 
községek szerepelnek, ainelyck a háboru előtti i\la
gyarország!!oz tartoztak, azonban a rnegszill!ott kiiz
ségeknél csak a helység neve, a vármegye s a n1cg
sz<llló nen1zet szerepel. 

Aba, Fejérme gye, J. 4155. Keresztes Béla dr., (Jr
angyal. 

Abaujszá11tú, Abauj -Tornaniegye, J. 468~J, 1\.\eisels 
Jakab, Fehér kigyú (r), 1812 

.·\baujszánttí, Szalay Alihály .. J\'laclonna" 1023. 
Ahaujszina, Abauj--rorna1negyc, cseh. 
f\bádszalóJ.:, Jásznagykunszotnokmcgve !. 709G, BaJ. 

tbazár János, i\lagyar Korona 187:). 
:\bony, Pcst1negyc, 1. 14.72-!, üz\'. J\lakranczy (Jyu-

láné. b. Perényi Gyula, Szent István király. Hl!O. 
Abony, Ember tcst\'érek, Rernény (r„ l.S24. 
.r\brudhünya, Alsó Fejénneg:yc !21, rnm<'ni. 
.r\csa, Pestn1cQvc, ! 1167. juszkú Oru!a, 1\\eg\'áltú. 

1887. .... • •-

_.\da, Bács n(~drogrnegye, jugosz!á\' 
:\.dony, Fejér111egye, !. 4327, Vajda Gyuia. Aleg

váltó, 1819 . 
:\gárcl, Zcrnplénmegyc, !. 1668, Szász Til1a111ér, Szent 

Lászlú. 1897. 
A.ika, Veszprérn. !. 2858. Trcxler Jenii, Szil<irJ, Ri:-

111énv, LS83 
_,\jnács-kü, GörnilrrneQ\·e, cseh. 
Aknarahú, lásd l?a!10~ 
Aknasugatag, i\íüran1arus1ncgye. ron1án. 
Aknaszlatina, 1\\áran1aros111egye, cseh. 

" t tt 
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Alag, Pcstmegyc, 1. 1621, .Beck Emil, l{incsent, 1911_ 
Alap, fejénnegye, 1. 2744, Gergely jcnö, .HH5. 
Alcsut, Fejénnegye, L 1807. Kiss Ernli, József nádor, 

1882. Főhercegi udvari ttyógyszertár, (ercdetl!eg: 
Bicske fiókja volt; 1895-bcn any{!sito!ták). -

Algyógyalfalu, Hunyad1negye, rontáu. 
A!ibunár, Torontáhncgye, jugoszlá\•. 
Alhó, Vasn1cgye, nén1ct-osztrák 
Alpár, Pestmegye, 1. 3689, Pfalz J<á!rnán, Órangy;!I. 

1892. 
1\lsóábrány, Borsod1negye, !. 1500, Nérncth László. 

Angyal, 1889 
Alsóárpás, Fogarasn1egyc, rorn<in. 
Alsócsernáton, Háro1nszékn1egye, ron1án. 
Alsódabas, Pestn1cgvc, 1. 2357, ·Rá1z Kftro!v öriik, 

b. Havelka Ignác. Rernény, 1839. · 
Alsódo1nboru, Zalarnegye, jugoszláv. 
Alsóerdófal\'<t, {Alsótátrafüred), Szcpesmegyc. cseh. 
Alsójára, To.rda-Aranyosn1egye, rornán. 
Alsókubin, Arvamegye, cseh. 
Alsólendva, Zala1negye, jugoszláv. 
Alsórnihályi, Zernp!Cnrnegye, cseh 
:\lsúnémedi, Pest1negye, 1. 451G, Geiger J({irnly. 

J\'\agyar kirú!y, 1916. 
Alsónyárasd, Pozsonyinegve, cselt 
A!sószinevér, J\hira111aros11Íegye, cseh. 
Als0tátrafüred, !ásd Alsócrdöfah·a, eseti. 
/l,Jsovereckc, Bereg111egye, cseh. 
Alvinc, Alsó-Fejérmcgye, roinán, 
Anina, lás(! S!ájer!akanina. 
Antalfalva, Torontáln1egye, jugoszláv. 
Apahida, !(olnzsmegye, román. 
Apatin, Bács Bodroginegye (2), juguszldY. 
Apáca, lásd CsanádapáCa. ·· 
Apáti, lásd Jászapáti. 
Apátfalva, Csan{!drnegye, 1. :Jíi37, .\lichael B01r:. 

Isteni Gondviselés, 1885. 

7 
t 
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Apc, Hevcsinegye, 1. 2287, Kessler Gvula. Isteni 
Gondviselés, 1896. · 

Apostag, Pest-Pilis-Solt -l\iskunn1cgye, lak. ~585, 
Hetényi Dónes, Kossuth Lajos, 1906. 

,\racs, 1'orontá!megyc, jugoszláv. 
Arad, Aradn1egyc (13), rom<in. 
Aranyosbúnya, Torda Aranyos111cgye, rnmún. 
Aranyosgyercs, 'J'orda1ncgyc, román 
.-\ranyos111arüt, Barsn1egyc1 cseh. 
Aranyos111egyes, Szatn1ármegyc, ro111án. 
:\sszonypatika, lflsd Nagybánya. 
,\szöd, Pestn1egve. lüsLI 3985, Kornitzkv 1\\ilisa ürök. 

Cs Biró LtíszlÜ. J\la.l!yar l\irjJy (r) 1835. 
:\szüd, dr. Vondrasek József, k, Perin Eé!a, Isteni 

(}ondviselés, ID22. 
A\·asfclsöfalu, Szatn1án11eg\·e, ron1án. 
1~vasuj\'jros, Sza!tnánneg)•C, ro111án. 
:\bránv. Jjsd Alsrijhránv. 
,\cs. J{on1óron1111egyc, 1: GOOO, r~adákovich UCza i.'1r. 

k. J\loln<ir Lász!ü, Szentlélek, 1872. 
,\dúnd, So111ogvn1cg\'e, 1. 1550. Pósch 1111re iirf1k„ 

()rangy11J, l"í:f;.{2. ·--
.\kos, Szi!ágymcgye. runHÜL 
:\ki)sfalva. J\\aros-Tnrda111egye. romrin. 
:\!n1osd. J3ihanncgye, l. 2134, Dobsa Sánc.lur, l~l:.'G. 
„\rkod, ·roront{!l111egye, jugoszláv. 
Babócsa, So111ogy1ncgyc, !. 2847, Draskovii.:!J (J0za, 

;\legvúltó, 1874. 
Eadacs(1nyto1naj, í'.nla1negye, 1. 2500, Huszúr Károly, 

Angval, 191 l. 
i3aja,~·13úcs-Bodrogrnegye, !. 20.1091 CJ.rarmati I:'..rni!_. 

Szentháron1s<ig, 1843. 
Baja, i\iakray Lászlú d_i:., ~zentl0!ck, 1870. 
Baja, Lovassy Dezső, l.ld\'özitö (!'), 1788. 
Baja, Gciringer János dr„ Kereszt, 18S5. 
Bajaszentistvún, Pest Pilis-Solt-l\"iskunn1egye, !. 3731. 

(Jürbe Gyula, Szent István, 190-L 

I·! 
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jugoszláv. Baj111ok, Bács-Bodrog111egy1..:, 
Bajna, Esztergon1111egye, !. 2095, l\nretkú Ciéza. ,_ 

Isteni Go11dviseks, 1884. 
Bakabánya. Ho11t111egye, eseti. 
Balassagyarniat. Nógrádn1egye. l. lü.ü82, 

gy<1nnati Népbank, k. ifj. Fenyes Lnjo~ 
Párnck Etelka. Szcntll>lek, re<il, Jí4S. 

-; 
Balassa

Cs neje 

Balassagyannal. l\'eb111nn11 l\'úkus. .\\agyar korona, 
(r), 1819, 

Balato11aln1ádi. Ve:::zprC1nn1egye. !. (i(l\t, Haft Gyula, 
Balaton. 19t:l. 

Balatonbog!ftr, lúsd Boglár. 
Balatonfőkajár, Veszpré111n1egye. J l~J:JJ. 11. Sárközy 

Józ:.;ef. Turul, 1 ~10'2. 
Balatonfü!dvúr, ifj. Tanács Gyula. Szentlélek (Kiirös-

hegy fiókja), (i.) . . . 
Balatonfüred, Zal<unegye. l 22ü:!, n:r.r. ( lrba11 fg1i<iCJH: 

h. I<ovúcs Béla, Oroszlán (r). 1707. 
Balatonfüred. Takúcs jános. ,\ieµv;iltü. 1 !12:i. 
Balatonkene~e. Vesz1)ré11111ie.~yl' .. 1. , '.!-!UO. Né1~yei 

Vilrna, Csillag. 19!8. (A 1ng:os1tva11yt eredetileµ: 
j. J\nvát:s Dénes nyerte, de az ad1n11ú11yni'/i \'.ég
zés kCzhezvétde l'li.itt elhunvl. Erre Veszpren1-
n1e;rve kúziQaz!..(atósi bizottsúia az el-:ként rneg
üre'S·edett j()gn'Sih·f!ny! Nényei Vilm;inak adn111ú~ 
nyoz!a.) 

Balatonszen1es. Csutak Edi~!J. 192'.!. 
Balatonsze11tuviir(!v. So111(1\.!\'111e:.r\·e. 1. 1-!'...~I. Sa<irr 

Dezs(i, Ör~i1g~:;Í!. 1~~17. · - · „ 

Balavúsúr. !\iskllJ.:iil!iín1L"gve, rr1111<i11. 
Balázsfa\\'11, Alsú Feliénl1égye. ro111ún. 
Balkúny, Sn1bnlcs111egye. 1. ?!75S, Balkányi 

fehér k'~ yó, 186-L 
CJyu!a. 

Ba!mazujvúrus, J-Iajdu111egye. L I '.! -159, Júnap ,\la
dár, Szcnt!nirornsúg, 1855. 

Balinazujváros. Szécsi Dczsü, (.Jrangyat, 18~)7. 
Balog. lásd Fe!söbalog. 
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Baranyabán. Baranyarnegye, jugoszláv. 
Barcarozsnyó, Brassón1egye, ron1án. 
Barcs. ~on1ogyrncgye, 1. 6407, Kohut Pál, Igazság, 

1864, 

Barcs. Szőnyi Richárd. i\lcgvá!tó. 1893. 
Barcsszcntkereszt, lásd Gara111szcntkcreszt. 
Barót Háro1nszékrnegye. ron1án. 
Basahid. Torontáln1egyc, jugoszláv. 
Battonya. Csanádmcgye !. 1:-3.001, Kaufn1ann Gyula, 

i\lagyar király, [rj. 1832. 
Battonva, Fodor István. Örangval, 1901. 
Bavaníste, !ásd Homokbálván\;os. 
Bazin, Pozsonyn1cgye, cseh. -
Bács. Bács-Bndrogn1egyc, jugosz!á\'. 

Búcsalrnás. Bát:s-Bodrog111egye, !. 11 ..194, Préfort 
József, Szcnt!Clek, (r), 1835, 

Bftcsahnás. Rúnai Ede. Szent István. 1914. 
Búcsbok()d, Bfics- Bodrogn1egyc, 1. . 407ü. Fork!y 

Vidor ür.. 1\\. (l. Szent Erzsébet, 1891. 
B<icsbresz!ovác. lásd 5zilberek. 
BácsfeJ.:etchcgy, Bács·Bodrog1ncgyc. jugoszlú\'. 
B<icsfii!dvár. Bács-Bndrog111egye, jugosz]<Í\'. 
Bácskeresztur, Bács-Bndrog1negyc, jugosz!<iv. 
Bács111adaras. lásd i\ladaras. 
Bácsortlas, Bácsn1egyc, jugoszlúY. 
Hácspetro\'úszc!lú, lúsd PétcrrCve. 
Bácsszcntiván, B.:'ics-Bodrog1ncgye. jugosz!úv. 
Bácstóváros. Bácti·Bodrogn1egye, jugoszláv. 
Bácsvaskut. Bács· Bodrogn1cgye. !. 5192, 1\lio\·ácz 

In1re. Szcntháron1súg, 1886. 

Bálinc. Krassó-Sörényn1egyc. ron1ún. 
Bán. "frencsénn1egye (2), cseh. 
Bánátko111Jös, lásd Nagykonlló::;. 
Bánátujfalu. lásd RCvaujfa!u, 
Bánfalva, 1a~~L[ Gádoros. 
Bánffyhunyacl, Kolozsn1egyc (2), ron1án. 
Bántak, Toront.úln1egye, ron1án. 

1 

r 
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Báránd, BiiH'nnegye, 1. 4022, Szendrey Sán<lor, (lr-
angyal 1885. 

Bártfa, ~áros1negyc, (2), cseh. 
Bát, Hontrncgye, cseh. 
BátaszCk. Tolnan1cgye, 1. 8031, Pongrácz Lajos~ 

Szentháro1nság, 1836. 
Bátorkeszi, Esztergonunegye, cseh. 
Bátos, Kolozs1negve, ron1iln. 
Bátya, Peshnegye·; (Fajsz fiókja), Gyetvay Andor, (f). 
Batyu, Bereg1negyc, cseh. 
Bázna, Kisküj{ü!h\1negye. ro111án. 
Becse, lásd ()becse. 
Belatine, Zalan1egye, jugoszlá\'. 
Beled, Soprorunegve, 1. 2712, Hén1an Béla Gyula, 

Megváltó, 1892:-
Belényes. Bihannegye, (2), rnn1án. 
Bellus, ·rrencsén1negye, cseh. 
Beocira, Torontt'tl1negye, jugoszláv. 
Bercel, Núgrácl1negye, 1. 2052. Balogh Jenő Károl}', 

Angyal, 1897. (1895-ig Acsa fiókja volt s ekkor <l. 

tulajdonos beszüntettC). 
Bereck, Háro111széJ.:meg:ye, rn111án. 
Bereckujfalu, lásJ Kir<ilyhida. 
BeregiJ~)sva, !ásd llosva. 
Beregrakns, Bcregn1egye, cseh. 
Beregszász, Bereginegyc (4), t.:seh. 
Berekbüszönnény, Bihanneg:ye, 1. 3309. Pcco!d Ká-

roly, Hnrona, lSSG. 
Beren1end, Baranyainegye, 1. '.15i0. Horváth Lnjos. 

JV1agyar korona, JHDG. 
Bercsztóc, Torontú!inegyc, jugoszláv. 
Bercthalon1. Nagykükü!Jörnegye, ro1nán. 
Berettyúszéplali:, Bihanncgye, rornán. 
Berettyóujfalu, Biharrnegyc. 1. 8568, Csikós Ede 

és Fráter Ernií, (Jr. SzCchenyi !., 1835. 
Berettyóujfalu, ·rrajánovits Antal, 1\'1<1gyar korona, 

1897. . -
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Berhida, Vcszpré111111egve, 1. 12~3. \Vcsze!ovszky 
Erzsébet, Angyal. 1882. 

Berzászka. hra!:'só-Szürénvn1egve, ro1nán. 
Berzence, Sornogymegye, L ]8.22. 1\'iay Alad<ir örök„ 

b. \Vagner ] ivadar, Sziiz Alária, 1899. 
Berzoya, lásd J\Jarosbors<J. 
eesenyő. lásd ()bcsenrö. 
Eessenyütelck. Saárr G<ibor. 1923. 
Eessenys~ög, jász-N;1gykun Szolnokniegye, 1. 4793. 

Scl111ec1 lgnúc, lste:1i Gnndriselés, Hki3. 
Beszterce, Ucszterce-Naszúd111cgye. (4), ron1á11. 
Besztercebánya, Zólyo111111cgye. (3). cselt 
Ect11len, Szolnok-DobokanieQre. ro1nán. 
~~zdán. B;:ics-Bodrog1negye,L (2). jugoszláv. 
~~g~1szentgyürgy. Toronlál1negye jugoszláv. 
nekastnegyer, Pesllncgye, l. :~5]5, Trajter Zoltán, 

Szent József. JH95. 
l3él~és,, Békés1.11egye, lak. 2íJ.860. üz\·. Spitzer i\liJ.:w 

losnc, k. Csillag Gvön..:v. Aranrcsitlatr, 1889. 
B~k~s. 13enedicty ... Oyilla,' "Fehér l·!attyu~ (n. 1821. 
B~k~s. Hagc:tly János. Isteni (]ond\'ise!Cs, J8iü. 
Bekes. Vertán Dczsö, !;:. Fnrster !inre. 1\legvúlló 

i!IOk. - ' 

Béké.scsab<:i. Hékés111cg\·c. !. 42.1-'lü. Südy Ernő. 
i\'1cg\'flltó, IH85. ... .. 

!3ékéscsaba, f~Cthy Béla. Sas (n. 182). 
Békéscsaba, iíj. Badics Elek. Szt. István. JSll8. 
BékCscsaba, Lörinczr László. 1805. 
B~k~scsab;1, Hadó 1\likllis, ii. Rúköczi Ferenc, 190G. 
Eckescsaba (ErzsChet!1c!\'), i\\isp<'il Frig\'Cs, Luther 

,\lártnn, J~l02. - · 

Békéscsaba, Debreczeni h'.ároly. J\\agyar korona, 
1»14. 

Békésszcntandrús, BéliCs11H:!,!re. !. 71:13, Ullrin Vince 
i\ri.ik.. i\lcg\'<Ílt('i, 187!1. ~ -

Bél, Bihanncgve, romún. 
Eéla. li:iscl SzC-pcs!Jé!a. 

l 
1 

\'I 
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Bia, Pestineg}'e, lásd 3173. Gonda Anni11, ;\·\agyar 
korona, 189:?. 

Bicske, Fejérmegyc, lak. 67171 Göllner :\uré!, l. Jrw 
angyal, 1850. 

Bihar, Biharn1cgye, ron1án. 
Biharbeél, lil.sd Beél. 
Bihnrdiószeg, Biharrnegye, roin<in. 
Biharkeresztes, l:'iharn1ei::,iye, !. 355-!, özvegy Bu:·gt.!r 

S<indorné k. Burger jcnö, Szt. István király, 1858. 
Biharpiispöki. Bihannegye, rornán. 
Bihartorda, Bihannegye, 1. 1736. J\\ácsay JózseL 

Arany Szarvas, 1893. 
Biharudvari, !ásd Sárr6tudvari. 
B~harzsadány, (Ugra fiókja), (f). 
Bilke, Bereg1negye. cseh. 
Billéd, Toronlálrnegye, ron1án. 
Bikszád, Szahnánnegye, ron1án. 
Bittse, lásd Nagybittse. 
Bodajk, Fejérrnegye, 1. !953. Hoff1nann Géza, Szli;-: 

J\'1ária, 1892. 
Bodrogkercsztur, Ze1np!énn1egye, !. 2088, Szathmáry 

Káln1án, 1\legváltö, 1913. 
Bodvaszilns. Lúkács I111re. 1923. 
Bodzásuj!ak~ lásd Alsóniihálvi. 
Bogács; Borsod111egye. !. 1~191, jezsó Artllur. s~:t. 

Antal, 1909. 
Bogáros, 1·oroníál111cgye, ronJ<in. 
Boglár, So111ogy111egyc, 1. 1518. Szcnt111ihálvi Gyula 

örök„ Bold. Szüz J\lária, 189'. 
Bogsán, lásd Néincthogsán. 
Boica, Hunyadn1cgyc, rornán. 
Bokod, I\01nárommegye, J. 173;{, Zibald Tan1ás 

örök., k. Kulin Géza, Angyal. 1878, (1888-ig fiókja 
volt a tatai városi gyógyszertárnak. ugyanakkor 
lett önállósítva). 

Boksabánya, Kn1ssó-Szffrény111cgye, ron1án. 
Boldogasszony, J\'1oson111cgye, néinet-osztrák. 
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Holdra. Borsod111et.:\'L', l. 1502. !\iivér Bé1<1, i\\eg:. 
váltó, l 899. · · 

Boly, lásd Nénicth(>l\". 
Bonc!Jícla, Knl11zs11u.:Q\·e, ri1111án. 
Bonvha, l\iskükli!liirÚég,-.~, ro111án. 
Bon\'h<i.t!, TnlnanH:Q\'e:~· 1. 1)445. Eibacll KornCl dr. 

éi J<erhnl! D;'u1(c"i, i.:. !\erhnlt Dúnie!, Aran\"sa::;. 
(r), 1820. · 

Bony!J;id, \\'ajdits Ciyürgy. Jézus sziVL'. 1923. 
Borgóprunll. Besztercc-Naszúd111cgye, rcJ1ná11. 
Borosjen(1, i\radrncgyc, ron1;:i11. 
Borossebes, AradmeQve. ro111án. 
Borsa. :\iárarnEr1Jsr11Cgye, ro111án. 
Bnrsodnátlasc!, !. '..!Hl3, Grúzer Lr.1jos iirök.. (Jr-

angyal. l~J07. (1895-tö! 1907-ig Ozd fiókja volt). 
Borszék, Csikn1egye, rom<i.n. 
Botfalu, Hrassú111cgye, ro111á11. 
Böhiinye. „ Soinogyrnegye. 1. '.21:176. ti1n:íri Balogh 

jánns, í >rangyal. 189-1-
Bö!cske. Tnlna1ne;.:vc. !. ·15'(L Zlinszky Endre. 

Szcnt!é!ck, Jk~l(l.. · 
BünyrCtalap. ( iyi'1r1ncgye. !. '..!:11:t Lukaial\'i Nagy 

Béla. 191:1. 
BüszönnCn\·, l<isd Hajduböszi'innén\-. 
Eös. P()zsí;11\·111eg\·e. 1..'Seh. · 
13rassú, Bras·s(\nÚ~·g\'e. (10). rornún. 
Brád, Hun\·adineg\·~. rn111án. 
Brezn1'1h<'tn\·a, z!·1l\·(i1n11wg\"c, c:.;ch. 
Bruckujfa!ti, lásd ·hirf!!yliitla. 
Budafol.;. Pegt111egvr.:. 1. l 36.'-i; \'ar:::<in\·i Fda. Kigy(·J, 

1 ~lO:i. ,_. . 

Budafok. T;u11tis~\' Flr'iri::;, h. Vértesi S:<lndnr. Szent-
lélek. (r), lHJt1.' , 

Budafok, Dr. Cscrn;íthny Zoltán, !!l2:L 
Budakeszi, Pr.:st111egyc, 1 5228, FchCr Dezsi'i, ,\n

gyal. 188-á. 
Eudaőrs. Pcstn11.:~\·e, 1. 7:-JRJ, Lt:viu;-; !úiroly. Szent 

!:-;tván, 1871. · · 
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Budapest, !. 865.735. 

1. kcriilc! : 

Tilrnok-utca S„ iiz\·, Raclu!escu (Jyiir.gy1H~, b. Krebsz 
CjCza, Városi gyógyszertúr. (r), JfiSH. 

Győri-út 2/a .. Szcpsy Szüts Ernü. Hen1ény. !~l!P. 
Krisztina-kiirut !Cll , D. Szf1llüs\' L. :\\agvarorszá~ 

védasszonya, 1883. - .„ · 

Istenhegy, Eötvös-utca -1„ \Vicsncr Lajos, 1\\átyús 
kirúly, 1885, (1885-189-!-ig fiökja volt: ! . i\\agyar
orszúg védasszonviinak . 

fehérvúl·i-út E!., 1\\.. l\nssa CJusztóY, Szent Cic!!ér!, 
1888 

Alkotds-utca :~4., Enzó Géza. A!kntiis, Hl fi. 
Fehérvári-tit 54., ~zegő L::íszló, Szent [1nre, 191U. 
Gellért-tér, Dr. 'f\:rnajgó József, Szentkereszt, 1\llí. 
Hidc!!;kuti-út 'J.. Dobo !\ál1nún és l\a!múr lsh«in. 

Sz~ép 1 tona, l 922. 
Kclenfii!d, br. Syntinis lloua. Sztrctet, El2'.!. 

II. kcriilct: 

Fö-utt:a 'J.7., Jcnt:s Vilmos i'1rCili:„ b. \"L'res::-> ,\rpúd. 
Fekete llH.!llYt..', (r), lGö~. 

Ffi.utca 5..t„ dr. D<lvid Vikt11r. !~/)mai t.."Sás1.<ir. 1r). 
1793. 

J\\ar.l!it-kiirut 3;-.;, -r1Jth j(.lZscf. Szent István. (r< 
179:i. 

Zsig1noncl-utca 17, lrga!inasrend, J.:. Hiebsch Gyula. 
Granáta!ma, (r). li-lílG 

Széna-tér 1. Liirincze Jen('> és !~iesz .-\nnin, Szeni 
János, 1893. · 

Krisztina-kiirut :f'.I„ i\íarln11 i\\anú. gr<'1í Szécllcnyi 
lsh·itn. 1 ~lfl J. 

Fö-utca ()0, Cs<ln\"i Imre, l 1úlffv, IU!l. 
Zárda-utca :·J..t, ·széli Ilona "és dr. Schulek. Uiil 

13aha. Hl22. 

'I 
ii 
~ 

2!7 

Ill. licrülc!: 

Pnlgár·tér N. Zboray (Jyula örök„ k. 5climör !lu!,!(,, 
:\\agyar k(Jrona. (r), 1785, (fiúkkal a 1\largit
szigcten). 

Lajos-utca 1 lí. Biró István. Angyal, l.S82. 
Laj~~:.utt:a :.'.B. Káposzt<:'tssy Géza, Aranyoroszlán. 

181:). 

Flórián-tér 9, ~\leisels Akos, Ezcnt Flóriún, 1895. 
Viirösvftri-utca 60, Lang jözsej. ::::zent kereszt, Hl(l~J. 
Sz'.!nicndrei-L1t 42, Vass Andor, 5zcnt Endre, 

19! !. 
(Jázgyúr-te!t:p, Kovúcs ()diin dr.-né ,\\észúros 1\\el:i

nic, 1922. 

IV. kerület: 

Vúci-uka :1.i,, Vajna József, Szenthúr(1111s<'1f!.. (r). 
1688. (Városi gyógyszcrtúr). 

Ferenciek-tere D„ J\lolnár Lipót és i\lr>inár :\!fréd. 
Kigyó, (gy. r.), 1787. 

Vi.ici-utca :L. dr. N;igcl !~t\·;ín, i\agy l\ri:-;túf. (n. 
1 íDI. " 

1 'apnüvelde-utca 2„ .?ztraka Üdiin. J.:. :::zen!pétery 
Pú!, ( )rnsziún, (r), 1794, (Orsz. !Jo1ne(1patha gyógr:... 
szertárral: l'rcdetileg Pozsonyban volL honnét 
17~-L évben ide lett ;ithelyczve). 

Váni!Já~:-kürut l..f„ Had!tz Cs Né111et. Fehér lit.'rcszt. 
1885. 

,\\uzcun1-!.;lirut :-i„ LCderer Ervin, ~\\uzeuin, l~JJO. 
;\\(JJnár-utca 2:-;. . .S"cht:iffcr [111re és Dr. Barta Endri:. 

Aest:ulap, 1911. 
!\<iroly kir;:"ily~tit 2tl., Héiliclyi József, l\ctti.1s J.:erc:::zt. 

1922. 

Szervita-tér ], Ernher Elek éi' dr. i\a_!!y Ee!a. ([t.:l
\·áro:::), [ ~122. 

E!-!yete111-tér, ,\\uz:::a Gyula, H~23. 
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'· V. kerület: 

Nádor-utca 3., dr. Baruch Sándor, Sz~nt István, (r) .. 
1801. 

Fürdő-utca 12-, l\onnos Aladár, b. Hauer Dávid. 
1\.'1agyar király, (r), 1807. 

Nagykorona-utca 23., Zoltán 13ela, Szii?. ;\\ária J. a .. 
(r), Uózscf föherceg udvari· szállitója). · 

J\\argitsziget, Zboray örökösök, Ezent J\'\argit, (f),_ 
1875, (l!!.; Polgár-téri Magyar korona fiókja). 

Vil111os császár-út 66, Gabos Lajn:-; dr., KlotilLl 
föhercegnő, 1878. 

Váci-üt 70, Héclcrvárr Hugó Lir., Szent Lajn:', 
1885. . 

Dorottya-utca 13„ Griill\\·alcl l!nrc, Szerecsen, J 886, 
Nádor.utca 24., Erdélyi Dezső, Aranykereszt, 1888. 
Lipót-körut 28. Kerpel Vil111os. k. Suj<lns.zkv Dezs\J. 

Fehérsas, 1890. · 
·Visegrádi-utca 19. Horv,<ith Antal, Nap. 1!105. 
Lipót-körut 7. Gruber Arpád, Uránia. 1D07. 
\i<i.ci-ut 3-!. Rotti i\\anó, Ferdinánd, 1912. 
Pfithory-utca 15, Szo!Li Lászlú, !3fllhory, 1912. 
Pozsonvi-ut 27. J\\arbergcr Gyula, Zita, l~ll3. 
Sas-utca, Salomv<i.ry Jenö, 1923. 

VI. kerület: 

Király-utca 12, Török József rt.. k. L;i11yi Lajos dr„ 
Szentlclek, (r). 1716. 

Andr<i.ssy-ut l, dr. Fülep Agoston ~s Alföldy Jst
v<lnnC (r). 1834, (kíi!ön hn111cnpatha -gyúgyszcr

tárral). 
Teréz-körut 12, dr. Gafll Eudre. Oktognn (r). 178ti. 

k. Dr. !3átory Ferenc (az !. ker. Attila-körutr<:1! 
helyeztetett át 1923-ban). 

Vilinos csász<lr-ut G5, Lessner Alfréd l-::; Kúln1f11: 
Béla, „Nyugati", 1919. 

2Ei 

Liszt Ferenc-tér 20, Fenyves 1\liksa es Zoltán. 
Segitö J\'1ária, 1867. 

Király utca Sfi. Légrády Erzsébet dr„ Isteni Gnnd
vü;e!Cs, 1872. 

Andrássy-ut 8-L ifj. dr. 13aycr i\nta!, Kereszt. 18t::i:2 
leréz-körut 37, ·rauffer Gábor dr„ Szent Gviirg\" 

1886 . . . 
Andrássy-ut 26_ ·rörök Sándor, ( )pera. 1888. 

- Aréna-ut 124, Rózsavö!gvi Imre. Hattvu, 1891. 
Andrássy-ut 55. Laclány.i Zoltán. k." Ercliis jt'1zseí, 

Szent Bertalan. 1899. 
Hungária·körut H3, .'.:itrausz :\nnin, Feher Galamb. 

1901. 
Szondy-utca ~,2, Károly Annin, Turul 111adár, 1901. 
Deák Ferenc tér G. Szüts Pál, Deák Ferenc. H105. 

- Lövölde-tér 5, Hajdu József, Fasor. 19 6. 
Hungária·körut 37, Esztegár Béla iírök., k. Bulcsu 

Barnabás, Szabadság. 1907. 
, /u1drássv-út 99„ \Vittinann E!emér. gróf Andrássy 

Gyula: VilOS. 
!-fnjos-utca 24., Hacskó Lajos b. Bartha Júz::-ef. 

Erzsébet kir<i!vnC, HJ08 
Sz:ondv-utca 23.: Bauer Ac\n!f, Vürüsrnarty ,\1ih<'lly. 

IDO~L 
Váci-út 12:-L,. Zakariris ..\.rpád, Danubius, 19lfl. 
Király-utca 38, Ispán jenö, Caritas, l~l!O. 
Viln1os cs<iszár-l1t 2U„ Székely Sü11dr1r. Vi!inns 

csúszúr, 1911. 
Váci-út 87., Janitsáry Iván, Phünix, 1912. 
Pn1c~:~i:;_niczky-u. 69 Hadzsy Endre. Pnd1naniczky. 

Szent László-t'it 8:1„ Pethes István és Vé.r.!:h Jstvún. 
192]. 

VII. kerület: 

Háküczi-t'1t 12, Peres Ernü !1. Szüsz Jcnö, i\>1t:g
váltó, (r). 1~28. 

l<irálv-utca .gJ„ u. Csiszilr :\rpild Cs Heller lrnre, 
SzCnt l'erCzia, (r), 1837. 

--··1•,--
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Hákóczi-t'it 88., H&;.1:-; l\\ildós, Kereszt. 1882. 
Erzsébct-kürut 2 !.. l\ácz jcnö é::; Sd1uberth Arnolcl. 

Viktória 1885. 
Thüküly-út 28 .. Funk József, k. Ciyárfás László, 

Szent Hermina. 1880. 
D<Ú11janich-utca 2„ Szücs Si111nn El:la„ l\iagyar

ország Védasszonya, 1888. 
Erzsébet-l{ünit 56., Kalán Gvula és dr. l?al!ú Lajos. 

Hunnia. 1890. · 

Zuglö-ulca 16., Harsányi Kárnly, l„}rangyal. 1892. 
l\ároly-körut 5., Erényi l:éla, k. Erényi Lászh'1, 

Diana. lSD:i 
Dnh.:lny-u1ca 71„ Grlirnva\d Gyu!a, ,\po!!o. 1897. 
Thüküly-ut 87., Kasdrincr 1\\iklós, Hungária, 18~)9 
!sl\·tín-ut 17. Bluin Gvula, Flóra, 189D. 
J(crepesi-ut 2-J.. Szilv.ássy László, Pannonia, 1900. 
\Vcssclénvi-utca '.lJ, helecsénvi Ferenc, \Vesse!Cnvi, 

1901. . . . 

Arena-ut 2!1. Polatsik József, Ari:na. HlOl. 
Doh utca SO. Bodnár Jenii, Fnrtuna. Hl02. 
Thiiköly-ut 21, Szabady J{!IJ<)S. :\rp<ld fejcde!en1, 

1 ~l07. 
Bethlen-utca 1-L Oer!i ,\\iklús. Ferenc J0zsef. 190~1. 
lzabe!la-tér :), Tóbiús Zsign1nnJ, (.'lt'iria, H!JO. 
l\úküczi-ut 7L), Bene Vince. Szent l\(1kus. 1910. 
Damjanich-utca ]9, l\lésziily J\l<ityús. Darnjanich. 

' ~!] i . 

!Uauzúl-tér l. dr. Hesser i\nllllr, K!auzitl, 1912. 
Garav-tér l~J. Hüvüs LZ!sz!ú. Gara\', 191'.L 
Hotte'nbi!lcr·ulca li;'a Spiegel Gyula. k. Ráz~c'1 
· .\Uklc'Js, J\linen·a. 1\12-L 

Erzséhet-kilrut. Gásp<ir Arpád, l'.!s Sin1onnvif:: Andor 
!fl2'.2. 

0arav- u., L{isz!ó Céza. Szent i\lik!ós. 1U22. 
BarnSs-t~r 16. Eclcznay Kúroly. Keleti, 1922. 
Erzsébet kir<:i!yn~-ut 5·1, i:ittcra Znll<in, Hu111anitas. 

1D22. 
l<liJ.:óczi-ut. l\arlov::;zJ,:y Geyza, 1923. 

rr· · 
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\llll. kerület: 

Baross-utca 44, Vörös Gvula (r), 1761, (azelött is 
fönnállott. 111int tibor( patika, az 1. kerületben, 
ide Hl05-be helyeztetett át). 

J\luzeu111-Jd.irut 18. J\latolcsy Károlyné, k. Sze\·e· 
rényi Béla, Alagyar korona (r). 1790. 

Baross-utc<J 72„ Szk<J.Jla L. dr., Szent József, i H5·!. 
Rákóczi-út 39., \Villigcr P<il, Csillag. 1873. 

Ivt<itvás-tér 3„ Filo János dr„ Szent l\eresztély, 
llÍ82. 

Rökk Szilárd-u. 28., Steiner Oszkár, Szent László, 
1884. 

Illés-utca 15., Bleyer Károly. J!lés prüféta, 1887. 
József-körut 6·!.. Czukor ~ás.zlö, ~postol, 18~13, . 
NCpszinház-utca 22„ l<oranyi La3os. Szent i\larg1t, 

1893. 

Baross.-utca 119., J\onrúd Jenő dr. és Preisich !\úroly. 
Kálvária, 18~!4. 

Ráküczi-tér 2„ Varsa Ernó dr. é~ Hajdu Odün dr„ 
k. Hajdu ()dün dr., Szent Péter. 1894. 

Pn:i.ter-utca 45„ l\asztncr Sándor és \Véber Dczsü dr., 
Szent csal<id. IU05. 

Rákóczi-út 2:i, Elek 1\'1i!1úty. !l. Rcikúczi Ferenc. 
1905. 

Teleki-tér l\l<Jurcr ;\nnand, „·releki'', 191S. 
Föherceg 'Sándor-ntca. C)tlinger Vil111os és Szendrey 

Béla, szanatóriurn. 1922. 

júzsef-kürut, 1\loldt Dela, 1922. 
·Baross-utca, J\lúr Gyula és Lamberg Jüíroh" 192'.:'.. 
Népszínház-utca, Kiss Ferenc iirölc. k. Kenc!C Errin, 

ID22. 

József-kürut .. Pálfy Gyula, 1923. 
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IX. kerület: 

Ci!ői-út 39., Reichard Jcnü és Löcherer Tainás, 
:-\ngval (rJ. 18.+7. 

Ut!ö(ltt tl5. Cziner Zoltftn, Szent Ferenc. 1872. 
Ferenc-körut 22„ Fekete Andor, Púduai Szent Antal, 

1879. 
H<idai-utca 18„ Deér Endre dr„ Júpftsztor, 188'.l. 
Ul!öi-út 105. Heib Pál, b. Kun Aladár, Sas, 1888. 
Sorol~sári-ut 70, Pandula jözsef, Szent Anna, 1892. 
Lünyai-utca 4G. Ernánuel liéza. Sanílas, 1911. 
1\'\ester-utca 21. Péter i\\argjt. l\'\agdolna 1899. 
Csarnok-tér. Kassai Artur Annin . Duna", 1919. 
Üllői-ul 87, Ne1nénvi Nándor. Stefánia, 1911. 
Gröf Haller-utca -Fekete Zoltán, k. Lász!ú jenCi, 

1922. 
('lJ!ői-ut 121. dr. Hrabéczy Oszkár, Gizella, 1922. 

X. J;:erülct : 

Jászberényi-ut i. Fáczányi István, Isteni Gonci\'iselés, 
1870. 

\\ápolna-utca 1. J\1ann Géza dr. és 1\\egyery Géza, 
Aranr·sa~. 1838. 

J\erepeS1-ut 128, hada lstvún öri.ik„ Kada Erzsébet. 
Szent Vendel. 1888. 

Tisztviselő - telep. Csalúd - utca 4-L Lcnz Júzsef. 
. \láty<is Király. 1896. 

Gergely-utca 40. dr. steinburgi Pi!dner Viktor, 
Szent Katalin, 1909. -

Urczy.ut 47. ÖrYényi Béla dr„ Orczy, 1911. 
Bugyi, Pestn1egye._ !. 3474, Liszkay István, Szent 

lstYán kir<ilv. HlOl. 
Buj. SzatlolcSrncgye, \. 3151, Hochlicz lgnitc, i\'\eg-

\'Ól}Ö. 1899. 
Bn!J.:esz, B<1cs-Bodrog1neg:ye, jugoszlá\·. 
Bntyin, lúsd l<őrüsbükény. 
Buziásfíirdii. Tcn1es1negve, ron1ún. 
Büdsze11t111ihály, Szabo'iés1negye, 1. 7890, Hörömpö 

')')'.> __ ,) 

Csaba, lásd Békéscsaba. 
Csabrendek, Zala111cgyc, !. 3291. Posga.) Andor. 

Szent László, 1899, (Sii1neg fiókja \o!t 1901-igi. 
Csacza. l'rencsén111cgyc, cseh. 
Csanádapáca, Csaná{!rncgye, l. 380fi. Eonorni (Jéza. 

1\-lagyar korona, 1884. 
Csanádpalota, Csanádrnegyc, !. ti087. Nagy Albert. 
Hattyu, 1880. 
Csantavér. B<i.cs-Bodrogn1egye, jugoszláv. 
C~any, Csongrádinegye, 1. 4223, Do1nján Géza, 

:\1egváltó, 1890. 
Csap. Ungn1egye, cselt 
Csatád, T0rontál111egye, rümán. 
Csákígorbó, Szo!nok-Dobokan1egye, ron1án. 
Csáldornva, Zalan1egve, jugoszláv. 
Csákvár, 'Fejér111egyC; 1. 4448. Jirovcc Ernil és neje. 

Ii. Jiro\·ec Lílszlú, Isteni Gondviselés, (r), 1821. 
Csány, l·lc\·es111egve, !. 4-!34, H0rváth !nirt:, ,\lagvar 

korona, 18U4. · -· 

Csávo!v. Bács Bodro(frnerrve !. :-)()9ti, Hal!óssy Enclri;, 
U100~ b b. ' 

C:::;ege. !. Tiszac:'ege. 
Csene, Toro11táln1egye, rotnán. 
Csenger. Szatn1án11egye, 1 3516. Csengery Hezsli, 

Oroszlán. 1 r). 1825 . 
Csepel, Pestn1cg\'e, !. 9454, Posta Ferenc. (lrangya!. 

li'-\95, ' -

Csepel. Pe::.tiHt.:!!)e. Pact:k jeno, t\ng\.t!. E!l4 
Csepreg Sop111n111egve. J. 40D7, i-10(!0re1 jL•nü, Szt.-

Húrornság, 18.!'.2. 
Cscrépalja, Torontúl111egyc, jugns:dár. 
Csennö. i\radmcgvc. rornán. 
Csernátfalu, BraSSön1egve. ro111án. 
Csernátnn, !. Alsúcseríl?ttnn. 
~sernye. Toro11táln1egye, jugoszlú\'. 
C,servenka, Búcs-Bodroginegye, jugoszláv. 
Cseszte. Pozsonyinegye, cseh. 

l 
1 
1 

hnre. J\·\agyar király, 1873. 
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Csesztreg, Zalan1egyc, lásd 1170, Ferenczy ~\rpád, 
1Segitü sz N\á:ia, 1913. 

Cseténv. Veszpre111mcgye, Júsd 11:53, J\1árllu!:' 1\\ár-
ton, }Iygica, 1913 

esetnek, Gön1önnt:gye, c~ch. 
Cséffa, Bihnnnegye. rornan. 
Csépa, Jász::Nagykun-S~?lnolnnegyc, 1. 35\~1, Szepesi 

S<indor, tJrangyal. 1880 . 
Csik~vin1esbi.ikk, Csik1negyc, ror.nan. 
Csiklútrczfalva, Csikn1cgye, ron1an .. 
Csikszc11tn1árton, Csikrnegye, ron~an. 
Csikszerccla, Csik1negye (2J, n~nnan. 
Csiz, (Ri1naszécs fiókja) (f). cs,.,.eh._ 
Csokonya, Sornogyrncgyc, L .d4;-,, Gön1öry János. 

1\·\egváltú. 1605 
Csonorácl Barna Henrik, C)rszág dn1er. 1~28. 
1 ·'.-011~rácl, \Veiss Béla. Szent Rókus, 18~ltJ. 
~,, ' ' '\t' 18''' Csoni:;níd. Czójlik LászlC:1. lviegva o, cL-

Cson~rrfld. Lchrer Alfréd. 1922. „ 

Cson~plva. Búcs-Bodrogrnegyc jugosz!av. 
Csorna. - Snpr(Jninegye. !. 71lü!1. J\\annt.:zer jcnü. 

Kösas (r.), i~l7. 

Csorna. i\iesier Lász!ú, Aleg\'áltú. HlJO 
C:;orvás, Békés111egye, ! 5\181. Forg<ics Eúroly, 

Isteni Gondviselés, 1:-{HJ. . 
Csóka. Toron!áhnegye. jugnszl<~\·. t _„ 
Csúr. FejC:nncgye, i\lúrtonífy Sa:i,~lor, ]:!1,1. '. Dávid 
Csügle, Vcszpren1111ef!y.e. 1~1sd 1,-~-;0, S1cttne1 

DCzsi.i, Isteni Onndviscles. 1888. . 
36?0 I' -11,· jo' zsef. Csökinü. Bihanncgye, l. - , p. ec . , 

()\ajág, 18~1-~ 

Csöinör, Peslmcgye. L :.i71:1, fa!udi Hczsö, ,\\eg
vúltú. 1~10~1. 

C:;ucsa, Ko!ozs111cgyc. ro1ná!1·, ~ ~. . 
1

. • • 
1 Csurgó, Son1ogv1negye. L -k18b, ~zabo \ llh„e, J\ c~-

ráiió, 1847. - . . 
1 

„ 'lJJ!i 
Csurgó, Bo!en1an 1\i1ha!y, Szt~bat ~-a~,. J. - . 
Csurog, 8<ics-Bot.lrog111egyc, Jugoszla\. 

a 
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Csuz. Komáro1n1negye, cse!J. 
Czecze. Fejérn1egye, 1 3t)82 Killer Zs. Ernö, J\\eg-

váltó, 1835. 

CzegléLi, Peshnegye, !. 33.468, dr. Zalay Károly, 
· R.mény, 1885, 

Czcgléd. üzv. Júnossy Gézáné, b. Ke1nény Gyula. 
Szentlélek (r), 1807. 

Czegléd, Dobos György ürök, b. Budaházy Sándor, 
8% 

Czeglécl, Czeke An1brus, Isteni Gondviselés, 1910. 
Czeglécl, Hauer Lajos, Rúkóczi, 1914. 
Czeglédberczel, Latinovich Géza örök., k. Bernáth 

Elek, Nepo1nuki Szent János, 1918 
Czel!dön1ölk. Vas1negye, J. 4506, Risiczky András dr., 

Boldogságos Sziiz l\·1ária. 1815. 
Czrcpalja Jásd Cserépalja 
CzibaJ.:háza, Jász-Nagykun-Szolnok1negye, L 52-!8, ifj. 

Nledz József. Szent!1árorns<lg, 1894. 
Cziffer, Pozsonv111egve. cseh. 
Czinfalva. SoprÚnrnCgye. nérnet-osztrák. 
Czi11kota, Pestn1cgve, J. 76JG, ! akács Jsl\·án. ,\\átvús 

kirf!l\'. l89fi .„ -
Czinko"ta. (Alátyfisfi\ld, Ehrnann-tclep), Krisik P:íl. 

Sas, 1913. 
Czinkota. (J\l<ltyiisfiild). Szütsné Szcpsy-SzOts Julia, 

Corvin. 1917. 
Dárda Baranyainegye jugosz!<l\·_ 
Dcbl\'<ícska. J. ·1 oro11tálvfl.sárhelv. 
Debr-tcen. Hajdu:negye, 1. 9Ól54. BánU Andor, 

Aranyangyal (r), 1G70-lfi80 kürli!. 
Debrecen, Lux Arnold és neje, Berkovits Bnriska. 

Lux Arnold. Kossuth Lajos (r). 1813_ 
Debrecen, J\lilla!nvits Jenö. KigvU r, 1812. 

ebrecen, sz. J úth Béla. 1\1agyar Korona r, J8LL 
Debrecen. Alajor 1\íihúly, J\'ieg\'f11tö 1843„ 
Debrecen, Bardách Dezsó. Nap r, 1802. 
Debrecen, Beke Barn<1, 190 l. 

15 
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Debrecen, Grósz Nagy Ferenc, Arany egyszarvu ,r;, 
. 1772. 
Debrecen, Spitzer Antal örök, k. Laufcr Károly, 

Re111énysóg. 1868. 
Debrecen. Széke!v Adorján, Isteni Gonclvise!Cs, 

1904. . 
Debrecen. Papp Oyu!a. J\\átyás kirflly, 192 ). 
Debrecen. Bat<irv István dr.. Csokonai. Hl09. 
Debrecen. Aran~;i Arp<id. II. Hdkóczi Ferenc, 1907. 
Debrecen. Sztankay Aba dr.. Nádor. 1913. 
Debrecen, J\\andel József. Sas, 1913. 
Debrecen. Lassányi József. Bocskai. 1913. 
Debrecen, 1\\uraközv Lúszló. J\\uraküzv, 1914. 
Debrecen. Koczogh· Janos. 'J 1sza. 1923. 
Debrecen, Buzuky Gyorgy, 1923. 
Decs. ·rolnarnegye, 1. 3693, VcrCczy Géza, [\'\agyar 

korona. 19 D. 
Delib!át Temesmegyc. jugosí:!<iv. 
Den1l:n\·hú1.a, 1\\aros ·lorda111egve, ro111ún 
DerecsÍie. Bihannegy\.!, l. id::zou, Bcnkü Súndor, 

Rc1nénv, 183f.i. 
Derecske-, Pataky S;indor. (1rangya!. Ell:-l. 
Detta. rcmcsn1i..:~re. ror11ú11. 
De1necser, Szab('iícs111egye. !. :21:\\J-l. Szl:kdy Í~\.!zsi·) 

Gonclvist·ks. 1~11'.2. 
Oc\·ccser. Veszprér11111cgye, 1. "!552. Ba!ligh J\lihály. 

SzenthúrPn1s{1(! r. ,'{:l4 
Déda i\ian•s T(:1n.!a111e:!ve. ro111án. 
DCg, Veszprém111eg\'e. -Í(o\·{1cs Júzscf. ID2:-L 
f)és. Szn!nu\i:-D11b11ka111e~\·e '.:'.. rurnún. 
Dé\·a J-lu1n·;1dme(.!\'C. '..:! :-·rnn1án. 
DCr<n·{u1ya · j:"!;;z~:';agy.Jn1n-Szolnnk111cgye l. 1:-i.4\i\l. 

Som111er Bert<llan. ( lr<lrlí.!;val. 18G7 
Dévarún\·a. l\<>lba\· r,:ud()li. lskn'. <J{•ndviselé:-

JS~ltl. . ' 
Dévénv, P(.1ZS\Hl\'!1\Ci!.\'C, csel1 
Dicsr1Szc11t1núrtn-n, f{(s-kii\;;iil!t~inegyi;; (2), n1m{111. 

Diösgy:ir, 1.-lorsndmegye, !. l 7.20-~, Eles Géza, J\\eg-
vúl!t"• (r). 1872. 

·····r 
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Dió~g}'.Ór- Perecesbé.nyatelep, ·J\\enncr Richárd 1\'\eg~ 
valto, l 9. 9. ' 

Diú~gyűr-Vasgyár, özv. i\-lenner Ottóné, k. Vértes 
Jozscf, Angyal, 1897. (aze!ött a m<isik diósgyőri 
gyúgyszerté.r fiókja \'O!t!. 

Diff~f~.ör (Vasgy<ir-tc!ep) Vflrnos lnire, Sz!. Lé.szló, 

Ditró, Csikmegve román. 
Divékrudnó. l'h;it;anH''rye cseh. 
Doboz, BCkésil1cgve f· 6877 Holdi Káhnán, Isteni 

Onndvise!és, t9öo' · 
Dobra, Hur;yadrncgyc, ro111<1n. 
Dobrica, 1. f<cvcdobra. 
Dobsina, Oötnönnegve, cseh. 
Dognácskri., Krassó s"zöré11v1ncove román. 
Dol!Ja„ A1<iran1<1rosme.!.:.yC. Cseh~- ' 
Do!ova, TororH<ihncgyc. jugoszláv. 
Do111begyház. Csani!clmcl!\'C, !. 38~15. 1\laier C:yörgy, 

Angyal, 1896. ~-

Dornbnvúr, 1. Ödon1bnvftr. 
Do111br\ i\lárar11arosn1CQ\'C cseh. 
Don1hré.d Szabnlcsrne!!\·c,' 5028, Nagy Jenö, Jl:zus 

Szent Szive, 1882. ~-

Domoszlö. Alexander !sivún, Szent Antal, ID23 
f)orog, 1. Hajdudorog. 
Ik~rog, J::=:szlergo1nrne'gyL', '. J!J.!5. Perl József, Szent 

i\ia
1
rgit, 1803. (:-\ gyóg:yszert<lr IDl3-ig Bajna fióki·a 

\'O t~. ~ 

Dorozsina, CsnngnidmeQ\'C, !. 17.635. Szirmai KornCI 
Sicnt lst\·<in, 1801. ~- · 

D:::iro~:s1:.1<1, .D<iniel J\\ihály, Szen!h<iroms<ig, 1907. 
Dobrokoz, fo!narnegyc, l. 4!GO, Bródv Ernö <Jr-

angyal, HlOS. • ' 
Dün1süd_. Pestn1cgyc l. 4458, Dávidné dr. Fai!h Olga 

b. Szasz ;\li!1úly, i\1agyar korona, 187..!, ~ 

Dragon1érfalva, J\lára1naros111eQve román. 
Duanadony, Jásd Adony. ~- ' 
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Dt,111abogc!ány, Pestn1egyE, !. ]3~(~, 'vV.r:llcnf.e!d i\1ih~I}> 
lv\adonna, 1907. (190:J--HJ01-1g flukgyogy:-;zcrtar.i 
volt a visegrádi gvögyszertárnak). 

Dunaföldvár.· Tolnaincgyc, !. 12071. Ft1ludi Jenü, 
Szer.~háror11ság, 1857. 

Dunaíöldvúr, Zlinszky József ör., E !-!orráth Antal. 
Isten anyja r. l 7UG. . . . 

Dt1naharaszti, Pest1ncgye, !. 3SS.\ Bar~1dla1 Janns dr., 
Isteni Gond\•isc\0s. lSSfi. 

Dunakeszi, Pcstmegyc, !. :1:154. Breichci J<inos, Szt. 
i\lihá!v, 1897. (Fót fiókja Y{llt J~t>l.-ig). 

Dunapaiaj, Pestmegye, l. J81il!. i\lodra Púl, 1\lcg
váltó, IH57. 

Dunapentele, Fcjtnnegye, l. 3(154, Szcpsy-Sztits 
Kálmán Szcnthán1111sil2.. 18ti-!. 

Dunaszckcsü, Baranyan1Cgye, 1. 5K7ti. J\\(•Jn;':r „\cJn:f, 
Szcnth<'1rn111sút:. lSt(L 
Dunaszcrdaheh·, Pnzsonyrne.!.!ye (~.', cseh. 
Dunavecsi..:, Pe-stmet:\·e, l. ·~7:-l:.!, Bakr•.3- Ferenc, ;\\t~~-

\'áltó. 18J-!. ·--

Ec:eg, Nógr<id111egye. L Jli-.L'.. .Szahi'i Dc1.sD, .Szüz 
1\lúria. !.'-1~1:\. 

Eddt'.n\', D(1rstH!n1i..:)-'.y1.:, 1. 2'.2·lS. :-:::Jiuh:J.: Uyula ( 1r
a11g\';1L 1073. 

EgbCíl, lásd Jóktd . _ . . 
Ener. Heve~111e:.;.vi:. l. 2ti.':\!Jt, lr~al111a:;renu. k. Berecz 

_,K<"lru!v Fidl:l.'-·Ur:':núta1111:1 (r), i~7~. 
Eu..:r. H1ba\' (J\'iiri_:r dr. l\i~y1·1 (rl. 1~;:;\1. 
E~ci< r. r·re:::Zl.tr":.\nn!,n. ,\\;1gvar \iir;:·lly ;r). !71··L 
E~cr, Púnl·ZL'l „\rp{:d. l lran~yal. L"~I/'. 
EQer. Velc::c\' J:.:t\'íin. :--zent ,\nn:L !\l(I/. 
E~cr. Benicz-k\' J\likl<1!~, \\r~:.: 
E:~erC:-:t:11i. 1 !~\'l':'!lll~.~ye. !. :.-::0'.!. ;\\cd;..:yes~y (J>·;·,rgy. 

,i\Iíi;.!;\':!i' !drúh·, Ell i 
Et:cr~:'-, !\oloz:-:i11cgvc. n1111ú;1. 
Ecivt.:L:, !-!aidumc!'f1.«e. !. :\17:-l. T\'1ih Dezsii. !s!l'lli 
'(.Jondvi::;~!0s. JK9'.2 (18~!~ ~1:1-ig Ti~Z<\csegc íí1',kia 
\'Olt.) 

11•·.· .. . ·· 
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Elek, Aradinegyc, 1. 7259, Bács B01a, Scgitö Szliz 
i\ltlria, 1856. 

E1nöd. Borsod111cg\'C, 1. 3071, \Vattay Korné!, J\\cg-
v<il!ú, l S9ti ~. 

Endrőd, 80késmcgye. 1. 1:1.505, Alapy Anctnr, 1-:. 
:\lapy Andorné Zaka J\lúria, meg\·tlJtc'1, 187t). 

Enllri.ict, Stcrczu!a Jenő, Púduai Szcnl Antal, 1903. 
Enying, Vcszprénuncgyc, 1, 41-18, Adler In1re, 1\.lcg-

váltö, J ·· 52. 
Eőriszentpi.':!er. Jel. Öriszcn1péter. 
Eperjes, ~;írosmegye (·P, csel!. 

Ercsi, Fejénncgyc, L C877, Tschcppen Dezső, ~zcnt-
háro1nság, 18ü7. 

Erdöcsnk1t\'a, !üsd Csoknv<l. 
Erdőd, Szútmárnietrvc. rolnán. 
Erdüszác!a, Szatn1;Í1:n1cpvc, !'(Jniún, 
ErdöszcnlQsiirt;\', 1\iarn~:.:rnrcla1net.:'\'e, ron1<i11. 
Ernü!iáza,'· "roi:r;ntúlrncgye, jug1 ~.szi<i\-. 
Erz;;0bc1fah·a, Pcstincr.:\·e, !. 10,!(1~1, J~eincr i\iik:::a. 

Szent Erz:-:;éhet, 1.sn~·: 
Erzséhc!fal\'<:. Pnc!lJ!t:1 .. \Llrl11n. ,\ranvsas, J,)~!0. 
Erzséhctfa!\·:t. Szikszay (Juszt: r, J\1agyar kornnd. 

1 ~10.2. 
Erzsébctfah·a, i\ndrisi>a Vikt{1r dr., Víldr'iria. 101:-;. 
Erz::::st!bctfah·a. Hegnyni Attila, „\11gya!. l!ll2. 
Erzst!bcthelv. lúsd DCk0:'c::aha. 
Erzst!hetrúr()s, ~\i::::-i\ükiilliimct;'.·c ('..!'}, rnmún. 
Esztcn.;nrn. Eszter:.:ci111JJH..:;.:ve. ·1: l(i.0(i:·J, f\er:'chbaum-

n1ayer !\úroly, ,\.lcgrúlit~: 10ül. 

Eszfcr~nrn. r1~cli!ilzi Rul'iilitz Artur. ürDL:., Szent 
István (r1. Jí~l'.J. 

Eszter~(l!1J, ilerk::szi I\:<1:.:v Lószk), fekete :-=a:3. (her
ccg11ri1rd1si udrari gy(·;·gy:-:zeriúr (r„', lí27. 

Es:dcrlii1;:;1, S(•pronrnegyL', !. /tii\ ,\h:dreczJ.:y .\l;:irtha, 
Pílduai Szent t\n!al, IUO!l. 

Ett:d, Ud\'ar!lely111cgyc, roinún. 

±! 2 

:1 
' 
1 



,, 

l 
l 
' ·f'. 

230 

Ettyek, Fejérr11egye, 1. 3110, Vajda József, Isteni 
Gondviselés, 1894 (1905-ig Sóskut fiókja volt). 

Ecska, Torontálrneg)'e, jugoszlá\'. 
i. !csel, Bihannegye, ro1nán. 
Erd, Fejénnegye, !. 4013. Tóth Ferenc, Szenlháront-

ság 1882. 
F,:rcndréd, :-:zatrnán11egye, ron1án. 
t;:nnihályfalva, Biharn1egyc (21, rotnán. 
~rsekujvár Nyitrainegye (3), cseh. 
Ersekvadkert, Nógrád1negye, !, 3132, özvegy ~fa. 

niek józsefIH!, k. Ke\•iczky Dániel, lv\egváltú, 
1895. 

Facsád, Krassó-Szörény111egye, ro1nán. 
Fadd, To!na1negye, L 6006, özv. Borsódy Jánosné, 

b. Nctkovszky József, Szenhárornság, 1835. 
Fajsz, Peshnegye, 1. 347G, Gyetvay Andor, A\agyar 

korona, 1892. (Fiókkal Bűtyán). 

Fegyvernek, júsz-Nagykun Szolnok1negye, 1. 6431, 
N\iskey Oez~ö, 187~1. 

Fehérgyannat, :-;zatrnánnegye, l. 4618, Bagyinka 
Endre, Isteni Gondviselés, 1859. 

fchérternplom, Ten1es111egye (2), jugoszlú•:. 
feketeardú, Ugocsan1egye, cseh. 
Feketella!on1, Brassón1eg\ e, ro111án, 
Feketehegy, lásd Bácsfeketebegy 
Feled, Gü111örmegye, cseh. 
Felek, Szebenn1egye, cseh. 
Felka, Szepesmegye, csel1. 
Felsöbalog. Gömönnegye, cseh. 
Fels'.\bánya, Szatrnánncgye, rornán 
Felsőelen1ér, ·rorontáJ1negye, jugoszláv. 
Felsőfalu, !{1sd Avasfclsöfalu. 
Fe!sűga!la, Ko1náro1nn1egyc, l. 9554, Szénert Aladár, 

i\1egváltó, 1911. 
Felsöoöd, Pestrneg\'e 1. 2000, ~adlon Sándor, 1917. 
Felsöh-eg, Tolna1liég}'e, 1. 2749, Végh János örök., 

Isteni Gondviselés, 1884. 

t 

Fels~ittebe, T?rontá!111egye, jugoszlá\'. 
Fcls~kahol, Bacs-Bodrog1ncgyc, jugoszláv. 
Fels?.l~n~.h«1, Vasmegye, jugoszláv. 
Fe!so!ovo, VasrnC!.!:\'C német-osztrák 
Felsőőr, Vasn1t.'gyC; ,;érnet oszirák · 
Felsöpulya, Soproninegye. német-osztrák. 
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Fei~~·~~· Sopron111egye, \Val!ner Rezsö, Szent Péter, 

Fclsöse;::csd. Somo"vmeave 1 2j22, Vida Ödön, 
Szen( László, 1914: ::-. ' · 

Fels~!s~rn,únd,. Ar;id111egye, rornán. 
Felsoviso, Alara111arosmcr1vc román. 
Felsövizküz, :-:áros111egve~- c~ch. 
Felt01, Ara~!n1egye, roii1án. 
Felv1ncz, 1ord"._-Aranyn:·1ncgye, ro1nún. 
Fere.:1czh.a!o111, . fciro111á!111cgyc, jugoszláv. 
Fcrt~feheregyh~za. Sopro111negyc, né1net-osztrák. 
Ferto?zcntmi!~los. Sopron111cgyc, 1. 3130. Konv{1rv 

En11!. !s!erll Gondviselés, 1881. · - · 
Félegyháza. lásd f{iskunfélegvháza. 
Félixfürtlü. J;'1sd fug\'in\súr!IC-Jv. 
Filip!1\·;1, lú:-d Szentfiilöp. • 
Fiurne (8). (!]asz. 
Fogaras. Fogarasn1egvc (:-ll, rn1nán. 
Foki<\ l~cst~negyc>, !.- 3:151, Scllarp Henrik, Jstt:ni 

Gond\·.ise!es., l,1~lOJ (.-\ f!yögyszer!ár jogositvánva 
erede.t_1,!t:g, l_S\l:)-b;in !ett ado1'.1<inyozy~, de tuiclj
don(_i~'" P10il-h,u1 h .. !H engedel!yel grugyszerlúrút 
~~zodr<: .h~lycztc aL Ugyanaz l.':lD7-b,cn Foktiin 
!!~Jk .ny1tasara ny~rt cngt dély!, de ezen jngosit
vanyat .e! hagyt.a e\·iJJni, 1nire a kflzségbe HJOl-bcn 
<ln y agyr 1gy::;zc rta r ,1t engedélyez te k). 

Forró. :\bauj-Ti1rnar11c1_'\'C ! r)~J T'l\"\SZ\' Ferenc, 
J\\agyar kiriily. !Stl0.'""· ' . - '· ' ' " 

Föl, _P~stint.'gyc, 1. :-Hl'.21, Sullcr l\ílrolr ürük., b. 
Drorak Alber!. Szent Gvürnv I88'J • 

Földeák, Csan{1c!1ncgyc, 1. ·s120 . .' Bor~~ Károly, 1888. 
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Földes, Hajdun1egye, l. '5519, Kitllay Lajos, lstent 
Gondviselés, l,866. 

Földvár, Brassón1egye, ro1nán. 
Franyova, lásd Ar!lcs 
Fugyivásárhely, B1hannegye, ron1án. 
FLlek, Nógrádn1egye, cselt 
Fülöpszállás, Peshnegye, 1. 5954, Nagy I<álrnán~ 

Isteni GondviselCs, 1887. 
Füzesabony, Heves1negye, J. 5355, Ferenczy Zoltán, 

Mátyás király, 1880. 
Füzesgyannat, Bé!-:ésn1eg}'.e, 1. 9836, Simigh Rezső, 

b. Király Gáspar, i~en1eny, 1_873. , . 
Gaborján, Biharn1cgye, l. l ?JO, Meszaros István 

Remény, !909 . . .. 
Gacsály, Szatn1ánnegye,.1. 101~. ifj. jager Káhnán 

örök. k„ So1nrner Otta, Ren1eny, 1872. 
Galagonyás, 1 orontáhnegye, jugoszláv. 
Galánta, Pozsonyinegye, cseh. 
Galgócz, Nyitra111egye (2_), cseh. ~ 
Garay, Bács~Bodrogn1cgye, l. 4081, Ettrel Zoltán. 

Szcntháro1nság 1897. 
Garabos, 1'orontálmegye, ron1án. . 
Garadna, Abauj-'forna1negye, 1, 708, h.abay János 

Szent Antal, 1909. 
Óaran1halászi (Szliácsfürdö), Zó!yo1nrnegye, csel!. 
Gararnszcntbenedck, Bars1negye. cseh. 
Gararnszentkereszt, Earsn1egye, cseh. 
Gács, Nógrádmegye, cseh. · . „ 

Gádoros, EékCsrnegye, 1. 399~, Na~y Janos, {Jra~1.~y~I~ 
1882. (A község neve ezclott Banfalva v~lt: fi~k~a 
volt nagyszénáson, rnelyet 1897-ben anyas1tott.ik.) 

Gálszécs, Zen1plén111egye. ~seh. 
Gátalja, l'en1esrnegye, rornan. , , 
Gáva, Szabolcs111egye 1. 2776, Rolkti Alberti J'v1atyas 

király 1857. 
Gelse, Pfeiffer József, 1918. 
Gernyeszeg, 1\'\aros-Torda1negye, ro111án. 
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Geszt1 Bi!iannegye, J. 1836, Horkay Eéla, 1912. 
Gesztely, Zen1plén111cgyc, !. 1758, J\r1agi A1ihály, Arany-

szarvas, I 880. 
Girá!t, Sárosi!)egye, cseh, 
Ologovác, 1. Otl1a!on1. 
Gödöllö, Pcstn1egye, !. 7548. Szentg<ili Dániel, J\'Ia

gyar korona (gyr.) 1813. 
Gölnicbánya, Szcpesn1egye, cseh. 
Göncz, Abauj-Tornarncgye, 1. 2811, özv. Kozn1áry 

Zoltánné k. Lukács Irnre, Oroszlán, 1855. 
G&J~~gényszenti111re, J\i\aros-Tordan1egye, ron1án, 
Gtrr_ahoncz lásd Honcztö. 
Gug1. Ko1náror11111egyc, cseh, 
GyaJár, Hunyadn1egyc, ron1án. 
Gyaf~t-< J(olozs111egye, román, 

· Gyan?St}lva, Vas111egye, nén1et osztri!k, 
Gyan{á,·~_Bihannegye rornán. 
Gyarn1afa, lásd ·ren1esgyannata. 
G~'.-~ls_\.- Tórontálmegye, jugoszláv. 
G_y:;Sl:·~i~ljaJfa!u, Csikrnegye, rorná,n. 
Gycr~óbék<is, Csik111egye, roinan. 
Gyerg}i\5szentrniklós. Csili111egye, (2) román. 
Gyergyótölgyes, Csik1negye, ron1án 
Gyerőn1onostor, láscl J\lagyargyerőrnonostor. 
Gycrtyán1os. Torontáhnegye. jugosz!á\'. 
Gyertyn, Zó!yo111n1egye, cseh, 
Gyéres, Jásd Aranyosgyércs. 
Gyi1nesbükk, Csikn1egye, ro111ári. 
Gyon1a. Békésn1egye, !. 11.688 1\láday Alaclür, Isteni 

gondviselés fr), 1830. 
Gvoma, J\lácz. ;\kos, Angv„[, 18~19. 
G)•ón, Gyönnegye. Havelka Ignác 1923. 
Ovorok, Aradmegve, ro111án. 
CJ)•önirö, Pestn1eg)•e, !. 4061, özv. Hajüsz Pú!né, k. 

Székely Jenő, Segitö i\ilária, 1908. 
Ovön1üre, Eorsonüdi Szabú Géza. 
G}'öngyüs, Hevcsn1egye, l. 17 727, Zempliner Sarolta, 

Alegváltó lr), 1858. 
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Gyöngyös, Polony János, ötök., hnreh Céla, Örangyal, 
1857. 

Gyöngyös, f<unetL Oszkár, ~züz i\iária (gyr.), 18C}7. 
Gyöngyi'is, Boross Aladár, Szt. Ecrtalan 1911. 
Gyöngyösn1elléi(. So111ogy111egye, !. 651. Szen1györgyi 

hnrc, Isteni Gondviselés. 1891. 
Gyönk, Tolnarnegyc, !. 328t5, Ca1;clli F. Károly, 

J\'\cgvá!tó, 1837. 
Györ, Gyürn~egye, !. 42 589, Keserü :\ladár, Angya! 1 

1850, 
Győr, I~ostefter János Aranysas (r), 1767. 
Győr, Dr Flesch E111il örölc, k. Székely ju1ö, 

!v\agyar korona, 1847. 
Győr, Forgách János, i\\eg\•áltó (r.), 1630, (állitólag 

1nár 1630-ban illlitották fel a jezsuiták és 170·1 ben 
111ent át n1agántu!ajdonba). 

Györ, Stinncr !tnre, Szenthárornsúg, 189-!. 
Györ, R<'1bl jcnö és Hábl jenüné Koncz Erzsébet 

old gyógyszerészek. Vrirosi .:gyúgyszerlrir (r. 'r 

1654. 
Györ, J\lohilla Hezsü, Segitö i\iária. 1911. . 
Gvör, J\iehl::dunid! Ferenc, b. Dalihor L::szlo, btcn 

"szcrne, 1820. 
Gyűr, Pavlovits i\la(ns, Szent Ferenc, lfll2. 
Gvörsövénvháza, (Jvtirn1C!!VC, (f.) 1. 200 ·, Hegel 

·Frigyes, ·k. 1'ürzs };:áJrn;.~ii 1900. (;\ gyúgyszcrt<ír 
erede1ileg Enesén volt s onn<;n lett ide rit!1clyezve 
1923-ban. 

Györszent111úrtnn, GyDnnegyc, !. 305fl, F. Tótt1 Gyula 
ürük., b. Bihari Szathmáry Géza, Szent István 
Ki1"cdy, 1854. 

Gyula, Bl!kés111egye, 1. 23 911._ !\irály Lajos l!s Rácz 
Jcnü, Szcnthánnns<\g rr.), 185-L 

Gyula. \Vic!and Dénes, Aranykereszt, 1888. 
Gyula, \Vinkler Lajos 1 r ). 1·.60 
Gyula, Payer Frigyes, Szent József, 1903. 
Gyulafehérvár, t\lsúfchénnegyc (4), ron1án. 

r ''es 
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'Gyulavári, Békésrnegye, l. 3·2), z. Császár Ferenc 
Remény, 1905, ~ 

1-Iadad, Szi!ágy1negyc, roinitn. 
Hadh<i.z. lásd Hajduhadlláz. 
Hajasd, Ungn1cgyc, cselt 
Ha1?ubiiszünnény, Hajdumegyc, 1. 28 131, jaeger K. 

Jozsef. Aranysas, 1828 (A haszonélvező elhuny!a 
folytán p<ilyázat utján ujhó! ado1nánvozva 1900~ 
bani. · ' 

Hajduböszörn1ény, Schuck József, Isteni Gond
viselés, 1894. 

Hajdubüszönnl'.ny, Ertsey Tibor, 1\\agyar korona, 
1871. 

Hajduböszörn1énv, Antalúczy I<«1z1nér, Szenthárom-
ság, 1913. · 

Hajdudorog, Hajdurnegve, !. 10.462 Lengyel ;\·\iklós, 
i\\egváltÚ, 1855. ~- ' 

Hajdudorog, Korpos Lajos, 1922. 
Hajúuhadház, Hajdu111et:;\'C, 1. 9811, Novak József, 

Rcrnény, 1847. ~-
Hajdunánás, Hajdu111cgyc, !. 16.772, Lakner Gyula, 

J\lagyar koreina, 1832. 
Hajdunánás, 1\'luln;:'ir i\iiklós, hiovú 1888. 
I·lajdt11Hlnús, Kabay Péter. Re111éi1v'. 1913. 
Hajdusá111son, HajdunH:gvc, 1. 537·7 J. Kov<its Tibor 

Re1né11v, 1884. · ' ' 
Hajd~tszohoszlú, Hajdu1negyc, 1. JG.079, Earbócz 

Zs1g1nonrJ, Gondviselés, 183-L 
Hajduszoboszló. Fael!cr J;inos, Justitia, 1888. 
Ha~duszoboszló, Zala En1il, Bocskai,_ 1914 
Hn.~duszov<i.t, Hajdu111cgye. !. 3038, Ats Nagv Laíos, 

Urangyal, 1890 · 
Hajdu\'á1nospércs, Júsd \'üinospCrcs. 
Haj.rnás.kér, 1. 3575, Dvorszky József, Isteni Gond

v1selcs, 1923 
Hajós, Pcshnegye, 1. 4480, i\1artinov:ts J ifj .. Scgitö 

1\'\ária, 1876. 
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Halas, lásd Kiskunhalas. 
Halászi, 1\,\oson1negye. J. 1941, Stockinger lsh«i.n, 

Hal1ni, Ugocsarncgyc, ro1nún. 
J Iandlo\'a, lflsd Nyitrabánya. 
Haraszti, lásd Dunaharaszti. 
Harkács, Oön1önnegve, cseh. 
Harkánv Baranvaiílegve. 1. 797, fclsököröskCnyi 
j TakáC~ Lajos Ürök„~-Örangyal. 1898, (a tulajdo.no,s 

,,-';/ len1ondása folytán pályázat utján 1903-ban uibol · 
adon1ányoztatott). 

. Harta, Pest megye, 1. 4965, Hal1ni Pál, Isteni Gond
'/ viselés, 1894. 
Hatyan, Hevesrnegyc, 12.088, Sper!ágh Zoltán. 

Megváltó, 1845. 
·.Hatvan, Seper Dez.sü, Angyal, 1807. 

Hatvan, Széinann Agost, Pádui Szent Antal, 1912. 
Havasn1ezö, J\'1ára1naros1ncgye, cseh. 
Hájó, Bihanneg:;e, ro1nán. 
Hársfa!va,·:·Bereg1ncgve, cseh. 
Hfltszeg, HunyaC.iine'iyc (2). ron1án. 
Hegybánya, Hontrncgyc, cseh. , . . :>. 
Hegycshalon1, J\1oson1negyc, !. 2402, Gcorg1c\'1\s 1 a!, 

Nap. 18~l3. 

Hea\i.falu, Vas1negye, !. 948, E_:.;:cr József,. Szent-
1fáron1ság, 18\JS,-·,flG 98 ig fiúkgyógyszertara. rolt 
a sárvári gyógvszcrtárnak). 

I·le}Qc,50\ba,·;~~i;;~d1negye, !. '..!493, FehCr Béla, K<i-
~--~ 'i-.)J}i; 'l~Jl5. ,. '_, 

HercZegfalva, Fejér111egye, l. 88-18, janthó fivadar, 
Isten ftnyja, 1892: 

Herczegsz<inlö, B<ics-Bodrogn1cgye, !. 3706, Bie · 
liczky Károly, 1912. 

Herkulcsfürdö, !\J·assó-Szürény1ncgye. ron1iln. 
Hernflc!falva, Szepesrnegye, cseh. 
Hernádzsadánv, Abauj --rornamcgyc, cseh. 
Hédervár, G);önnegyc, 1. 11r<f, Oü!t! Pál, Szent 

Erzsébet, 1884. 
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Hc\'es, Hercsn1cgyc, !. DI 16, Dzingell l;:íszló örök., 
!.;. J\L:ídcr 1\\!ksa .. \\egyccin1cr, 1829. 

Heves, J\iar!ns G\·ula. ,\\e[!rá!tö, l~JJO. 
Hévizflirc!ö. Cséb\· Laj(ls, L(ltus, Kcszthelr fiókja (f.) 
HCvizg\'örk. (]riir-k\· Béla. l(i!!;vú, Jr)23. · 
Héthál·S, Sároi11H:!!;\·c. cseh. ~· 
Hidalinás, Knlozsf1icgve. rom;i11. 
Holics, Nyi!ra1negyc,~éseh. 
Ho111okbálvá11yos, ·rcn1es111egye, jugoszláv, 
Ho1nokos, ·rer11cs1ncgye. jugosz!;:ív 
Honiokszil, Te111cs1negye, jugoszláv. 
Ho1nonna, Zemplénn1egye (2), csel!. 
Hornoródszcn1111árton, Udvarhelyrnegye, rom;:in. 
Hornrogd, Ahauj-·rornan1cgyc, 1. 775, Bódy Dezsö, 

Csaba vezér, 1914. (:\ jogos n1egi.iresec!és folytán 
1922 ben ujra adon1;:ínyozva). 

Hnncztö, ;-\radnicgyc, román. 
Horgos, C;-;ongrád111egye, jugoszláv. 
Hosszuaszó, Kis l\likO!löinegye, román. 
Hosszufa!u, Brass«.inegve, rornán 
Hosszuinezfi. A\áramar't)smegye, roiná1~. 
Hosszupályi. Hí!1<1rmegye, 1. 3800, Kenclc Ernii, 

1875 
Hódrnczüvás:i.r!le!y, Csongrúdmegye, !. G239·!, J( 

l\önnendy Sándor, Isteni Oondvi.se!és, 1839. 
f·Iúdn1ezővfls{1rheh-, Vasráry Elernér, ~\\agyar király, 

1893. -
Húi::!n1ezür<isárhel\·. Né1netl1 Laj0s. J\\agyar koruna. 

1852 . 

Hödinezüvásúrllely, Bereczk Póter. i\iegváltó. 1878. 
Húdn1ezővi'1sárhelv. Gallina Béla, Rernénv, l8U1t 
Hódrnczóvásilrhel}·. Fekete Géza, Szent!1áÍoinság (r.), 

1808. 
Hódn1ezüv;isúrhelr. Tagánvi . .\rthur. ÖranQval. 1880. 
Hódn1ezövásárhel}', !\éSöi ·István, Kercsz(.1907. 
Höclrnezövásárhely, Aíüller A\úr. 1907. 
H6d111ezüvüsár1Jely, Sliou1nfll Jenő. Zrinyi, 1910. 

1 
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Hódság, Bács-Bodrog1negyc, jugoszláv. 
Jlogvész Tolnan1egye !. 3955, Téry Aurél, Szent-

hároinság, (gyr.), 1802. 
Hö!lövény Brassó1ncgye, roinán. 
Hradek. !úsd Liptóujv<i.r. 
l-Iunyaddobra. Jáscl Dobra. 
Huszt, lv\ára1naros1negyc (2), cseli. 

Igal, Son1ogy111cgyc, l. 2084, l\\agay l\;ilnnin, Ör
angyal, 1894. 

Igló, Szepcsincgyc ('.i , c-:;ch. 
Iharosberény. Somogy1negyc, 1. 1931, Há1npek László, 

Isteni Gondviselés, 1893. 
lllav<J, 1'rencsen1negyc, cseh. 
l\osva, Bcregn1egye, c~ch. 
lpo!ynyék, Hontn1cgye, cscll. 
!polyróna, Nógrádn1cgyc, cseh. 
lpo!y~ag, Hon11negye, cseh. 
Irsa, Pestn1cgye, 1. 5569, 'l'ábor Gyula, J\lagyar. király, 

183-!. (Elhal<i.\ozás fol~·t<ln ujból auo1nanyoz\•a 
18\JS·ban, Albcrliröl 1908-ban nlin. engede!lyel 
helyeztetett at a gyógyszcrUir) 

Isaszeg, Pcstn1egye, l 4 Hl5, Pesthy iv1ihft!y, Angyal, 
189Ü 

Jstvánfölde, Torontá\1negye. jugoszláv. 
Istvánvülgy, ·1·orontúln1egye, jugoszl~v. 
lttebe, lilsd Felsöittebe. 
lzsák, Pestt:1egve, \. 7129, Bodor j<l.nos. 1834. 
lzsúk, Bútry fC renc, 1923. 

jabláncz, l'Jyitra111egye. cseh, 
Jablonka, An•an1c;gye, cseh. 
Jarkovácz, Jásd Arkod. 
Jaszenova, lásd l\arásieszcnö. 
Jákóhal!na, jász-;-.Nagykun-Szn\nn\.::n1egye, \, 4386. 

S{:ghy Gyula, Orangya! 188G. 
Járn, Krassó-Szörény111egye, ju(!oszlilv. 
J<in\.:, urai Uray Lílszló, i\legváltó, 1923. 

2'.19 

Jánosha\!11<1, Zán1bó László, Szent Anna, 1923. 
jánoshaln1a, B<lcs-Bodrog1ncgye, 1. 12.' 67, Sillye 

Gézá:H.°;, k. Sillye Géza, ~zent!Clek (r). 18·!7. 
Jánosháza, Vas1neg::e. !. -12.:\0, Fischer József clr., 

i\legv<iltó J 8-!3. 
jászalsószentgyürgy, j{lsz-Nagyln111-~~zolnok1negye, 1. 

48GO, Szauer Constanczia, ~zentháron1silg, 1888. 
jászapáti, Júsz· Nagykun Szolnolonegyc \. 11.388 Rácz 

Illés J\legváltú, Hl32. 
jászapáti, 1\\iinszter l111re, Szenthárorustig, 1004. 
Jászárokszúllás,Jász-Nagykun-Szolnokn1egye 1.13.262, 

Gutt1nan Súndor, S. Szüz J\\ária 1851. 
jf:szárokszúllús, Sclnvartz Ji;\anó, Szentháro111ság 1902. 
Júszberény, jiisz-Nagyku11-Szo!nokn1t:,gye, 1. 29.384, 

Eordás János, !e Jftszváry Endre, Orangyal, 1883. 
Jászberény, J( Ré\'ész !nirc. Szenthár.0111ság (r.\ 1791. 
jászbcrl:ny, Szentgyörgyi János, 1922. 
jászbcrCny, -10111nry Elen1~r Szentlélek (r.), 1829. 
Jflszberény, ·1 ornyos Lajos, Isteni GonclYiselés, 1913. 
Jászdózsa, jász-N:igyla111-Szolnok1negye 1 4534, 

Gulyús Béni Páduai Szent Antal. 1903. (Pályúzat 
ut.ián ujból adon1ányozva 1022-bcn.) 

Jászfényszaru, J:'1sz-Na~ykun-Szo!nokn1cl-!ye. {)7D8, 
Fábry Elek, Hc111énység, 187G. 

Jászjákóh:\11na. lásd Jákt'i!1al111a. 
Jászl;arajent"). Pest111rgye, 1 üOStl, Zoinborv Gyürgy, 

Szent!1árorns<ig, 1882. r !L-\82-85-ig az al:onyi 
Hc111ény gyú_;yszert<ir fiú\.:ja rnlt. 

Jászkcrekcl-!yh{iza, !oü;d Kcre!\~gyl!áza. 
Jászlds0.r, J<isz-Na~yinin Sznlnok1negye. l, 6649, Czaich 

Zs. Kornél, 1\\agyar !ff~rn11a, 1871. 
Jászladány, Jiis1.-Nagykun-Szolno!.;1ncgye, 1. 9:25B, 

Griiner 1\lór, b. Hadiinetzky Zoltán, Ki~yú, 1867. 
Jászladány, -rrablik Ferenc 1022. 
Jászó, Abauj-To111an1l'gye, cseh. 
Jílszszenfandrás, Jú::.z-N;:igykun-Szolnokn1egye 1.4654, 

Szil;:igyi Géza, SzUz i\\ória, 1914. 
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Jászszentlászló, Kasziba Káhnán, 1923. 
jolS\'a, Oöntönnegvc, cseh. 
J91G1, Pozsonyn1egje. cseh 
jokut, Nyiíra111egye, csell. 
Kaba, Hajdurnegve, 1. 6797, Boros ll!és1 Gonviselés, 

1875. . 
l\a!;iarkut, So111ogyn1egye, !. 20 9, Popovics Zoltán 

Orangyal. 1875. 
Kakaslornnicz (Thtralo111nic1.), Szepes1negye cseh, 
J(akova, lásd Iúikófa!va. 
Kalocsa. Pestinegye, !. 11 72~: Közgazdasági Bank 

r.-t. J{alocsa. k. Lovasy Odön, J\'agyar korona 
(r.), 1792. (Alapitási éve is111eretlen, de biztos, ho~·v 
1nár 1792-ben fennál).ott). · -

Ka,locsa, Ligeti Ernő, Orangval. 1894. 
Kapnikbflnya SzatJnánnegyé, ron1án. 
Kapos, lásd Nagykapos. 
Kapc;isvár. So1nogy111egye, !. 22.528, Babochay Kál-

n1an, Aranyoroszlán (r.), 1774. 
Kaposv~r, l\littelrnann Jcnö, J\lagyar korona (r.\ 1833 
Kaposvar, Kel!nuer Gábor, Aranvkcrcszt, 1896. 
Kaposvár, ifj Piatsek Gyula. lgai.ság, 1919. 
Kaposvár, Bokor Ferenc Kigvü 2907. 
Kapuvár, Sopronn1egye. 1 6fi6fi Farl;as Antal, Ren1ény. 

1838. 
Karácsond. Hevesn1cgye, l. 3373. Páskuj Antal, Re-

111ény. 190 l. 
Karád So111ogy1ncgye, !. 3719. l\iinncndy Kfllmán, 

Szentlélek. 1826. 
Karánscbes, Krassó Szürényrnegyc. (2). román. 
Karasjeszenö, ·re1nes1ncgyc, jugoszláv. 
Karcag, Jász-Nagykun Szolnok1ncgye, 1. 20.896, Sir 

László l\.lagyar Koronn. 182G. 
Karcag. Bötüs Sán1uc!. ()rangyal. 1901. 
J(arcag, iíj So\cz Gábnr, Széc!icnyi, 181-1 
Karcag, Stern Lajos, Oroszlfln, 1883. 
Kassa Abauj-Tornan1egyc, (7) c~ch. 
I<aty111ár, Bács-Bodror?1negre, L -1702, ifj. Schuk 

Károly, Szüz J\"1flria,~ 189f. 
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J(aza, lásd Sajókaza. 
Kákófalva. Krassó-Szörénymegye. ron1án. 
I<ál, Hevesn1egrc. 1. 3714, Bánciczy Sándor. örök. 

Megvdlló. 1908. 
l\á!rnáncsa, Son1ogy1negye. 1. 1855, I<e!ényi i'V1ihá!y, 
.• Magyar Korona, .A gyógyszenár 1895.ban Szu\okra 

engedélyeztetett, honnan 1913-ban ide lett áthe-
lyezve:) , 

Kálóz. Fej~nnegye, 1. 4443, Yeges Antal. !\\agyar ko
rona .. 1862. (Fiókja Nagylángon.) 

Kálló, Nógráthnegye, L 2306, Vebcr Flóri~. Isteni 
Gondviselés 1909. 

}(ápolna, Hevcs1ncgye, 1. 17G6. Nagv József Örangyal. 
1883. . -· 

J(ápolnásnyék, Fejénnegye. 1. 2118, Balogi J\'1ihály, 
dr„ Vürös1narthy, 1877, (1887-ig J\\artonvásár 
fiókja volt.) 

I(ápolnok111011ostor, Szolnok-Doboliantegye, ron1ún. 
J\áro!yfalva. lásd Nagy-Kúrolyfalva. 
J<áty. Bflcs1negyc, jugoszlá\•, 
J(ecske111ét, Pcstincgye, l 67.71G, Székely Sándor, 

lsteni Gondviscles, 1887. 
J<ecsken1ét, 8. Farkas lgnflc és farl\as Béla dr., 

fli1átyas kírá!y (r), 1821. 
l<ecskeinét, l'óth lstván, SZcntháron1ság (r). 1740. 

(A!apitási é\'C is1neretlen, 1740-ben 111ár fenn
úllott.) 

Kecsl\eniét, Csorba János, k. Podani János, i\.\eg-
váltó, Hl04. · 

l(ccsken1ét, l<atona Zsign1onci, Szentlélek, 1847. 
.Kecske1nét, Zin1ay Pál, Kigyó, 1907. 
l<ecskeinét, Siklósi Henrik, Szent Erzsébet, 1 Dl l. 
I<ecskcn1ét, Pauli Péter, Szeut lstvc:'in király, 1922. 
Kecskcn1ét, ur. Döiniitör !sviin. 1913. 
Keczel, Pcstn1egye, 1. 8233, Juszt Oszkúr József, 

Szcnt!Járon1ság, 1890. 
l\eglcvicháza, 1'orontá!inegye, román. 

16 
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Kcn1ccse, Szabolcs1negvc, !. 3348, Gergelvffy . J\li
hályné. le rácbüszöÍ1Í1ényi Kelcrnen jözséf, I<igyó 
lr), 1847, (1919-ig fiókja volt Nyirbogdányban, 
hol 1847 töl 1894-ig az anyagyógyszertár állott). 

Kenderes, Jász-Nagyl1un-:::zolnok111cgye, 1. 5G58, J\.'ecs 
Balogh Sándor, Rcinény, 1879 

Kerekegyháza, Pestmcgyc. 1. 4445, özv. Ruttkay 
Lajosné. h. Sajó h1iksa, 1894. 

Kcresztényfalva_ Brassó1negye. ron1án. 
Kereszténysziget, Szcbenn1egye, ro1nán. 
Kerény, Bács-Bodrog111egye. jugoszláv. 
Kernyája. lf:sd Kerény. 
Keszthely, Zalainegyc, 1. 7248, Cséby Lajos. !<ét 

Oroszlán (r.), (1745-ben inár fennállott, 1860-ban 
isn1ertetett cl reáljognak, fiól5kal Hévizfiirdön). 

Keszthely, dr. !vanils Károly, Orangyal, 1897. 
Kevedobra, ·rorontáln1egye, jugoszláv. 
Kevern1es, Csanádn1egve. l. 3520, Bauer Károly, 

Isteni Gonc!viselés, !Sso. 
Kevevára, ·rc1nes1negye (2), jugoszláv. 
Kécske, !ásd Ujkécske. 
Kékes, Szo\nnk-Dobokan1egye, ro11if111. 
Kékkő, Nó.t;1údrnegre, cseh. 
Kérnénd, Eszteq:;<.:;ri11ncgye, cseh. 
Kés1nárk, SzepeS1negye (2), cseh. 
Kétegyháza, Békés1negye, J. 437..J., Isteni Gondvísc-

lés, 1888. 
Kézdivásárhely. HárornszéJ.;:111egye <l\ nimún. 
Királvclaröc. Szatn1ármct:\'C. ron1án 
Kirá!~·háza, Ugocsa, c::ci1~ 
Kirá!v!lel111ecz Zcmplénn1egve 12), cseh 
Eirál),hida. J\\oso111negye, l,-~)5G, ·r<.rjfin Andor, Segitü 

Sziiz J\ 1ária, l ~100. · 
Kisbecskerck ·ren1es1neQve, rnn1ón. 
1\isbér, Ko1náron1n1egye:- \. 3882, !vf1n Arpúd dr., 

Szent Imre. 1832. 
Kisgara1n, Zú!yon1n1egye, cseh. 
Hisharta, Jásd ! !arta. 

Kishegyes, Bácsinegye, jugosz!<lv. 
J<isjenö, Araclinegye, ro1nán. 
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J\isko1náron1, Zalarnegye, 1. 1995, Pencz János, 
. Angyal, 1883. 

I<isl~Örös, Pestmegye, L 11.551, Thurzó Béla, Isteni 
Gondviselés, 1883. 

I<iskörös, Kerekes László örök., k. Szenes József, 
Petőfi_ Sándor, 1914 

Kiskunfélegyháza, Pcstn1egye, 1. 34.711, Gel!ér János, 
Segitö Mária, 1877. 

Kiskunfé!egvháza, Czira Endre, Szcnth<iroinság (r), 
1818. " 

Kiskunfélegyháza. Sz. 1'óth József, Szent István, 
1894. e 

J\iskunfélegyhfl.za, Thury Andor, Páduai Szent Antal, 
1904. 

Kiskunfélegyháza, Tarjányi J<inos, . i'1legváltó, 1914. 
l(iskunhalas, Pestmegye, l. 2-!.375, Bácstopolyai Ta

karékpénzt<ir. k. J\'\ikes Ferenc, Isteni Gondvise. 
Iés (r.), 1817. 

Kiskunhalas, Rácz János, J\lagyar korona, 1888. 
Kiskunhalas, 1\\ikcs Ferenc, b. :\rra\' !Cirolv. Szent 

!St\'Ú!l király, 1904. . . 
Kiskunhalas, Ez~kér József, II. Rákúczí Ferenc, 

1913. 
I<bkunhalas, 1\\akay Károly, 1D23. 
Kiskunlacháza, Pcstn1egye. !. 4975, Télessy József 

örök„ Erdős Gerő, Czentlélek. 1850, 
J\iskun1najsa, Pestn1cgye1 1. 15.9G3. Györffy 1\iátyás, 

i\,egv<iltú, 1852. 
Kisku11111ajsa, Csábr<idy Júnos, 3zentháro111ság, HlJ J. 
Kiskunszc11tn1iklós, Jásd Kunszentn1ik!ós. 
Kiskun111arja, BiharnH'gye, 1. 2472. IC Nagy Lor<ind, 

i\\egv:'dtó. 1864. 
Kisrnarton, Soproninegye, osztrák. 
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Kisniartonhcgy. Jásd Kisn1arton. 
JOspcst, Pestrncgye, 1. 30.154. Beretvils Tan1{1s, 

Szent Lászh'1, 1885. 
Kispest, 1\'lajos Pál Lúszló, Fehér Kcre$zl, Hl' 2. 
l\ispest, Telkessy Ödön dr., Turul, 1912. 
Kispest, Oü1nbös Zoltán. b. ·rrubl Káln1án, 
Kispest. Jeszenszky Ervin, 1922. 
Kisszebcn, Silros1ncgye, cseh. 
Kistarcsa, Csonka Eéla, 1923. 
Kistelek, Csongnidmegye, 1. 8735, !v\ajor Agoston, 

Szentlélek, 1878. 

Kistengelicz, Netknvszky József. 1923. 
Kisterenye, Nógrádn1_egye, !. 2896, Sn1ctana A!adt'ir, 

J\1agyar korona, 1882. 
Kisujszállás, jász-Nagykun-Szolnok111egyc, 1. 13.52-!, 

Zöldv Dezső, Oólva. 1827. 
Kisujs;ál!ás, Vincze .lv\iklós„. J\1agyar kor3na, 1885. 
Kisujszúll<is, ,v,ayer József, ()rangyal, 1901. 
l\isvórda, Szabolcsmegye, !. 10.011, Fried Siindor, 

Csillag, 1883. 
Kisvánla, Fejér Ferenc, l\igyó. HlDH .. 
Kisvá nla, Szilágvi Lajos Aranyoroszlan (r.). 
!{isvárda. 1. 1 i.4:~5, Szilcz István, 192~1. 
Kiszetó. ·Tcn1esn1egyc, roinán 
Kiszo1nbor, Torontfllu1cgyc, 1. 4100, Hofbat~cr :\_nl~nr, 

Isteni Gondviselés, lt/89. (Fiókkal Keglev1c~l1<1zan). 
818. 

Kisucaujhcly, Trencsé;1111eg:ye, cselt 
l\néz, lásd Temeskencz. 
Kocsér. PcstrnC.'.\e. l. :1727, Boto~ linre, Sz;:nt 

lstv.ún, 1895. 

Kolozs, Kolozsn1egye, romón. . 
Ko!osborsa. f{olozsn1egye. ron1an. 
Kolozsvár1 Kolnzsincgye (11), roinán. 

Ko111ádi, Bi!Jarrnegye_ 1. 8562. So~cz G;:íhnr, Re1110ny, 
1882. ,. 

Ko111úroA1. Kon1árn1nmegve (:-::!), cseh. 
Kornárorn, Fe!Jérkercszt~-1885. (;\gyógyszertár !ulaj

donképcn Ujszönvben van, 111c!v 180\l han e{>vesitvc 
lett Kon1áro111111al). Pocskay Béla. :::-. 

Kon1ját, Nyitran1cgye. cseh. 
Kornló, B<!ranyarnegye, lak 1509, Hühncr J<'.1zsef, 

Segiíö 1\lária, 1900. 

Kondoros. Békésrnegyc. !. 5217. Baris.s ,:\rpád örök., 
k. Liptay Endre. Hernény, 1892 

Kóny, Gyönnegye, 1. 300 1. Hége! Fri_:,:yes R<ikúczi, 
1909. (Fiúkkal Oyörsövényhúzún) 

Koritnyica, láscl Ószacla. 
Koro111pa, -szcpesmegye (2), cseh. 
Korpona, 1-!011t1negye, cseh. 
Kossuthfalva, Bácsn1egye. jugoszláv. 
Kovászna, Hárornszé!i:rnegve. ron1án. 
Kúka, Pcstrnegye, J. .J-!3f: Gyiirkils Pál, ,\\eg\'filtú, 

1882. 

Kölcse. Szatrnármegye, lak. J 17:1, Ladányi l\álnián, 
Szent Anna, 189-!. 

Küle::;d, To!nainecve, !. 207 1. id. Korisúnszk\· D„ 
k., ifj. Korisá1iS'zky Dénes, ls!eni Gond\'iSeiés, 
1879. 

f{i'.iltü\•Cnv. BrassómeQve, román. 
Küpcsén~;. 1\losonrnei:;)·e. lak. 3! 17. Engels Gyula, 

1\\egTt'i!(r_i, 1887. 

l\Cinnend, Vas111egyc. !. G970, Kováts Sánclor, 1895. 
Könncnd. Sonnevend Ciyula. Orosz!.::in (r.), 1803. 
Könniicbünya, Bnrsrnegye. cseh. 
Környe Ko111úro111megye, Szabó Ant<ll. 1923. 
Kötegyán. Bi!Jarmegye, 1. 2fJ49, Tarr Dezsö, Aiagyar 

korona. 1891. 

!\övesk;:ifla. Zalarnee:ye, !. 108fi, lvlérey D0ncs iiriik., 
;\iagyar korona. lSrJl. 

I<öves!iget, Aiáran1arosmegyc, cseh. 

2 

1 

' 

i 
·I 

i 
01 

1 

.1 

1 

t1 



2-16 

Köhalorn, Nagyküktillö1negye (2 · ron1án. 
Körösbány,1. Hunyadn1egyc ron1án 
Körösbökény. Arad1negye, ron1f111. 
Kőröshegy, So1nogyn1egye, 1. 1519 ifj Tanács Gyula, 

Szentlélek, 1898. (Fiúkj;i Ba!atonfüldvár·. 
l\örösladány. Békésmegyc, 1. 7579, Oaskú Béla, Hjgyó, 

1872. 
Hörüsinezö. J\'iáramarosinegye. C$Ch. 
Hőröstarcsa Békésinegvc, 1 5G41. Dobler Béla ör. 1 . 

k 1\landrák József, Sz:ent!élck, 1888. 
l\ öröstarján, l::ihanncgye ro1nf!n. 
I<öszcg, Vasn1egye, L 7874, Lendvay r ajos, ll'iagyar 

király ·r.) 1671. 
Eöszeg, l\üttel Dezső, ~-zerecsen (r.), 1690. 
E ötele\{, ]fi.sz-Nagykun- e.. zolnokinegye, lak 2982, 

hodo!ai Bodolav 1\'1iklós. Szent István, 1886. 
Frassó, !ásd .-zainoskrassó. 
}i rassóvflr, Krassó-:: zörényn1egye, ro1nán. 
Kraszna, :--zilágyineg:re, ron1án. 
Krasznabéltek. :::zatmánnegye_ rornún. 
J\rasznokvajda, Abauj-Tornan1egye, \. 597, Ezilágyi 

Zolt<in, Angyal, 1897. (Nagyida ii6kja volt 1895-
96-ban Jcmoru.lás folvtán anvásitva). 

h'ristvor, Hunvad111e2ve: rornán · 
Kuco.ra, l.)úcs~Bodro"in1egye jugoszl;lv. 
Kutiric_ J<lsd Tcrne::J.:utas. 
Kudsir, Hunyad111egyc. rornán. 
Kurnún, Tornntál111egyc. jugoszláv. 
Kula, Bács-Bodrogmcgye (2l. jugoszláv 
Kunágota, Csanúcir11cgye, l 5758. Fejes Lajos ötök., 

k. !liás ivlargit, Szt. lstvún. 1891. 
~iunféleg:yháza. lásd Hiskunfélegyh;_\.za. 
Kunhegyes. j<i.sz~Nagykun-:zolnokmcgve. l. 9823, 

:::zondy Lílsz!ó, /\\agyar korona. 1827. 
Kunhegyes, Nagy Frigyes dr„ Kigyó, 1900, 
KunnH1ciaras. jász-Nagykun-'--'zo!nolonegye, L 7579, 

.'.::'zilágyi Imre_ Fehér kig:yó, 1850. 
I<unrnajsa, lásd Kiskunrnajsa. 
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Kunszent111úrton. jász-Nagykun-:= zolnoJ.:1negye. lak. 
10.404. Lukács Andor iírök .. k. \Veisz J\\ihálv, 
-: zenthúron1ság, J 792 · 

l\unszenhn<i.rton, Szabó József. J\\cgváltü. 1as1. 
Kunszcntinik!ós, Pestincg\·e_ l 8316 Kunszentmik

Jós-Oabas-::::zabadsZA!lási Takarékpé111.túr, k. 
!{un.ly Lajos, Nándor (r.1, 1858. 

Kurtakeszi. I\0111úrn:11n1egye, cseh. 
Kutas, lásd Tcmeskutas. 
Kürtös. Aracl1ne~ye. ron1án. 

Laborcszög, Ung111egye, cseh. 
Lach<i.za, Jásd Kiskunfacháza. 
Lajosfalva, lflsd Nagvlajosíalva. 
Lajosmizse. PestmPgye, !. 9891, Buttingcr Arpád, 

Szent lstvfln kirá!v. lSS!J. 
LaUaujfa!u, Sopronniegye, L 2859, Vargyassy Gyula 

()rangyal. 189.+. (Fiókra ~zar\'!\Ön engedélyt nyert 
de ez a jog elévült). 

Lajtáskut, \Vellner Rezső, 1922. 
La!~o1npak, Sopror11negye, l. IGG'.2, Lacza Dcz:::ö 

örök .. Sas (r). 1831. 
Leibic, SzcpesnH:!.!Vt!. cseh. 
Le1nes, Sárosn1cfi~."e csclJ. 
Lengyel, Tolna1negye, J. 892, Fíihrcr ,'\ndor. ).: 1 !ar

sflnyi Zoltán Segitö Szüt 1\lária, HlJO. (Tevel fiókja.) 
Lengyelt(Jti, So1no.gy111egyc, J '.2827, Oa!lé Géza, 

Angva!, 1857 
Letcil);C Za!nmegye, !. 2178, Déry jüzseí. Szent

lélek, 1870. 
Lébeny, Alason111egyl', !. 319 . l~emcsúk J\\ik!ós, 

J\lcg\·áltó. 
Légrf!d, Zaln1negye, jugoszláv. 
Léka, Vasinegyc, 1. 1103, i-láry Antnl . .S-zent i\largit, 

1903 
Léta. !ásd Na~vl0!a. 
Léva, Bars111eg}·t.: (2), csel! . 
Liebling, Te111es111cgye, r,11nú·1. 
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Lippa, ·ren1es111egye 12\. román. 
Liptórózsahegy, !ásd Rózsahegy. 
Liptószentmi!dós, Liptómegye (2). eseti. 
Liptóujvár. Liptón1egye, cseh. 
Lopér (Zó!yon1brézó), Zólyo1111negye, cseh. 
Losonc. Nógráchnegye 3), cseh. 
LovasbcrCny. Fejérn1egye. 1. 3479, Rusznyák Lajos, 

k. Dol!a lsl\rán, Szent István \r), 1830. 
Lovászp<!.tona, Veszprérnn1egye, L 2850, Bogdándy 

jenö, ()rangyal, 1885. 
Lovrin, 1'orontálrnegye, rornán. 
Lónyatelep, Hunyacimegye, ro111án 
Lövö, Sopronrnegye, !. 1411, Horváth J<áhnán, Sc

gitö J\•\riria. 1879. 
Lőcse, Szepesn1egye (2 .. cseh. 
Lórinczi, Núgrádmegye, l. 39t3G, Hollós Károly. 

Szent Anna, 1895. 
Lubló, lásd Ólubló. 
Lugos, Krassószörényrnegyc (3)

1 
rornán. 

. Lupény, Hunyadn1egye, ro1n<in. 

lv1adaras, lásd f{úninadaras 
Nladaras, Bilcs-Bodrogrnegye, !. 5774, Székely Béla, 

:::izent Erzsébet, 1003. 

J\1;ig!ód, Pestinegye, 1. :-l302, \Vcrtheirner Ernö, 
Jv1agyar koron<1, 1916. 

J\1agyarbáuhegyes, Csar;ád111egye, 1. 4000, Boros:yán 
Lajos, Orangya!, 1888, 

Magyarböd, Abnuj-Tornnrnegye, cselt 
Ma1:,ryarcsernyc, 1'orontálrnegye, jugos;.Jáv. 
Magy'\rcsékc, Biharmegye, ro1nán. 
J\llagyardiúszeg, Pozsony1negye, cse!i. 
IY1agyarfalu. Pozsonyinr:gye. cseh. 
JV1agyargencs, Vas111egye, 1. 1444, :-:·zabö Tivadar. 

N1egváltó, 1895, 
1V1agyargyerö111onostor, Kolozsmegye, rnrnán. 
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iV1agyarigen, Alsö-Fehérn1egye, ron1án. 
1\.lagyarkanizsa, Bács·Eodrogrnegye (2), jugosz!á\'. 
1\i1agyarko111ját. Ugocsa111egye. cselt 
JY1agyarlápos. Szolnok-Doboka1negye, ron1án. 
J\1agyannecske, Baranyainegye, J. 563, Baranyai 

József, Petőfi Sándor, !904. 

J\·\agyaróvár .. JYlosonn1egye, 1. 5260, Magda Károly 
örök„ b. Anion Gyula, Segitö lV1ária (r), 1690 

JV\agyaróvár, Tonika Iván, 1922. 
1Vlagyarpadé, Torontá!n1egye. jugoszláv. 
iV\agyarpécska, Aradn1egye, ron1án. 
i\i\agyarrégen. !Y1aros-Tordamegye, ron1án. 
JV1agyarszornbathely, Veszpré111n1egye, !. 1407. Szei-

berling Ferenc. 1V\adonna, 1916. 
l\'\agyarszögyén, Esztergo1n111egye, cseh 
J\'1agyarvifágos, Jásd Világos. 
J\\ajsa lásd Kunrnajsa. 
1V1akfalva, N1arostordarnegye (2). román. 
i\'1akó. Csanádmer?ve, l. 35.899, Sándor .Zsigmond, 

lsteni Gonclviseiés (r~, I 780. 
J\'\akó, Breuer Zoltán, Orangyal, 1873. 
A1akö, ~zöllósi Jenő, Hernény (r)! 1846 . 
i\'\akó, Kiss Jenö örök., Szent Laszló, 1882; 
J\\akö, En1ber József örök„ !e Einber Be!a, A1eg

váltú, l 902. 
1\iakó, Nagele Géza, Szent István, 1907. (Elhalálo

zás fo!ylán pályázat utján 1918-ban tijra adon1á
nyozva). 

J\'\akó, Balog István, Ferenc Ferdinád, 1914. 
1\'ialaczka, r·ozsonyn1egye, cseh. 
J\'\alornpatak (Ótátrafüred), Szepesmegye, csel1. 
1\\arczali, Sornogyn1egye, l. 4580, Bossanyi Jenő, Sz~. 

háromság (r), 1790. 
,\-\arczali, IV\űnic!1 Rudolf, Re1nény 1023. 
J\ilargitta, Bihannegye, ro111á11. 
J\\arosberkes, Krassó--Szörénymegye, ron1án. 
i\'larosborsa, Araclrnegye, rornán. 
A-larosillye, Hunyad1ncgye1 ro1nán. 
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J\-laroshéviz, f\'laros-Tordan1egyc (2) ron1án. 
J\larosludas, Torda-Aranyosincgyc (2) ro1nún 
J\iarosuj\'ár, A!só Fe!1énnegye ('.:!) ron;án. 
i\larosvásárhcly, Jvlaros-·rordninegyc (6) roinán. 
A1arosvecse, i\1aros-1'orc!arnegve, román. 
JV1artonos. Bács-BodrogrnegyC; jugoszláv. 
J\'\arlonvásár, Fejénnegyc, l 2572. Grin11n Rudolf, 

.':zent István, 1830. 
1\lád, Zen1plé111ncgyc, l. 37-16. Fábry Lajos dr. b~ 

~0111okos iVlihály. l_(igyó (r). 1825. 
1\\agocs . t nranya111egye 1. 371 S, bényei Zaári Elen1ér, 

J\'\cgva!tü 1853. 
;\\á\cza. Zemplénn1egve, cseh. 
J\'\ándok. .;::zabo!csiiíegve. 1. 3102. Szabó Lajos 

!vlcgvúltú 18Gl. ·· 
J\1ány7 FejCrrncgye Pridofka József, 1923. 
i\\ára111arnssziget. 1\láran1aros111cgyc, 15), ron1fln 
i\lúriafii!de, ·rnrontflln1c(rvc. rom/1n. 
i\lflriapúc::; Szabolcs111cITT~e. J. 2002. Zs{l!nbúky Júnos, 

-:::ziiz A\ória. J8n3. 
1\\áriaradna. Ar<1dn1cgve, rornán. 
Aláslak. -re111es111e!.!vC: roinún. 
J\i{ité::zalka .. ::::zatliiúrn1egye. 1. 5D27. Aln1er Eéla. 

()roszlán (r), 1825. 
i\\átészallia, l\úlm<in Ernii. Csillag·, i DOS. 
J\\átvúsíö!d. léisd Czinknta. ~ 
1\lec:'3ekszabo!cs. Earanvamegve. !. -!077 Fa!ogh Gvula 

iirük„ k. HornHh EÍek. ~'Zent !<orbúla, i"8S5.' 
lvleczenzéf, Aba11j-Tnrnan1egye, cseh. 
1\lcdgycs. N -Jdil;:li!lt:i111egye 1,3). ro1nú11. 
;\lcdgyesháza. Ar.adrncgye. 1. 3G2:-L dr. l\arvassy Jflnos, 

:\11gva1. ElfJ l. 
. \legy°1Íszú. Zen1pknmegyc. !. ]()00, (pú!yázat a!aU) 

;\\agyar knn)na. 189]. 
J\\t.:~1ala. 'f'e1nesn1egye, jelenleg ·rt.:111esvárhoz csatoh"<l, 

lascl olt. 
i\íehádia !\; as:-:ú-5 zürén\·meg\'C. roincln. 
i\lelcsicz. Trencsén rneg\'t.t, csCí1. 
J\\crczifalva. 'reinesmefiyc, ro111ú11. 

i\i\elencze, Torontál!ncgye, jugoszláv. 
J\.lerény, ~zepesn1egye, cselt 
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!v\e,rnyl.-', .Son1ogymegye, l. 1489. Zsoldos Boldizsúr, 
ürangyal, 1889. 

lv\ezöbánd, 1\lnros-·rorclaíl1egye, román. 
!v\ezőberény. Békéstncgye, lak. 13.274, Rau József, 

Isteni Gondviselés (r), 1830 
Jv\czöberény, Berrtzky PCter Oroszlán, 1899. 
l\'\czöberény, Szabó Árpádné, 1923. 
fl-'\ezöcsát, Borsodn1egyc, lak 5488, Veres Barna, 

N\agyar király, 1829. 
A'\ezöcsát. Orosz János, 1923. 
Mczökászony, Bcregn1egyc, cseh. 
Jv\ezökeresztes, Borsod1negye, 1. 4-!93, Siska József, 

iV\agyar korona. 1868. 
A·1ezőko111áro1n, Veszpré1nrnegye, lak. 1545, de 1\\oder 

Dénes, Orangya! 1904. 
Mezőkovácsháza Csn11ác!1negye. lak. 4-!21. Rozvány 

György. i\lcgváltó. 1882. 
JV\~~ökövesd, Borsodn1egye, l. 17.186, Böhn1 Jgnílc, 

ürangyal, 1893. „ 

Jv1ezökövesd, Kovács Kál111án. Udvözitö, 183t. 
J\\ezőkOvesd a!súdraskóczi 1\\orvay József, Szent 

László, 1918. 
Alczölaborcz, Zen1plénn1cgyc, cseh. 
;\t\ezöűnnényes, I<o!ozsn1cgye, romún. 
i\o\ezörucs, Alarostorda1ncgye, román. 
Jv1czötarpa, Bercgn1egyc, 1. 3586, özv. J\\onó J::;tv{inné, 

b, Szilcz István, Aranvoroszlán, 1867. 
i\\ezötelegd, BihanncgyC. román. 
J\'\czötur. Júsz.NagyJ.:unwSzolno!nncgye, lak. 25.800, 

\Vinuncr Jenő, Ren1ény, 1886 . 
1\\ezötur, Elek Jcnö. fllagyar korona, 1872. 
fl'1ezötur, Uaruvári Jankovich Dénes, J\1agyar király, 

1899. 
J\'\ezötur, Rokszin Szilviusz, J\\egváltú (r), J 818. 
fl'1ezövári, !ásd Vári. 
l\!\élykút, Bács-Bodrog1ncgye, lak. 803-!, Guszn1ann 

Ferenc, Szent Anna, ISB6. 



,, 

i'\liavn, Nvitran1egve. cscli. 
J\ii!Jályi, 2oproniiicgye, !. 1309, l\reuz Károly örök, 

An!.!.val, 189!1 
J\li!itiCS, 8ács-Boclrogn1c!Zre, jugoszláv. 
j\\inc!szcnl, Csongrád111c.r:iye, J. lÖ 051, Katona István. 

18G4 
Aiint!szcnt, Hubacsck Káln1án. J!:JI-L 
J\lisJ.:olc, Borsodmcgye. 1. 49,182. dr. Hercz J\lúr 

örük. k. dr. Hcrcz János, Arnnyorosz!án (r), 181 J. · 
1'\\iskolc, Nyitrai kereskedelmi- Cs hitelintézet, k. 
~aruch Gyula. J<igyó (r). 1803. (Alapitúsi éve 
ismcretien, 180;:3-ban lett Tú!lváról úthelvezve.) 

i\\iskolc. Nemes Arpád és i\lészr'iros Erzsé6ct, Isteni 
GondYiselCs, 189-L 

J\\~skolc, Halász p~la, 1\'íagyar korona (r), 1819. 
A\1sko!c. Kellner Udr,11. Aranvsas (r!. J7G l. 

J\1iskolc, k í~úcz Jcnü örok:, k. kar<lnsebesi Hiicz 
Gyu!a. -'\ranyszar\'as (rl, 17!.lü. (Frán:.:(usz J\lihúh· 
nn·nstudor ;:illifritta fel.) - · 

A1iskolc, \Vd1ly bl\·cin, Er;:,s0bct, ll.!03. 
i\lislullc. Deut:::cll Zolt<in, ()rall!.!\'<11. tD()~l. 
i\1iskolc. Szil\· G\'ula, ,\ltt:r<ilt(J~: E!Jl:l. 
i\li:::::ktilc, J\l1J!Í1<ir "!\i!lm<in. -IU'.22. 
J\lisz't'itia!u, rnmún 
1\\oc:snnok. Nritrarne:.:ve, cseh. 
J\\odnr, l"nz::'1:Jn\·111eQ\·~. cseh. 
J\hd1<ics, B;1ra1l\·aniC'c:ve. 1. 17.(JfiO. ;\uher Vil111r1s, 

ii. Laj<-1.:-:; 2\lai.,ó·ar J(frllly. 18-!8. 
J\1o!l<ics. Schmidt l\úrnh·, Szcn!h;\ro111sá~ (r). J7!1:í. 
:\lrili;ics. Bálint Lajos, 1\[1:.:(ral. !UU!. ·· 
J\iobnl. Búcs-Br'-idr11g111cg-\:c 12). ju::;nszlú\« 
J\iokrin. T(lr(1n!ill megye. · juguszl<i\;: 
j\\onor. Pestn1egye, 1. l ! -i'.20, :\111bru;:; Sándur. 10'.ki. 
[\'1(1!l(ir, Pcstinq.:ye. dr. Schulrnann !.~<:1dog, l\úkúc::i. 

1 ~lU7. 

1\íonyon'!ker01í, Vasmegye. !. :í:iO, ,\l(.Jí:er Béla. l!.100. 
1\lorarica, Júsd Ter11es111óra. 
i\lorraszc11t.iúnos, Pozsonyniegyc, cseh. 
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i\\oson, 1\losorunegye, 1. 6250, Teutsch Rein!Jo!d, 
J\'1agyar korona, 1847. 

J\i1osonszentjános, lásd Szentjános 1877. 
A\osóc, 'I"urócn1egye, cseh. ' 
i\\ozsgó„ So111ogy1ncgye. 1. 1304, Giits Lajos, Szent 

J\'1argit, 1904. 
Aiúcs. Ko!ozsincgye. ro1n.ún. 
i\lódos, 'f'nrontáln1egvL", ron1án. 
1\\ór, Fe,[l:nnegye, L„10.G44, I~ácz Rezső, b. Czira 

Jenő ()rangra!. 1876. 
J\l{lr. GörnböS'Lúszló Cs neje, k. Gön1bös Zoltán, 

i\1úria scgi!sége rgyr). 1741. 
.J\,lóricföld ·re111cs111eu\'C ronián. 
!v\ran1orá!~, lásd Hoii~Ok~s. 
1\lunkács. Bercgmegye (4) cseh. 
ll'\uraszoinbat, Vas111cgye, jugoszláv. 

Nagyajta. Húromszékrnegyc, román. 
Nagya!i'id, Sn111ogy1negye. !. ~lG ·3. özr. Szabó J\iih<ilv-

110, Szent !st\·án (r). 1827. · 

Nagyatád. Vasd0nyey E!eni0r, Turul. !UOG. 
Nagybajnni, Bi!Jannegye J. -!3US. i\lezey Lajo:-:. 

Szentl1<irnn1.súg, 10-!0. 
0iaµ:y!J;:1jl•111, Surno~!y;11egyc, lakos 5U0'.2, Vasd0n\·e\· 

A!adftr. 1\ia;:.:ya1· kir<'!ly (r) ll:l:JS. • · 
i<agybúnhegyes, ifj. S11ltz Endre. k. F<'iher Alberi 
:-.:agyhánya. Szajm"1rmegye 1:·J) rn111<ilL 
:-.:agybúrúd, Biharmegye, rornfln 
:-.;agybcc:-:kcrl.'J.: ·r11n 1ntál1neg.~·c (/) jugnsz!{i r. 
~<tgyhere!:, Sk11púl S<ind~)r, r )rangyal, 1~1'.23. 
Nagyhercz11a. L,ngmcgye, cseh. 
0;~1_:.:yherl-:i, Sr11n1_)gy111~gye. ::,-; l;()p;'!l Súnd~ 1r. El2:·;. 
Ncwshicsc. Trencsenmt:(!\'C, cseh. 
:\ai::~·b<1c;:-;kl1. J\l<'1raman1~!11cl.!:\'C, cseh. 
Nagyhtinisn\·ti. H:'in1111szCJ-:r!1égve, romún. 
l\'a;,!yc:-:á!din\·, Va:-:mt:::,\·e, !. l'idu. ()Jert E111il. :::\ze11t-

klek. J!l('.2. • • 
l\agvcenl-:, .:::11prf111mcgre. 1. 1.S'.ifi. jnhs Gy<'iz(j iir„ 

:\~met!1 Jt'!zscí. i\lag·~·ar knrona. 187:2. 
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NBgvdisznócl. Szcbc11n1cgye ro111án 
Nagydobos Szat111ánnegye, \. 2002, Szekeres László, 

J\\cgváltó, 1895. 
Nagydorog, Tolnan1cgye, !. 3445, ~ zendro\'ics Vil

inos, István Jdr<i.ly, 1889. 
Nagyecsed, Szat111<i.rinegye, lak. 4661, l'óth .Be1•(alan, 

i\\agyar l.:orona, 1904 
Nagyenyed, Alsó Fehérn1egye 2), román. 
Nagyhalasz L ogha Alajos, 1922. 
Nagyha!rn<i.gy, Aradine~yc, ron1<i.11. 
Nagyhódoc;. -::zatm<i.nncgye, Kocsi PCter, 1923. 
Na~!yida, Abauj--rorna111cgye. cseh. 
Nagyig111ilnd, J<o1n<i.ro1nmeg}'..C, !. 2216. Zalai hnre. 

örök„ b. Saxingcr Ottó Orangyal, 1887. 
Na~!yilonda, Szolnok-Doboka1ncgyc, ron1cin. 
!'-:cgyilva. Beszterce-Naszódn1egyc, ron1án. 
Nagyjécsa. 1·orontál1negyc. ro111án. 
Nagy!.:a;iizsa, Zala111egye 1. 25.780, Pnig:cr Béla ör,. 

!~. Rapcsánvi G\·u!a. Fekete sas, (r), 1730 
Nagykanizsa,· dr. ÍVler!dy Belus józst:f, !gazság (r). 

18.:H) 
Nagykanizsa, Bogenriedcr Frigyes, Sa:vátor, 1882 
Na~v!.;anizs;i, Szabó Albert, Páduaí Szent Antal. 

Üi07. 
Nngykanizsa. Scheiber József. Örangyal. 1913. 
Nagykapos, U!lgn1egyc. cseh. 
Nagyká!na, Bars1negyc, cseh. 
Nar1yk<i.Jlö, Szabolcs111cgye~ !. 7979, Gödény ~-úndnr dr„ 

l~!cni condviselés (r), 1813. 
Nagykároly, Szatn~ánnegyc (4), ro111án. 
Nagyl.:árolyfalva. ~re111es1negye, jugoszláv. 
Na!.!.vl.:áta, Pcstn1egyc. !. 8~101. .'.:íz. f:aksay f=éta, 

SZentlélck !874,'"' (Korúbban a tápióbicskei gyügy
szertár fiókja vo!t.) 

Nagykil.:incla, Torontf!ln1egye, (-!), ~ugo:3zláv. 
Nagykon1lüs, 'j orontálrnegyc, ron1an. 
Na!.!VkO$Zto!ánv. Nvitran1egve, cseh. 
Nag~'kÜrös, Péstinégye, !. 28.431, échrcibcr i\ii!Jú!y. 

iv1agyar korona) J 889 

Nagykörös, _Klein Gyula, j\.\egváltó. (r), 1805. 
Nagykőrös Eorbé!y Endre, l<igyö, 1864. 
Nagykörüs, Ricc!!er Gábor. Angyal. 1905 
l'lagykörös. Bitzó Ernő. Ren1ény, 1916. ' 
Nagyk~rös. Zahraduitzky Zsig1noncl, 1922. 
Nagyla1osfalva l'oro11tál1ncgye, jugoszl<!Y. 
Nagylak. Csanádn1egye ('.!.), román. 
Nagyláng. Fehérn1egyc. 1. :-H42. jeges Béla, i\iagyar 

korona. f. 1907. 
Nagyléta, Bihanncgyc, 1. 6315. Albert Rczsö, i\1eg-

váltó. 1848 
i\agylucska, Beregrnegye. cseh. 
Nagy1nagyar Pozsonyrnegyc. cseh. 
Nagy1naros, Hontincgye, 1. 4677. J\ledveczkv J\\iklós, 

Isteni Gondviselés tr.), 1835. · 
Nagy111arton. Soproninegye, 1. 3765, i\lolnár Gyürgr, 

1\\cgvá!tó (r.) I7D~J. · 
Nagyrnágúcs, Csongrácin1egyc, 1. 3932, J\lcts-Balog 

Lajos. Segitö 1\lúria. 18!:38. 
Na 0 \'111ánvok Tnln<'tncarc ! !-!07. 1\lenich János. 

iffegvaft,J. '1908. . :;.. · · . 

. i\a~,::y111cgyer. Kurnáro111111egye. cseh 
Nagy111ihály, Zc111pkn1ncgye (2). cseh. 
Nag\'Össz. Tnrontá!mcgve, rornún. 
:.:'ai!)'pa!ád. 0zat111ún11Cgyc. ro111ún. 
i\agyperkúta Fej0rmegye. !. :·X..J.7. Budai Bú!int. 

1\lcgvú!tli, l 0H:l. 

Nagyrépény, \'yitra1negye. cseh. 
N<l!.!\TÜcc. (Jü1nörrne~ve, c:::e!J. 
Nai,:}'s<1ll(1, Ba;smeg);e·. c:::ch. 
~agysaj<'1, Feszterce-Naszód111cgye, ro111ún. 
i'ia\.!;v~úrn1;:í:-;, l\olozsrne~ve.· roH1<Ín 
Nag}·súrc1s, Sftrosmcgyt!; ·cseh. 
Nagyselyt I\agyldildill(i111cgye, román. 
Nagysink. i\Jagyküktillön1cgyc, ron1<'1n. 
Nagysnn1J.;u1. Szat111úr111cgye. roinán. 
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Nagysurány, Nyilran1egye, cseh. 
Nagyszalatna, Z~lyo1nn1egye. cseh. . 
Nagyszalonta, B1hannegye (3l. rornan: 
Na1:.ryszeben. Szebenn1egye i7), ron1án. 
Nagyszékely. Tolna111egye, Agárdy János 1923. 
N gyszentnlihály. Vasn1egye, !. 2163. +lerbst J~·iz::,ef. 

Örangyal, 1895. (Városszalónak fiókja \'Ol.t, az 
anyásitás jogát előbbi kezelője, Vincze Arpáö 
nyerte e! 1899-ben, dc az ado111ányozás idejére 
1neghalt, 111irc a jogot Herbst József kapta.) 

Nagyszenttniklós, Torontá!mcgyc (2). ro111án. 
Nagyszénás Békésrnegye. 1. 4668, Ecsy Zsolt. 

,\•\agyar király, 1894. Gádoros fiókja volt 1894 tői. 
de 1897-ben anyási!tarott elhalálozás folytán 
pályázat utján ujbó! ado1nányozva.) 

Nagyszon1bat, Pozsonyn1egye (3·, cse11 
Nagyszöllös, Ugocsamegye 121, cseh. 
Nagytaln1ács. Szehenrnegye. ro1nán 
Nagytapolcsány, Nvitra111egye (2), cseh 
Nagytétény. Pcstn1egye, !. 3919, Fáy Igná(, Szent-

lélek, 1879. 
Nagytopoly, Te1nes1negye, román. 
Nagytószcg, Torontii.!n1egye. jugoszláv. 
Nagyvárad, Biharn1egyc (151, ro1nán. 
Nagyzerint.!. /J..radn1egye, ron1án 
:\'agyzsá1n, Ten1es1negye, ro111án. 
Naszád, Beszterce-Naszódn1egyc, rornán. 
Nádasd, Jásd Püspö!\nádasd. 
Nádasdladány, Fehénnegyc. 1. 1874. \Vinuner \ il111()s, 

Aquinoi Szt Ta1nás, 1913. 
Nádudvar, Hajdtnnegye 1 9412, Sz. feyCr jüzsef 

ürük .. k. Sz. Feyér József, Fekete sas (r), 184.2. 
Nágócs, So1nogy1negye, lak. 1141, Dcn1etcr Cy11la,, 

Jézus szive, 1901. 
N<ikófalva, Toront<i.Jn1egye, jugoszláv. 
:'\án1csztó, Arvan1egye, cselt 
Nánás, lásd Hajdunánás. 
Nándorhegy. Krassó-Szörényn1egye, ron1á11. 

r --N e111e,lJ1kk. llo1sod111eg;e. lak. 1129. ,\\oln,11 
(i1uf Szechenvi lstva11 i9fJ3 

! '.'Jcn1es1ni!n1cs Úár.::;;-Bo1snd111eg:)e, jugnsz!;ir. 

1 

:.:e111csücsa, l\omáro111meu.vc. c::;eh. 
:'\e1Hes\·íd, Sornnl..'.i'llll'!.!\'L:. ·1. 17:lo. „\dún1 P1'\I. 

vóltó. 1870. b• '· 

:\1eg-

'.'~ezsider. i\\US(\lltllcgyL'. !. '.21il-L iiz\'. \V.ttek :\ntaln0. 
k. A!exandru Auret, Isteni (iond\'ise!Cs (r). 17-!ü. 

:-len1etbngs<in. lúsd Bn!isánlninva. 
:.iémetboly. Baranya1neg:n.>. lak· 3~!l3. E\in· lst\'<in, 

Szenthúrornsúg, !l-{l0. · • 
:\én1etlipcse. Liptón1egve, cse!J. 
:\é111et!iivli lásd Lüvli.' 
>ié111elprú11<1, Nvitranie!,!\'C, cseh. 
NCn1etszentpCtei·, Te111CS111e_!!\'C. roinán. 
~é1ne1uj\'ár. Vasmegye. 1. 2i7ti Herbst Béla. Piana 

(r). 1817. 
:°\('igráclberce!, l<isd Br,:n:el. 
Nógrúdvadkert !úsd Er:!ekvadkert. 
Núl!rúdverüce. Nú;rr<id111e~\T, !. Jf!.J8 !(udar Jeni·, dr., 

l~ern0ny. 180]. ·· ~ · 

\'nva. 7.alarnegve, L l :i:l l. Persa\· G\'u!a. (iranQ\·nJ. 
Jö8tl. - . . . '. 

0!\·{i1«id:;;zereda, 1\\arp.:;-T(1rdamec:ye, rn111<in 
N~·ergesujfalu, Esztergn111111egye, 

6 

Lik. 2730. P11zsgay 
<Jy., ürök„_ b. Lakner Lajos, Szent Lajos J.:iri'i!y 
(1853-ban Piszkére engedélyeztetett, ide HIO-!-ben 
helyeztetett <it). 

;·<viracsúd. Szallolcs111c(!ve, i. 3'.203, D<1boz\· Endre. 
·i\legváltU, 1884. (19Ú1. évben az ujon1Ían cnge
delyczctt nyiradn11yi gyügyszertúr fiútja lct!, rnl:lv
nek 111egsztintl!vel 1H09-bl'n uíbúl anyásittatott ~s 
Nyiral.'.sádra helyeztetett). 

;-.;_yirbakta, Szabo!csn1egye, lak 1402, jüpa Lfiszlö, 
1\\egr<'i!!ú (r), 18'.18. (Fiúkkal Karúszo11). 

:--.:yirbútnr, Szabolcsinegye, l. 77G9, Vadú:;z ElcJ.: 1.:s 
Nő.das Izidor, i\1agyar király (r), 1830. 
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Nyirbáiur, Bo!Ui1.s:ir li11rc, Szent .Ferenc, 190'.L 
!\1"yh·bogd<íny, Sz~tbo!csnie.~yc,. !aJ.::. 2~55. Fricd111~11111 

Sándor, Isteni Gondv1selcs. 1909. (Ercdchlcg 
Nvirbog:dúnyban f!.lllttatott fel, 1130-!-ben Kc111ccsére 
héJyezték. Ht:lréhe fiókgvót!vszcr!árt engcdélvczett 
a bc!ügy111inisZtcr. 011neY)-, úlOU-ben i)n;:i.lfú 'f:Ú·ógy
szertúr fclfdlitására adott cngeclé!lycl incg:::;zünt). 

Nyircgyhti.za, Szaboks1negye. lak. :ifi.98.J., Szop.kú 
Dezső dr. L•s neje. k Sznpkú l)czsií dr„ Arany
sas (r), IG48. 

Nyircgyháza, C)sgyúiii Júzscf, l\orilnyi, 18G7. 
Nyircgyháza, Ltlnyi Dezsö és Gonda 1\\ih<ily, i\lagyar 

korona (r). IH3-L 
Nvircg\'háza. ·i ürök (Jvula öriik, Ararn·kereszt. 1893. 
N),ireg}·haza, Farkas Jciu\ (}róf Szé-chenyi !sh·ún. 

1901, 
Nrireg:vlJ{iza, Haissin!.::cr Viktor. Angval. E107. 
N)riJ·ef;)·l!flza. Gergel},Hy Uyürgy. Viiskereszt. !91-t 
Nvirkarúsz, Szab(l!rsmegyc, lak. '.22'.25. 1\l1)\'5 ]anos, 

.J\\eg\·ftltó. J.S03. ~- - . 

i\l·:ir!ugn:::. Szabnlcsme!-:yi..', l. :::iO(I, Hai:>:-:ingt:r l\ftn>!y. 
'192( 

N\·innada. ~zah,1k:>111t..·gyi.:. 1. :J'.2!;(1. Lengyel 1\nt;:!, 
·J\\agyar l\JJri.1na. 1~10:~1. 

Nyitra, i:\yitra111c.~yl' (>;), c:>eli. 
l\vitrabftn\·a. I\'vitra111e!!re. csei1. 
N)1itrarudi1ü, !ásd DirCí.;:rud11(1. 
Nvitrazs<i111[)(11\rt::t. !\\·itrnH1cgri.:. r~eh. 
N}·ustya. GC1miirr11eg~·e, c:>cil·.· 

{ )ffc11bá11\·a. lft:::d „\r;1ny(1:>i1ú11va. 
01.;:{inv, Hili;1n11el.!\'L'. 1. ··l!!7k. Kn\·úc::: J\\l!lilly . .':'zen! 

ls!\:fin kirú!y. Y~!l-L 
( lli:!;:ind. l:drar!H.:h·111egrc. n>111ini. 
( )lasz!iszJ.:a. Ze111r}l01111légye. 1_ '.!.1177. :\:>:da!(1s Uyula. 

J\lan·\-;ir korona. 18~1:1. (!'\'•kSYa fiókja \·o!t 18~19.ig. 
< )]áh;;·entnröro\'. Beszti.:rce-Nasz!'1d111c!.!\'e, r11111<i11. 
f)lúhtopli(~l. !{;-cl -rop!ica. ' -

()n\lód, Torontillmcgye. jugo:>z!úv. 
Oppova, lilsd Opáva. 

25\l 

()raviczabftnya. Krassó~Szörényincgye (2!. ron1ún. 
< lrosll.úza, 80kés1negye. l. '.22.24~1, Adler A1iksa dr„ 

Fehér ki!!VÓ 187G. 
( lrosh.úza ~Öa;·ányi Arpád dr.. Isteni Gnndriselés. 

1894, 
r iroshúza, Zalay Lajos, J\lcg\•ú!ló, lt:l'.26. 
(Jrnshúza. 1\lo!nár i\lih<ilv, Kos~utl! Lajos, !~107. 
<Jros\Józa, :-:al János, Hcinény, 1921. 
Clroszka, Bars1ncgre. cseh. 
Oroszlúrnos, -rorÖi1ltílmcgye, jugusz!á\·. 
Oroszvár, i\loson1ncgyc. l 1802, Fizelyné. Horváth 

:\dric1111c, b. Götz l\úroly, Irll 1. 
ClroszréQ, Bcrcg!HC!.!\'C. cseh 
C)rsova, ~Krassú:Szil1:é11yniegye. n1111ú11. 
()szlúny. Barsinegye, cseh 
(lstffvasszu11\·fa, Va.5!1H:gve. L U'11. i\íéZl'S 1\\ihály. 

r~einény. 1~112. ~-

()zora. Toh1a111e;_:\'í..', !. -l~J~l.S, P<ihy Ilezsii. >'zent 
lstrún, 18SO. · -

! iz(1ra, !ásd ! ;jnznra. 

(Jhccse. Búc:>·Bndrn!_!!llC!~\.L' (..J.), jug11~z!il\'. 
( llH..· ssen \'Ó. T1 1!'( 'n i<il ill t:l.'.. 1:t:. rum;:ii1 

l)béd ·r~·1r1 •ntól rncgyc. fu:g0sz!ú\·. 
( iL"sa, Pesh11e~\·c. !. -~21{1, l\cn(·; Ferenc. l\orona. 

18~)7. ' " 

i°1do111bn\·ár. Tnln<HlH.'!.!\'C', i. il77ti. Sza!1!'1:; Júnn:', 
:\\agyar Korona, 1~7(f 

(hh1n1bn\·{1r. Aicts (}itbnr. l '.X2:--;. 
(Hutak, Búcs-Bodri:1gn1egy1..•, jug1i:;z!ftr. 
{)::;\'illlci. !\Pn1úrnmrlll:~\'e, cscll 
(l)(~tnízsa, lásd 1\iagyiii:kaniz:;;i. 
(lkCcske. Pc~!mc:gre. !. 30,"12. llann Henrik, l~IJ;)_ 
(lkér, Biic~-Llf;dr(10megyi:, juµ1J:>:dúv. 
Ukula. !.:ísd l\ula. 
Öluhlú, S. cpe~megye, cscl1. 
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Ónod, Enrsodn11~gve, 2117, Ö\'áry· Zoltán, Szarvas .. 
1842. -· 

<)palúnka. Bács-Bodrng1ncgye. jugoszláv. 
()pú\'a T(1rontál111coyc juuoszl<iv 
Qpécs!;;a, i\rad111eg)C. ;.orn'án. · 
f)ratlnn, Bcszterce-Naszód111egye, ro111án. 
<)sóvé, Bács-Bodrogn1egye, jugoszláv 
(:>szada (l\oritnyica), Liptún1egyc, cseh. 
Oszentanna, Aradinegve, rornfln. 
<)szivác, Bács-Bodrof;lncgye, jugoszláv. 
(>tátraftired, lásd 1\lalo111patak. 
Qtura. Nyitrarnegye. cseh. 
()verbász Bács-Bodro(r111errve jugoszláv. 
Ózd, Bor'.soc!megye. lakossj·ga' 5970. Rajzinger hnre 

dr., Aranyoroszlán, 1873. 
()zd, Vasgyártelcp, Aci<in1 Lajosné Hcurnann Olga, 

P<iduai szent Antal, 1003. 

{)csücl, BékésmeQve, l. soo:~. l\:try Zoltán, J\lagyar 
király, 1874. -· 

. ()künnczü, J\\áramarcisincgve. cseh. 
<)rkény, Pestn1egye. 1. 57ÖÚ. · B<ilint Jcnü, (>rangyal, 

1SD4. 
()ri~zentpétcr, Vas111egye. 1. 1159. Torkos Dénes, 
.. Angyal, 188!) 
()jlJa\0111. Aradmegve, ron1án. 
()rszá!!as, Bács-BÜ(!nigmegyc, jugoszláv. 
()scsanád, ·rorontáln1cgye, rornán. 

Pacsa, Zalan1egye, 1. 1378. Bich!er Gyula. 
Pacsér. Bács-Bodroginegye, jugoszláv. 
Paks. Tolna111egyc, \. 12 . .549. Abay Nen1es Gyula clr.. 

Szcnthúrnrnság (r;, 1777. 
Paks, Krii111er Szilúrd, (Jrangyal, 1D07. 
Palán!,a, Bf1cs-Bodrogn1egye, jugo.-;z!áv. 
Palicsfiirdö, B<ics-Bodrog1negye, jugoszláv. 
Palotailva, lvlaros-Tordarnegye, roinűn. 
Pancsova, Torontál!negye (4), jugoszláv. 

Pnnkotn. Arad111egre, roinán. 
Parajd, Ucivarllc!}·inegye ron1ún. 

2Gl 

Parád, Hevesrnegve. 1. 23-!-L Tl'lth Pál, Szent Antal. 
1853 ( l Dl 0-ig- · \1 erpell>t fiókja vnlt. A \'erpe!éti 
gyógyszert<ir alapit;l:-a elött 183'.~- ! 80'.l-ig az egyik 
gyöngyösi gyúgyszertúr fiókja \'Olt). 

P<.ir~pás, Bács-Bodrngrnegye, jugo.szláv. 
Pacin, Zen1plén1negyc. !. 182~ Szil{u,:Yi BéJ;1, Isteni 

Gondviselés, 18'.lO. ,„ 

Palöc Unurne1 1ve cseh 
Pádé,' lást! 1\l:fgyarp;idé. 
Páncélcseh, Szol11okdoboka111e~rc, ro111án. 
P;:ipa, Vcszpré1nn1egye, ! 19:88ti. lrga!masrend k. 

Hiebsch Gy. Dezsii ... Gránátahna (ri. 1757. 
P<i.pa, Piatsek Gyula. Ura11gyal, 1885. 
Púp.a .. Karlovitz Adolf, (Vúrosi gyögyszertór), 1\leg-

Yalto (r). 17-!0. 
Púpa, Né1ne!!1 Dczs("i, Szent Anna, ID07. 
Pf!rdánv, Ttll'Ontúlmegve, ro111ú11. 
Párkán\·. Esztergomn\Cg\·e cseh. 
Ptísztú: Hevesm'cgre. 1.· ':1785. Sch\\'!m111er J\\arcellnC . 

.k. Sdnvinuner ··1\\arce!!. 1\í<igyar !;;nrnna (gyr). 1810. 
Paty. Pest111cgye. Jan\.:n\·id1 !sivcin. J\íeg\'<iltú. k 

I<ú!111án J(úro!\·. 192:1. 
Pccscnyéd. Sop17onrncgye, !. '.2Ul17 Ptipp 1\. Zsiga . 

b. Aln1er l\árn\y, Isteni (Jondvise!és, l8D8. (Sava
nyukut íiókia. An~'agyúgyszertár volt 1914-ig, 
a111ikor fiókja any<'lsittatott és ennek fiúkjé.vú ez 
lett <i.ta!akitva). 

Pelsöc, Gü111ünncgve. c::;eh. 
Pcrhctc, J(on1áronlincQVC, cseh. 
Pcrecsen\' Unu111eg\·c· ·cseh. 
Pered. PO~son~rnc~\·c'. cseh. 
PcrJ<iino::'i, Tor(:in1{Ú!negye, l'IHHán. 

Pcrlak, Zalan1egye. jugoszláv. 
Pcrlasz, Torontfllrnegye, jugoszlá\·, 
Pe;.;thidcgkut. Pestrncgyc, 1. 1559. Sd1olz Endre, 

,.1\lária Ren1cte;, 1917. 

te 

1 
i 
1 
~ 



262 

Pestszent!örinc, Fest1111.:gye, !. 7.':312. H. Bernolák 
J\láté, 1897. . 

Pt!stszcnt!órinc, nagylflngi Arcnd<:isy ln1re, Flóra, 191-t 
Pesti1jhely, Pes!rnegye, 1. 5545. faksik Gábor, Segitt) 

J\·litria, l 909. ·· 
Pestujhely, I<ad<in Sándor, ,\polló. 19JD. 
Pctncháza, t:zabolcs1neg_re, \. 1301. Vityi István !9'.13. 
Petre, Torontá\111egye. jugosz!á\· 
Petrilallünya. !úsd Lónyafcler. 
Petrozsény. Hunyadn1egye (2), ro111án. 
Petrovoszel!ö, lásd Péterréve. 
Petrovosze!!ó. lásd Petre. 
Petróc, r <i.cs-Bodrngn1egye, jugoszláv. 
Pécs, Baranyan1egye, 1. 47.844. \Véber Dénes, Aranv-

sas ( r ). 1788. · 
Pécs, !rgaln1asre11tl. k. 1\laricsek Ferenc, Oránátaln1a 

(rJ, 1796. 
Pécs, Csincsák Béla, i\\agyar korona, 1862. 
Pécs, Szigethy .frigyes. He111énv, 1895. 
Pécs. Réciiger üdön. 1922. · 
Pécs, Sipücz lstv<in iirük.,_ k. Fúnagy Sándnr, Szcri:-

csen (r). 1tl07. 
Pécs, Oühel 1\lan!it, Szüz ,\\ária. l887. 
Pécs, Keresztény -János. (Jrangyal, 1~101. 
Pécs, Ti.irök János. Szent <.Jvün2s, 190.S. 
Pécs, Friedrich .:Súndor, tq'.:!:t ~
Pécs\.:a, lfl.sd J\íagyar- és Opécska. 
Pécsvfl.rad, Baranv<1111eL!ve. !. 27fiD. Néld1n1 ,\urél. 

Szenth<irnmsfl.g_- 183~·: 
Pécel. Pcst111eiye. l. 5["1:2(1. csikjen(ifalvi Gyenge 

Viktor, J\lcgváltó. I8-t2. 
Péln1nnostor. Baranya111egye. jugosz!;í\', 
Pészak, Tiirontúlmegyc, ro111{1n. 
Péterrévc, Rfl.cs Bodrogmegye, jugoszláv , 
Pétervús<lra. Hc\'esrnegve. L 2U4G, üzv. .-\dómffv 

Lászlóné b. SchneidcÍ(lszkiir. 1\'lagvar koi·ana, 1851. 
Pjerg, Júsd Hegyb;inya. --
Pilis. Pcsflnegye, !. 57ti0. Hinffncr Jenő, i\lagyar 

király. 18!!6. 

Piliscsab<i. Pcstmeg\'e, 1. 2-t:2~J. Tamás .\\i!i{ily . .Szt 
László, 1~100 ·-· 

!)i!isn1an'1f, E::;ztel'L!OlllJllC!,!\'C, J. 20:-ll. l 1ap !.ászló. 
Isteni t}nndviselés, JHl:f. 

Pilis\·ürilsv;·1r, Pestmegre. !. :J578. l\rébesz Lúszlú, 
iirök„ b. l<á!inftn 1\1Ur, Szent!1árornsú~ (r). lt-l-n. 
(Reáljugunal-: 1866.ban isn1ertctett el).·· 

Pilis\·iiriisv<ir. Arnbrus Antal, h. ürük., B!•ssány! 
Jenü, Segitii Sziiz i\lúrl<!, 191:-l 

flinkafi\ Vasntt:gve, 1. 2872. Sthür J\ian«1. Üdviizitö 
(r), 1784. 

1-'incehelv. ·rolna111cgre. !. 2920. Türiik !\ál111á11. 
Gonth;belés, 1894.~· 

1 lincéd, I3{1cs-Budrogrnegye, jugoszlil\'. 
Piskitelcp, l·funyachncgye, roinan. 
Pit\•aros. Csan{tdtnegye. 1. 2931, ~zaln1dns József. 

Isteni Gondviselés. 188-L 
! )(lcsaj, Biharmegyc. !. Jt\00. Nagy Er11ri. Lehel 

\'l:Z0r. J 91 l. 
I)od(1lin. Szepes1ucgye, l·~eh. 
Polg{1r. lú::;d ·1 iszapo!gúr, 
Ptilgftrdi. Fejérn1cgye. 1. ~1U.J.1. Fichtner Ernil. Fehér 

Galamb. !H7:1. 
l'omáz, \1e:;tmegye, 1. -l-J..7:1, Heri>:o\'id1 Sc"111di1r. Is!· 

ván !\ir<ilY, 18Ht1. 
1 >nprád. Szépesmegye. c::;eh. 
Pnrnszka. Trencs0n111eg\'e. cselt. 
!'•froszló. Hevcs111e:~vc';· \. :112-L l?unyay h'ftndy. 

Isteni <l(11Jd\'iseléS.' IH77. 
!)c)ZSony. Pozsony111cgye (14-). i:.:seh. 
Pozsnnyligetialu, Pnzsony111egye. ~si:h. 
l\)zsonypfi:->piiL:i. Pnz::nnyrnegye. cseh. 
Pijs(yén, Nyitra111cgye (2,', cseh. 
Prázsn1úr, Brassúrne[!ve. ro1nún. 
Pririgyc, NyitrainegyC: cseh. 
Puhú, ·rrencs0n111egye, cseh. 
f1 uj, Hu11yad111cgyc, ronuin. 

'I 
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Pu::>zlaszcntlörinc lúsd !· ispcsL 
Pusztaszentn1ihúlr, l<isd Rflkos~zenl1Hihálv. 
Putnok, Oümörnic[!ve. l. :lH-t-L Stcinhaus·z Béla. Ft.'
, kcte sas 182-L ~ · 
Piispökflirdö. l<isd Hájr') 
Püspükladár:y. Hajdu111egyc, 1. 12 :185, dr. Uirtúli: 

L. S<lndor, AlegráltU, 1R51. 
Ptispüklaclány, \Venter Gyula, I~cniény. 190fi. ~ 
Píispöknádasd, Baranyanie.gyp, 1. 2fi2·J, Cscrvény 

Zolt<:ín. Szent!Járomsüg, 188-l. 

Radna lásd iv\árinradna. 
Radnüt. Kiskükü!lörnc!.!:VC, ro111ún. 
Ragály, Gön1ürn1cgyc, --Í. 635, Bottka Imre, örök.. 

I~einénv. 1886. 
Rahú. i\liír;:1111arosn1cg:ve, cseh. 
Rajec, Trcncsénn1cg):C. cseh. 
Rajka, 1\'losonmcgye. 1. '.2 77, Fuss F. Núndn;·, Isten 

szerne. 1827. 
Hakan1az, Szaboks:ncgye, L 4Hl8. J\\ikccz Zcdtfin. 

IStcni t;onc!Yiselés, i"875. 
Ratkó, dbn1ün11cgyc. cseh. 
Rftc.1do1n·. !ásd Dunaadonr. 
I~ácalináS. feJ~rrnegye. l 4202 Szcpsy-St.üts 1\\i!dús. 

i\lcgráltó. l.SDS 
Rácke\'C. Pcst111egye, J. tJ837, Néineth Silnd11r 0s 

neje, Szentháromság (r), 17fi.7. 
Rilckí:vc, Oajda Pú!_. J\leg\'áltó. 1923. 
Ráköcifalva, Já:;z-Nngykun-Szolnokinegye, l. 41JS, 

Kovács hálJn{in. 1\'le!,!rá!tó. 1910. 
Rákoscsaba. PcstrncgyC, l, 5(Hi6, Vaga;-;zky J\ázmCr 

dr., Csaba yezér, HlOS 
Hál.;os!iget, Pcshnc.t.:ye. L ~fi'.22. J\ladarspach Ferenc 

Nen1zeti zá;-;zló. l 909. 
Rá!.~oskeresztur, l'estmegye, l. Gtl9..f \Virker Já11!1l'i. 

Orangyal (József füherceg ulh» szál!itója), 18fl2. 
Rákospalota, Pest megye. !. 25. l:l5, Kropp Kfl!n1án. 

1891 
Rákospalota, Fried Sándor, József kir. herceg, 1900. 

···e~wa 

Rákospalota, J\\üller Vilmos, Zrinyi Ilona 1911. 
Rúkospalo!a, J\1iklús Aladár, J\'ladonna, IDI:-::. 
Rákospal0ta, Havas Béla, Szént Szív. 1923. .. 
Hfikosszcntrni!Jály, Pcstn1cgye, 1. li550, Lippe ()düu. 

Szent J\\argit, 1899. 
Rflkosszc11t111i!iálv, !v\usitz Géza. k. dr. Renner J\iártnn 

Szent lsl\·án
1 

f922. , 
l~ánkfürcd, Abaui-l'ornarncgvc, c;:;eh. 
Regöce, 8{1cs-Bt)llrog111egyC,· jugoszlflr. 
Resica. lásd Resicabánva. 
f~esicabftnya. Krassú-S:Züré11y111cgye (2), ro1n<!n. 
Retteg, Sznlnokdobokan1egye. román. 
Rezs6háza, 'I'onfnlúln1egyc. jugoszlá\'. 
l~écsc, Pozsonv1negve, cseh. 
Rékás, lásd Zágvv~Íi'ékás. 
Rékás, lásd Tel1iesrékás. 
Hépccszemere, Sopron1ncgyc. l. 781, Csatár Andnr. 

P<i.duai Szent i\nla!. 1886. 

!~étsag, Núgráclmegyc, 1. ~JDfi, Örliry Elc111ér. 1\lcg-
váltú, 1877. 

!~ér, Biharn1cgye, rnmiin. 
Hérujfolu, Toronttl!111cgyc, jug(1sz!á\". 
Rigrica. lúsc! Rc!,!Öcc. 
Hi!1iakoko'.·~1, Gt.iiui·n·111egye, c.seh 
Pimaszécs, Gii111ürn1cgye. cseh. 
Hi111aszonibat, Oii111önnegyc (2). t.:seh. 
Hitberg. lúsd \ égrúr. 
f~ohonC, \'asrncg}'e, Jak. -±13ö. Sir11on Géza ürü!.; .. 

k. Incze Béla, Angyal (r), l78fi. 
!~11.1.nh<iny, Nógrádmcgye, lak 19;'2, jftnváry Endre, 

Orangya!, 1893. (i\\egürescdés folytún 1922-bcn 
púlyáza( utjún ujra adon1únyozva). 

Ronic, l<isd l\i:;garani. 
Röna, lásd !polyröna. 
Hózsahcgy, Lipt!·n11egye (.2.;, cseh. 
Rozsnyó, <Jön1ün11egyc (2J. csell. 
Röce, lásd Nagyröcc. 

®p'p d 
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i~uJ;:1lniny<1, BorsodmegyL\ lak. 231~1, Lo!lok Lflszlti. 
i\"iC::!VÜltÓ, 1917. 

f~u:n,~Vasrnegye, l. 131{), Bokor /enö. Szenthúro10-
s1íg, 1892. ! \as vár fiókja volt; 18!·l8-ban any;í:-:i-
tottúl(1. · 

Huszandafürclö (i\lelence fiókja), jugosz!<Ív. 
Ruszkabánva. Krassrí-Szürénvmc.~ve. n11nán. 
Ituszt, Sop"ron1negye. !. 1:127: Batier lgn<ic. :\iiÍgyar 

király. 1875. 
r~uttka, Turóc1negyc, cseh. 
Sajkásgyörgye, Bács-Bodrngn1egye, jugos7Jflv. 
Sajókaza, Borsodn1egye, lak. 23. 2, Kosz ki Laj(1:i. 

Aranycsillag, 1887. 
SajószC.ntpéter, Borsod1ncgye, 1. 5074, i\\idu1a J\·lihá!y" 

Szerecsen (gyr.). 1810. 
.':ajószcntpCter, Petrovav Zoltán, 1923 
::=a.itény. Csanádrnegye, i·oinán. 
Sajt0skál, Soprnn111egye, l. fiCO, \Va!!ner Hczsii, 1~113 
Salgótarj<'in, Nc'igrádnieg:ve, !. 13 726. Hanku'°' örö!i: .. 

k. K!ubccz Pál, 1\iag~;ar knrona. 1893. 
Salgótarján, Ráli:os Gvula. b. L<iszk• Liiszlú, {Jr-

aT1gyal, 1870. · 
Salgótarjún, Szauer r\nd(!L Hen1énv. 100:-:. 
.S:~rkad, Bihannc;.!\'e, Jak. 11 100: \Vieland Gyula. 

k. Knr;ícs Béla; ·v Cdangya!. l ~58. 
Sarkad, Harsúnyi Lajos, II. Rákóczi Fen:nc. !\Hl7. 
Sasvár, Nyitrarnegye, csel1. 
~avanyukút, Sopron111egye. 1. 701. Burgenland. 
::ián1son, Uisd Hajdus;in1so11. 
Súnclnrfa!\•a, Csongrtic!ineg:ye, 1. 4!l.~5. l\!ein Fmil. 

1\-tegváltú, 1890. 
:-:áraf3Iva, ·rnrontúl111egye, román. 
Sárbogárd. Fejénuegyc. lak. 5764. Half1z:-; „\rmin. 

Tinüdi Sebestvén. 1865. 
Súrisáp- t\nnabárÍya, · Esztergorn111egye. Jnk. '.28'.Lii. 

Kneitner !Cí1111án, Bánya, 1914. (rl)kr1dn1 leendö 
áthelyezése 111iniszterile[! erH~edé!vezrt: lP2:l-ban.} 

S<ir!dtny, Fogarasn1egyc, rOn1.:ili. -

Sárközujlak, :: zatmúrn1egre. roiniin. 
:::iirosd, Fejénnegye, lafr: 2174, Bnssúnvi Gus:dá\·, 
.. Kereszt, _1897. (Sárbogárd fiól(a vnlt 1901-ig). 
~ arosfa, PozsonymeQ\'C, cseh . 
.Sáro!>p<i!ak, Ze111p!érlineg:ye. Jak, 9-i 17, Küsa Súndur, 

Angyal (r). lti34 (Hiteles ok111ánv szerint 16:-1-1 feh~ 
~ .ruúr !Jú 7·C1; ado1nílny<,?zlatott fVikót.:zi Gyürg:ynek). 
Sarospatak. tJoldblatt !·ercnc. II. Hákúc1.i Ferenc 

1894. ' 
Sárrétudvari. Biharmegve, 1. -!-i70. J-lalúsz !rnre, 

Isteni Gondviselés, f9ül. 
Sürszcntnlihály, Fejérm., 1. J 726. 1\ledzibrodzk\' IJ,.:n.cic, 

1923. . 
Sárvár. Vasn1egve. !. 7056 Eöry Vilmns. ,\\egráltó 

(r), 1797 '" 
Sárvár, Rusznyúk Lajos, Szent Antal, ~ll 1 
Sásd, Baranyarnegyc. 1. 1137. Daránri ,\liliúlr, SzL 

Gvörgv lo\'ag 188.J.. · · 
Sáta·. Bórsodril~::.:ve. J. 1107. Thuninszky J\'ár\il>·· 

i\1egváltó. Hlo7: · 
Sátorílljaujla:!y. Ze111p!énn1eg\·e. lakos 19./H(l, Kiit!:ír 

Gyula. !ste11i Gondviselés; 18.SS 
Sátoraljílujhely. !\anl1Js Zsig111ond11{" ,\\;1gv:tr li:11n1na 

(r). 17rn; - .„ 

Sátoraljaujllt'ly. Cla!a1nbös BC!;-1, U1:v1"·zit<'i. !8ti'.'1. 
S<itoraljaujhely Ehlert Gvuln, Szent .Antal, Hll J. 
Segesvi!r, Nagy*l\Likiil!öniegye r:~i. rnm;'ui. 
Sellye, Barany<iniegye. Jak0s 2()9.! Bubre~IJ lgnac. 

Aranrsas. 18-13. ·-
.-.:e!!nec: é::; Bélahtinya, Hontmegye ('..'.i, csell. 
Sepsbzentgyiirgy Háro111szélimegve ('.2), rum<'tii. 
Scrcgé!res. Feiérinegvc. L ·l<-l.J.5 I<rinitz!iv P;i! .'\n-

gv.íll." 1809. · ~- · · 
Si!~lós. Baranv;1111egre 1. ;j/87. Szahi'1 Erni), !\i.!!~:ó, 

1873. ' '' 
Siklós, An1a! Ciyu!a és neje, k . .'\11!;11 Ciy .. Szcnt

l~lek rr !H0'.'1. 
Siklós, Götz J\úroly, 1923. 
Sirnánd. !ásd Felsüsirnánd. 



Simontornva. Tolnameg\•e. !. 338:1. Pillich Ferenc, 
:_.;.ze1111e1Ck (r), 1818. ·--

Sir'1tnk, Veszprém111cgyc, \. 2763. F 01scliy Ferenc. 
Szent!Clel~. 1869 

Si:'1f(;ik (fürdötc!cp), Kotschy Ferenc. L 19'2'.~. 
~oborsin. Aradincgvc rn1nán. 
Solt. Pestrnegye, i.'"-7018 I~rtél{cs Lajj1s. Szcntháron1· 

ság. 18G9. 
SoltvadlH:rt Pcstn1e<rvc l. 7835. Bozóky BCla, 1\.leg-

v<iltú .. I886 ~- ' 
Solvmár, Pesh11eg\'C, !. 310H. A!t111ann Aladár, Szent 

1\\argit. J 909. ~--
S\l!HogykC!hely, Son1ogyn1egye. 1. :18 ~). P. Klázer 

Ciyula. Scgitő J\l<iria, 1913. 
Sf1n1ogyszi!. So111ogy111cgye, !. 2Gl3. Bescnyci Dczsö. 

Szent !st\'ún. 186+. 
~On!og:y\•úr, Sn111ogy111cgye, 1. 2319 Kocsi:' J(ál111á11. 

Szcntháron1sflg. 1894. 
Snn1nrja. Pnzsonyn1cgyc. cseh. 
Sc1pron111ihúlyi, J<lsd 1\\ihillyi. 
Sopron. Snpron1ncgye, 1. ~1L597. Dnbsa J\\ihfl!y. 

,\11!.!\'al r). \()80. 
Sopri)i1. Nikn!ics J\lilivoj, Aranyoro:;.zlún 'r). Jüüü. 
S()pron. Binder N. i\\agyar !\irfily (r). l7Ci7. 
Sopron. Szerdahelyi Júnns Cs neje J\\cg\'<ilíú (r), 

1787. 
Suprnn, jchn Vi\111os, ,\rany kereszt. 18:17. 
Sopron, Gallus Jenii, lrgaln1as::iúg, HlOU. 
Snpron, Le!o\'ils jr'izsei, Szent ErzsCbet, HH'.L 
Snprnnkcresztur, Sopronn1egye. !. :1:-328. iizv ~l;:rach 

,\nla\né, b Gü\lncr Frigyes. Szentlélek. 1837. 
Snroks:i.r. Pestincgve, !. 13.3-l.O. Liíchercr Ovula. 

St.!gitö ·i\\ária (r)~-1814. ' 
Snroksár, Dr. Stodolin Rczsü Pádu;1i Szent Antal. 

1\103. 
Sr1r(!J.;:s;lrpéteri, "Pcst111cgyc, 1 Pribl.'.k !inrének ado

n1ányoztatott a joµositv<'iny, aki azonban a vCgzC~ 
kiaclúsakor n1ár elhunyt. Pályázat alatt). 

2\i\) 

Sóskut, FcjCnnegye, 1. 2650. \Vin1111cr ()dnn. (Lc-
1hondfls folytfl11 pályázat utjfln ujból ~Jo1nflnv0Zval. 
Szent Rozália, 1881. -

Sóvár, lásd 1'0tsúv<ir. 
Stfljerlakanina. l(rassü-SzörCnvn1e:zvc ('..!J. romún. 
Stridóvár, Za!an1egye. jugoszliív_ ~-
Ston1fa, !'ozsonv1ne!.!VC, cseh. 
Stubnyafürdi), l'urócincgye, cseh. 
Sükösd, Pcst111eeve, J. 4159, Forldv B. üriik, .-\ngyal. 

!881í -· -
Sülehned. Szilágyn1egye, ron1án. 
Sün1eg, Zala111egye, 1. 570G, 111. Kossa Gnsztávne l:s 

111. Kossa Sándor, k. ni. Kossa Silndor, h1egvá!tú 
(r). 1760. -

Szabadka, Bács-Boclrog111egye (10), jugoszlúr. 
Szabadka, PalicsHirdö, \úsd Palicsflirdö. 
Szabadszá!lils Pestrncgye, 1. DS54. Király ivlik\ó:-;, 

Isteni Ooncl\'iselés, 1847. 
Szabadszfllltis. Ve1~cel Lajos, Hl'.?3. 
Szakálhúza. Te111esn1egye, ro111án 
Sza\{CS, Tolna1negye, 1. 3188, í\\aczlió László. Vörös 

Kereszt. 1888. 
Szakolca. Ndtraineg\'e. cseh. 
Szalacs, Bilianncgy'°;:~. ro111iln. 
Sza!atna, lúsd Nagysza!atna. 
Szalárd, Biharn1cgye, ro1nán. 
Szalkszent111árton. PestineQve, !. 570G, (Jala111bn:' 

I<á!Jn{111, l~c1nény. IUIG. ~· 
Sza!ónak, lásd Vflrossza\ónaJ.:. 
Szan1oskrassó, Szat111flnncgye. roinán 
Szarnosujvúr, S.zolnok-Dobokan1egye. roinán. 
Szaniszló, Sza!Jnánncgyc, roinán. 
'.-'zany, Sopronn1egyc, !. 3244, J\\akray jözsef, Szent 

Anna, 1SS5. 
:3zarvas, Eéktsrnegye, L 25.803, Son1ogyi Lajos, 

Rernény, 1873. 
Szar\'as. Szen1zö l!nre dr., Szarvas (r), 1794. 
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Szan·as, Tcffert l(<i.rnly, J\\argit, 18~19. 
Szarvas, Géczv f)ezsö, J\\c.uyáltó, !flüő. 
Szarvas Farkíls :\ntal. 192:i. 
Szar\'kÖ, Sopror1111cgye, L 25.J.7. N\·uh1'ss\· lst\'á!l. 

h~inrtí · 1 ~103. · · 
Szat~Íi'lr

1

• lásd Szatinúrnén1cti. 
Sz<.:t1nár11érneti (Szatrnárhegy), Szat1nármcgye (~1) 1 rornún 
Szntmáriiküritú. Szatinánnegye. l. l~lO}, Varga Pii!. 

191-!. 
Szákul, J(rassó-Szürl'nymcgve. roin<in. 
Szántó, lúsd 1\baujszílntó. · 
Sz<iszkabúnya J\rassú-Szürén\'111egve. rorn<-in. 
Szász!;:ézd, Nagykliklillö111egyC, roii1án. 
SzászleJ.:ence. i:csztcrce NaszUdn1cgre, ro1ntín. 
Szászrégen, J\larus 1'ordarnegrc (3),· rointin. 
Szás.t.s9bcs. Szebc11111cgye (3)~ román. 
Szftszyar, Bara11ya111egye. l 1790. P(>ner Jenö. S:i:c11t. 

J1;ín1mság, 188'.·L 
S:-:<'1szrán1s. Hunyadrncgyc (2), ro111án. 
Szeged. Csongrúdn1egye. 1 I 15.:-l(Jfi, Barcsay J\flrolr. 

bieni gnndviselCs (r) 181'.l. · · 
Szegi.:d, (JL'r!c jcnü. Ei_í.!yi'1, 1,s7.;. 
s:~~gcd. J\\(1CSftr! ~Ú!ld!•!" l!s Traubennann Ernii. 

~\legrtí!tás {1". 171'.l. 
S:;ct;1;l!. Franki An!aL ~zent U\·\·1rQi'. J.~\G~I 
.:-;zegcd. Lcinzingcr. Cly., Szcn!llúrl~!n:;f1g (r). JSJ--l. 
Szegrd. 1'\\·iiassv .1\g11stn11. 1923. 
Szef!ed NÍnd! Ji:'innS, 1~12::; 
S?.t:ged. Sa![.!<'1 Pt:ter. '::Zl'!li !st\·.:'111, 1<"170 
;'-:::

1 t.:ged, Ut:rgcly Jenli, -::5zent Húkus. J.'.i63. 
Szcr;ecl. Liibl Imre dr. ,'--·ef.dtó 1\lúria (r), 1850 
S:·:i.!ged, Frilnkú Andor. I\úlrúria, 1888. 
·'.:'.'zcgcd, Temesv<'iry József. Pet(1fi. l~i(l.J. 
0:1.cgl'd. Tiirük J\lúriPn, Erzsébet J;ir;ilyné, l!.107. 
S 1:egcd, Zakar .-::ündor öri'ik., k. Ocrgel\' ,\\iklús. 

:\h1g\·ar k0rona. l~JOs. · 
.SzegCl!, .'\pni Endre, K. Batúry lrnn:. Piiduai Szent 

_.\nfal. lUO~'· 

Szeged (Uj--, J\loltlván Lajos, ()ranQ\'al HJH1. 
Szeged, Borbély József, Rcn1ény. IÚl'.2 ' 
.Szeged. Nagy György, Csillag. 1914. 
Szeged, Apró Jeni) Szent LáSz!ó, 1923 

')-· 

-" 

Szeged, (Höszkc). Zakúr Zol!ún. 1D23. 
Szeghalorn. BCkésincgyc. !. H711, ÜZ\'. Kiss 1:.-ne. 

li:. Kiss László, Szentháro111síltr, 1843. (Eredetile.t; 
l~öriislad<inyhan \:ott a gyUg)„szertúr, de később 
Szcg!1alnnll'a lett atllc!\'ez\'e) 

~zeghalorn. <;:súkly Lúszlú, Kigyó. J90-L 
~zeµhcgy, Bacs-Bodrng111egye, jugosz!tí\·. 
Szegyár, Cso11grác11negve, 1. 7360~ i(ránczlv Ferenc. 

.\\eg\'{iltó. 1879 · · • 
Szeg\'Úr, ,1\ngyiÍ.H BC!a. 1923. 
Szekszárd, Tnlna1ncgrc, 1. 14.l~!J, .:::zeg!iy Sándor. 

1. Eéla királv J8d'.{ 
Szekszárd. Sdí;íffer László, Fekete Sas (gyr.), I75il. 
Szc!i::;trc. Szebc11111e12Yc. ro1nún. 
Sze111l<ik, Aratl111ct:rC.· rón1<in. 
St:enc. p,,zs(111yn1~g\.e. csel1. 
.:::zcndr\_'1, Borsollnu::gve . .1. 2S(i\l, .·\dUni Imre, Jsie11i 

( Iondriselés. ll{·lt>." 
Sze11ice. i'\\·itrarncQve. cseh. 
.:-;;.:c11ta11drá·~. lf!sd -!30k0sszenia11dr;:·1s. 
Szentandriis. 1·eme~illCQ\'C. ro1nú11. 
Szcntanna, l<isd Ujsze1Úi111na. 
S;1.ent,á.!.!ota. I\agyklikiilhi111cg\·e, rnmán. 
Szer.1tc_!ek ~asme,!.!ye. l. '.17~11;. l\11tt<'is ;\Jajo::;, ,\lt,:.:· 

ra!to. IHS:1. 
Sz-:niendri.!. l\~.stmer.:ve. lak. :ltitl.J, Czih11!ka Join.1;:;, 

S;:.e11thc'in1111:;;i~ (r·); l7lií. 
Szrntl';:;, CseingrúdnH~Q\'L'. l. 3! ;J:'i~!. \'úrady L. iií.. 

:\ng\·a!. J.'3ss·· ·-· 
Szenflis. l\rist i\';1gy !st\·ún. Hajnal (gyr.). J,'-\J:1. 
Szt.:ntes. Hava::; J(i:.st!f, J\lauyar J.;:ir{dr. ll::>7U. 
S;.:entes, ! );_inos ,\l;irgi!, h. !ukaf<i!ri N'íl!.!\' !J0!ct. 

Szeni ,;\nna, 1901. · · 
Szenics. Farkas Eugenia, b. \Vey111an11 Félix, Alegrúlt(i. 

1S4'.l. 



Szentes, ;\!exander Döinc, Szent!1ilro111s.:ítr, EiCG 
~zcntes, V~frad:f László, Fc!1ér kereszt, }!12'.i. 
s·zcntfü!üp, Búcs1negyc. jugoszl{1Y. . 
~zentgá!. Vcszpréi11n1egyc, -!2-43, \V<"1lf Bi:l<i. i\rn 11 y

szarva~ J 86(i. 
Szentgotth<ird, Vas1nc!!VC. 1 2Gl8 Friedrich (1diin. 

Szeltt István, 1826. „. · ' 
Szentgyörgy, Poz~On\'111cgve, c::eh. 
Szentgn'll, lúsd Zala~;'zentg.rót. 
Szenth11bert. TnnH1túlrncgye, jugoszl;i\·. 
Szcntin1rc. Jász-Nai~yku11-Sznlnokn1cgve, Jak. :-ll}B~l. 

Papp Lászhi, Isteni Gondviselés, i'S98. 
Sze.ntjános, fv\osonn1ecye, 1. ;)303, Ü\'Örffv jc'Jzsef, 

Szentháron1súg, 1877. • • 
Szcntlörinc. Baranva111eg\'l', l. 2720. Csonka Lajos, 

Szent !st\•án, 1877. „. 

Szentlöri11c. !á.:;d Pestszentlőrinc. 
Szentin<i.rton, lásd Gvörszentrnárton. 
Szentn1ártnn\.:áta, PeStinegyc, 1. 31-15, ·rcreczl;y P;il, 

Isteni (ionLiviselés, l!l15. 
Szentpeter. lúsd Sajószentpéter. 
Szenttamás Búcs-Bodroun1eurc, jugoszl<ir. 
Szcricskéla; Szcpesn1eu\:'C. c~Í:h. 
S:,ciJesúfa!u, SzcpcsrnCgye. cseh. 
Szcpeso!aszi. Szepesn1egye, csel!. 
Szepesszombat, Szepcsnie~ye, csc!1. 
Szcpesváralja. Szepesn1egyc (2), cseh. 
Szepsi. Abauj."l'ornan1egye. csc!i. 
Szerbcsene, lásd Csene 
-:;zerbelc1nér, lásd Fe!söeie111ér. 
.Szcrbn1údos, lásd i\lódos. 
Szerdahely, Szeben1negye, rurnán. 
:izercd, Pozsony111egye (21. cse!i. 
Szerednye, Ungrnegye, cseh. 
-Szerencs, Zc111plénrnegye, !. (1036, i\iatar1}\'Szky 

Ciusztáv, Isteni Gondviselés (1741-bcn 111ár adús
\'evés tárgyát képezte, de valósziniileg 1nár régebb 
idő óta fennáll). 

Szerencs. Kolos Tibor, Szent Antal, Hl03. 

2i3 

Szécsénr, Júsd Toronlálszé(sánv. 
~zCcs&nY,. Núgrúdtnegyc, \. 4138, Bolgár J\.lik!ós, 

.:--zentharoinság (n. 1741. 
Székelyhid, Bihiinncgye (2J. rn1ná11. 
~z~kelyker.es7:tur, Udvarhcly1negyc (2), ron1ún. 
,':iz_ekes~ehervar. Fe.iénnr.:gye, ! 3-18~8, E. Luk<ib~ La-

jos, Fekete sas (r), 174'.i. 
:::zékesfehérvúr, 'J'akátsi N:irrv Júzgef. h;t('ni (iond-

\·jse!és 1892. -~-
:-:·zékesfehérrár. ~zlits Húbert. ;\,lagyar korona (r), 

1784. 
SzékesfehCn·«lr. ~:?ay l~czsü ürök. b. l\nvúcs A. 

::-ántlor, Szentbárornság (r). 1806. 
SzékcsfehCrvf!r. ifj. P;'Jf:ztnrv Sándor, Szent lstv<i11 

1834 . . 
::3zékesfehérvár, .\Jl)O:-. Enul. Orangval 18!)~1 • 
.Székesfchén·ár, Bierb1<1uer János, Í922 
Székesfehén·ár, Cs1tarv (J. Olirér. 
'.:':zékudrar, .-\rad111egyé. rornún 
...... zé.phe!y. ·rernesinegye, ro111án. 
2zt':plak. !üsd Herett\'úszép!aJ.:. 
>: z0p!iget. Rái.:s-B(1cfrog111e\!\'C, iuguszlúr. 
Szépviz, C~il.:n1e~\'e, rfH11<11i-_- . -
,'::zigctszentinárt<:,J1, J>cstn1i.'g\'e, Balázs SúndPr, i~i~~. 
~zigc!szcntrnildtis. l)cst1ne~ve L :1~1flli. !{ü111ü~:s\· 

!\úlrnün. Szent Alikk1:-;, 1K!í:1, {!!ara:-;zti fiúlij:; \°{•Ít 
!t)99-i!!_). 

~i.igetsz~11t1nikh.>s, Bal:°!:(:' S<ind(lr. Szent f<ú1os, ni:L;. 
s1~~fr~~·.f~r, !l"i~~~1n<1gy1negye. 1. tJ1::l5, vfsy Sánd1•r. 

~1.iget\·úr, Sa!a1111111 Jeni'•, ,\\agyar \.:11l'lllla (r), 1:-<tl0, 
(18~17 1Je11 lelt rcá!jugunak t;\ismerve). 

Szikszli .. '\bauj-Toniamt:gye, l ·!!iG9. !\i111ay Béla. k. 
!~imar Zo!Utn, Szcníhán>rn:-;ág, 1gvr.l. 1821. 

....:.1:ik~z(l. hurucz Tivadar. 192'.2~ , -
'.-il.i! ~1.:1wonn1egye. J. 2~:37. Schurina Cyri!l, Szt.:nl 

:\'iarg!t, 1 \107. 
S1i.Jasba!há~. V~·szpr0mnll·~':t:. 1. -!J~l~. h:l'•'.'<~c;-; !gn<·:,·. 

< Jrangyal, IE:H•L · · 

1 

·1 
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Szilágycseh, Szilág):n!egyc, ron1::i.n. , 
Szilágynagyfalu, Szi!agyn1egyc, ro1nan .. 

· Szi!ágyso1nlyó, Szilágyrnegye (2_), ron1~n. 
Szilberek, Bács~Bodrog1negyc, JUgoszlay. . 
Szilvásvárad, Eorsodn1egye. l. l2:il, I· on~ Pa!, 1\la-

gyar korona, 1872. (Fiókja volt Bánfalvan, Borsod
niegye, de tulajdonosa beszüntette) 

Szinna, Zen1plérnnegye, cselt 
Szinérváralja, Szatmánnegye, ro1~1án. . 
Szirák, Nógrác!rneQYC, f. 11120, Retny Janu::;. Hen1ény 

1829. . .. 
Szklcnófünlö, Bars111egvc. 1.:sell. 
Sliácsfürdö lásd Garainhalászi. 
Szob, Hontn1egyc. 1. lflG~{, n1ándoki ,\\nlnci.r 1\iiklós, 

J\1.Cd,\'CÍltÓ, 1894. 
Szoboszló, lasc\ Hajduszobr1szk1. 
Szobránc, Ungmegye {21, cseh. . ·i ,,. 

Szolnok, júsz-Nagy!~un'-Szol.nok,n1egye, _!. -8.400, 
Su1rár Andor, Isteni Gondv1seles (rl. ! 1flfl. 

Szolrfok, Lassányi Jenő. J\legvúlt~·J, 1871.. 
Szolnok. !-arkas lst\·{\nué sz. Volanszky V1r1J.a. Fehér 

kereszt. 1882 
Szolnok Breuer 1\\ildós, Angyal. HJO:-;_ , 
Szolnok. Szele Béla, :\\agyar korona, 190li. 
Szolnok, f<oczka Pál, Ki.!.!yó, 1910 .. 
Szolnok, Bán:in\· Pál. k. Sándor !!le;:;, Szent István 

király, 1922. · 
Szo!vva, Bcregrnegye, i.::-:.e!r. 
Szo1l1bathcly. Vasrncgyc. 1. '.2il.:1fJ11. Si111r111 Ernő dr.. 

Isten szc111e (!'), 1 i9'.1. 
Sznrnbathcl\·, Ovnrszky Ré!a dr .. Szent!é:eJ.: (rJ 

1753. . 

-Szon1bat11e\v, 5uthco La1(J~ 1 ü1nng:al, ISCJJ. 
.Szornbathel\·, oz\. l Joda"Z} 1...'.naczne. k Ha1nal 

Lajos, Ailgyal, 1901. . . . _ 
Szo1nbathely, \Vicncr jcnú dr:, l\1gyo, f9q1. ., 
Szornbathely. Szigetváry Zo!tan, 1\\Cg\'a!to, 192,1. 
.Szorno:itny, Pozsonyrnegye, cseh. 

' 
j .• --e.··· 

T 

Szornolnok, Szepesrnegye, cseh. 
Szend, Bács·Bodrogmegyc, jugoszlá 1.-. 

Sz.ovát. Jásd Hajduszovflt. 

:175 

Szováta, i\1aros-TordarnegYc. rornán. 
Sz.öreg. Torontílhnegyc, r· 4052. jónás Endrt:. (:·lr-

angyal.. '880. 
Sztapár. Bács·Botiroginegye, jugoszláv. 
Sztropkó, Zer11plén1negyc, cseh. 
Szucsánv. Turóc1negve, cseh. 
Szvidni!i'., lásd· Fc!sliSzvidnik. 

Tab Son1ogvn1egve, !. 3170. Szenteh István, lgaz-
sá'g, 1849~ · ·-· 

Tahitótfalu, Pestrnegye, 1. 2244, Sicgl János, Szl..'nt· 
András. l89i. 

Tahnács, J<lsd Nagytaln1ács. 
'l"allós, Pozsony111egyc, cseh. 
·ran1ási. Tol11a111cgye, lak. 5522, . .\rnbrózy S<~ndur. 

Czent jüzsef, 18:16. 
Ta111áslaka, Torontúln1e~y::,_ju~oszláv e. 
·rapolca, Zala~~:e~.~"}:c. 1. b585, ül_aser .,' andnr \'1r:·11;:„ 

k. juszo\'szky Snndor. Oroszla!l, 1830. 
Tapolca, Kóczián Dczsli. Jézus sziv~. 1~22. 
Tarcsa, Kiss Sándor ürük, k. Csa!ov1cs l:lek. (FebC1-. 

lövö fiókja). 
Taracküz. ,\1ára1naros1negye, csel!. 
Tarcal, Zernplén1negye, lak 48iG, Ornstein Izidor, 

NáJor, 1840 
·rardosl~edd, Nyitran1egyc. cseh 
Tarján, Kornürornn1cgyc, l. 1917, 

lélek 1894. 
1\lajor Elek, Szent-

'l'arnnrn~ra. Hevcs1negye. !. 2001. Perger lgnfi .. ', (~·;r~ 
angya! 1 1892. 

Tarpa 1 Jásd 1\·lczötarpa. . 
·rasnád, Szi!ágyn1egye (2), roman. 
·rass, Pestrnegye, J. 3053, Kan1cnszky István, !sta:ni 

Oontl\'iselés, 1893. 

j 

1 

1 

1 

' 

! 



·rata .. Kornáro1nn1egye, lak. 'fi580, Ferenczy Arp<'id. 
Angyal, 1891. . 

·rata, l\lichl Géza, ·Városi gyögyszertitr (r), 1774. 
·ratatóváros, lfisd Tóváros. 
·ratrang, Brassó1negye, ron1á11. 
Tauc, lásd Feltót. 
·rállya, Zcrnpléninegye, lak. ]t}.:L;. T(1lvéth Hez:::ö, 

Fekete holló 1r), 1787. 
Tápé, Csongnidrncgyc. 1. :3N00, (jrúh Zoltán 1923 
Tápióbicske, Pestn1egye, laJ.:. :1817, 1!1á~z Ná!'idor, 

Megvaltó (r), 1827. 
Tápiógyörgye, Peshnegye, lak. 5ti6ll. Safáry Gyula, 

h. Dósa BC!a, Szent i\1agd0!11a, 1$Q:S, 
Tápiósüly, Pest111cgye, lak. 19'.!7, Pebr Ernö, Segitö 

l\1ária, 1904. 
Tápiószele. Pestrnegye, 1. 7~1:17. B:irtnfíy Jenő, Szent

lélek. 1849. 
·rápiószentinárton. Pe~tinegye, l. '.'i~l-! 1. Bernáth !st-

Yán, 1923. 
·ratralon111íc. lúsd Knkaslon1nic. 
1·eke, Kol0Zs111egye 1 ron1á11 
Telcs, Beszterce Naszúdrnegyc, ro111ún. 
·re111erin, Bács-Bodrogn1egye. jugosz\á\·. 
Ten1esgyannat, Te1nes111cgye, rorn{Jn. 
Te111eshiLiegküt. Tcrnes1negye. rn1na11. 
Ten1eskubin. lásd Kevevára. 
Te111eskutas,· Ten1es111egye, jogoszláv. 
Te1nesntóra, Ten1esmegye, rnm{111. 
Te1nesrékás. ·re1nes.1ncuve. ro111án. 
·ren1esság, Te111::sn1egy'C'. ron1án. 
Te1nesvár, ·re111e::;1negye 1_18). rnn1ún. 
·renke, Bihanneeve. ron1á11. 
Teregova, KrasSO-Szürény111egye, ro111án. 
·resöld-Kcndetelep1 ·re111es111egye, roinán. „ 

·re\·el, Tol11an1egyc, 1. 217G. Fiihrer Anclor, ()rangyal. 
1902. (Fiókja Lengyelen). 

Tóc;;ö, J\lára1narosn1egye, cseh. 
·rétény, Jásd Nagytétény. 

27i 

Téth, lásd Téthszenlkut. 
·réthszentkut. Gyönnegye, !. 4105. Szebellédy Ferenc, 

Angyal, 1867 
·nnnye, Pestn1egye, 1. 1257. Payer Béla. ;\legvftltú. 

1884. 
Tiszaabád, Jásd Abádszalók. 
·riszaalpár. lásd Alpár. 
"Tiszabő. jász-Nagykun-Szolnnlnnegye, lal;:os 2057. 

i\'1olnár Bertalan, 191,5. 
1'iszacsege, Hajdtnnegye, !. 4707. juhii~z J\lúrton, 

Isteni Gondviselés, J 870. 
"fiszadob, Szabolcs111egye, lakos 35 J 5. üzv, Zajacz 

l(árolyné, b. Kelemen Kajetán. Segitség, 1884. 
(1884-94 ig fiók volt) 

Tiszaföld\'ár, Jász-Nagykun-Szo!nolonegy1.:, 1. 8864. 
Goldn1ann Adolf, Acsculap, 1872. 

Tiszaföldvár, 1\lertz Gusztáv, lrlegváltó, 1912. 
·riszafüred, Hevesinegye, lakos 9017. Epstein Geza. 

J\'lagyar korona, 1893. 
'fiszafüred, Hercz Gábor. Re1nény::;ég, 182-L 
·riszahegyes. "forontáhnegye, jugoszláv. 
Tiszaistvánfah·a, Bácsn1egye, jugoszlá\'. 
Tiszakürt, jász-Nagykun-Szolnuk111egve, lakos :J6:11. 

lv1iksa Gyula, Szent Katalin, 1898: 
Tiszalök, Szabo!csn1egye, L -!993. Rab József iirük„ 

ozarvas (r), 1847. 
Tiszaluc, Ze111p\én1negye, !. 275-!. \Yéber Géza, Isteni 

Gondviselés, 1891. 
Tiszanána, Hevesn1egye, !. 483~l. B. Kulin Ferenc, 

1888. 
'fiszapolgár, SzabolcsrneQ\·e, lakos l 1:1Gti, Hennann 

Anna, Nleg\•áltó, 1869. ~ · 

Tiszapolgár, Heringh Ernő, Őrangyal 1923. 
Tiszaroff, Jás2-Nagykun-Szolnok1negye !nlcu:> 3421. 

Batsy Lajos, Csillag, 1883. 
·riszasüly,dász-Nagykun-Szolnok1negye, lakos 2762. 

Betegh ·erö, Páduai szent Antal, 1907. 
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Tiszasz·entirnre. lásd Szentiinre. 
Tíszaszcntrniklós, l'orontálmegye, jugoszláv. 
'fiszauj!ak, Ugocsan1egye, cseh. 
"fiszavárkony. jász-Nagykun·Szolnolonegye, L 22ti:< 

Bolváry János, Rernénység, 1894. 
·riszolc, Gön1örrnegye, cseh. 
Titel, Bács-Bodrogn1egye (2J, jugoszláv. 
Tokaj Zetnplénrnegye. lakos 509i. Böhni Gusztáv 

Arany korona (r), 1i95. 
Tokaj, Róthfuchs Evang. János, i\r\egváltó (gyr.), 

1700. 
Tolcsva, Ze1nplénn1egye, 1. 3194. Frits Zoltán, N\eg

valtó (r), 1840. 
Tolna, Tolnan1egye, lak. 8545. l-lerczog Ele1nér dr.,. 

Szentharomság (gyr), 1830 
Ton1ascvác, lásd Tan1áslaka. 
Topánfalva, ·1 orda-Aranyosrnegye, roinán. 
Topolya. Bács-Bodrog1negye (2), jugoszláv. 
Torda, lásd Bihartorda. 
Torda, Torda Aranyos111egyc (3), ron1án. 
Tordaszentlászló, ·rorda-Aranyos1negye, rotnún. 
Torna. Abauj-forna111egye, cseh. 
Tornalja, Gün10nnegye, cseh. 
Tornóc, Nyitrainegye. cseh. 
Torockó, 1 orda-Aranyosrnegyc, ro1nán. 
Torontálal111ás, Torontáln1egye, jugoszláv. 
Torontálszécsány, Torontáhncgye, jugoszláv. 
Torontálsziget, Torontii.hnegye, jugoszláv. 
Torontáltorda, Torontáln1egye, jugoszláv. · 
·1 orontálYásárhely, ·1 orontálrnegye, jugoszláv. 
Torzsa, Bács-Codrog1negye, jugoszJá·:. 
~fószeg, Bitskey Dénes, 1918. 
'fótfalu, lásd 1·ahitótfa!u." 
Tótkon1lús, Békésrnegyc, 1. 10.486, Zelúczky György,., 

Szentlélek, 1861. 
Tótko1n!ós, Adan1kovits Károly, Szent István, l89G. 
'fótpelsöc, Zólyonunegye, cseh. 
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T:itsóvár, Sárosn1cgye, cseh. 
·róváros, Ko1nárornn1egye, lakosa 4760, Teutsch 

József clr., Megváltó (r>, li86. 
'ffiköl, Pestrncgye, lakosa 3604, Viola Lajos, Isteni 

GondYise!és, 1907. 
·rökcterebes, Zernplénn1egye (2l, cseh. 
TörCS\'ftr, Fogaras1ncgye, ron1án. 
Iiirökbálint, Pest111egye, !alc >531 Pásztor Károly, 

Boldogságos sztiz J\\ária, 1893 ' 
"Törökbecse. Torontilhnegye, jugoszláv. 
·1 örökkanizsa, Torontáhne.:.ye, fugoszláY. 
TtJrökszentn1ildós, Jász-Nagykun-Szolnokrn. 1. 25.053 

Récsey Zoltánné. k. Récsey Zoltán J\lerr'váltó (r)' 
1827 ! ~ ' 

Tiirőkszentmi!dós, J\'1ikes Elek, Fehér kereszt. 1888. 
'fiirükszent1niklós. Garzó Gyula SzentháÍ01nsán 

1911. ' ~· 
T;irtel, Pcstn1egye. 1. 3G29, Goutll Kázn1ér, i\lagyar 

korona, 19:2. 
Tö•·is, Alsúfejénnegye, ron1án. 
·rrencsén, Trencséninegve. csel!. 
Trencsénteplic. Trencsé'nmc,c:ye. cseh. 
Tribsvetter lásd Nagyösz. 
Trsztena, Arvan1egye. csel1. 
Tura. Pest1ncgye. lak. 5572. Prokopovitsch Brunú, 

Szent ·rer~zia. 1886. 
'i urdossin. Arvan1egve. cseh. 
Turkevc. J<isz-Nag}·ín1n-Szolnoli:111cgye, lak. 13.03~1. 

E111ber Béla, 1\1agyar korona 1849. 
·r;!rkeve! Adan1etz Leó, J\'\egv<'tltó. 1895. 
·rurócszc11t1núrton. TurócrnCgve, ésch. 
·rurzófalu, Trencsénn1c ye, cSc:ii. 
1·urje, Zalainegye, !. 2900, Néineth Péter 
Udvard. l\on1<irnrn1ncgye. cselt 
Udvari. !ásd Biharudvari. 
Ugod, Veszprérnrnegye, 1. 2100, Kováts Gyula, Isteni 

Gondviselés. ISfJ8. 
Ugra, Bihannegye, 1. 2205, Do1nokos Gvula, Isteni 

Gondviselés, 1894. (Fiókkal Biharzsad.ányban). 
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Ujarad, Ten1es111egye !2), ron1á11. 
lljbánya, Barsn1egye. csel1. . 
Ujcgyház, Szebeninegye, ro.n1an. __ ... ~ 
UjfChértó. Szab0Jcs1ncgye, e. ~a}'osa l.0.006, Ba1cta:1„ 

Dezsö (r), le J\·1arton Szilard, i\lagyar korond, 
1836. . 

Ujfehértó, 1\lolnár Gvula, Kigyo„ 1914. . „ •. 

Ujkécskc, Pestrnegyc·. !. ~354. Osapay La1os orok., 
Megváltó, 1872 . .. 

UjldgYós. Békésn1egye. 1. -!326. Banyay hnre, Szuz 
i't·\ária, 1888. 

Uj1noldova. Krassó-Ször~1.1yn1egy~, rornán. 
Ujozora. Torontáhncg~~~ 1ugosz!av. . < 
Ujpest. Pcstrncgye, ·1. :r::> 174, Elek Pa! dr„ !v1asryar 

korona, 1894. 
lljpest, 1\\ezey El,ck, Ang~a!. 1876 .. 
Ujpcst. Szabó Be!a 9r„ ~zent !stvan, 1851. 
Ujpcst, Hiickel N. Karoly, 189? . 
Ujpest. Szeker~~. l~h'Úll, i\1\cgvn!to,_ 1900. 
Ujpest, Illésy ()dön. Koss~th, 190b: _. 
Ujpcst, Bau1ngarten .Gus!-13;v, ()roszlttn, 191'.L 
Ujpcst, Nén1eth !g1y:ic: h.ll3„ 
lljpest, Zloczkr. i\\ildos, .t92J .. 
U.ipécs. ·rorontahnegyc. jugoszla\" 
Ujszász, Pestmcgyc. L -~2-19, Bene Ernö. 1\1agyar-

ország vCdassznnya. 1883. 
Ujszen!anna. Aradtneg~·e, rorn_án. 
Ujszivfl.c1 J::ács111egyc, 1ugnszlav. 
ll.iszöny, lásd Ko111áro111. , 
Ujverbász, Bács-B,1drog1negyc (2), 1ugos.7!a\'. 
lljvlclék, Bács Bot.irogmcgyc (G). JUgnszla\ · 
Unuvár U11(11nct(\'C (4). cseh. 
!Js;ód.'I>i.~shne~i~;e. 1. 2257. Háhn Dezsö, ;\\egvá!tó„ 

18D3. 
Uzon, Hárn111szClnnegyl', nH1;ún., • , . 
fl!lő, Pestn1cgyc, 1. ~)18-L Sza,nt;J, h.aroly, S.z_t. ll~r'.:1~ 

JS9G. (Vecses íirikja \"(1H 189.':.'·ig, lc1_nonclas fo!J!.11. 
pályázat utján 1904-bcn ujra ado1nanyoz\'a). 
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\laiszló, Baranyamegye. 1. 1:;70 Sey L;:i:->z.!ó, !\\agya;: 
korona, 1882. 

Vajdahunyad, J-Iunyadmcgye. roniún. 
Valla, .i'vlosonn1egyc, 1. 1347. Spul!er .:\rt!Jur. ()r-

angyal, 1921. 
Valkány, ·1 oron!áhnegvc. ronián. 
Varadía. TcrnesrnegyC~ r.nmún 
Var~nnó. Zen1p!én1nei;ye. cselt 
Vaqas. Ten1csn1cgye, rornún. 
Varsány, Veszpré111111cgye L 1392. Stolcz Heta, <Jr-

angyal, 1887. [1887 1896-ig Zirc fiókja volt!. 
Vaskon, Bihanucgyc. ron1án. 
Vaskut', lásd Bács\'<lskut. 
-vasvár. Vasrncgyc, 1. 4138 Fialla József örök„ Szcnt

háron1ság, 1863 
V<lc. Pesln1egye. l. 18.67ti. !rgah11asre11d. k, 1\lajtfrn 

Alajos, Grántilahna lr], 1765. 
Vác, Szigvürt János, Szentlélek frl, 1814. 
Vác, Göllner Hugó, Szent Antal, Hl09. 
Vác, Syposs Kcí!rnúu, 19J(i. IA tu!ajdono::; jugnrer~::.; 

111iatti len1011dása folytán t1jhól adnmányozva Í91S
ban. 1920·ban ujhöt 111egnyi!tj. 

\1;"1charh·án, Pestrne!.!ve. 1. '.2t)H~. :::lchauh btván. :'zt. 
lstYári. l!l08. --· 

\lágbesz!ercc. TrencséniHct[ye, c.:>e/l. 
Vágfarkasd. Nyitra111cgye. CSeh. 
Vágsellye, Nyitran1cgye, c:;ch. 
Vügujhcly, Nyitra111cgyc 12], cseh. 
Vál. Fcjérmegye. !. :in~Hi. janririts b!\'Ún. i\ngya!. 

1872. 

\í;~!!aj, Szatrnúnne[!\"C, !. '.2fl'.1:~. Fitu:- Ferl'nc. i\leg-
váltó, 1913. , -

Vún1osgyi.irk fieve:-:megye, 1. 21n1. 1•ni(1p;;i Petllcú 
István, i\-lcgv.últú, 191:·;. 

\'<i111os111ikola, Hont111cgye, 1"~57. F. ~\\árkus Dcz:-:t1, 
J\.1ag:yar korona, 1870. 

')ó1nospércs1 Hajtlurncgye, !. 3H()1, \Vei::z János i.irük, 
1838. ~ 
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Várbogsán. Krassó-Szörénymegye, ro111án. 
Vári, Bereg111egye, cseh . 
Vánnezö. Szilágy!11egye, ro111an. 
\Tárna, Trencsénrnegye, cseh. 
Városlőd. VeszprénHnegye, L 2151. Dusa Ernü. S::l. 

Antal. 1914. 
Városszalónak, Vas1negyc, 1. 1046. özr. S:inva1c1. 

0.-né, b. Jánossy Aladár, Fekete sas, 183::i. 
Várpalota, Veszpré1nn1cgye. 1. 5435. Farkas Jánr,s, 

Szentháro1nság lgy), 1813. 
Vásárosna1nény, Beregn1cgye, lakos 2235, Buzinkay 

Anna, b. p. Budai Ferenc, Re1nény _(r)._ 18~7. 
Vecsés, Pest111egye, !. 73fl.f. So111ogy1 janos, ,\h:.'.!~ 

váltó, 1894. 
Verbó, Nyitran1egyc, cseh. 
Verebély, Barsrnegye, cseh. 
Verecke, lásd Alsóvereckc. 
Veresegyháza, Pcshnegye, 1. '.2206. f<aufn1ann Er;;;''·, 

lv1egváltó. 1913. . . 
Verespatak. A!só-FehCnnegye, ro1nan. 
Verpelét, He\'cs111egyl', 1. :~271i, Hhédey Endre. f(i).!:••1• 

JSGS. 
Versec, ·ren1esn1egye (-! , _iugosz~Í\'. ~ , 
Veszprém, Veszpré111n1ogyc. 1, l·L:1l5. Czerniak Li~· 1JL 

Aranyorusz!ún (r), 1804. 
Veszpré111 Kocsuba E111i!, Fekete sas (r). 1794. __ 
Veszpré111'. Földes Lajos, P,áduai Szent Antal. !~'! 1 1 
VeszprCn1, Incze Kál!nán, yrangyal, HllO. 
Végvár 1'e111esn1egye, ro1nan. . . . . 
\Tétnénd, Baranya1negye, \. :Z3S7, Hautz1ngcr juL.::·~l. 

Isteni GondviselCs, 189G. 
Vértesacsa, Fejér111egye, 1. 2491, Kazay Endre, ürr~ •.. 

b. <)rosz János, lviagyar korona. 1906. 
Vésztö, Békésn1egye, l. R910, Petry József, i'vl~tg;-,:<~: 

korona, 1868. 
Vihnve, Barsn1egye, cseh. 
Viláijos, Arachnegye, ro111án. 
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Villány, Baranyan1egve, !. 25.:!G, Fnlkn1ann Ferenc. 
Isten Anyja, J 873. · 

Vinga, Te1nes111egye, ro111á11. 
Visegrád, Pestrnegye, l. 1503, Farkas Lajos Ren1énv 

1880. ' _, 
Visk, J\"1áran1aros1negye, cseh. 
Vittcnc, Nyitra1negye, cseh. 
"Vizakna. r-\lsó Fehénnegye, rurná11. 
\f(iloszánka Jásd Hajascl. 
Vörösn1art, Baranyan1egye, jugoszl;:iv. 

• '\
1
örösvár, lásd Pilisvörösvár. 

Vulkán, lásd Zsilyvajdej\'ll!kán 

Z;i~1}'\'arékf1s, Pestn1egyc. 1. 5050, 1'elcki Etnil, 
Szentlélek. 1894. (Fiókja volt Bessenyszőgün, de 
tulajdonosa 1900-han le111ondott róla.) 

?-;ilaapáti, Zalarnegye, l. 1548, Brenner Ferenc, 1912. 
Zalaegerszeg, Zalan1egye, !. 10.637, J\'1ándi jcn6 dr .. 

Szenlháro111s<ig (r), 1814. 
í'.a!,aegerszcg, dr. Kaszter S{n1dor, és dr. }\aszter 

Odön Szentlélek (r), 1768 
Zaiae.~erszeg, Hrabovszkv Rezsö, Szent Antal. 19'.;6. 
Zal_::1lövü, Zala1negye. 1.· 1146. rn. Erdélyi Jc'.1zsef, 

~zentlélek, !88fi. 

í:a~aszentgrüth. Zalaniegyl', L 2278. Czuczy Gyözö 
~s gvermi:kei, k. Cztrrzv Gvözt1. J\\agyar korona 
(rJ, i82>L - • 

l;~Jatna. Alsófejér111egre, rn111{1n. 
Zádor!ak, Ternes1neg}.;e, ro111<ln. 
i.'.li.gon, Hárornszékrnegye, ro111<ln. 
Zékány. Sor11ogy1ncgyC. 1. 1688, Erdélyi Oéz<1, 1923. 
Zenta, B<ics-Blídrogn1egye (4), jugoszlár. 
Zernest, Fogaras111egye. ron1án. 
Zichyfal\'a, Torontri!r11eQve. jugoszlár. 
Zilah, Szili.igyn1egye (2.).- ro111<i'n. 
Zirc, Veszprén1111Cl!\'l' ! 1i50. l~aúk (Jyula, Szenl 

Bernát, 1849. · · 

Znit"iváralja, ·rurócn1egve, cseh 
Zohor, P0zso11yn1cgyc~· cseh. 
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Zólyon1, Zólyon1n1egye. ::seh. 
Zólyo1nbrézó1 Jásd Lopér; 
Zólyo111lípcse, Zólyon11negye. cseh. 
Zo1nba, Tolnarnegye, 1. 2049, Józsa Dezső, isteni 

Gondviselés, 1863. 
Zo1nbor, Bács-B0drogrnegye (6), jugoszláv. 
Zurány. i\!\osonrnegye. 1. 2131. Kiszely Imre, g10::;. 
Zsablya, Bács-Boclrogmegyc, jugoszláv. 
Zsarnóca, Barsn1cgyc. cselt 
Zsáka. Bihannegye, 1. 3326. Jankó Gyula örök .. 

b. "l'óth József, (}rangyal. 1890. 
Zsá1nbék. Pcstrnegvc, L 42C9. Breuer Szilárd é::: 

neje, ?\'\agyar kúi-ona (r). 1825. 
Zsán1bok, Peshncgvc, \. 2216, László ist\·fln Kál-

111án. 1917. ~-
Zsán1bo\.:rét. \flsd Nyitrazsílmbokrét 
Zsebely. lascl Széphcly. 
Zseliz, Bars1negye, román. 
Zsibó, Szilágyrnegyc. ron1ún. 
Zsiclve. Kiskiikilllö1negvc, rcn1á11 
Zsilyvajdcjvulkán. 1-luiíYadrnegye, ron1án. 
Zsolna, 'frencsér11negye f2), cseh. 
Zson1hnly;1. Tnrnntt'llmeg:ye ('..!). jugo$z\á\". 

' "JOTR- ~~ uf'/\r\1.E" ""'·1umeok 1 9,l" - "'.Jl...J H a Jt.:nrobbnk 
. i.:~; kgkcd•;clichb~h. Mindl!n il1<1iban haph.itút::: ll 

„HAVlilT" Bpcst, l, Láuy1nünyosi-u. 7. Tel. 3. 8:1.66 

•r·' -·••C~-~-' '[''- -1·· 1 

Előnyös . 
beszerzési források 

Ampullák 
Erd~ly t!s Szabó. Budapest. IX„ Lilk1111-11k;: 46. 

l'elefon: J. 2J -95. 

Állatgyógyszerek 

Gábor Andor és Társa Részv~n,•tár- ! 
sasáq, Budaoest. V., Nagvhorona..:utca 
2. Telefon: Sl-10. Jö-S7 és 194-,/6. Séir- I 
gönycirn: Giiborcon1p. 

Gyógyáruhereshedehni r.-L Debrt:ccn. l 
3ürc;1ünvci1n : ;v[cdica. 

liungaria széru1nmüveh: rt. Budapest. l 
VJ., :Szundv-utca 76. Telefon: j,J/·-·97. ·[, 
Sürgö11vcí ni: 1-1 nn~1ariaseruIT1. 

Laboratórium védö-,oltóanyagoh ter
melésére részvenyíársasági Buda·· 
pcsr. IX„ Löny<:l:-ntc:i JS/b. Tclcj"on = 
J ózse! 2l}--- J .J. 

,\zh·eskedic'l\ a l..sciiuaí1fúrro /Ji1-;1tkc?..ni. i:(J a 
fr.'n/; Ct·>gt•ldt.éf aidnlatcf ki.;t rag_r !l({'/uk ;·tfsd!«..-f 


