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Nagyvá\asztéku raktár teljes fodrász-, horbtly-, 
nninikilr- és ltoHnetiltai, iizleti 

berendezések és niíi
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-Nái:í ! RónlaLka.tholikus- - f ·;rh:i'fesfön's naptár és ui g:örtil! naptár 

V.asárugf) 
1 

1 Ujév Ujév 
ttetfö 2 Jézus sz. n. B. Abel 
Kedd 

1 
3 Genovéva Benja1nin 

Szerda i 4 Titusz pli. Leona 
Csütörtök 

1 
5 Telesz.for Simon 

Péntek 6 Vízkereszt Hór. király 
Szombat 7 Ludán Attila 

Vas:irnap 1 8 Szeverin Szörénv 
Hétfő 9 Julián vt. Bl /\\a~cel 
Kedd 1 .10 Vilmos 1!\elánia 
Szerda i 11 f:ligin p. vt. Agotn 
C&Utörtölt 12 Arkád vt. Ernö 
Péntek 1 13 Veronika Vidor 
Szom~'.-~-~~114 tii!ár pk. Bódog 

Vasácnap 115 Pál rem. Loránt 
HCtfö i 16 tl\arcel B2 Gnszt. 
Kedd i 17 Antal rem. Antal 
Szerda , 18 Piroska sz. Piroska 
Csüttirtök : 19 Kan. !tir. \'t. 5t'lra 
P~ntek : 20 Fáb. és Seb. ~áb. 1 Sebes. 
Szombat -i 21 Agnes vt. r'\gnes 

__ „ 

Vas:.irnap 
1 

2Z Vince vi. Artur 
Héttö 123 P. Hailn, i B Zelma 
Kedd 24 Timót pk. 

1 Tádé 
Szerdn 25 Pál fordul. ! Pftl ford. 
Csilttirtüli 1 26 Po!ikárp 1 Vanda 
PCntelt 1 27 Ar. sz. Ján. 

1 Lothar 
Szombat 1 28 flávián vt. 1 Kttroly 

Vas<iruap 1 29- SZalezi F. 

1 

-
Adél .e 

1 
Hétfő 30 1'!\artonka B fl\árton 
!(edd 1 31 NoL Péter Virgilia 



28·nap FEBRUÁR 1922 

1 

Római katholikus ' Nap és uj 1:örög naptár 1 
Protestáns naptár 

Szerda 1 lgn. pi!. vt. Ignác 
Csiitörtök z Gy. B.-A. Karo!in 
Péntek 3 Balázs vt Balázs 
Szombat 4 l\orz. And. Ráhel 

Vasárnap 5 Ágota vi. Agota 
tlétfö 6 Dor. sz. vt. B Dorottya 
Kedd 7 Rom. ap. ·Tódor 
Szerda 8 ~lath. J. hv. Aranka 
Csütörtök 9 Ab.:. Cir. ea. Abigail 
Péntek 10 Skol. sz. Elvira 
Szo1nbat ll Lurdi Szíít. Bertold 

Vas<irnap 12 Helv. vas. Lidia 
Hétfő 13 Bznign. vt. B 1 Ella 
Kedd 11 Bál. ;i!d. \'. Bálint . 

Szerda 1.5 fausztin Fausztin 
C::>ütörtök lő Ju!. sz. Julianna 
Péntek 17 Donát vt. Donát 
Szombat 18 Sim. pit. Vt. Konrád 

Vasürnap 19 Hafv. vas. Zsuzs<lnna 
Hétfő 20 El. pk. vt. B2 Almos 
Kedd 21 Szev. pk. Eleonora 
Szerda 22 Pét. széld. Gerzson 
Csiltörtök 1 2:1 Dam. Péter t\lfréd 
Péntek i 2-t j\\f!!yás f\\átvás 
Szombat i 25 Géza· Géz~1 1-·---· ···- --------- -- .. 

v.asüruap Z6 Farsang v. Sándor 
Hétfö 1 27 Leánd. pk. B 3 Alrns 
Kedd 1 28 Ro1nán ap. Ele1nér 

' 

1 
1 

1 

1 

1922 

Nap 1 
Szerda 
Csütörtök 
PCntek 
Szombat 
-----"-
Vasárnap 
tlétfö 
!(edd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szo1nbat 
---·-· 
Vasárnap 
ttétfö 
!(edd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntelt 
Szombat 

Vas<iruan 
fiCtfö 
!(edd 
Szerda 
Csütörtök 
Pénteli 
Szo!!!J_l~lt 

Vas:in1an 
ttCtf ö 
Kedd 

1 
Szerda 

· .-csutortök 
Péntek 

1 

1 
1 

1 
1 

' 
-1 

' 
1 

1 

1 

i 
1 

1 

11 

MÁRCIUS 31 nap 1 -Római katholikus 1 

és uj g1irög i:iaptár 1 
Protestáns naptár 

1 Han1.~szer. 

1 

Albin 
2 5iinpl. hv. Lujza 
3 Kunigunda Kornélia 
4 Kázmér h''· 

1 
l\~zm~r 

5 Invocabit Adorján 
6 Perp. Cs f. B4 Gottl. 
7 Aqu. Tamás Tamá.s 
8 !. J. Kánt. Zoltán 
9 R. franc. Francisca 

10 40 vértanu Oli1npia 
11 Konstaut. Aladár 
·------·-· -------
tz Reminíac. Gergely 
13 Szab. vt. B 5 Kriszt. 
14 fl\atild 

1 

1\\atild 
15 Longin Kristóf 
16 fieribert 

1 
Henriette 

17 Patrik 
' 

Gertrud 
18 Jer. Ciril „„1 Sánd_, Ede 

19 Ocull 

1 

aózsef 
:!O Joachint B1 fiubert 
2l Benedelt Benedek 
22 Oktáv. v't. Ohttn1 ián 
23 fide!is vt. frumenc 
2·1 Gábor főa. 

! 
Gábor 

ZS Gy. o. B. A. 1 Gy. B. A. ·---1·----.. „. ·-
26 Laetare , ,,\ancí 
27 Dam. Jiln. 
'.:8 Kap. Jan. 
?( .. 
-J C1ril 't. 
30 Ouirin vt. 
31 Á:niosz pr. 

i 
f-l:1inaH.;~! 
Ocdl!on . ,·,·. E11SLlZ 
Jz,jd'.}r 
An1osz 
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30 nap APRILI§ 1922 -
1 

Nap 1 
Római katholikus) Protestáns naptár 

' és uj görög naptár 

Szornbat 1 1 tlugó p. liu:.;ó 

Vas<írnan 1 z Jlldi ca A5 
Hétfő ! 3 Richárd Kercsz~ély 
Kedd 1 4 Izidor Izidor 
Szerda 5 fer. Vince ''ince 
Csiltörlöli 6 Celesztin Celesztin 
Pentek 7 Epifán pk. tlennau 
Szombat 8 Dénes pk. Lidia 
1---:---1---- -1 

Vasárnap O Palmarum A6. Erh. 
Hétfő 10 Czélde! Zsuli 
Kedd 11 Leo p. et. Leó 
Szerda 12 Gynla p. vt. (Jy.u!a 
C;;iitörtök 13 Nagycsiitörtök Ida 
Péntek ' 14 Nrgypéntek Nagypéut. 
Slombat l _!,2_f'i.agyszon1bat _ r\ta13._ _____ _ 

-·y;~,irnap·--1 ·;~ -Husvét v. A Husvét v 
Hétiö 1 17 Hu11vét h. ttusvét h. 
Ketlú ·118 Apollon. \Ima 
Szerda 19 Timon szp. Kocsúrd 
CSUtörtöli ' 20 Tivadar T~Yat!ar 
Péntek 121 Anzeln~ et; A:nzel.ni 
Szo1nbat -~2 Szot. es h.. Szótér 

V~s~~~,;- 1 
.23 Quaslrn, Al Béln 

Hetiü ,24 György vt. (iyiJr„·y 
Kedd 25 J)\árk ev. JY\{tr.k "· 
Szerda 26 Kletus I:ryj,11 
Csutörtök 27 Zita :\risziid 
Péntek 128 Ker. Pál. h. Vah::ria 
Szombat 29 Péter vt. .•\N1erti,ua 

_ :1.V.asárnap ! 30 Mlseric . ..:k,„ ... _ A2„-.J;,~~b····--~ 

,_19_2_·'--:-~M~A .... JU§ 31 nap 

Nap Római katholikus Protestáns naptár 
------:--=''~ui,_•ocöc.<b~·g'-"-"'"Pc.tá~'~~------I 
tiétfö t Fnt. és Ja!;. fiilüp 
Kedd 2 Athan. pi;.. Zsig,111ond 

1 
Szerda :i Józs. olt. Inna 
Csütörtök 4 Flórián vt. 1~·1-{lrlún 
Péntek 5 V Pius p. 'I Ootthard 
Szombat 6 01. f. János fdda 

·----- --1~c.··----~--~·----·- --- ------
Vastírnap 7 Jubilate Aa NapoJ. 
-Hétfő 8 J)\ih. f. ni. Gizella 
Kedd 9 H. Gerg. es. Gergely 
Szerda 10 Anton. pk. ~ Arnün 
Csiitörtök 11 1'\am. pk. i I\lan1crtu:; 
Péntek 12 Pongrác vt.I 1 

PcH1'gTc 

1
_s_z_o_m_b_a_t __ 

1 
__ 13_S_z_e_rv_._P_l1.______ Szcrvúc ·- ··--

Vasárnap 14 Cantate i A-i Bonii. 
Hétfö 15 S •. Ján. hv. 1 Zs(Hia 
Kedd 16 H. Ján. vt. 1 J\1(>zes 
Szerda i 17 Paskai hv. 1 Paslíiil 
Csilförtök · 18 Venánc vt. I', f:rik 
Péntek 19:Cö!est. p. Jyú 
Szo1nbat 20 Bernardi11. : 1Jc1111ardtn 
·----
Vas;:iruao 21 Rogate , i A.t Konst. 
iiétfö 22 Jul. sz. vt. 1 .J 11!ia 
J{edd ~3 Dezső ph. 1 Dcz.si'1 
Szerda 2·! Zsuzs. vt. i Eszter 
Csiitörfök 25 Áld. C•ül. : Áld. csiit. 
Péntek 26 Ner. fUlüp 1 .-\lad,ür 

1_S_z_o_m_b_a_t __ 
1 
_2_-_, _B_e_u_a_e_t_. ___ . Bé.da "- .. 

Vas<irnao 28 Exaudi A6 Eniil 
Hétfő 29 Paz. j\\agd. i J\h~xi-111 
Kedd 1 30 Szt. Jobb ,1 N·ándor 
Szerda 31 Ant?"ela 1'1. Petronella 

-.:- __ , -- _,„. ' 

:-~§;,ii;:-_;~::::~~~-;; ';~-;~ 
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Vasárnap 
Iiétiö 
Keclcl 
Sz.crü:i 
Csiitörtül\ 
Púntek 
SzGmbat 

,j Piinl<. vas. 
5 Piink. hétiö 
6. Norbert pi;. 
7 Róh. l(úil! t. 
R l'vlcdárd !-:'k. 
9 Prtrnusz 

Hl Mal'g:it kir. ------ ------~~-

Vasárnap 
Jlét.iü 
Kedd 
$7,c;rda 
Csütfirtök 
Plrntck 
Szn1ubat 

11 Szenth<ir. 
12 t:kcsb. J. 
13 P{1da11i A. 
1-1 N. Vazul 
15 Urnapia 
16 Re~. t'cr. 
17 R<üaer 

Vasürnap 18 Eirén1 
liétiii 19 Qy·(1rfús 
Kedd 20 S~Usér p, 
Szerda 21 Ocnz. Al. 
Csiiti'lrti\k 22 Paulin pl.;. 

1 
Póiiu:k 23 Jéz. sz Sz. 
.Szon1in1_t _ 2~1 Ker ~~'.'.'~ 

1 

Vas;:irnap 25 VíJn1os 
tiérfü 26 Jún. l·s Púl 
Kedd \ 27 L·:'1szló 
Szerda 28 Len p, hv. 

. Csíitürtök \I. 29 Péter .és Pál 
P.éntt'ik ~o P.úl ap. c111L 

PiillliÖSd v 
Piinh:fisd hétiö 
No1~heri 
Rúhcrt 

1\1icdúrd 
1::-clix 
N\arg:it 

A. Szth. v. 
Kla11d·;11s 
Tóbiús 
Vazul 
Vid 
J l!S?,tii1a 
Laura 

Al Arnold 
Uy.;'irf{1s 
!(Had 
Alaj()s 
Pau~·.ina 
Zoltún 
Jy.{ut 

A.2 Vihnos 
.lú·n. és Pá! 
Lásn!ú 
A rszlú111 
Péter és Pál 
P.ú! ernl. 

1 
Vasárnap 
fiétfö 
Kedd 
Szcrd;1 
Csiitörin!,; 
Pl·nit:k 
Szo1nhat 

Vasárnap 
tiéiHí 
Kedd 
Szerda 
Csiiiönök 
Pé-11tc·k 
Szon!)!~ 

Vas<irn~111 
1-1c1fii 



1
_3_1_n:..•':..' -..,..;;A,;;,U~G:..U~SZTUS . 1922 j 

Nap Romai kat11ohk11s j Protestáns naptár 

Kedd 
::-:..zerd:i 
Csütörtök 
Pentck 
Sznn1hnt . 

és ui g:ilrllg OflP.t_ár . ··-·~ 

I Vasa!J sz. P. 1 V. Péter 
2 L. Alion.z Gusz.t'úY 
3 lstvúcr1, Yt. i I-lcnn1ina 
·I 110.n1011kos i DonHHttkos 
5 tlavi B.-A. . .. J:L..B.-A, ____ _ -------, 

Vas1.irn<:>'1 i 6 Urunlí szv. AS Berta 
flétfö 1 7 Kaiet{ia1. Ibolya 
Kedd i 8 CirjCI~ \'t. L.úszlú 
Szerda : 9 RonT~llll \"L J:.111üd 
Csiitörtük \' 10 Lörinc \·t. Lörinc 
Péntek . l t Zsuzsahna Ti:JH)r 
Szo1nhat~· 12 Klfrra Kt·ura ___ .. _ 

Vasürnao 1 13 Iootv vt. A9 Ipoly 
H0tiii i 1-1 ()7~o;0:h hY, 88 Ozsl~h 
I(edtl 'i.15 N.~B.-Assz. f\1úria 
~7:~r~!:1 .. 10 .ll_1a~\~~1~ _ A-~~~·':'.l.~·~-1~1 
Cs11torh1\.; 

1 

_1' L1h,,;,1 .1t pl1.. r\,_,Jsz tdZ 

Pl111ü:k IS .I!1c;·-:t · l!nt!a 
Sz.0111hat 19 Tnlú;d Lajos, liuha 

·--··---------·---- --~-·---- -·---~----

Vasárnap 20 Szt. István kir. István kir. 
Uétfii 21 Ber.n::"rt ap. S.{~1nucl 
Kedd 22 Ti1nút Yt. J\ilcHyhl:rt 
Szerda 2:1 Bcn 1.iti fiilüp, \ farkas 
Csiitürtök 2·! Bc.rtal;111 a~sz. · Bertalan 
P0.ntek 2:1 Lajos kir. Lajos 
Sznn1~~-- -~~c~i_!:i~~--_P·.-~---- -·~~·---
Vas~irnap 
I-létiö 

1 
Kedd 
Szcrd(\ 
Csiitüriük 

1 
27 I~alaz. Józsci 
2l'i Ag-oston 
29 K. Jf~n. icj. 
;.!!\ Lintai Róz. 
31 Rajn1~1nd. 

All Gebh. 
,\g-o:;ton 
Erneszün 
Rów 
Er1ka 

ZOlTÁN= 1 

LABORATORIUM
BERENDEZÖ INTEZET. , 
AMPULLÁK, FIOLÁK. 

LABORATORIUM· 
Einrichtungs-lnstitu!. 

Ampuilen, Phiolen. 

Analytikai„„ 

Tára-méri e Qek 

I Súlyso;~zatok le!jolcsóbb besze;-
. ·. zésí forrása. , . 

Saját mechanilmi- és üvegfuvódai műhely! 

• 
BUDAPEST„ 

vn1.„ Józ§ef-lkö:rut 19 sz. 
Telefon: József 47 és József 30-09. sz.! 

i 



.fJ.illll!iJ"illlllll"lllllllJ"illlllil"lllllll1,,JlllllJ1"1lllllJ1iolllliliJ"illllllJ"Jllllll1iolll1ilJÍ;,JllllÍ1J,fJ i 
,,TV UL" 

(.JOANOWIC§) 

GYÓGYSZERÉSZETI .Kö TSZERGYÁR 
Mentőeszközök, beteg· 
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1 

1922 

1 Nap 
' 

Péntek 
1 
1 

Szon1bnt 

Vasárnao 
liétfö 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
Szon1bat 

Vasárnap 
Hétiö 
Kedd 
Szerda 
Csiitörtök 
Péntek 
Szon1bat 

Vasárnap 
liCiíö 
Kedd 
Szerda 
Csiitőrtöl.; 
PGntek 
Szombat 

---···---
Vns-Lirnan 
lié1f{i 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
·szombat 

17 

SZIEPTIEMBER 30 nap - 1 Római katholikus Protcs tíins napt.1r 
és uj giiröq naptár 1 

1 r~r:rkas E:;ryed 
2 .Ju_szt. pk. l~ebeka 

-·· ------
3 ManA\'et A12 Hilda 
4 Rozú!ia sz Rozália 
ö Just. Lőrini.: Viktor 
6 Zaikar. pr. Zakariás pr. 
7 Kassai vtk. Regina 

1 
8 Kisassz. 11. Mária ncv. 
9 Kbv. Péter Ádám 

--------
10 Tol. Mil<iós A13 Erilí 
11 Jác:nt. vt. Teodóra 
12 i\1:\iría neve ·Onidó 
13 AnoC1t Ludov~k:t 
14 Sz. ;ker. ii:::I. Szerénke 
IS Nikorned N.:kod0rn. 
J 6 Ecli'.th sz. Ec!ith ---·,-----
17 Lan1bert A14 L1id111. 
18 Kup. Józsci Titusz 
19 Január vt. \lil\Jelmina 
2(! euszt. (!(án.l Friderika 
21 J\'\áiC ap. J\11.Ht 
22 J\lóric vt. l'V\ór:ic 
2;:1 TekL1 sz. Tck~.a 
--·-
2.1 Gellért pi<. 1 Al5 Gellért 
25 !(leopatria Kleoias 
26 C.ipr.'rán Yt. J uszti1:;a 
27 Adolf vt. Adalbert 
2R Vencel kir. Vencel 
29 J\'1iltá1y fö~l. Mihály 
30 J ero1n. ea . J ero111os 

z 
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• 31 nap OKTÓBER rn221 
~ .... ~ .... ~~~~-

: Nap Római katholikus 1 Protesl:ins nap!ár 
• __ " ___ }_;e'''--""''-" •o:"::." '"" .. ~'-"'""'"":::' '"'--

; V.asárnap 1 Remig pk. 1 
liétiö 2 ()rzö anrc;y. · 

• Kedd 3 Kaa1dacled 
Szerda 4 Assisi Fcr. 
Csiltőrtük 5 Plao'.1dn 
Péntek 6 fir:uno hv. 

, Szon1ha_t _ _1_J5ózsaJfjef~ .. ~· __ 
Vasárnap 8 J\1agy. N.-A. 
liétfö 9 Dénes 

' Kedd IO Bor::;. Fer. 
Szercl<i 11 Placidia. 

· Csütörtök 12 fl1lksa 
P6ntc'k 13 1(!{1fü11fün Vi. 

Szombat _l'"""'--'-K~acl! .. ~is,cz~t~p"'"--

1 AG Malvin 
Pctr;,1 
liclga 
í.:-cre:1c 
A 1ur6l 
Brun!i 
Ainrúlia_~----

Ali Etellrn 
Dtincs 
Gedeon 
Bn'.,g;i tta 
Miksa 
l({~!-rn:iu 
He!t'.:n 

V asárnap 15 Terézia sz. AIS Teréz 
liétiíi 16 G:lllausz ap, G:il 
Kedd 17 H"~c\\~ig- .<L Hedvig: 

· Szerek\ 18 Lukdcs e,·, Lnkltcs 
Csiitürtfrk 19 A:1k. Peter Lucius 

· Péntek 2ll Vc11.dc'! Irt:~nc 
. Szomba_t __ ?J_QI_s~l.1~:~---- ____ Orsc~~-il __ _ 

V tis;:inu1p 22 l(ordula A 19 Elüd 
. liénf<'í 2.1 l;;!'nác patr. Gyöngy, 
: Kedd 2-1 R-:'ri:.!c] Sahuno11 

Szert!~l 25 Al:ic. J\i1argit B'.1:!11:1k:1 
, Csiitörtük 26 Dün1ütiir Dü111öÜir 
_ P.t!ntek 2i ·szab~na Szabin-a 
: __;;zon!Q.'!.L_ _?S_S_i_m_'"_e_··.s_J_u~!-" -:-Sh11. Cs Jud. 

Vasárnap 
liétiii 
Kcc!cl 

29 Narcisz 
30 Rodr. Ali. 

1 at Fankas pk. 

A20 Zenó 
Kolos 
R. ernl. 

1-19_22 __ ..,..._N,;.O;;....;V:.;;E;;;MBER 30 nap 

Nap Római katho~ .! Protestáns n;ipttlr 
_____ , __ c,~u)~g~ü~'"~'~' 2naccp=llir_ . 

Szerda 
Csiitörti\1; 
rentck 
Szon1ba t 

Vasárnan 
Héi'fii 
Kcclcl 
5zcr·d:i 
Csiitörifl!.; 
Péntek 
Szo111hat 

Vas:irnap 
Héiff1 

· ](edd 
Szerda 
CsiitörUi\,; 
Péntek 
Szo1ubat 

Vasürnap 
riétfii 
Ked<I 
Szerda 
Csiitört(ik 
Pl:ntck 
Sznrnb;:lt 

Vasárnap 
IiCtiii 
Kedd 

1 
Sz.e.rda 
Cs!itiirtü.k 

1 1'\inc!sz. 
2 Halotta;k !l. 

,1 Pi1~11ü11 pk. 
-1 Bnr. Kál'. 

.::; hnre h. 
{l L1énörd 
i I:ng-i:lh. \"!. 
"' nottir. p'k 
9 TiY-ad.:tr 

l o A \·cl. :\1nt!. 
11 J\'\-úrton pk. 

12 i\1árt. p:ír.a 
13 1(. ~Z:!·i!·. 
l..J Jozuf{tt Yl. 
1:; Lipút 
!ü OdüB r\. 
17 e~. (_Jer:.!:cl\· 
IS Odo ap. . 

19 Erzsébet 
20 B6t!o~ !Jy 
21 B.-A.· hun. 
22 Ctcika ~z. 
2.1 Kek,rrn::-11. \'1. 

24 l(e:r. J·:1nus 
2:; Katalk1 

26 Bcr •. l<i.11. 
27 Virgil Plí. 
28 Rufus 
29 .Szaturni·n 
30 .-\ndr:1s 

,-----"-" 
Mariana 
,\clt:ll 
G>·iizii 
Kórn!>· 

A21 Irnrc 
Lenárd 
IXczsii 
Ciottiric:d 
Ti\'a.dar 
Luttt:r J\\_ 
{V\ú1rto11 

A22 Jón<is 
S1.ac,i3z.!i"1 
K!en:er1 
Lip(lt 
O!irn{tr 
H(1.rt1:11s!:l 
(>diin 

2.l Erzsóhi:t 
J OÍ:°!ill 

Oli\'. 
Ceci!i:1 
Kt:L„'.111t.:.11 

I:nnn:t 
K:tta!Ln 

A2-t ;\\!!.ns 
Virgil pk. 
StefCuL 
No0 
A,itdr<is 



31 nap 

Nnp 

Péntek 
~7:_<_1~1_1~:_a ~-

V :is:.lr11ap 
H0tiii 
Kedd 
~zerd:1 
Csiiti'1nii'.-: 
Péntek 

-~~.1_1.!ll!
Vastirnan 
H0tféi 
Kedd 
~zcrd:1 
Cslitünük 
P0ntck 
:::zomhat 

Vas~ir11:1p 
Hl·ti{i 

1 
Kedd 
~Zl:Hh 
Csliti'H·tii\ 
Péntek 
~znn1l·:1t 

DiECEMBE~ __;~I · 
Rom.ni !t~tholikus I Protcst<lr1s naptár 
~s 111 ghrüg naptár 

-·-- ---!---··-·-----
t:li'.!'ill~Z [:'..Jz:1 

2 B~J'.i_<!_1_1a :\ur0.tla 

3 Xav .. Fer. 
-1 Borhúla 
,; sZahinisz 
fi J\lildús pk. 
7 An1hr11s 
8 1\11.iria sz. i. 

___ \2_}j_~!X· P0t. ___ _ 
1 o i\1elld:ades 
11 Dan1;.1z n. 
12 Szi;ncsz vL 
1,; LucH \'t. 
1-1 Ni·k.:iz. \'!. 

!:1 Vah:ri:til 
]{Í .-\J!Ji!El SZ. 

17 L:iz<ir 
1~ Urút:::~i11 
19 Orh{t·n 
.?o Ti..:uiiil (K:'irilJ.l 
.?1 TaJ11:'ts ap. 
}? Zl:~l.'.l YL 

2.'1 Viktoria ----- --- ----~ 

Al O!ivia 
Borb;U:1 
Vt~1n:·a 
J\lik!(is 
. .\111hr11s 
1\1ária 
~l_;·~ti.•'.. ------
A2 Judit 

1 „\rp{nl 
OabriL'lla 
Luca 
~z1"1'.:1·rdka 
Jnhzu111a 
l'iel 

A3 L<iz<ir 
:\\l;J:!l!'Z\:t 
Viola 
Teuiil 
T<rn~:is :111. 
Zt:-!Vl 

i_ \'i'li:tori_:_1 __ _ 

\'a$ÜrH<Ji1 2-1 Adütn, Eva A-t A<.Iün1 
llétiö 25 N.~l(arácsony í(ar;:icsony 
Kedd ::?6 Jstv;ia 1. vt. Istv<in 1. vt. 
'.:'zerdn 27 .Júnos ap. J:ímos 
Cs;i;i·1nii~·: \: 2K ,\prúsz·e111e-k K<Hni!ia 
Pt:ntek 29 Tanr·ús ap. Dú:vid 

1 
SznrnbL-:.cc.31"-l-'A-"1"'1i"'z,_,i:,_1 -'v_,i,_. __ '1_]-5,,z,,1~~l·vrdeszte_r __ 
Vns<irnan 1 31 Szilveszter 
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Postai dijszabás. 

(trvL;llycs 1920. j1111ius J-től; az 1920. (;S 21. érben 
kiadotr rcndelctl'k fi.!!,\'f'lc111hc1·l:!cf,:\'cf.) 

1. ~. Lc1·él. 
\. .-\ !Jc!fiildü11 a JcyéJ bt:r111e11tt.:si1t:si dí.ia u~.\- <l 

helyi, rnint a tá1·0Js:'1gi iurga!on1ban 20 :..;r.-i~ l !\ 
és 1ninden to\·úbbi 20 gr.-ért 20 f. 

2. Kiiliöldre (al10\·;:i az cd~lig-i re11delkezl:-
sc:k szerint forgalorn ie!lnúll) szóló levelek hér
inentcsitési díja ·2n gr,-ig- 2 K ;i{J f és 111i11de11 to
rúbbi 20 gr.-ért 1 K .30 f. 

3. Ausztria, C-selt-Szlnvü.kia, !~0111únia és a ~. 
fi. S. h:irülysúg, valarnint az ültalnk nu:~szú!h·a 
tartott volt 1nagyar tcrii!ctek szin10n kiiliiíld11t:L 
tekintcndök. 

.J. A !crél!;:! l'!-!:Yc11lü diJszah{ts <.11:'1 esik a zún 
Jcvelczö!ap. 

2. ~. Í.C\'l'Íl'ZÜfa{J. 

.-\ be!iöldi ion.~·a]o1nllan az e.'..;·:;.:-zt:rii !eYdcz(i!ap 
bérn1e11tt.:"sit:~.si di.ia 611 i és <l \Ülaszus h:Yeil'zli
l;qit: 1 K 20 f. 

A kiilíiilddel va1!'1 iorg\tloniha.n az L:.<.J.:~·:;;zcrii le\ c
ltzülap béttnentcsitési dija 1 K. a \'<Íl:iszos lt.:\T

lezü!a11l: pedi~ 2 K. 

3. ~. Nyor11UU\'tÍfl.1·. 

1. :\ bdiöldi iorg:alomha11 a !1Y0!11Ü!l\'Ú!lyok liér
J!lentcsitési diia .SU gr.-ként :?U f. 

Dr PAPAY-féfe oltóanyag- és szérum-intézet rCszv.-túrs. 
1 VI„ Tcr~z-kön1t 31. szám. Ti.!lcfon 20-J!J. szám 

AVISIERIN 
11 leGbi.1aosnbb spcc,flkum, baromltkoler.a ellen. 

GYÓGY&ZERÉ&ZEK!fü\ ~\AGt\& ARENGED:\\l'NY ! 



22 

2. Kiilfiildrc szt"1!(1 11yt11n1aiYányok \Jén1J1.::nh:si
tési djja :10 ~r.-ként 50 i. 

(Jcg-yzct: A tön1c~n::s:::u föladott -n~·o111tat\'<ínyok 
postai l;érn1cntcsitési dijainak ,készpénzben Ya\{1 Je
rovús<it szabú[\·ozza a kcrcstedc!ini n1inisztcr 
~160i4/X. 1921. ·sz. rendclctt!b:::n. Eszerint ezen 
kcclvez111é11yt azokra is kiterjcszii. akik cg-yszcrrc 
!cg-a](1bh 100 drb. c~yez{i 1artalrnu és sulyu nyon1-
t•ttvü11yldildcrnényt adnak iöl. Az !OOO példú11yig
terjédü fiibdús Lzcntul is a budapesti 62. és 72. 
postahi\·at-aloknúl törtt!nik. Az !OOO példányt 1nc~~ 
haladó 11yun1tatvú11ykii!dcrnényck azonban csak a 
i:Z. sz. postahiYat:ilnúl adhatúk icl.J 

./. ~- ·A.n1111uua. 
Az ünnninia h.'.r11H.:11tesitési dija ug:y n bt:I-. 111int 

a kii!iöldi iorg-alun1ln111 .10 g-r.-ként 50 i„ dc !eg
aláhh 1 K. 

.'i. ~. 0::.leti f/UfJir. 
Az iiz!cti papir hérn1c11tc~-itési dija 111i11dc11 vi

szn11yla1bat1 50 gr.-ként .30 i. de le~alúbb 2 K .=ifJ f. 
6. ~. fgybccsornago{[ TI.1·on11aird11y. dru11ri111a t;S 

ii::.feti 11a11ir. 
A1, cg-ybecsornagolt nyoriitatYúny, úru1ni11ta és 

!ízlel\ papirkii!dc1nény dija rnindcn \·iszony!a.tba11 
50 :;.:r.-ként 50 i. dt: ha ;1z iizlcti papirt is tana!- SI 

lllf.iZ. !cg-alább 2 K su i es ha iiz!cti papin Jk:Ill 

t,irtal!naz. lc~alúhh 1 K. 
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í. ~- Bérn1c11tcsilctleTI \'agy l'fégtelcniil bér11rc1lle
sitett fl!\'é/postai kiildenrényck. 

192fl. évben kiadott rendelet ezen ~-a helyere 
az 1921. évben kiadott alübb_i rendelkezés \ép: 

Az 1921 : XXXIV. t.-c. 13. ~-a 1 ) szerint „a pos
tajüvedéki kibügások 1niatt a fennálló jogszahü
Jyok értclrnél;en kiszabható pénzbiintctés a nH.~K
röviditctt v;:ig-y a n1cgrövidités veszélvénc.k kitetl 
dii ltuszszorosúban úllapittatik n1eg", -

E·nnck vé~rehaitásüra a nl. kir. pénzligy1ninisz~ 
tcr urral eg-yett.!rtöleg a következükct rendc!c1n: 

Az idt!zett törvénysztt!.;:asz11ak 111cgic\clöcn az 
eddi~i 2 K postajüvedéki pénzbiintetés helyébe a 
111cgröviJitett \"agy u. n1egrövidiiés veszélyének ki
tett díj huszszorosa lép, a1ni11ck kiszá1nitásánál 
a P. és 1·. R. Túra ío!yó évi -16. számában közzé
tett 15.290. sz. rcnclc!citcF) rncg-ú!lapitoti IO?G iú
rulék is n1indaddig, rnig- az ervt!11ybe11 lesz, figye
lcrnbe jön. Pl. ha belföldön feladott beliöldre szólú 
nrontatvány vag-y ún11ni11ra tényleges szcrné!yes 
levelezés iellegt!vc! birli. 20 gr. sulyt n1cg- nen1 
haladó küzlcrnényt io~lal 111agúba11, {I K -1- 10 f =) 
1 K 10 f diintt:g-rövidité.s iorog fenn s a kiszaband(i 
péuzbiintctés 32 !(, ha ez a köz!e1nény 20 grarnn1-
n<il su[yosabh. de a 40 gra1n1not nern haladja 1neR. 
;t diiinegröviJités ( ! K 20 f -!- 12 i =) 1 K ;12 f 
s a kiszaba11dú pé11zbii11tctés 26 K 40 f. lta belföld~ 
riíl a szcrh-horvút-szlovén kir(ilysáRba Yag-y i1c1n
zetközi dijszabús alú csü 1nús kiiliöldi helvn: 111e11{) 
kiildcrnényrül vau szó s annak a közlC1né11rnek 
sulya, 1ncly c\iúrús alú esik. a 2/l Rranunot -ne111 
haladja 1nc:..;·, a cliin1cg-rövidités (.? K iíO f -l- 2.3 f=) 
2 K ii1 f. s a kiszabandó bii11tetés .3.1 K. 

1) B. K. 192!. evf. 1,1.-t~. lapon. 
') D. K. 1920. évi. 890. lapon 



Az 1921 : XXI. t.-c. abbeli rendelkczésénél 'fogva, 
ntely a postadiitnentcsséget 111egsznntcttc, kivéve. 
a 111. kir. posta-, táviró- és távbeszélő hatóságaito1 
és hh·,ata!aitól eredő posta-, táviró- és távbcszélü 
szolgálati postakiildc111énycknek, továbbá a nen1-
zetközí postaszcrzödésben dij1ncntcsek11ek nyilvá
nított p9sta,kiilde.n1é11yeJ01ck postadiin1entesst!gCt, 
postai diitnentcsségbc ütköző jövcclCki kihágúsok 
csa.l.;: az imént kivitelként Íelsorolt és továbbra is 
dij1nentes kü!dctnényckkcl követhetők cl. A pénz
büntetés ezeknél az illető diiszabús alnpulvételé.vel 
J"{lvandó ki. · 

Egyebekben a postajövedé!d ki!iágúsokra nézve 
k~lenlcg érvénybc_n levő szabályok tov{1bbra is 
irány.adók n1aradnak, ezek közt nevezetesen az is, 
hogy a pénzbüntetés rnellett az elvont (elvonni 
kisérelt) egyszerii dijat is (pótdii nélkii!, vagyis 
pl. az előbb em\i!ett esetekben 1 K 10 i-t, 1 ]( 
32 f-t, 2 K 75 Í-t) ki kell vetni és be ,kell szedni. 

Az idevonat.kozó!ag a P. T. Szab. Gyüjt. JlI. ré
szének 952. folyószárna alatt közölt 6'4.389/95. sz. 
rcndelc:thez mint:iként csatolt iényüllás szövegéből 
az „1878: XX. t.-c. 18. ~-a értelrnébcn érvénvhen 
tartott" rész tiirlendö s az 1905. évi P. R. T·. 20. 
sz<'trnúban közölt 33.306. :;zún1u rendelettel elüirt. 
„illetőleg az 1899 : XXX. t.-c. 1. ~-a" beszurüs 
elhagyandó, a harn1adik bekezdés pedig ekként 
tnódositanció: „A kifogúsolí kiilclernénv ennélioi.;va 
az 1921 : XXXIV. t.-c. 13. ~-a értc!rnében". 

s. ~. Ajdnldsi dfj. 
Az ahínlás diJa rnindcn viszo1rr!alhan cgyarúnt 

2K50i. 
Dr Pápay·félo oltünnyng• és $zérum intézet r .• tán, 

' VI„ Teré:z:-körut 31 11::eilm. Telefon 20.19. 

OPSOGON TUBERKULIN OPSODERMIN 
gonococcu1 vn.ccina Himlönyirolt 11tnphylococcuG vnccina 

Gyóf!yu:cré$.r.eknck m.tig11of ilrcngcdmé1.yl 
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9. ~. Hirla11ok. 

1 Iiirlapok és iolyóiratok diia a n1cgje\cnési 
idöÍe való tekintet nélkül a bclfüldön \'últozatlanul 
250 gr.-ig 10 f. 50? gr.-ig 20 f. . . , 

Erre a kcdvczn1enyrc. c~ak azok a lnr!apok cs 
fo\vöiratok tarthatnak 1p;e11yt, amelyek negyed· 
évCnként cgysz~r rncgícle.1.1nek. . . 

_„ 1-1irlap111cllck!etek cloa az egyes pc\Janyok 
nti~;den 25 p;r-ia után 100 darabonként 5 1(. 

3.- tiirlapkötegek vi~zontclú.rusitók11ak csak a be\. 
iöldi forgalo1nba11, n11nt cdcl1g: 

HJO gra111111ig 
250 
500 „ 
1 kilogranunig 
2 
3 
4 
5 

10. ~. Posta11tal11d11.r. 

A pos,taut:ilvúnyok diia: 

-.líl 
-.20 
-.40 
-.80 

1.60 
2..!0 
2.411 
.J.-

, a) a bcliöldi forgalo1nban: 
200 K-ig . . . 1 K 
200 K-tól 500 K-ig . . 2 K 
500 K·ún felül. 10.000 K-iR. az 

utalv{1nyozott összeg' n1indcn 
500 K-ia. vagy ennek töre-

déke utú11 . . . . . . . . 2 K 

l1) a kiilföldi ior14"a\0111ba11 (utalvúnyforg'alon1 je-
lenleg' 111ég csak Nén1etorsZÚ!,!;g'a\ va11): 

100 K-ig . . . . . . . . . 1 K 
200 K-iÍ: . . . . . . . . . 2 K 
200 K-úu icliil, 111inde11 200 K. 

vagy ennek tiimlékc u1ún . 1 K 
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A Al:1g.ri1rorsz;:í<rböl iNe·nictoi·szá".•ba !dildöti .\ kiilfö!Jre sióló érték\cvelek dií~7 . .a~ús~h~n 
t.-.. "' fi) • ·i 'll be v·Htoz·i.s !Jocry értekdo c1n1e11 tautalványoknü!, vaL11nint az utúnvétellel · ak '111ny1 nH1 •1 · • '" • 

1
"'- · l 1 - cgye11w 

levélpostai külden1én.rek és értéklevclc~ tánve,te.•:zc1 :~ahí.bb 20 ctrns (i\lde.'.ölcg enne~ !C eu egt · · 
léné! a n1axirnu1not 3200 · · 6 K) szeclcn o 

értc.kc: 
1 

• · • 1 .. · , :1 szcrcplü jc~yzc1 csorna.Kok utánvéielénél """!"·<• (J "Vzct: A postau_~a \·,un !hl 

tották rneg. az éc/té.ldeYck·kn6l is ngyelen1bc \'cenclö.) dött postautalványok 

1J1axi1nü!is összege 10.000 K •. az ut;:ínvéte!le1 terhelt /2. ~- t:rtékdol1oz. 

csornagoknál pedig 3200 1nürka. \· ~riékdobozok díja azokban -~.1 :-:iszony.l_;it~:~-
c) A_z utalványtávirat kiállitásáén az cdtlií.fi J K ·· z 'l~neJyckhell vúlth<ttók (a bcholdon, Aus~tn,i-

dii· be.lföld1· forga[o1nban 4 K-ra cn1eltctett fel, han, '. 
1 

. „ r·il to\•a'b\i1·a scin): a) orszagon-
. 1 Ne1ne 01szag)!;, • - . , ··1,„ ·-cJl[:n!Jen ugy a !Jel, n1i11t a kiiliöldi fnrgalon1ban \'~, - r ! rdii és {I) orszagonkent .i.1rs1_\a!ll 

a be!sö kézbcsitö kcriiletl;e szóló !ávirati utalvü- ~c1~t J;~él? r~1! 1 ;det~ inegkezdett 300 franlqa tnan 1 
n.roknűi az cxpressdii szedése 111c.!.!rsziint. rott . · ·kct··1 ·1 ·il·ik11J 

K 50· r erte · 1J )U ' ' • • . • • • .„ 
(Jeityzet: A kcrcskedclen1iigyi nt kir. n1i11iszter Enn"~k iit..r:i.'elenibev,ételével az t!rtd~dob1ozo{;. ~!J~ 11.041. sz. rt:nde!eté\·c! 1negcngedtc. J1og:y a pos- ·'. ·:b·i · sti!vdii 60 K, értékdij 300 tran .;on ~en • l 

tautalványok szelvényén és a postatakarékpéHz-· DKan'Né;n·cta!ÜJldre (Crtékrn~xirnun1 _20.000
1
( traNnl~~ 

túri befizetési lapokon az ut<1\\'á11yozott összeg" • ,ct·· 
60 

K CrtCkdii 300 1rankonkent .. 6 • . 01 dcltetését célzó rövid feljegyzés. valanti11t a cso- sul> .. ll ,· .:. : t. 1 ·d'i 90 K. értékdlJ 300 tra11-
1na<rolc (kézi, betét és közöns•~ 1r.'s) sz·,·1111·1,·,1"vele1·- régiaba D.lllhtll a · su ~ 1j ct·· 4- K érte\-dii fr·111-~ ""'" "' ·1-; t s}( Sv{tjcba: suy JJ ·:::i • \. '?f 
nck szelvé11vé11 is <i cso1nagkii!de1né11\· rendelte- !~on ~~n '

4 
J( 5o i. o:rtCkdii ci1né11 '.e~~t~ahh. - ! 

tését célzó 1:üvid irű.she!i közlcrnénr <lll~u!Jnazhatú konl\cn.\
1 

. „\cg ennek ielcnlcg-i cg~'enertc!\c, íi l\ 
továbbű., !Jog-y az értékJcvctckben' kizür<i!ag- ai ctms, 1 cto · · · · · 
··11··11. ·1„. . . 1 :::zedend\ihc.) .. "•·•l„."ri·-crtc.;: 01 e e111c11y ce 1at cs összc.1.ret rcl!iintciíi .d- - ,( 'cg-vzct. .\ postautalvanyokna! szc1 ~.P u JC,...

1 séröirai -· arne]y azonban a horiték nagy.s<ig-{1nül
1 
". · · :

0
,;

1
.
11

·
1
.
11 
.. 

12 
értékdohozoknú! is n~ych:n1 ;i.: 

n:1g-yohb ntni lehet ~ inel!ékc!hciö.) 7ct lCll 1 ;., ' • \ ' , 

l I. ~. 1:.·rték.fev1;l. 

Az értéklcvé] ériékdi.ia u::;ya110Jya11 sulyu ai;:in* 
!ott lc\·éJ c!ij{u1 felül : 

a) belföldi forgaloinhan: 

20.000 K nyi!Y{111itott értékii.;- . 6 K 
20.000 K-án íeliil, 10.000 K-ként, 

Yag-y ennek töredéke utün . . 3 !( 

1\z eddig-i dijn1ini1ntunok nu.:g-szü1111ck. 

rccndiik.) 

/.l. ~. (SO/llll~. 

1. · 1 !nn lla ér-.\ c.:-01nag dija a bt:liü.1.l l ~orga o111 '- , 
ték11yi!Yá11itüs nélkOI adatik Jel: 

· ~ ·féle oltóanyag- és szfrum-intézet r.-tá_fsasái.; Dr. Papay VI., Teréz-körut 31 szám. Telefon _0-19. 

• védö~ éo g-y6gyitó olt6nnynuok és ozérumok 
A-z. ooo~':;rtések szarvasmarhák, lovak, birkák, 

stb. híi:iii!Íntok réo:eére. 
Gy4 gy,zeocu:chnek aui(!n1árengedmény1 



. a)" _a kizdrólag Clclntiszcrekct tanalniazú 
k~z.<1_ro_lag· ~z ezek. sz<illihis{t!Joz szükséges 
l.~ o_kbol (lacla, zsak, dcrnijor1, lnídog-t·1r-t·íl\· 
al!o cso111.agokérr: · " ' · 

1 kilogran1n1ií.r . 
,; 

Ifi 
15 
20 

,; K 
lll 
.:?() 
,1(1 
~() 

lU !( 
IS 
30 

2:.1 

(Jcgvzet: A .rostautalványn<il szerepi(\ jcgyzct
J;cn fol!laliak üt is fi~ycletnhc \'Ccndök. 

J.J. ~- {itd1n·t;tclcs kii!dc11if.;nyck.. 

a) A bc!fiildi iorgafon1ha11: 

.\ ich«~ic! a!ka!inúval a iclad(itó! 1ninclcu hcl
iöidrc szólú utúnvétcles kii\den1én~· utún 1 K c!c'.i
mutatúsi dijat. a kézhesitéskor pcdi~ a cirnzettöl 
1 !(_ 50 iillér hcszcdCsi diiai és az ut{lnvétcli uial
váur hén11c11tesitési dij{tt kell szedni. 

h} ·A !diUöldi iurgalou1ba11 (jcfcnfeg csak N1;111ct
orszdggal J: 

a) Az utún\·étc!lcl terhelt aj{tn!olt levélpostai 
Jdi!dcrnénycknél, étréklcvclckné! és értékdohozok
r!Íll a ic!adüs alkalrn{l\·a! a rendes diia\\011 feliil 
kiildcnH.~nyc11l.;é11r 1 K clfin1utaiási tliiat kel! iizctni, 
a kézbcsitéskor az utúnvétcli összc~hfíl a 15 i:1.:n
timcsnck 1ncg-íclclö hl!szcdési dijat (nülunk jl!.len
lcg l !( ~() iillér) és az' uUtn\·étcli 111:d\·{u1r dij{tt 
rm1i<! le a J.;ézhesitö postahivatal. 

fi) Utftn\·étel!cl tl!rhc.lt cso111a.é;okért a ft:!adús
kor utúnYéte!i jut<d0kot kel\ szcdqi. atllc]y az utún
\·ételi iissxc~· 1ni111Jc11 500 K-Ja \·ag-y cnrH:k tört.:
dékc 11t{1n ~ K. 

/.i. ~. Postai 111cP.bizcís. 

,a} A postai 111cRbiz:'tsokat tarta\111azó aiúnloit 
levelekért ;;en1· a be!-, .se111 a kiilfiildi forgalornban 
(ha niajd ez 111cg-ind11!) elü111utat{tsi díjat szedni 
nem kell, hancrn ki\·ü!t{ts esetén kiváltott 1ncghí
zásokért okn1ú11yonkCnt :1 K bcszcdCsi díj vo11a1Hlö 
le a bcszcclctt üsszc.t.;biil. 

[J) A ki 11en1 v;.i!tott ok111['u1yok be1nutaiúsúért 
ókínúnyonként 2 K bcn111tatúsi dii iúr. 
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· *· A kiihJnfegl'S postai sznlgdfatok· dijszahtisa.P Buclapcsien ~vi 2000 K-t 

. 1_. .. ·~.~ 7xprcssz kézbesítés c!iia ug-:y a be!-. inf[j~ ~~ vi~éken évi 1000 „ 

.t _h11ltold1 rorgalon1ba11 a lcvelnostai liii!dernéi1.ré5f tartozik nzet111. .. . . . 
k~rt~ .. értéklevclek~rt, éné!\dob<:!.zol~ért és utalvú~ 'b) A Ie.vélp_?stai. _kiildernényck vú111knzYct1tcs~cn 
ll~·?!~crt 10 K. csornai,;okert J;i !\: a hc!fölc!reif darabonkent .:i K iar. . .. ... . .... 
s~olo a. kiilsö kézbcsitfi kcríilcthc11 h:ézhcsiiencJ5f) s. A várnkiséröjcggyel vainkulto!drc 1:ladotc lnd-
k11!dcn1enyck exprc.:ssz díja :10 K. ·0# clcmények clöj2g-yzé~cért 1.~l. ~~ _szedendo. .. . 

~· Ug:y. a hcl-:. !'.!111.t ~ kiilföldön ft..·!adott CSO!ll>If~' ; 6. A ké_zbcsi~ö- ~s. g~:uitoiarattal a _15oz.segbe. 
r;;o_~n.ak e: a kul!o!dr T?rv,:a!on1ha.11 rcnd.szcrcsitefif? pusztára stl.~. ke~bc~itcs cs. onn?n '.'. postah1v_a.ta~
c~cehclobo:.ok11~k. 1921 Ju111us JD-1ka ut:ín történ-<&. hoz (postaugynokscglH:;z) tclada~ \'cge.tt '!.cszall!
lt,azhoz .. kczbc~_1tcsckor a kézbesitö pn.sta!Ji\·at<il ~J:t to.tt Jdizü11ség~ é.s aian!?tt levclposta1 .kuld~n1c
c1n1zetto! a kovct/~czfi dijakat szedi hc: :~ nreKcn kivtil, ~frelyck utan 11gyn11n~_edd1&!" kezh~-

·a) !Judaprsten crtékdobozok és J Ji.t;:.-iiúl J!(:nif:t si.tési. illetve közvetitési d_jj n~n1 J~r, az eg~·e.h 
su!yo.sahh cso1naJ.!"ok házhoz kCz\:esitéscén danf;?± hivatalból kézhesitett ,és a 1clach:.s ve~~~t h~s.~a!Ji
bonkenr . , . . . . . . . . . . ~ K-Ú~ tott köi~~·vel.t ki_il9e.1né.nyek ut;:~n . k1!l?n.-kul_~:1 .. a 

11-0 110 h.g-. c.soinag- ucan ....... ,:; • .;:.;~: ~övctkezo kczbcs1tcs1. illetve koz\et1tes1 d1J<1!k,tt 
\g.-011 ieHili csornag- után .... 111 „ .. 0; kel! szedni: 

h) Viddken érrékclobozok és 1 kg-.-iiü! nen.1 Stl~:".'t a) f:rtéklevclok utún darabonként. 2 K-t. . . 
1.vosabh csornago!\: hüzhoz .kézb.:sitésc:én 2 K-i>< b) Uta!ványpénzek vagy csek-khetctck be- es k1-

l-JO J-:g-. _cs~~1ai:;ok utün . . . . . . ,:; ., ·:<< fizetése utún a 8. pontban f~g-lali díjakat: A _cso-
1.0 l.~z.-on reh~h cson1agok utün , . . . 6 •. ;~: inagOk és értékdoboz9k utan darabonkent ~ ;:1 
t:. ~JJak:tt a!.lYISZOr kell szedni, ahún3·.szor a kéz-~ lllC!:rtCC!ldÖ Ili 1ninc\en :'! .J\JH.-íC vag-y. CllllCk _torc-

bcs1_~0, az.clso sikertelen ·kézbcsitést is bcszúniitva·.<~ déke után a 7//JJ pontban rncg;íllap11oct hazi1oz 
a k1!lcle~_1c11y·t· a cirnzctt lak<"ísúra a ;.;zab;í!yo!oiak.~' kézbcsitési dijakat. . 
n1cgrc!cloen tenyleg kiviszi. .;G:. 7. A ickhér cso111a;.;n11ként oly est:!ti:kbcn, a.1n1kor 

.1._ A b;;I- és kiilíü.!drli! l!redö postau1alvüiiv, va-·.::~ eddig i.s júrt, napi 1 korona 50 fi!lér, dc ezt 1_1{'.n1-
l~_n11;n„ a .„cscl.ddizetCsi uta!ványösszci;ek iiüzndf*:· Csak a kincstári hivataloknál. hanc1n a :1e1n ktncs
r;irt~!lu ktnzetcscért JOOO K-ig J K, .azon fe!iii 2~ tári hivatnloknúl és az iig-ynük.ség-cknl!! is kell 
l'·· i:tr: . r\ csckkfizeté.si utalv:ínyokért szcc!end6('% szedni. 
kozvet1tesi dijak ncn1 változnak. }i R. Cson1ag- húzhoz kézbcsitf1 lti\"at:dok ~zék-

·I. A várnküliöldröl érkező kiildcrnények utún:~~4· helyén cson1agraktár bérlcteért: 
o:iJ csornag-okén és értékdobozokért: :'.~· Budapesten ha\·i 500 K 
aJ r{unközvctités fciébcn darabonként 10 K so f.;ff!. Yid~kcll „ ..... zon „ Júr. 
l~) ha a. cin1~ctt. rnaga v{unoltatja rneg- kiildenié~~W Az egyéb iiókbérc.k nein vúltoz11:1k. . , 

nyct, a varne!eúllit<isért clarabonkint 7 !( 50f iár.:%k: A kiiziinséges és kézi cso111ago(~. val~lllllll! a le\'el-
.Az_ e~erbcn . ha ez a v~hHcló.úllús a cinizett ·ki-Pf, 11ostai kiilde111é11yek kezelése targya~~an „ 

v~1nsaK<;r:!. történik. cn1e kíiliinleRes kikötés nYil-'" a. kcreskcdchni rniniszter .\o\'{1bh:'t az itt kovetkezn 
va11tart:1.sacrt nyilY:í111artüsi dijaf í.s. 111él-!' pedi~ rc11deletckct adta ki: 
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A li:Ciztiriség-cs és kézi cso1nag:0Jí kezelése és 

. csornai.::oiása. . 

folvó évi 11ovc1nher !Jr'1 10-töl kezdve a bCJföJJ~ 
íorgafon1ban a .3000 ·koronJ., a külföldi forgalo111::&; 
ba11 a 100 frank vag-y ennél kisebb értéknyilváni.;~. 
tc:'tssal ellátott csornag-ok burkolatán értéket nyiJ.';:~ 
vú11itani és a tartahnat n1cgncvezni 11cn1 szabad;~ 

Az érték~ és tana!on1nyi!vánit{1st ily cso1nagok:~. 
nú! csak a vonatkozó sz<'illitólevelek rnegfclehtft; 
ro\'at.ain kel! kitlint.etni. A 3000 korona, i!letve 100.~. 
frank. értéknyilv·ánitásig- terjcdö csornagok cso111a:;~; 
g-o!ásúra nézve a közönséges csornagokra eddig~: 
icnnt111ott szabályok az 1 irünyadók. ··;Z~ 

A jcizc_tt naptól kezdve csak a 3000 korona'/*1; 
illetve 100 frank érték11yilvünitüst n1cg-!Jaladö cso~~ 
rnagokntíl, Yala1nint a készpé!lzt, értékpapirt, ék.?:'? 
szert, zsebórát, arany- és czilsttúrg-yakat s cg-yéb~: 
clrüg-asúg-okat tartal111azó csornagoknál az értéki-C;f; 
val(! tekintet !lélkiil szabad és kell az érté.kct éS~· 
tariahnat a cson1a.tr h!!rkolatún is iclczn!. %! 

A 3000 koronán1íl 11ag-yohb, dc 12.1100 koron<ifi~„ 
i!let<ilC'.;.; 100 íra11k11{tl nag-yohb dc ..JOO frankot rne;:;*'.t 

:-l'.l 

nc1n ha!acló értékii csnrnagnk burkolására iónli!líi'"::~' A postakiildeniényck lí<i.rtérltési összegének 
ség-ii, eriis, siiriin összeionott (nen1 ütlátszó) papir~f10: ielentelcse. 
szö\·ct s er(is és jón1inüségil többrétli csornago!ó..::;s: .. . 

1
... iniHlsztcr ~:-:09--\h. 

papir is használható. :.;,;;;: :\ kcrcskcdclc
1
111

1
il:o.;yi_ ,

1
111: ,''

1
\i?o é\~i · ianuúr c!scjt: 1 J?(Jllfl J ' '! ·11 1··1 '[JO · 1 '\ a 'k'. !9JO ·z·ín1t1 rC'.ntc etc\t.: d · - · ·.. . . 

l -· .:oronana. 1 e n eg- -1 rran .:n;.; 11, :-:~:· "„ ~ . s
1
„ 

1 
. . lleliil!di iorn·alnrnh:in ,·altott posL_~-~yobh érték11yi!v{u1irással ellútott cso111agokat. v;t..;~;, óia 1c <~e ou .. •1

1
.„. „ „ ., .· i~""Z·'~ét a ]\i)\·ctkezo-

lan1i11t a készpénzt, értékpapirt, ékszert, zsebór;_itJ0 Jdildcnw11ycl. \,1111..: 111 1..:~t ~·- .... _ 

ara n :\-' - és e zii s t t ú r g-y a ·k a t s egyéb d r {q:"(a s á go k a fk ":é !:"~' 1~1 ~{~i!~l :~11~J i-i<-:i t-::l:-a-::11:;1e:· !-.::' ':::~;-;:;;:;;;;;:;;;;;;;;;-;.:;;;:;;;:;;:~ 
tarta!tnazó csoinag-okat az értékre való tekintet ,.. , --éle oltó;inyng· és szér.um-int~1:et :r·-t~;s~.~g 
uélkiil továbbra is vúszonba, gyolcsba, hörbci Dr. Papay ~I.. Teréz-kiirnt :H szam. I eleton ... o i!l. 
vag-y cr(is faládába kell csotnag-olni. . . .. olt6unyngok e, nzérumok 

A papirszövctbe vagy csontagolópapirba burkol Af:. öun::es védö- es syogyito rhák lovak birl(ák, 
1 sertések, szarva~ma , ' csornagok, ugysziutén a csupán zárral vagy Ja.;:at 

1 
k · 

5 \b hü:dii !nto • resz.ete. d é I tal lcz{1rt utazókosarak, böröndök, kanná,k stb. íel Gy.
4
gvi7.cr:szct..nek roagi:u &rctlfic m ny 

vétele, ha az érték11yiJY<i11iüis a :1000 koronát vag 
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a) aj<i.nlotr kíildenH~nvekért az edd:hti 50 
helyeit 2tlíl K; · 

b) az értéknyiJvúnii:.Is nélkül ícladutt cso111"1cok:~+ 
elveszése. 111cgcso11kulüsa, sériilésc esetén 
lc).fnagyobh összeg- l1:itüra az CRész lciilllcn1é111\•;;; 
sul}'Üí alapul véve kílogT~l!tJJno11ké11t az eddh~i 
helyett 20 K. 

Az érték11yilvá11i1ússa! cl!úiott klildcrnénrck 
. iLTitésénck lc.:.;11agyol~h összege czcn11d is a 
nitott érték- n1arad. 

Az Ausztriával és Né1netorszúgga!- v:'lliott 
1nényck kdrtéritési összege addig, 1ni~ ezekkel 
igazgatásokkal az összeg fcl;:rnc!ésc irúnt 
túrg:yalások crcd1né11yrc vezetnek, cgyclöre vúlto
zatlan .n1arad, hacsak a kúr 11cn1 keletkezett 
gy:ar teriiieten, rnely esetben a bc/:föld: szabülynk 
rnérvadók. · · 

Az egyéb 11ernzctküzi forga!on1ban vü!tott 1920: 
januür 1-e után feladott ajún1ott 
ha J\lagyarorszúg-n11 adatíak ic!. 200 korona. ha 
kii!földön, 50 frank a kúriéritési összeze. 

Az értéknyilvünitüs 11élkii! íeladntt 11en1zetközi 
cson1agqk11úl (colisz po:;z1:.dl, lia ~\1ag-yarorszúgo!l 
adattak ie!, a kúrtériié~ IíJO K-üt, kiilfö!c!ön fel
adottakn<il pedig- .?f'i frankot l!C!ll llalaclhat rncg. 

A közünsCg-es (5 kg-. sulyt 1nczha!adó) csnrna
g-ok k;irtériiésére tH!z\·t: az i!lctéi orszúgokkaJ kii
tüit 111cgú!lapod;ísok inCrvaclök. 

Crtéklcvelek, Criékd<1bozok és érték11vilvú11itlis
sal íclaclnit csnn1ag-nk k{tnCritése ne.1n i1<1lac!hatja 

"NUTRICIA" Tejüzemi és Tápszeripari R. T. 
Gyár: 1., Attila·u!ca 21. Központi iroda: VL. Tcréz-klirut 3!. 
Telefon: 20-19. szám. Siirgönycim: Nulricia. 
NUfíiCl'a Grógrkccrér é~ Grórrsiitcmécr termékek: Alcurau.t-

Lcnrér, G ra ha m•kcnrér, Ca.-lu\tncniiltck, Karhbadi· 
l1Cb:eniilt, stb. a legizletcsebbck és leemcgbizhatóbbak 
- Civógyszcrészeknek ll<ll.'Y árengedmény! -

a frankban nyilvúnitott értéket. fia _az ösz
~eg Í\orona ériékbcn ki..:rii\ kifizetésri..:, 1 tranl.~ -
szc~ .,.bb"1 iniézke(Íésig - 4 K-val e~yc11\011ek a to\ .t ·· 
\·ecndö. 

Ha ielatlö künéritési igényét ~~ cin~zett,r.:: ruh{:zz.a 
:t ennek annyi kúrérités~ J\ell 11y.eu11,_n1_111t. at:~cu~
.t .:.. ielvc\'ö orszúg penznen1ebe11 1cl,tdo 1\<lp_ntt 1:~ 1" .,a l\z üssze" útszán1itúsa a kiilde1né11y rel-
\'O il• • · ' "' J • • "t. . [·11\cs vétele n~_Pi<'~!I. érYénrhcn vn t aiszanu ast \ · 
a!apjún torten1k. 

Arukiilden1ényeld1ez Csehszloválihiba beviteli 
· engedély kell. 

. . A Csehsz\o\'úkiúba rendelt kü\~e1nén~·ek ~seh 
~beviteli 1~11gcdéb:ck. ll .. iúny.a 1~lia~t .s:-oh '.lllt~n2as~1~ 
, ·seh vasut reszerol v1ssz.1ut.ts1tt.it_nal~. Ennc.k 
~lk~rülésc végett az _c!űirt„ cs~l! .. ~evi,t~h cn:,.:l~_e-
1 'Ck 1ni11denkor n1cllc!dendok. l ai~k?.za~ul kozo:· 
.~·1~ ho'ry ·1zok1iak az <Íruk11ak a k1v1tele\·c\, an1e
ru \, "· ' · 1 1 · { ••7ve'b küld e ·1 'Ckct itt alant ielsoro un\, ~nuu en l .-.~ ". :· 

J; ivllez cseh lJc\'itcli e11gedelyr ke!l c~~1tol11r. Ki
llllf. „ · 1-· r · fi· 1 ··1t·o1·· ? vét<:lck: I. 1\linden11cn1u 1tos.~a.,;1 .. 10._01~ .. \.'.,-:· 
rég-i könyvek küzöns.éges.„ k.otcsu, 111 . ko;;~,~ ~.h: 
yon1tatvúuyok, ha11g1egyH1zetek: ''· ut1pod:-~ .isz. 

~· használt ütköltözködési ingós{1g-ok, l_1a.s7'..nalt bu
:ir szállitókocsiba rakva is; 5. ha:->znalt urcs .1:u
t11~r~z<íllitókocsi·k; fi. kivái;.dc:r!ól~ Cs a.zok . h<:ln:1r:: 
- hullák koporsóban: /\. vasutt n1<?zdo1n o!\· 1.._u ~ 
;,;iivek és azok alkatrészei: 9. úllarn1 cg-ycdarusa~i 

· NUTRICIA" Tejüzemi é~ Tápszcriparl R.~T. 
G"'.&r· 1 Attila-u.21. Kö:i:pantí iroda: VJ„Te.ré:i:-~öru.t~l. 
T~lcf~~; 20 19 11:i:&m. Sü?gÖnyc1m: u.t~1c.1a.. 

• • • Yo;hurt~Fcrmcnt. A Yoi;hurl·tci htizi ~é~zlleDcrc NutrlCia mindenki ll!tcl clvége:i:hetö egya:i:eri: e11 mcg
bizható módon. ldeá.lio. gyógytó.pa:i:er n lcgye.ng1.dt d:i:e:vc. 

'zet reaener&l&a6.rn. Gyógys;::eréu:i:cknek nnaY nrengc meny. 
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t;~.rR>«1_J5 (pl. dohány. sc'J sth.): 10. !Jasznült 
:~·ong:yo!etek; 11. útviu:li :iruk. vag"\·is olva11 
a_n1cJ:rck va!n:n1e!y idegen orszúgb6l. szürnlaznak 
C:"iehszlov:íki{111 {1t egy n1üsik, a fu\·arle\'élcn két
SeJZtclenill rne~.iclölt idcg-cn <ílla111 trrii!etérl' rl'n
delrék. 

T 'i v iró dijszabás. 
o:rvénycs 19:?1 h1t1i11s 11(1 .?.~-ir'il.) 

.„, L ~~ he!f,ö!di io~!-;a!o1:1h.a11 e~y sz(J dija 1 K. ez
„~.1.,..sz~1~bc_11 a l11r!apl<~\~Iratok az ctkli~i 509"fi-os 
d1ik~~\·ezn1?">.' helyett 1:i'Jfi dijkcd\·cztnényb .;_ 
s~<.:st!l11~~1'.„ 1es 1g-y. a hi.r!ap1úrira1ok sz(idija 1~ 1 \·,;.,1_ 
tol 9 01<11~ (esti 6-tol re•n•cl 9-io·) ?' 1·1·11e'r·· 1.-. . . 1 . . 1 1 ,.,,., "' _,, ,l\ -
rrarorr.;:enr a cg-dsehh Jij (u<rr .1,· ""\·szcrr··1 • ·. .. .. . 1. ..... ' , .... ,.. . , íllllit 
a Sll!'Ros es urlaptüriratnül) JO K · · ' 
,r„~- ~ielr~. és. szon1~zédo~ . f~1r)..;aiornba1J a di,i. 

!t.-..> . .tu<1:111~ !: _inni! a ta\'olsag1 rorga]ornhan . 
. :·\z .. l.JJ d1Jte~e!ek alka!n1azandúk n1indazo11 rnel

~cl\'.'.n_i~.c_!ete!~!!c!, arnelrek di,iünak ine.zú!lapi1üsút1;íl 
.t szosz,un J_<Jll tck1ntethL" (D-I(p. stb.) 
. 2. :\ n1ag-an- ·(közünsé.1;ts és siiprlJs} ,12 :tli'tni· :s .:-a1c::~zu1al\'.'!ny-tú\·iratok iir!apjainak' :ir~t ':?r'i / 
.i szch enyes urlapok úra pedig 50 f. ' 

3. :\ 111ag"ú11i;í \'iratok · · · djja 
1 

K. t1YU)..;!azasa11ak (dijnyugtaJ 

. ·L l\iiz_\'ctirési. d.i.i a telefo11011 .. iclaclott és telc-
1011op .1c,1dotr _ ~a\1ratok utü11 (lJzi. Szab 20 ~ 
·l9. ~ .. illen·e ~6. ~. 20. pont) J K. · · s„ 

„RATIMOl~S." „MURIMORS• 
~ leg;o~dete11cbb bnkteriumoa irt6azcr mc~ei 
(;8 ~az1 ege;rek, pntbi.nyok Co pocl:ok ellen. 

yogyazereazcknek mngaa árengedmény 1 

:n 

s. !\iildii11ctlii Xp (Üzl. Szab. ;li.- ~.'l .10 1\. 
L:nnek n1e~ielcJ(ic11 az Üzl. Szab. 5i. ~- 6. pout 
3-ik bekezdésében a kii!dü11~11ek fizetcnd(i ki!o1net
rikt1S Jij ös.szeg"ét nappal 3 korona 60 iillér. é.iid 
·1 korona SO fil!érllcn úl!ai:·iton1 n1c)..;. 

6. l!itelczl;Si dij { 1920. é\'Í P. T. 1( T;'1ra ~ll. 
szánt 92.329. rend.) t{1\·iratonként .íll fillér. 

i. utölag-os kszüino!ús al;'1 est'i 111ag-ú11t{1vira1ok 
diiainak fcdezé:::·~re a hi\·atal p~ilztúrúnúl biztosi
téÍ.::ként \etccnd{i iisszL'.g; 1nini111un1a czcntu! 200 ·ko
r.ono. {Túv. Ozl. Sz. 40. ~. ;:;. a.) 
'~- :\ iúvirat Yisszavon{tsi dii:t 1 K. (TfrY. Üzl. 

Szab. GO. ~. J. pontja.) 
9. A iávirat icladúja \'a~y i..:i111zettie {lltal kért 

túviral!núsolatok dija l/Jll sza\·anként 2 K. (Tú\·. 
üzl. Szab. 6S. ~. 1. po11tja.) 

VascinlllfJ l;s Szenl Jsf\'d11 l.:inify napján a hcl· 
i{ildi fon!afo1nl1a11 csak sfirgús 111agú11tti\·ira1ok \'(~· 
fl•fnek h·l a siirgiis rúl'irutokra 111eglillavi!otr llú
r11n1szoros dij tizcllise !lt!'llett. f: napokon ;i hd
i<Hdi ior)..;alo1nh:111 slir~i'is (d)-ji,;lzést kitenni ncn1 
kell. 

Hirtú\·iratok \·;1~;;'trnap i~ d n.:udt.:s 1ariiüt iizt.:ti1i . 

Távbe>zélö di.iszabás. 
r!'.'rr(;l/.\'t'S f<J2!. ii11zi11s !11í :?3-t<ÍI 

!. :\ helyi ion::<d!11til•:i11 \':.dtol! dí_iliütele::- he-
széh~:ct0s diia 2 K. 

I, „NUTRICiA/' Tejúzemi és Tápszeripari R,wT. ·1 Gyh.r: 1, Attil11-u. 21. Központi irodn: VI„ Teréz.körut 31. 
Telefon: 20-19 Dziim. Sürgónyeim Nutricin. 

FettoH Tej, (sojl-) Qltópor·kéuitmény. (!: HXf.(~JO crös11Ci;ü) 
~ I! Dr.Fehik Ottó m. k. iil\otorv. töfol:.teihygiene pro-
fe~~oro elöir:i1e eo fclüsydetc mellett biozül.H)·sii:nikus, pon

, lo~on titrUlt kCu:itmCn~" Gyöi;yncrh::elmek nagy .in:ni::edmfny. 



2. A ttí volsdgi beszéh::-ctésérf fizctclldií di.i: 

az I. iivben (.50 kni.-ig) . . . . . . 6 J( 
a II. böverr (S0-200 kru.-ig) . . . 12 K 
n IIL Ö\·hcn (200 krnl-l!n íclii! . . 20 !( 

Sürgős n1ag{u1beszélgctésckéri a fenti c!i.iaknak 
h<íro1nszorosa iúr. 

A hir!aphcszéli:rctésck (Tú\·b. Üzl. Szab. ,12 ~) 
az uj tarifa é!etheléptctésc utún az eddigi .S0?6-~1s 
tiiikcdvezn1é11)· helyett 75?fi-os dijkcdvez111C11\·t 
élveznek. · 

.i. A üívbeszélii 1ncghivú." (tiijkötclcs szoJn-;i_ 
!aii értcsités) dija bürn1cly t:ívo\s{ig-ra () J(· t.. :\ 

sürgüs nicghi\'üs diJa 18 K. · 
~. A rnagúnbcszélgctéseh: nyug-üízdsáuak dij;

1 

.'.l. A ,.hitelezési tlij" 111i11den l!itek·zl'ti licszél-· 
~etés (n1cghi\'(1s) ul:ín 5!J fillér. · ' ' 

;-----®~®-----@ 
~ . Waltersdorfer Pál ' 

: J{~~~~~st ~ 
« ~ ~ 
~ (}yógyárunagykereskedö ~ 
: Szlvacsol~ minden célra. f 
l!I Nag~ rak 1 ár gyógyárukban, 111 « vala mm/ elsörangu kö'töszerekben ! ~ @_,.. ___ ®_®-----@ 

Fokozatos bélyegilleték. 
l. fokozn.t 1 II. follo:. 1 Hl.fol10:. 

lZ{óJ \ K-ig \ K K-tól ! K-ig 1 J{ j_l~-

1 

1001 -. 30 'Üli 50\ -.50 1 1-
100 2so

1

1
. -.75 " 100 t.- ·1 2.-

250\ 500 l.50 100 200 2 - 4.-
500 7501

1

. 2.25 200 400 4.- R-
750 !OOO 3.- 400 600 6.- 1 12 -

p-o 3 75 600 soo1 s.-' 16.-:~~g1 15001 4.50 800 10001 10.- 20 --
1500 1750 5.25 !OOO 1500 15.- 30.-
1750 200J 6 - 1500 20001 20.- 40.-
2000 2500 7.50 2000 2500 25.-. 50.-
2500 30001 9.- 2500 30001 30.- 60.-

, 30C-0 350011 .50 3000'1 35001 35.- 70.-
3500. 4000 12.- 3500 40001 40.- . 80.-
40001 5000115.- 11000' 5000\ 50.- 100.-
5000 liOOO 18 - 50001 61100; 60.- 120.-
6000 7000 21.- 6000 70001 70.- 140.-
7000 8']00124.- 7000• 8000. 80.- !60. -

· sooo 9000 21.- sooo'\ 90001 90.- 180. -
9000 IOOO"l 30.- 9000 10000, 100.- 200.-

10000 11000 33.- 10000' l 1000, 110.- 2!0.-
11000 12000 36.- 11000 12000·1· 120.- 240.-
12000 13000 39.- 12000 13000 130.- 260.-
13000 14000 42.- 13000 140001140.- 280.-
14000 15000 45.- 14000 150001 150.- 300-
15000 16000 48.- 15000 16000l J60.- 320.-
16000 17000 51.- 16000 11<1ool 111J.- 340.
nooo 1scoo 54.- 1.000 18000: 1so.- 360.-

l 1Sooo 19000 57.- 1sroo .!9000] 190.- 380.
.• 19000 20000 60.- 19000 200001200.- 400.-
minden további minden tovjbbi 
me"kezclett v.agy 

3 
megkezdett \'U~.YI lO ZO.-

egé~z ODO !(-tói • - ege~z 1000 K-to! .-

'Ei'eri táblázatban feltüntetett magasabb illetéhek az 
1920. XXIV. t.·c. élÍ!tbelépése után \ieletkeztelt. 



Számlák· hélyegflletéke. 

( Árjeg-\ zésck. kin111tat:iso 1\. 
Szfín1olü.si .h:_·g·yL'k sth ) 

·neték alá eső okiratok Fokozatos 1 

11 

l l csncf°.. pCnzllu! :11!0 hcrt.:skc-
f-so 1oko:ar l(t_t::-::.) ·.!! uJ·1 a \a!-!;\ értél\p,tp11 o\\i ,1 

lni K~ricl.!:'.ICk 1 "1 ', 1'1!l1tott kc1csl\cdo1 kot\c-
l 1 ! ~\.!\'. \) (l ,\ ' l • ' 

(l'i 
10111 

cs 19211 '"'I trn1he1 :?·!-tol 1 .Hlllil (_e9;' '. 1 eszi en)-heeslés. ha '": "
1
N'":2

1
i-

;r !l~ ek ,; • ;111 ! 1!\llllkll lll J é~Z\ Cll\ tO • ' 
~ tés ncin tol u.:: .\·1 ! ll ·15.1 1u,'tn .i toi zsbetet ',\g"\ 

tla számlában kitün.tetett ertck "''""'"';;: szovetk„zetek / ''J.,'
1
:' lomh.trd-knlesonnk hat 

• z:: 11 zicuesztol (. · li') zHog:111téz..:tck hat hona-20/\-át meg nern halad -2Q„~.1. ,.1pon helul U\9. '1 ·
1 

·• 
159

1. i·énzhö! :illn 201
. ál 11 lOIJ 10"' JUJ' t"flClio ko CSO!lC! < • , , 
\-n nagyo i )i ' " " " " -.? z; pon· tud uc111 .... . o1 (9:q l!dt hnn,1p11ú\ nc111 

100 „ 500 „ „ „ „ - -O;s kercskedin 111<1!1 ·"" ·1
9
,

1 
· · 

500 „ „ 1000 „ „ „ „ -50~. késiil>h leiaio 1últok 1 • . 
!OOO " " 10.000 " ,, " " l.-;:+y . . !·· :l! !!SZ 'I ZCSI ],otes..:knc! .l 

10000 „ „ 50.000 „ 2.-v~ //. ;oknzut. !t!~I t 1:-.ne,:1 ,:., 111J„;~.1 • (9) bérfizetést 
500GO ilJOOOO 3 , 1 sz'dl!l'1s<111t11.' ' ''' . 1· 

. " " - ,, .- 11111n"! , ·'t ' !Jírflti szc1zod1;sck (2U): • nztos1~ 100 OOO ,, „ .::iOOOOO ,, :'l--'IL icg-yzeli (l9). l 
1 1 

ztrsitisi osszc~ tHt111 (2.?l: ·oo 0 
, . · , ·1 ~ . 1. it (c1utro ti 11 ( , . - . (>-l :.:. .0 0 f\~nn lclu!i erte\ után. . . . . . JO.~" iasi o.ii,. '

1 
.
1
, .„·

1111
snl !,otelcz\e11\C1 -0 · 

1 · es 1e i.:,.,, • \ · (?6) dn 1a1n-. '1- í1zctc11do cl'•szi.:o;.r énélü~ szc1 Jlll - } • 
DJOOOOODOOOODODDOOOOOOOODOOODODB "' r!!YCZ!l~Cl1\t?7) .. é!cl!nczés1 ,.,ze1 dodé..;..:k (29): ck!-
LJ ~ cg\czsc!! - · . 1_ ! ulcsonképc 11 \ is~·zanzctes D V " 1 k-i 1 " · 8 'si !1\ u·ria \ '1 \ • 1 ( ~J) O e

6
yszere í. 0 szerei', 6 ttmm1- lc.zczc ~]o]><•ctiu! (31l. c1H;cdn1c11\C\ 1_ • 

0 • k 1 · 11 t k Q inclL:tt d.tnU t: .... '": 1 ll l izok inunl\,\ tclies1-0 aru , szappano (, 1 a szere 0 ~ ép1tkezéS1 swzolicse,: .. · ',
1
• 't·li illzoll\l.itok. 8 0 . , \011atknz11.ik Liil. li..: \C t.: (''(:) K G 1 0:;; tesit..: h 'dLllt kntel.:zett'>e..; n11;~becs11ll_1cto ·~/ . 

D 

/7 dt? o- !J,t ,tz t.:' héilc11 szt.:1zodc,ek L
1
9l. 

0 a a'l'f" yu a 8 far !O\.!"\,tSzt:lSI adok 11,\/!ltl /• 11 '11 'd]t{t tllk k! 0\\-0 Jl : { / [/ '-el-(/( l'SC' ' \, ' ' 1 B o .. ,;. "/lllSZOTl /(? ( '. ~ N cl) •• ll„1z.1ss,1g1 SZL:I Z()l10si.: 1 d O /J,. Íl"tl akar n<.:rn (i: ' · 1 !~)· l!it"!szii\'t:t-n a gy ro g e r i a /t> ' • 1 1 . l!·iszo1H.:!\'l:Z"1l: uta11 · ·1 • "· • 

0 D>YI i11"1" 111 ne '· · " . 1„ . "' pénz1'iri iizlctek-
0 B d VI 11- O'i~~: 1-~~1.:tek. Jia bank- \·:1:.;·\„l.11.i1.e:1 „ ·.•. •i'rz•·hctCt B u apest, . ner., 8*~" 1:c1· i< ioglalkoz11ak. az ''.zktr;.'z .' ""1\~1'e;~ttséc 0 

,,..... 'j t 70 o'>r;„ · IN J:íl· ielza!u„·kliotcse„, ,i _ ' 0 · -0 
1"ir..Ira y„u ca • sz. g" .. :.·:~ ... '.··" .. "1.1t:w.1 1 •. · -1• 1·1. ·1- ."-.' ·id(nn<'ut\'<1!, klti! 1.1rug-

, ..t/ 'rt'.
1
··• szerint :"- · il .... ' • l ··i 1 zet1 0 TELEFONSZAM 159-78 <7

} e 1.n:1.. · Í (--)· ]·czessé<"i ukir;itok <1 \CJ e e. -
0 01-iif,. tt:t1·a11)".' .• "'.. ·."' . (r;111': kisaiútitti' alapiú11 „ a 
LI „ • - • • . „ • „ §'/;J SC" ertel\C SZCllllt ·1· .·. ((J)· kot-0 !íer1en ar1egyzcket vagy ara.1an laiot '.:·"·.· .. z:< k'~" 

1
, iit„\si ils-:te'.;'rfil ~'Zo 11 nyu~t.1 .~ ·( , 

0 ,, <j§' art,l ,u .' · . · .. !· .. . 1 ti elií\eg-ekrol IH. !. ooooooooooooooo:oaooooooooooocoo'Ji i/ényck cr11.:kpap1i 0 \( ' 1 dl 0 · 

ll' 
'. .. -~ .. „.' .. · ... •.·•?,·: •.. ·.•' .• ;· .. ·.·,~·.•.•.~ ·,oc~;·~··...,. ...... ______ _;_.._ __________ _ f"'""'E· :;'.tt/:;tR ~~~~~~.......__~ 



42 : :f /tf(;'§;'!f:;HN .[{ 

e) p.); köt\·én:\'ek, ad(Jslevelék nen1; clörnut<.t'tóJ 
1 

'tZ és cladúsi rncghiziisok .(27); épitkczési 
s.zólók (q4 .. t. 2 .• bJ p.)_: közjcgrzöi, jeg.yzö,könt~~ ~~1;,(flrésck. h~t anyag is szol~á!t~ti~ (3,1: ~· ~)'. 
\ _ek a~ on~ct \:eget! itiadott keszpeu~roJ_ es _ ét{;i': .. vényck. adoslevelck: ha clon111tat,o_~a ~z_olaIJ~th 
tekpapirokrol (6.1. t. 2. b) p.): lemondas 1ogrol ·;,P:ot . ? p) · Je1no11dasok a 1arto?.as1 kovcteles
kövctelés értékéhez képest. ha pénzböl. üll (66).~,\~{- 1~;r.,,~1;e 11;· j1énr,b\il áll (66); részvé11ykil:ocsát~·1-
h~ fizctésképc11 !őrtépik _(67._ t. b); letéti szerzö~0k u~r az clöu1utatóra .. inint a névreszúlok uta11 
~lesek. ha ~1ér _ kot.~~~t~\„ l~i (61); n13~hataln1az.á~9tl~ cdÍg- a tényleg iizetett üsszcgliil: . a lOU k~)-
Jutalo.'.n. \.lg~:_ c!JJ!dl~otes_sel (N. ~). ntegva!tastf5 .~ „1 i-·scbb részvények JOll knronasnak sza-
s .,r.1·z d-s0 1- ( 1 ') · l1·1zasrcl 0 k c\1„··1\"s· · · 'ffOfHlll.t \I, •• 

. ·"'" .-t~ ~ . .,,\ · :-: • .•.·• . --·. _; < .1.a eseten ··lf2., , . (N J.J)· részvénvtiikc ielen1clésc11c!, 
tartasr osszcgro! szolo okirat (18. t. 11) p.); osz:+,rnutand.k .1 ·, .. „· „ . „ „ ·, , . , _„ \. , 1. h· a 
ta!ékok (N. 16): sajtö,iirandóságokr(Jl, sz.-í!lá~'riint .a !obocs;.;1,1.s11,1l:. ~z."r_erH.:st:l\~tc_se,\,, . d ... 
pénzröl nyugt;:ik (.S3); iogadüs diia. a ntagáJ}~:trK)" ingó„ sza1nsorsia tekna! '1, 11) :1 cnHn1: osr:-
.sorsh~.té~ sors!egycine.k betéti. összege (SGr§i;zc·g·e szerint (Só):. iav~dalon1 e.s hn·~1t_al .•1~ruh<~-
szerzodesek \'1ssz1ehcrrel _ szo\galatiételek ir.ái\.~f „ ~1 (.S7): r(irsasúg-1 (,kozkcrcsct1, hete.ti, .dha 11111) 
(87. t. dJ; szorg-:drnakért és azok visztehdÍ&7':1.:·. ödések. ha \·agyonbct6tct szolgáltatnak. 
rncllctti n1cgszii11 tctéscért (SS); lo1nbard-kö!csöi't:;~z ... \r~ 1. ~ ·zpénzb<i! in"óból jogok és kiivctelések
ha 6 h611ap11<i! hosszabb időre adatik (89 II. bJiiJpre~. \t:s, ·,Vil '.:'O r' (N 13)· íúrsulati hiz
tennesztrnéuyi illct1né1ty-kö11y\'ccskék (90): t(ifi$I·ö! all. dc l_e;.;,t 01_ J J.· 0 __ . '::. : . · „ .. :· ,' ( ~r ) 
Jési cngeclélyck az összcg-hez képest (g:?): u~al~1!ositüsi oknH1nyok \JSSZol\.1s,11\,1s,1r,1 .' ~. 
\'Úny az utalvünyozott összeg- utün (9,:1): ''[litótf,t,.fi, ____________________ I 
ha hat hónapnál hosszabb lej;iratuak (98): vét'Wá;. 
hizonyitvá11:ro~( ( nyug-iük) ( 101): z{liogköt&$ 
sck ( 103): Z<ilo}!vissza \'{dtúsi szcrz(J<lésf:k ~( 104fW 

Ill. fokozat ald esne!..:.: tultís1·L'fc!i· szerzbtflisclt.~ 
l1a a dolog ingó ( l): úrusz<illit<l$i szerződések, hi 
az anyag is szo!g<íltatik (3); úrvcrési ic[YZÖ~ 
küny~·ck ini:;úsúgokró\ (71; úrnsz::'tlli[úsi · ·!~üt .. , 
;;ek (9): húnyarészck (!(uxcn) vissztcber inellc 
;·11ru!Jüz<isa (!l): bérleti jo.t; eladása (:?O); csér 
.-.z~rzödések ing<') do!gokróJ (.?-!); cgycz..ség-, 
\·aJa111e!r iogrú! \'isszteher 1nc!Jctti lc111ondoist ta 

Dr PÁ p A y·félc oltóany.ag. ég sz:!rum-int6zet r.-lárs. 
• VI., Teréz-kOrut 31. srám. Telefon 20-rn.: 

En~.ber- és _állat -._gyógyászatban alkalmazott. 
. ossze~ szerum- os oltóanyag hészitményekböl 

gyogyszereszeltnek legmagasabb árengedmény! 

li 0 fCJH:iYI E IS '1' EB 
FRIGYES UTÓDAI 
GYrl e<Y.~ Rl' \'A GY!( E'H ES KED 1:::-; 

JHJDAll'IE§'ll', 'L liHH,U-tG'Il'CA 1\i 
'Í'I·:c,1u:o:-;szA)JAl:\!\: ;.i-8!1, ,jJ-U{J l~H ;J[-ll[ 

SÜftGÖ:\YCDI: „l'HAH~1AC!IEJl!A'' m:DAPE~T 



.J.t 

A gyakrabban előforduló beadvány·ok 
okiratok után ·járó állÍi.ndó bélyegille 

Áru be#. Jdw és átviteli engCdé!y irúnti k0r 
11.\'t!h: 1 () !(, 
,_._Bendván:r~_k .. \·agy. c_zc-ket helyettesit() 
1\0llY~'ek:. k'.)z:,gaz1~atas1 ii).!\·oldK'tl últa!ába.11 
:\ :~:!aS~Jr'.\ ·::s. to;'ab:!J.i pt·ld:·1,11:vokra. 
~Jso P~ld:1~1y r_ova1b.bi i\'cire ültalüha!I !. K. 
re!z,cteirc ~dta!aba·11 I K. 

B~hoza_tali_ engedély kCr\'L•nye ll_1 K. 
B1zony1tvnnyok: a) (\'llatn é-:. 

es .. közhi_v<:talok <"dra! k;«'t!lit\·a .. 10 K. 
\·e11,:.:hat1J.:-;ag'11 \'ár(lSr1k. küzsl:!.!"ek intézci<'k 
1na.~H1szcn1~1yc-k által ki.:íi\lit\'a ";;: 1( 
ta11n!n111ny.j 1 .• 10 !\. · 

Ci.1_1!· cinH:irt kér(i io!yanH1Lh'ÚJI.\' ;')(! r 
E~o!ogokat k_erli fr1Jy 1u11oc1Yúllyr.,k 50 K·. . 
FeJ101v7n1o_c~a~ok hir(ls{1'.-(ok ki\·C1elé\'d 

j;~ !~.' n::1st1otr:·kt1 !Jelybe11hag·y(1 !Jatún1zat 

~e~:cteli kt~.z~.'-:·".z~atú:-:i. íi:.::re.kbt.:n :'d1aVd1a1t 
J~ogyszertan Jli.·•· t'il'red·"l\·"z ··s·1 

iYe.ii.k:nt 1 K. 11<.:!:\" a ifi-. 

":'.;.~:,~:~~~;~~<ll«;::;:t~;'f,;~';,~,, 1\h:ntcse.k a ·nCr.n iizh:ti !:.' kü11y\"cl\. pl. 11ni1atú\,;, 
n<:·1sol<'tsi kiiuyvc:k. 

Keresh:edöli Cs ivar~solí a~ úru \·ag-y e~v0h iiz-
sziil!ir{l:-ok:d tartal111azo kiiny\·cik :\·1.:11,kl-ut 

f. (N. FI. ~. 5. p.l 
I(ivitcli enl!cdély kl>r\·t:·nyc J(J !\. 
Községi liötctlél(be \"a!ó ich·étd. !e1c!eped0s. 

po!glirio:.!;-eng-cd~!y ké.rvénye 20 K. 
íl-1arhalevelel1:: juli és .l\e\:ske 2 K. sertés fi K. 

ösz.vér. két éycsnél iiat<L'.-ahh l(i. 1narl1a. 
K. ló. 111arlia bivaly Hl K. „\1rnhúz.C1:>ok 

ug-y:r11cz ·az :Hc:tl·:k rn\"a11lli'1 le 
J\1eg:hatal!n:izásolc :') K, ,:;mi K-il-( \}itl K, Jfl(I{) 

3 K. 
K. (N. 2.:i. ~.l 

1\. 

2 \(; 

]11 1(. ,-. .... ~ ..... L. 

1 _fi~l.:ilcs~.trc_ . sz(iki \·:i:-!.·:r 1,
11
.:"ttruh:·i;j:-:i Örökbeiog:ad<isi s1.t.:rz\idések. Ila az 

_,; K, ;1 rohhi :\·c::J.;tr:.r .? !\. , al H.:1).(:;•korn idc~e.11 úlla111pnl~úr. 
Hon?Sit<ís:i líérYCnyeli .?O !\. n1a).!"y·ar ú•lla·HiJJt)l~ú'r Jno K. 

iirükbeio::;a~ 
2.ín K, hl 
e~ kiskor11 

K. dl ·kis-
111indc11 10-

Ipa 1 • úl:an1pn!~úr Ya'..!;.\" rokon 50 
, ·!. ~ 1~~1.zo ':a11y ií!.!;~·be11. ioly:u110Ll\·{1uyok, h~i{\iÚrYa 5 !( az i.:ls{J i\'tlil. 2 K 
!~„~11.t~,~i..:k. az i.::'\'.TdL·ly k1~r.i1!~{diaittsa iránti ki[h,ihl1i irtiíl. 
\ c.,i~ e,\. oly liclye!..:i.:11 rnel\"i.:k 
1;1i.::.r„1alad -111 K. 111 •:·~; ;i11 ~zer küzt Panaszo!í a -kiizi,:;az).(at:'1si b'.1 rösú,'.~h(lz J(lO !( L:r~ 
cs _uzt"zyr_ l~üzött 211 !\. e;.:·.\·~Ji lii.:h-'e:ki.:n 2 K. JOflO K-i).( 5 K . .?!lfl(l K-i'..!; JU 1(, 5 ezer 

hahncres1 en:;::t:,k!\· ir.:1 1 ~.t' Ii.: ... ·: 1 .. 1. 25 1(, 10.0UO K-i\! ::ifJ K •• 50 ezer K-i~ sz[1z K. 
111u11d:ís 5 l(l. · ~i\t:.lJt::, K-ig- ·ketsziz K száze,zcr K-::'in 111\ 2::iO \(. 

!(J K. 
~7ZCSZC-Siia! 
K. 

h:r az ·értúk ine'..!; neru bccsii\hetii, Hl K. 

Polgárjog ·Iránti io!yainod\·<'lnyok 20 \(. 
Szabadaln1al\ (cs:d.; ipari) aúorn:\nyozús~i. c:·s-

111cg'eri'lsitést.! ir:'1·11ti kL·rvt'.-nyek .l(l K. 
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T~írsas;ígi közkereseti. betéti. alknhni szerz 
se-k. J1a a ·közös célra csa!c szcn1élyes 11111nk; 
R'trkat kőUk le, 50 K •. J1<1 vag-yqnhct't2'ict szol 
1r.lk, III. iokoz.at. 

Telekkönyvi ldvonatok és bizo1Jyitvfrnyok 
Utlcvelek .ifi K. közalknlnntzottak. 

n111nkásr;k részére 5 K. (N. 21. ~.) 

Vag:you<itruházás ok-iratok 10 K. a többi 
2 K. 

Végrendeletek 25 K. a iühbi Í\'ektó! 2 K. 
Z<lróra n1e~;lJr>.ssz~-rbi1'{1si kér\·0.nr Hl K. 

Gyógyszeradagolás gyermekeknek. 
(Ju11ckcr Gauhius szerint.} 

2 

" ·I 
4-7 
4-1·1 

évesne!i a felnőttnek sz:int 

Hiitökeverékek. 
..\ l Hó ig-énybevételévcl . 

.-\cid. s11Jfric. di!ut.. hö aa partl's 
C.:üc. chlorat. crrst 3 r.ész, !J(J 1 r. 
Natr. chlorat. 1 n:.sz, hö 3 rész 
Spi-ri tus enni.:„ hí'1 aa pa rtes 

·- "1 e 
36 " 
21 

--· :?fl 

A) Hó igénybevétele néll1iil. 

:\cid. carbonic. (szi!úrc!), aethcr. 
art pa,rtes . . · . . - ··lllfJ 

..\rnrnOn, ch!orat, 5 rész. kal. nic-
rk. 5 rCsz. aq11:1e 16 rész - 12 „ 

réti. 

,\111moít. cl1lorat. ~- rész. kal. nit
ric . .; rész. ~ 1 atru sulfur. R rész. 
aquac 16 rcsz . . · · · 

rnrn~~'t1. nitric„ aquae, aa panes 
nitric. uatr. carhonic .. 

aquac aa partcs 

• 1 llhosplloric. 9 rész, acid ni!-.1 r. . 
ric .. diluti 4 rcsz . · · · · „ 

Na!r: pho.sph. 9 i:é
1
sz .. <

1
1:nn\?{1. ~lit.-

ric. 6 rész. ac1t. u1 i. e 1 . 1. 

Natr. Suliur. .; rész. acid. suliur. 
dil. 5 rész . . · · · 

·N'atr. suliur. ~ rész. acid. hydro
chlor. 5 rcsz . · 

Natr. · suliur. :J rész, acic!. ni!ric. 
ctil. 2 rész 

Natr. suliuric. 6 
chlorai. 4 rész'. 
rész. acid. nii ric. 

s11liur. 6 rész, 
r0sz. :icid. nitr. 

rész a111r11011. 
k;;!l·i· natrici 2 

diluii ·I rész 

ainrnnn, nitr. 
dil. 4 rész 

15 " 
IS „ 

22 " 

- 2-l" 

- .1() •. 

IK 

- 19 .. 

,. - _,, 

Stilyok és mértékelr. 
Rt:J:d osztr:.ík tnértékelí:, 

Sulyolc. 

·I::gy polgári iont ~"'' .160 g-ra1111n 

E!!v vá111 iont 500 
Egy lat 17:5 

32 lat 
28 lat 

.Ji 

n1érésck11él 1874 elüti az ugyn1> 
or\·osi s11Jyokat haszn{tlt:'tk. 1nc-
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lycknck alapcg-ység-c a lihra \·olt a körc-(kei{i 
S'ZCkkc[: 

!ibra :::.·_::· 420'014 gramrn·'--- 12 uncL:io QiiJraclí 
2~R scrupufus = 5760 grán. 

uncia ~„- 35-00J grarnrn " 1 /1~ !ibra H tlrach 
24 scrupu/us ,,_e--- -180 grán. 

drachma · 4-375 gramrn -'- 1.'!11; lihra 11~ un 
;~ scrupu/u.:l no grán. 

3crupu~uj J·5Q _gramm 1/2.sH lihr;i 
uncia =·- 1/.i drachm11 ~.- 20 i.rrfln. 

grán = 0·072.1 gramm ;;_·_: 1/;;7,;n !íbra --::- 1/iHo 

= 1/n<i drahma --:-:- lh scrupnlus. 

Kikcrekitctt sz;írnokhan: 
21/;1 libra = 980 075 gramm, 

1 libra 
l uncia 
1 drachrna 
1 scrupulus 
l grán 

libra b (semis 
uncia ,, 1 

drachma „ ( ,, 
scrupulus „ ( „ 

g-rfln „ ( „ 

kercliszflmban 
--~ 420 gn1111m 

35 
~ -t·:) 

1·.:) 
u·o1 

210 
17':) 
2·2 
0·7 
0 ·I 

Orntértéliek. 
rég-i ak!'1 '"'--· Cili itcc :ifi 
osztr{tk itce (:\\a as) 
osztrük 111:.::szl'h (~eiu:I J 

niag-yar itce { :! 1111.:szi.:I_\- J 
usztr{ik pint 

Iiossz1nértéli:elí. 
ii! Íl lúb . 
iúll J.? hiivclvii: 
hii\'t:lyk --=- I.? ,.,,\-·onal 
\'011al L? pont . 

1.--t 1--t/,\ 
l l .. ~.=i.1ü9 
(1,.'-i,1--tl.;(i 

J _;-.,()(j !Hét 
.1JJi centin1ét 

.?.h l'L'1l!i1né· 
.!. 19 111illin1ét 

A Jdizéletben .még mindig használatosak 
a líövetkezo nem orvosi mértékelí. 

1 /·,,,,, (1)oundl . :.:.-.· .~72.96 ~rar111u 
llliFJ/J 
iralfon (,~ an~ol. PiHt) , 3.790 liter 
ka1111c o:sz.~1k-Nc1n~torsza;!h_a11 l : """-~ ! liter 
sc/IO/JflCll (~s1;ak-Ncn1é"l.~irsr:a~hanl ·= 0.::1 lit;:r 
yard (Arnenk_'ill_''.,u) ~- ,, l:ih ·'-' 91.--! ccnti111éter 
"l'ourafiai 1111 1rlTolJ 7.fiflfi9 ki\01nét~r 
;;a.~.i·ar 11u:rrfiild s.S.~ó kilornétcr 

Megl<özelitö mértékek. 

1 k;i\·éskanúl = 1 
1 • „ ""' 1 t co 1 

teúskan;íl folyadék= 3.0-fi.O ~r. 
n1ag-11esia = 0.6 g-ra 111111 
só. cukor. ké11 s hasnnli°l 

Porok 
k{1véska11ú! 

. 2-:'1.fl ~ra1111n 
n.:ásk<plúl kevert por e 2„; '.!;r. 

l\elle111es izii biztos hatásu tápszer. fersan-por 
·25,50,100 gr.„os dobozol;,ban. fersan-tab-

Jetta 0·25 és 0·5 gr. 50 és 100 darabos 
cso111agolásban. Brorn-fersan
tnbletta 50 darabos csomago
lás, Jod-fersan·tabletta 5~ da
rabos csotnagolás.Arsen ilquo
Fersan :~OO gr.-os eredeti Uve
rrekben, fersan-cacao 1/s hg.-os 
,., . dobozokban. 

M-a g y a r o r s z á g i f ó r a k t á r : 

Dr. F 1L0 J Á N 0 § gyógyszerlárd> 
BUDAPEST, Vlll„ Mályáo-lér 3. szám 

•l 
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l- g:i,Tennekkaná! ·"- 2. tcüskan<il = ?~ 
folvadék . . . . . . . 

tele ·késhegy . . 
evőkanál folyadék . . . . 
evőkanál növCnyi porkeverék 

vagy fiielegy . . = 7„í-~.O 
borosnohár tele :> • • e:.:. 12S.O-Lí0 
csepp n.0.1---0.íl.í 

Kamatszá!nitás. 
Vala111Ely tetszésszerinti tőkének 

kamatlüb 111ellett hf1rn1inii idö alatt elért 
hozadékát igen egyszcrli 111ódon tuclhatiuk 
akként, hogy a tökét a karnatozó naprik · 
szorozzuk s a szorzatot az al<1bhi túhlúzal•ban1~ 
ka1natl:.íh tnellett <illó diYisorra! ( OS7.tó 
osztjuk. 

Divisor O/o Divisor Oio 

!.'H .2ssooo 4 n 
'!• 144000 ·I'/~ 8000 01/ 2 
l/:.! 72000 5 7:o:GO 10 
\.1 48000 51; ~ fi546 10•;, 

3(jOOO (j fi OOO 11 
J 1_:~ 24000 6 1h 5538 11 J /2 
2 18000 7 5143 12 

21/~ 144·0 71/z 4800 12 1/z 
3 12000 8 4500 13 

31;, 10286 8 1h 4235 13'h 

fii 

Kama tsz ám i tási táblázat. 

· lf?~l/o harnat mellett 3°/o kamat n1ellett 

" 1 -"" 

1 

.:.:. ::: -- ~-1 ~~ Et„ ~e -~- ·::.i-
-0 " -0 ~ 

~~ 1 

-g ;;. ~~ ' ~ g. 
c. ~ 0 ~ N·O N > N 0 
0 .= o•o •::la: o e ~· l 'O 0 :i:::-~] !:i::- 1 

:i:::... :i::- b.:,: 

--il 1 1 005 l 
21 001 : 01 21 i 001 01.5 

~1 3' 51 002 0'2.5 

' 10[ -1 005 05 Ag UOi 

0011 
02 2: 25 004 

i . 501 
03.21 35 70 005 70 001 

100 1 

1001 Ol" 04.31 50 00>< 1 

500! 007' 20.3! 250 500 0831 
10001 

O\ll41 41.71 500 llOOO 09.31 
1 

41.1;() !;,amat mellett 

2 

5 001 
JO 001 

.iiO 006 
701'008 

100 01.1 
500, 05.6 

rnoo\ !1.1 

i 1 
003 1 04 1, 
007 [ 08 ·>I 

01 i 1~ 3! 
Ot.71 20 5[ 
03.3! 40 IQ· 
16.7

1 

2 501 
23.311 280 70! 
:J3.3 4 1001 

167 1 ~ 5001 
333 1 4wvv,IOOOI 

0011 
001! 
007 1 

owl 
014! 
069' 

1390! 

:;::;t;:: 1 -" 
1 

"~ N -0 
0 .= 
:i:::-

1 

002 1 

005 
007 ' 
0131 02.5 
12.5 

17.51 o--" 125 
250 1 

001[ 
003 
0131 
021 
0431 203 
2931 
417 1 

2oso\ 
41 ;01 

1 

.:::! ::: 
·~-
-0 ~ 
0 ~ 
N > o·o 

:i:::-

03 
05 
09 
15 
30 

'50 
210 
:JOO 

1500 
3r;10 

05 
10 
15 
2f1 
50 ~ 

250 
350 
500 

2500 
5000 

.J• 



líamafos kamatszámítás 

1011 ' 4 10.1 

2 104 14161108.Jti 
3 108.161 4.321112.48 

4 1112.481 4.50/116.98 

5 116.981 468 121.66. 

6 121.úG 4 86 126.53 

l IO(I 5 · 1· 105 

2 I05 i ~·~5 11?· 
3 ll 110.2;: "">1 ;110. 
4 115.76' :i.<s 1121. 

51·121.50 6.011127. 

" 127.62 f>.38 r134 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

l.l 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

126.53 

131.59 

136.85 

142 33 

148 08 

153.95 

IG0.11 

166.51 

173.17 

180.JO 

167.30 

194.80 

202.59 

5.06 131.59 

5.26 i 136.85 

5.47 : J 42.32, 

5.09 i 148.03 

5.92 i 153.95 

6.15 !160 11 

6.40 ! 166.51 

6.66)173.17 

a.92 i1so.10 

7.201187.301 
7.49 19J.8Q 

7.79 202.59 

8.IO 210.69 
20 210.69 8.42 219.12 

1 

j 
7 11.14.00 li.70'140. 

8 / 140.70 7.03 !147_ 

9 ! 147.74 7.38!155. 

10 1 );)5.13 ! 7.7:) 1162. 

11: 1ó2.ss 1 s.14'111. 
í ' ! 

12 1 171.03 ! 8.551179, 

13 f 179 58 ! 8.98!188 

14/1s355/ 942f1D7. 

l;'i i 197.99 i 9.90 ,207. 

15 /· 201s9
1
J0.3Y !21s.3 

17 218.28110 91 !229,1 

18 !229.19 11.46:240. 

19 1240.fo 1' 12.031'252.6. 
?o 1 r? G 1 ·> 53 · ?e-
- J 0-. 9 i -· i - l:J. 

53 

;; _ 
-: 1.'l 

-; '""' si= -~ 

i!2 8.1: 
= oc 

~~ 
-.:-, . ' 

-,}; ~~ 

~~ -10 

= 

-~0 ~ 1 
:::~ 

::::::::· -~~ ~ 1 
-::-1 ~· 



G~'<Ígyszerek közepes gyógyada1r.iai háziállatok 
grammokban (Fröhner után) 

A J!Yúr,yszcr neve 

Cum re 
Cyank:i/ium 
E\'.!r. A!ocs 

millt amarum 
mint lmrnns 

Extr. opii 
Ful. Belladonn, 
Fn!. Digita! 

mmt cmdincum 
mint antipyrctic. 

Fol. Nlco1iru1c 
Fo!. S1n1monii 
Gummj Gulti 
1-lba Conil 
liba Gratiolac 
Hba 1Iyosci;1m. 
1-!ydr, lilchlor. corr. 

mínt kiizcpcs dos. 
" m:iximaJ tt 

szántára; 

Ló 

1 
Sz;1rvas- -1 Jt~li. C~ -1 Ois1nú 

nwriia J;ccskc Kutya ' '"''""" Sziirnyas 
barmnli 

o.o~ -o.o;;Jn o~-11.05 J 0.00~-o .. ~1 
0.:.J-1 0 0:> l.O O.OJ-Q,_ 

1...:...f,.{) 

I0-25.0' 
2-10.0 

12-'.0.0 

2-!:i,{l 
l!l-12.0 
10-:!!i.O 

!lO.O 
15-:~o.o 

:!5-IGO.O 
8--150 
1::-:·:o.o 

2-5.0 
20-SO O 
5-15,0 

12 :m.o 
2-5.tl 

Hl-1'.!.0 
25-50.0 

:m-.J:i.O 
511-JOU.O 
8-!5.0 
Ifi-'.:ln.o 

0.1--0.2 

J'-3,0 
W-15r, 
0,5-J,O 
2-12.0 

0.:1-J,0 
!-2.0 
2-5.0 

5-10.0 
10-200 
l-2.5 

s-:10.0 
001-0.02 

O.OO~-o.0110J){XJ.'í- o.~ll 
O.O:i-0,2 0.02-IJ.tb 

t!.5-J.(J 
3-Hl.O 

0.5-1.0 
2-12.() 

0.5-1.(J 
1-2.0 
1-2.0 

2-.J.0 
5 - JO,U 
1-2.0 

8-30.!l 

0.05-U.2 
1-3.0 

0.05-0.2 
0.2-1.0 

0.1-0.:1 
1!2-0.5 
0.25-0,5 

0.2-1.0 
l-5.0 

0.3-0.li 
8-30.0 

0.0G05 
0.01-0.025 

O.ll25-ll.! 
!l.1-0,5 

0.025-0,J 

IJ.O:i-O.I 
0.1-0.2 

. ll.1-fJ.2 

IJ.0:!-fJ.l 

0.0.."i-\l.l 
0.2-1.0 

0.05 

O.ll2-0Jl5 

0.1-0.2 

0.02-0.! 

IJ,OJ-0.02 
O.! 'O.llll'.!--O,l~l5 f0.(Jll2-0.(Hl5 llyúr. chlor. n1Hc 

l\a!iu111 ch!or. 

'ali um iod 'M-1, ú>~;,;.:;;:._l"1fin}}l~ 
f;'.('i%f\t\\\\;-\t1?,\~fi'>"\+i<+h\' 

0.5 
1-!J.(J 

5-JlJ.0 
"-•:-: 

ti.\ 
IJ.25-0.5 

2 5.0 
:?--l'i 

· l-·1.0 
l-:!.(J 

lUJtJJ-0.IJJ 
005 

O.OJ-!J.i 
O.l-J.O 

O.Uf-0.05 
(J,J_-11._:'i 

0.05 · OJ 
U.l7"fJ.5 

A gyógym' nm \ 

Liqu. ·ka!i. ar~cn. 
Morphium l\ydr. 
Natr. sul. pro dosi 

pro dic 
Oicum Crotonic 
Opi11m 
Plwsphorus 
Phisosti1:ni. suli. 
Pi!ocarp. hydr. 
Plnmh. acet. 
Sanfonin 
::>ccale corn. 
!:iemcn Arnicac 
5partcin. sul!uric. 
Stib . .:u\Laur. ct nigr 
StrycJm. nitricum 
Tart. slib. Emctic. 

Laxans 
Expccl. 

Tinct. AconiH 
Cantliar. 
Colchic. 
Dig ital. 

közepes gyógyadagjai ltáziállatolí sza111flra, 
grammokban· (Fröhner ut,n) . 

Ló 

\
-;:;::-\ juh " 1 . 1 marha ltccskc D1s'lnó Kutya 

----\ •S7.úrn)'as 

\ """'" ""'°"'" 
I0-;10.0 Ul-'.í0.0 1-!'iJI 
ll.5-?.5 05-:!5 0.5-10 
2:1.::.ri0 o 25 - 1:1.0 5-10.0 

100.0 150 () :25.0 
10-20cscpp 15-:~ \les. 8-12 csepp 

r)-:m.o Hl-25 o t-3.o 
0.01-0.05 O,ll! ~ 0.05 0.002-0.00!"1 

0.1 O.J-0.2 .lXJ2-0.tl5 
ll.l-0.8 0.2-1. 8(!) ()J)) 
2-12.ll 1--1.0 03-1.0 

15-25,0 

1-5.0 
l!J-25 0 
0.05-0.1 

2- lll.tl 
il.5-2tl 
I0-'.:5.0 

10.0 

J0-25.0 

25-50.0 1 5-1().t) 
5-Hl.0 

- Uti.rányok 
líJ-25.0 :~-fl.O 

tHlS-0.15 O.Olr1 
- -

10-20.0 05-2.0 
2 -5.IJ 0.2-0.:l 
10~·2;1.0 -

20 0 2.0 

W-2.'i.0 ! ·:1-\0.0 

1-5.0 
0,2-0.5 
2-5.0 
10.0 

5-!0csepp 
1-3.0 

0.002·0.005 
0005-0,02 

0.3-1.\l 
0 5-0.\l 
2-5.U 

2-5.l\ 
0.002-0.005 

1-2.0 
(j 50-2.0 
0.2-0.5 

2.0 

2-5.0 

O.ll5·1l.2 
0.02- 01 001-íl 02 
or>-20 o 1-02.1 o.t-0.2 

0.!-0.fi 1 005-0.2 

l·t!.\l 0300 05 
2-5 csepp l11-l C,;cpp 1;1-l csepp 

o.1-0:1 O O.'.i-0.2 O.U:i-0.l 
0 IXKl:í-0.002100005-0 001 :011005-0.001 

O.fJOtl5- tl.\!03,o.oooz-~o 0005 

005-3.0 
0.05-ll.2 
00-5.0 
10-20.0 
0.i-05 

tl.lH-00:1 
0.02·0,05 

0.2-!.0 
2-5.0 

001-0.05 
0.0'.!·0.0:i 
0.2-0.fJ 

1-3,0 

0.()5-0.5 0.02.0 ()51 O.lH-.(){fi 
0.{)(H-tl.,003 OJXX!~ - 0001 o.ornr-t-0.rnKD 

0.1-0 3 0.lb-0.! 0.(b-0.1 
0.05-0.15 0.02-0.05 0.02-0.05 
OiOt-0.05 0.1Xl5-0 O! 
0.5-1.0 
0.2-1.0 
O.f>-1.0 
0.5-J.0 

0,lfi-U.l 

O.J-0.'.! 

0.(15-0_ I 

;!! 

~· ~· 
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A vizun1diialíról. 

na~Y Ytllt núlunk ~1 tá)é\.::ozatlansúg 
,Jdnt'ctbcn. hngY a \;;ii!iöldrc szú!ú ut\eyc!ckct 

3
tcJapcsten hol l~hct ~útta1noztat1~i és hogy c~ck
~:~-incnnYit kell fizetni. Hogy .. tchat. ~1111cl\ az .. al!::i-

t i-t!- \·ég:c sz;.tl;;adjon. a bclng-y1111111sztcr korren
f~l~tct !dildött ;1 törvé~:rllat~'isús;o~d1oz. ainr:Jybcn 

1

cgad]a a tiucjaP_es_t.i Ji:_ov~t.sc~dt es. ko~1.~,u!at:1.~ok 
'iniét hivatalos-, on:.11~. ~~eJet ... vala1111nt 1ole~!1Jin .a 
·izüinokért júrú \\11lontcle tl11a\.;:,ü. A he\ugyn11;
ui~ztcrnek ctibéil a rcndclctéböl tudjuk n1cg hitc!e-
5,,..11' !Jog-Y cg-rcs ldiliöldi úllan1ok u\Í\y össze~ckct 
~;.e(Jnck a vizun1okért. JV\után pedig ugy vé\iilk . 
• r czck11ek a sun1111úk11ak a nag'yságn 111év; 

érdekli, akik 11cn1 uíaznali:. hát ezt a 
dn.iga ad{lt a kövct!í:czökbeu is

Ali:i "Bclgiun1\1a akar inconi. annak cgY 
tartözli:odús esetére l:~Y ;,1ranr írankot kell 

Jia tartúzkodúsa fit napnúl torúhhi idöre 
a iii:ctség- 111ár tiz aranY Tran!i. . ..\;.; ..\usz
ér\·énycs1 Yiz11n1 diia tc!i.:s c~CszCllcn :-tí2 

•·1::':'~\':~';:lo:·~·\,1il;l<ji~"~d;,\;'cZnlC11ycs dii 7S korona ;;o iillér. L: 1ni11dösszc T:i korona. A iranciúk 
}:oronát szcd!H:k . ...\ szerbek ~! dinún szún1i-

1aua!í: föl. az nlasioJ.• pcdi~; üUt) !,;oron<it. Né1net
nrszú\!:l1a a \·ir.utndii !O-fí(I rr1út"l\.a .. -\/, t~resiil1-
Allan1oklra i11du!úk ily".:tén adója JO dollúr. Uk
r.:1irta rncgdégszil.i. !OP li.uronával. 1-!ollandi<.1 ~;;11 
l\{ironúb<Hl ú\\apitotra n1c~ <t lútt<lllln;;,úsi diiat. Le11-
~ycJorszúg- pediy; .JOO-lro.111. ,\ szcgé.11yckti'J! azon
l1an-- csah: 150 koronái vt:.sz . .-\ .miicí yjz11H1 2;10 
korona. 111ig- <t l1o]g-úr.oké .1SO. A ti'>r(i\.i:ök 4f10 l.;:oro
ntlban vciik ki ezt az adút. a ro111{111ok pedig- .100~ 
h:tn. A d{lnia: Yiz11n1dii ~nu. a spanyo!é. ó pesela. 
~1 g:örögö\i:é 6 ·drach111a. :iz an~oloké 10 francia 
ara'nrfrank. a s\·édcké pedi'.~ 14 :s\·Cd korona . .-\!i:l 
Brazi\iúba !dván kiiut11i. a?, 600 korona \áttao10~ 
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1 

rcvllg-Ysz"r-
. .. . . . , .· .. ; .„ . '.: .. . - hogyan keszi 1e o ' "'· „: · · ·~ 

zási diiat nz'c C!ulebe 1.J_U koron.it,. L1bc_'"'" tkarom Jt1~eJlcm, élszcriibben'c . - .·· ... 
dollílft. Mex11'oba pedig o do!lart. ·kell _ J,JSzu ári invent.u .!~gc, .,-, •vszcrtár bercn_dezesc l'.ozo~t 
l\·1ost tehát azok, akik cg:1-: kis .eu1 opai_ e~ ten J\'Uüden e~~ cs ;fi. ~terület és úl!vanyzathoz }d.:-
rCntulí. körutra akarnak 1nd~1h11, .. k1szarn1that . rcndcfü:ezcsre ·~ ~-). t'ttkozik. Ez okból kcsz, ' 
hogy a kiilönféle vizun1ok nJJJ:r osszegrc rugn '1 

.,5t lény.cg-e.s. cltcrc~ 1!~\\~g:vzésck nehézkesebben 
iicrri sz<in1itva persze az utikült!i6gct, anti czi ... pc·onltatott. 1\'ckc\1 jt 1I~ ;set1b · ha n1indcnki a sa
szerint horribilis, r11ert híszcn péld<iu\ azók a h\;4s: 1~~zközéílhet6k, .s 1:~ ie t~~lclö. beosztással, húzila~~ 
Jók, arueLrek Ne\Vyorkha 1nenJJck, szúz doliá.!li~:t' körii\1nénye111~~ ..1.:1e 
számitanak_ a lrnnnadik osztii!yn jegyén. ragil:\;~szili el :~z ive_iHa'."~\; készitendő a kö11yvkercs
" mi pé11z1111kbe11 kozcl hetvenezer koro11at. _i\!fll A!phabetil~1.1_s ieg) 'j"' ható íiizetek\Jen .a gyogy_-

·y-.7;_1i_.1-edésbcn !\eszen!_ ~s· J 'l~iriil a kö\·ctkczo csopo1-?0?_· ' 1: összes \esz e -Gyógyszertári inventár }!&0:- szer ,lr 
:\~;; tosit(Lsban: 

(lrta: Dr, V"arJág/1 Zoltán) -~. 4.) Gyógyszerek . 

. ,ftl· .ÍJ) Kiilönlc~essé!!Ck. 
J\'li11de1.1 .f!">'ógyszcrész!1~k érdeke'.. J_io!"y IH?ssz .. a<t.'.·.::-_~ ·c:J l(émszerek. 1 1 d b

l 1 1 1 11 1 d · - ii"t"<.rÚ!)O\ási cikkek. la inas, 1 ora o 'eresgc esc' e 'eru eset e nun c11;tp;:: ) K„tsz"rek t!s ... "" 
a i.ryógyszcrt<irban és annak n1ellékl1elyiséi;;eibe!f%'$- D. 0 . y, „. 

1
_ 

ta!ülható g-vóg-yszeran:i,',ag-, killönleg-esség-, kiszof~: E) AsvanJ \ izc \. . . 
1
_ 

i::-á!ó t<1rtáli· (doboz. iivcgtégelr stb.), és felsz~j: f) Doboz-' és papiraru \. 
rclési cikk elhe.lyezésc pontos jegyzékbe lcgnt'li!: GJ Üvegáruk. ., „· . 

1~1g-Ja!\'a. A sau:t _ c1nleJ\ezct1111k is. olykor„ !~1g'Y~;,%9 -
1
) Porce!lún- vagy ilHyag-c.:len~ .irul\. 

lckns lehet, an11rn arrol nem egys~cr ~)'nzndtctq[I t _ , ., cikkek és csz!;özok. . 
nwg- cg-y_es !~arta.:san11 p~inaszkociasa!Jo]'. -~!Jnt!~~úf±: fl Eg-~ eh. „, . dcnki a saj;U izlcsc szerint 
1'alarrn:)y1k c1kkbol re11de!cst tcrrek, pedig-, a1n11!};i?. A- csopo1 tok,n n~in 

1
, i' 

11túlag kidcriilt. készlctii[; abból még cgy{lital:í,~ másként is mcgltat.iroz.'.''.t'.1. , lchetölec a!pltabeti· 
nem Vnli kiíOR)'Öban._ Dc még_ i11kúbb íontns cc~t fay-egy csop~rt_ Jcci, zcJ,cl:cZllláll az odatartoz(• 
pontos KYog-yszertan 111vt:ntar az a!kahnazotjfp;;:_ !·us úttckinthctu 1011n.1ba.\1_

1
_.i. , ·e tch·H a bcrnbn-

szc:n1élrze1 .1{1jékoz~1t<is<ir.a. Ncrn kel~ e!~eled11iin~~: r~ii~;dcn cikket bci.rok. _.·\ _.~ 1 \ \ ncl_ ' 
hogy a g)'(;gi·szcrc~z 1t1.rtclcn ellta!:doz'.'"' '"'Rlfl!i káz:ís clsii rovataba hci ui.. „ _.. „ „ iöiiiin. 
1nc<rhctc"·cdcsc eseten !llC" ulvau JY1t1k·lk 1s J"tszo.-.·"k' · . !'!· 's "S"l\cn· n1cg-111.is1k ro\,\tl ,\ · ·· 

·"' 1o. • ' ·"' • ' ' • ' ' • .h&;· \ lll'tSOC 1 \ -!;:, " '"' ,.., • · • 
rulnak m1111kat:irsak alkalmazására, . amclyc!die1f!!i, .1 , :,·kérdéses cikk hol _talalhaw. __ . „ ,„.

1
, 

cg-yébkC111 ilyen n1i!köd11i ncn1 szokott. \'a!aniin~:~ ho.y.~ r~:iiJ· fel hogy a pahkaba11 .. a 1s7; 01.0~.<\\ 1 ,.- 11~.-iö szolg-;íJatot tehet cg-\· il\·cn lcg-vzt!k g\·(·1g-vszet~ , ... ~g. 1 ' e~•n· cgyn1ústó! clhataroh.tto .i \.t

1

: .„ .. - . ; - : ' - . :: . . . . . . '. >if§X OIIICllHl 1a11 11 b.l : ' ct• 'OIC Akkor cze\et 
t.11,1k herbead.1s.iko1 1.s. :+fit t -van 'l ka1nar.lb,111 pe 1g n:ii. , · . I"\ ·"! lcic\C 

::Y!i!P/ za -- ' • 'o tl 1 etü!--J·c\ Jelölön1 cs Icu 10 · Hosszabb cikket irlam crriil a kérdésröl 1'1flotJJ3,ii A, B. C, . s. '·
1 

\ d ~' . „ moz'issal. Ezek a llctiik 
191·1. é\·i 45. szdrnában. f\1ost pedig ciióhéiban a.',„ balról jobbtclc 1a a 0 szot • 

-."!!fit:'„\:,·. 
\j:;; i!fi5i;~i:;fj:;!>> ~~~~~..---....~ 



A cikk ne;·e 

Aspirin , , . , .. 1 1 1 1 
g - - - .• f-J71 .' 1 1 ",-,- -1- -1-

r ) r r 

! 1 1 i 1 

1 11 

A tabella azt tiinteti i"i Jt,w,· . 1 .. „ 1 •• „. •j' 1 · "" ' "'· ,\ \Cl UCSCS C\.1iWl•.@ 
.,z~1 ar1~u1 asp1ri11 az offici11·1 4-\" 1 :~1·' 
szc11ek reliilr61 .lefelé és l1·11r'1·11 .. 1'11. Je olt 
9 ·1· · ' 10 1 JJ ·1 sz:in11ozolf<·~ -1 \ es a kan1ara 11-Yel ielö!i rcl·~sz ~ ', 1. ?-
-~1l:tt1 íaldll1a!r"1. · ' ·-Cl\<.!\-'· 

f"!og·.\· azut<i11 'az el!Jch·cz(i l!"! .·.-. ,.,1. 1 ..... . !.!.'\'O"\'~·--ertdron 1 •• • • „ :i. isege \ ,ozott · · .„. · - - • 1~a11u1ra11 11u1cl:ll /ladl · 
SZCl"t>j)C/-e lll<ÍS t •J .·.; „ ' . · . ·. (lSOll 
IJ\"ol·t · 1 ... . _ 1c :\- lseg, az HlCKlilt a helri 
· • '· 0 lllR.Lt. Bizoti\" nern t:'"Yszc1· · 1 „ .:! · · -11,„11 ,;)Z lllSfJ('/,- •' · · / • .-,. · • d OllO 'l 11 

1
. „ .'llOS szo )(l, St.!t!ddszoba sih. is he!" 1·c·'11 
,crul1c11el· ·1 n J ·1 · 1 · " ' 
1
• 

1 
\ ' ! .1l"l i:a Ja, inert eg-\·es ci!·J·eJ· ·. 

tau rnosott - ii\·cg·eket stb ott .is. 1· „ \ .\· l\et, 
~yok !arta11i. · • \CH~ Cl! en 

Azt !Jiszeni e 1' · 1 ·-1 elé r•r ~ •• 
1
:,. . ' •• ~ !O ICJ la szoritott fejfi;g·etCs 

\·cZ~Í~s~ ! r'1\~)<:1~~~;'.ót°li~ko:tl~t1l1·11~~1d?11kit :iz i1;\·cnti~ 
i~!iil áll s· addi F • •• • nn_.i"\ ~ . .iszn.i .. rna!{a kl!tségcn 
''"lti~i··, 1. • . g is. rn1g kotl!lczové nc111 teszi a· 

,,__ · · \Ol"fJJa11\· bus·Isan v·s • · • · - • 
·1 i-'tr'td . .- 1. . · '. "·' .. 1- sza 1o~n1 tcntc11i az1· ' ' ' s.igo . dn11bc kenti. ·· 

(11 

i\lC~jcgyzen1 111ég. ~1n~~: a 1;_1érg-ck1~é\ . az il.~etl~ 
rl!kesz hetiij(;Jzése :~!a cclszen111~k la111an_1 !~11rn1 
·az invcutúrba_n azt 1s, ho_KY „_n1c!·cgsz~kreny '. .-\ 
rnv'it akkor igy ha11gzanek. peldaul: 

Elhelyezése 

gyógyszertár J;amara 
A cildt ne\'e 

AI B! e ·< B ! C !Di E 
1 Mtreg~ .1 i i 1 
! 
! szekrtnr i 1 --

1 

1 

1 
i 1 

! 1 

1 1 

:\ ~yaknr!<.1tha11 az i~y vt:zeictt inve11iár azén is 
i(il hc\'úlnék: nu:r~ az ui gyóg-yszcrck és kiilünlc
Zességck lahiri111husúba11. biztos 11tI11ntetóia lenne 
~urnak. l1n~.\· y;l]a111cly régl!n 11t.:111 rendtlt \'ag~· 
keresett cikk \·ag·y készitn1ény ,·a11-e ral\1{1r011 
\"a~r nincsen? 

A'gyógyszerészetre vonatkozó 
ujabb magyar törvélfllyek,' rerrotdle· 

Hetek, lleiu•al!:ok, stb. 
1. TÖRVÉNYEI(. 

A szesz megad<íztatására vonatlrnzó tör
vények némely rendellrnzéseinek m<íclosi· 

tása, illetve líiegészitése. 
1921. éYi VIII. tiir\·énycikli. 

(Kihirdt:tteceu az Orsl'á~os Tör\'ény~:'1t•1:1;1 llJ2!. 
éri {1prilis hli 7. nap jún.) 

(l(i\'O!J:!t.) 

1. ~- .-\ sz:.:szadú tét~l(;l ---
eg-yidciil 111egsziintetésc tnel!c1t 
és pediK a t::nn::lési adú té1 :le 

a '.'>"/,C:~zad~'q1út!ék 

i·~ le 111!~ l t~ 1 lll'k 
!~tl iilll:rr'il 1 Í\(1-



~·?na '60 'fillérre .. a . r -· .• ,• ••• ' 1. • . 
tcrclc 90 fii!. ..

1 
Ioi;n íl'J?.t.J.'il udort,11\ !osei.. 

t·ísi ·1clc"111 i. erro i · korona t'>O íillérrz, ~' fo•ri'·• 
' ' aJ\ ll'trryobb'k ·1 1 d' . .-. u. iillérríi/ I 1· . ' i,, , !." . re ~ t.! PC ig ! koro1ia' 

(/"t _ 
1 

\O! ona 80 JJl!ctrc ~11i1Hlcnik 11ckt 1' - • 
r_er _a!kol!o!. ut<in. o J!crr 

I 
·~ Pe11ziig-yn1lniszter fcl!J,tUlini.l:t'·i•;J. 1 o ~,dll szesz ut{ln ineh· . , .1

• "'• iog-y 
·111.hh -o /'t • . a szao:td1orn·ai'HnbtJJ· 1 
'.-' . • .'.'J .• i cr n1c1111yiségheri a ,.· ./" · 
\ itenk. rn111den liter alk0hol t:\ ,u:11 ~n~lon {lt 
rona ac!óvisszatéritést en· , 1 ~1 .in ,cgrc!Jehh J 

~ ~ \ ]·és· · ~ ~cc e yczbcsscn 
ioR;:as.ztf;si ,;c1;-1 2 ~~/,~~1bcl~1an ~líírc .. · h~fize_te.t t ~edelycztctik. - 1'1t!csz.1n11tolas nern 

7. Fclhatahnaztatik 
'.'.l _ac.Jór.ncntesen utalt a pénzügynJi!liSztcr !Ja 
0 1 szesz Ut(u1 iizetcnclr··, c·ll 
.r:-es1 1 !~1ék n1érvé1 az 1:-.;99 ; ' , 
~-ahan H1e:g!J·it·lrozoit . - C\1 XX. t -e 
UtO}I <illapi/1a;s~ !ll.C'r rne1 \tid clté1 ocn i u1d~I 

. f:: törvén~· rendclk~z ~ „ . . 
ve1l'·!Joz'is 1·,1,··1· ·· 1 .esei. .in1en11:r1bcn -1 1 

-' '' J \0% IC!T •• ·)· • ' ' 
lc_~kC~öhh 1922. é;. \" '" ,1.1,1rds \~llt !!Cili i,ntézkec!i 

9. ~. E törvénr 1 ~e.-:,e1.1' 111,iradnak err611rh 
iig-rn1i11isz1•·r ;

1
1,:,1 · s-an,1

'.1 rendelkezései a · 
• • • .... < ' Hl""·!J·11·1r( z 1 • rendelkezései pecJiir _ ... ",.'. '. >.ari<ti i1<1pn11 • 

. lép11c:k é!ethn f:;./' - J~· iorven~: klhirc!eiése 
1nc'c·1cJ(z1· .„ ~: .... ic opontok1ol kezdve 

,.,, '· dl<!Sdr,t \'O!J'!t[· . · ·· . 
rend··Jf-"'· '. · ' \llt.<

1 torre11re!· ~ H.;.-;cs:ci,- tncl:rcJ· · ·„1 . .. : \ 
he11 úllanak, hat( l ". \ 1~' . .!.,;, C!l tor\·ennye! 

Hl 1.:. I" -„ . • ! )on \l\l!I he!yezteine!· 
· -.;. • ror\ e11v vé•rreh· · . . \. 

rninisz!cr és . .-.. 11 . i-. • .tJtasaval a 
· ,\ ln C !11!\"C'lesiirr ·· · · rrak 1neg-. · „ .... \ 1 rn1111.<.:z!cr 

Kelt_ Budapesten. 1921. e,·i 
flnrr!ty illiklós s 1- m;:í rcius .-:io~;í11. 

1\·l ·10·\'<l • ' · • \. . '„ .... 'rnrsza.t:" li:nnn;ínyzt'ii;1. 

Grcif Tl'lekv Pd/ s 1• 
ni, kir. rniniSzterelniú.:. \., 

(P. li.) 

A szesz meÍ!adóztatására vonatkozó tör
vények némely rendelkezéseinek módosi

tása és kiegészitése. 

1921. évi XLL tiir\·ényclkk. 

(!Ghirdeitetctt az Orszú;!OS Törvénytúrhan 1921. 
évi nug-usztus hó I.l napján.) 

(l(iYOIJaÍ.) 

Emlékez:!ttil ado1n ezennel 1ni11denkinck, akit 
illet. hOl!Y .l\-1agyarország ncn1ze1zyiilése a követ
kező törYénycikkct alkotta: 

l. ~- A szcsziogyasz!ási adó az !9.21 szeptcn1-
her 1-töl fogva tcnnclenclö szeszre nézve 111i11dc11 
hektoliterfok (liter) alkohol ut{111 1 1( 60 i. 

:\ iogyasztúsi adó11ak a kisebbik és nagyobbik 
adótétel szerint való rnei:;ldllönhöztetésc az 1921 
szepternbcr 1-iiit fog-\·a tcnnelcndö szeszre 11ézY1.: 
1neg-sziinik. 

2. ~. A fog-yasztüsi adú atú csii szcszilizdékbcn 
az 1921/22. tcnnclési icliiszakhan tennclhctö alkn
lloh11c11nyiség ( icrn1::lési keret) 2-Hl.i"IOO hektoliter~ 
!:c11 (1!1apitiatik n1cg-. 

3. ~. Az 1921./192.2. tt.:r111ctési diösz.akra a 2. ~. 
szerint tncg-(tllapitott 240,flüfl hektoliter tcrinc!ési 
kercthöl 160,000 hektoliter a 111czíigazdasüg-i szesz
iiizdéknck, 80.000 l12ktnliter az ipari ~zcsziiizdék

nck Jut. 
k. ~. Uj 111eziig.azdas<ii.d szesziiiztlék részc!te· 

.NUTRlCIA" Tejüzemi és Tápszeripari R. T . 
GyAr: 1.,Attila-utca 21. Központi irodn: V!„ Teréz-l<iirut :ii. 
Telefon: 20 HL sz;ím. Siirgönycim, Nutricia. 

NUTRICJA ·znb.1.iszt, ~a~pehely. z:,bderce. fl\;:iJ!ns tápér~ 
. téku_. hyg1enikus, preparált csecsem ól íszt-lté-

~z1tménvek. ~ Gyogyszerészeknek 11agy árengedményl"Dl] 
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A BRÁZAY · pipereszappanok 
a magyar szappanipar'Jetrt„J· q ' 
ményei ! A l;ülfüld· 1· •. ·'"" o .'e etesebb lté:;zit-
a Bráza ). 1 .esz1tmenyek használatát 

Y 1 ipereazappanok szoritottáli ld ! 

~~~~~~ "~~ N~NN~~@ 
)l;~\IB'I) ~. 

. ~ . 
·s· • •.r· ··• E• ·· R·· ··. N. ~ e··.······. E:~~ R• ··· e.········· ~ 

. ·. .... .. .. . .. ~ 

_'HANGSZ'Eft:GYÁR j 
~ Rákóczi-ut 60n ~ 
~ (Saját palolójában.) ~ 
~ Amerikai és egyéb külföldi gyárimányu, ~ 
1í'( VUághlrü zongorák és pianinók. ,,Etofon"„ ~ 
~ beszélögépek töl<élelesi!e!! uj modelljei ! !.· 
'ilt - Vílághirü művészek teljes hanglemez„ 'J# 
__ rcperfoirjai. ~ 

4l. Az összes hangszerek legfinornubb minóségben. ~ 
f- .51_1.c:Jlcrhc"gcdül~. gordonkdló fuvolcil~ éa lárogató}~. ~ 
i..· Zénekari rdzfut'Ól hangszerek, cimfialmol~ és har- ~ 
\( in'oniumolt Bt!I-, selyem- é!l ace/húro!~. ;;;„ját húr- '1 
-,(t ,fonóda gépüzemre. Zongora bérlet. 1-·,J.;/~rc i:alö f 
}A i::.állítJ.rn!~al legponlo~abban es;;./~öz.lünf~, Hangszerek ({ 

.-,:q_:, javitását szakszeriien végez.:ük. '11 

',~> ~ 
i!i!li!i'<~'tll'\~'<A'tll'\'@.~Alt"""' ~;fi;/"""-""® 

* 
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sósborszesz. 

gyógyszerkülönlegesség 

JOllY 
puder 

,! 
'i ~ 

!.! 
i:i 
1: 
11 ,., 
1 ! Gyártja 
1 I 

/'i Borolin termékek gyára 
11 
.. BUDAPEST, VI., B otond-u. 1 o. 
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·::~\~~téni. A kére!e~n kc:~pcs~In igaz?lui kel!:. ho_gy 
aZ:':jíz.embe hclycz1n szar.tdekolt 111 szesztuzdcre 
-~-:éíve_- azok .~. tör»'ényszcrii fc!tCtc!ek. _1nc.lyck alap
f-'ut á' szesz1ozJc az I.S99 : ;xx. t.-c. 0. ~. 2. pont
j{úi.1.k reudc!kczésci SZt'.rint a 111t.:zügazdasűgi 
szcsziiizdék közé sorozandú, teliesitYe \'annak. 

Á_ szeszfözdék cngedt!!yezésénél az azokkal kap
CsÖifrtos rnczögazdaság, talaj- és éghailati \'iszo
íiyai vecndök iigyclernbc és clsüsorban azok cnge

,_ déJyczcndc'ik: n1elY':_~nél az ,~tzol~~;;al k::~pcsolatos 
tilczöl!azdasag a told 1cnnocrc1cnek tcntartúsa 

·'érdekében 11agyn1érvii trú~~«1tcnnelésrc van ut::1\-
vá---és arncly a vetésiorgó helyes hcü!!itúsa érde
kében kénytelen olr kapüs11övények tcnnc!ését 
iclölelni, 1nely.eknck szesziiizés utjüu való értéke
Sitése az adott viszonyok kiizfitt kii\ilniisen indo-
kolt. 

9. ~. Tenne!ési ken:ttcl 1w111 bir{1 szcsziiiztléhcn 
f{igyász1{1si adr'l alú esti szeszfr'izés 11e1n g:yako
rolhatú. 

11. *· fe\hatalr11az1a1ik a pénzii.!.{yininsztt:r. hoµ:v 
a iogyaszt<'lsi adú ;dú csii szeszir'izdékhc11 icnne!I. 
vala1ni11t a vún1kiiiiöldrfil es;:tle.\.;· hehozntt szes;i; 
·értékcsitését a Jeh:n tör\·ény tarta111úra a 111ezii

. g-;_tzdasúg-i és ipari értlekeltsCg:hiil alal.;ult és- ú!!arni 
Cl\CUÜrzéS alatt {tj!ú SZl'r\·czctre hjzza t.°'.-; e cé!bú\ 
a sziiksé~es tovúhhi intézkedéseket ;1 ti'1r\·énvho
zásnak ralú 111ú\ag:ns bejelentés kiitc!ezett.ség:e 
rhellett rcndcleii utnn ineg:tt:g:ye. 

12. ~. :\1, 19Hi: XX!\'. t.-c. ,1. ~-a akképeu 1n(·1-

BRÁZAY sósb«»rs~esz= 
!1é.Szitn1ények hatvan esztendős n1ultra tekinthet

:.)1ek vissza. Mngunkat a vevőinket becsilljllk meg 
(,~>_kipróbált, !iililnő li.észitn1Cnyek ajánlása által! 



~ tclniébt:11 esttlc~ kirólltltú pénzhiinti:!Cstiil, Jll.IH!l1 
[Zig- terjedhető. péJ1Zbii1Jt.c,1é~scl hi!.n~t:Lendü._ . 

A kih:ig-ás n11:1tt az el1an1s a .koz1g-azg-at<1st lt;i

, tóS<ig-Oknak, ~ni11t „ r~.ntlfi~·i _ hi_i.nte~ii hirr:i~:ú~nak. ~tz 
áHainrendőrs~g nutk~od~~J, tt:rulct~n !1t.:d1g- a u1. kir. 
áHan1re11~ürscg· llatask~Jrehe _ 1a~:ozlk._ . 

13. ~. fe!hatahnaztattk a peuzu::.;yn111usz1cr. lto~y 
·i;r, I9fJ~: XXVIII. t.-c. 5.?. *-ú!Jan ío::.;!a!t / aznu 
~endc\kezésHil, 1nely .szerint fog-ya.sztúsi ad\"i :dtt 
esö szc.szf(izdékht:n az e~y.cs f('izi"1késziilékekn: 
nézve az útlagos a!koholtartalo111 a szcszfüzdék 
útJagos napi tern1e!Cséhc7, képe.~t a 10() ioku 
·s-tcszn1érö .szerint 70, 75. il!ct\·e 1-:0 tokon alul 11en1 
{
1
Jlapitható n1cg-, szükség- eseten l\elhien i!!dnkult 

nzcmí ne!Jézs.ég-ck tniatt kiYétclt L'IH.;edélyi:zhesscn. 
l·t. ~: Fc!hataln1aztatik a pénzüg-yn1i11iszicr. 

hog-r az IS99 : XX. t.-c . .3. ~- 2. pontjúban io1-dalt 
azon rcndclkczést(í!, 111ely szerint a 111ez(igazda
::üg-i szcszfözdéknck a .szesz1crn1e!éshez szükséges 
:uiyag-okat !dzárú\ag- va:~y \egnagyohb rCszbcn a 
:-;zesziözclévc! üs.szekötött 111ez(ig-azdasúgbú! kell 
nvcrnie. a törzslern1elési ]\eret eserleg-l:S 1neg~ 
iCldii 't.:sökkentése nu:!lett a fö\d111i\·eksilg-yi rní
niszterrc! ei.t:rciérüilcs.; kiYétdt en:;.;edélyezhessi:H 
az esetben. ha ez a helyz:.:-i a fil!dliirtok hc!ycsehh 
mcgoszlásút sza!Jú!y{izi'i n:11delkczésckrii! szó!r'1 
1920: XXXVI. t.-c.-böl kiio!yóan kii\·etki:zt.:tl be. 

15. ~- E törvénr 19.?1 szepieruher l-én lép élei
be. t:z idiíponttöl kezd\"l' a szesz rnc::.;;idr'1ztatús[1r:1 
vonatkoz(J tiirYé!l.\'l:k 1nindazo11 rLndc!ktzései. nte
iyck a jelen iürvénny:.:! elk:11téiht:11 ;í\lanak. l1ati
!yon kiv!il hclyezietnt:k. 

Az 1921 : Vili. t.-c, 7. ~-:'tn:tk n1:·1sudik liek;;z
th:se pedig akképell rnúdusu!. llr:.!;~ az idézel! 
(921 : VIII. t.-c. 1. ~<~. a Jelen tiirvény 1 ~-a 
s'zerinii vúltoztatússal. 1ovúhhá a 2 .• ,;„ ·l., 7. e~; 

· __ K_ -~_-ai ujabb törvényes rende!kezé:~i~~· r11~1r~1d11ak 
·;,érvC11ybe11. 



1i1. ·~. E Ui_rvén): \'~g-_1:c:ll<_1Jt<is_{n_-aJ a 
iniuisztt.•r és 1ölcln11relesu.v:y1 n1u11sztcr 

meg. · · 1 1 ·1 · 1 · • · 1 1 E íörvenycik.;: i1 IJr( etes.e;: t:ze1111t e reudeJen 
e rörvénycikkci, 1ni111 <t r1eu1zcr akaratút rni 
rnal.{aru n1eg-tartn111. rnind 1núsokkaJ 1neg-tartato 

Kel! ( iödiil!ön, ezerkilc11cszúzhuszo1teg'\'edik é 
11ui.:uszt11s /t(1 tizcneg-ycdik nap.fi.ln. · 

llort/iy i\-likfás s. k. 
:\l ag_\·a ro rsz:í.I.'.' li (Jf 1n;í 11 )" Z(J j :1. 

Urál l/crlih.·11 /sil'dn s. k; 
Hl. kir. 1ni11isz1crelnök. 

A védjegye{< oltalmáról 
vénvek módositása és rendelkező tör 

kiegészitése. 
19.?!'. évi XXJI. 1ürvé11rl.'.ildc 

( Kiliirdtttf:t:..·rt :iz 0 rsz;íg-os Tör\"Criy1{1rh;n1 J 92! 
éri j11íl:ius !Jr"i Ui. 11ap_i;ín.) 

trult!ktzt1iil ador11 ezennel n1iJJdc11ki11L·k. 
letr, ho.\.'.'y J\'la.i.;yarorszú.~ !h.::n1zet:-;yiiJést: a 
krzö riirvéHYcikket c:i!koua. 

1. ~ . ..\ n.5.(!jeg-·,:::k r1!i~t:n1:ír(;; .'>i'.i'd J J.'.~,i,·; . J(. t 
1;;. ~-:1 a !\(i·~·1;·rl;,_:1.'ikéf1(.;n n1 1:id;1s1ua1ik: 

A\ir1c.Jcri t:í{y;:s \·édjegy la.istrn:nnx,'ts{t~rt l:H.1 
L!ijat kell iizct11i. l:nnck .tz Js:.;::·:g1i.::k 7::i?;;.a 
!ajstrorr1ozüst io~anaio.siir'l ktre~k.:dr:l~ni és in:u-.' 
k:unara pénzt;.ír<ii, 25.?r;-a pedhc: :1 i\ii%ocnri ·::'.d-' 
icgyl;iistrornot \'t:Z.:tD kt:reskcdc!:::111i~:,·í :11i;1isz:·. 
!ériu111 (szaliada!rni birösúi,.:·J pénz(i:ür i!!L•1i. 

2. ~. Ipari célu jogtént.:s e_!(_\·csíllé.sek - idet!rtre· 
ipari H:véke11ysCg-ilkbeu :tz ül!ainkincstúrt és: 
a többi közjogi szc1né!:reket is. - niég- h:1 az Ú·ruk 
t:löüllít<isüra. \·ag-y forg-:tlornba be!yezésCrc bi.:ren-" 
dez::t1 l"<ilJ:ll:tllJk nincs is, l;ijstrnrnoz{1s réí{e!t u!y·.' 

({J 



~-<Ú1a11 fel.sorolt c.-.::tekL"!I feliil - rnég pedig: hLl 
kinek kérehnére - törölni kell. ha az egyesül 
rncg-sziini. vaRY !Ja az · cgyesii!Cs cltiirte. hog-y 
C!.rViittes véd.ieg-ycr jogosulallanul hnszn;ílJúk. 
· :\ v;;il!alat lll!:RSziinése okáb(il az egyiittes \·Cl 

JcRyet 11c1n lehet iörölni. 
ú. ~. Az cgyiiites \"édjvzy hitorlásáhr'l! kii oly· 

Jag- 1neginditott e]júrús sor{u1 Illegú!Iapitott jog 
kiterjednek az CJ.(Yts tag-nak okozott kür 111eg 
1érité.sérc is. 

7. S:. Az 1895 : XLI. L-c. 8. és 9. S-a l!atü!roí 
kivill helyeztetik és hclyiikhc a kövcikczö szö 
\"CJ.( !ép; 

Aki kizárólagos haszn~ilaii Jogon 111{1st illeit1 ·véd 
ivgg-yel Jog.talanul ellátott árut, ezt tudva foq.;a 
!on1ba hoz, vagy árusit, lih"}·szintén, aki \'alan1c!J 
\·édjcgrct ily célból uátnoz, ;:iz - an1e1111yihe 
cselck1nénru sulyosahh bii11tctli rendelkezés ahí 
1wrn esik -- Yétséget kö\"ei e! s hat hr'lnapig- ter.:· 
Jr.:dheiii iogh1izza! és ötsz<lz koron<ittil huszezcr> 
kornnüig tcrjcd!!t:tö pé11zbiintetéssc! hilntctcncléi. 

:\ n1c!lékbli11telésk1~Ht kiszahoti pénzhiinici&s bé; 
hajtha1atla11s;íga est.:tébr.:n hclyettesitö szabad.:· 
s;igvesztéshiintetés tartania r.:g-y 0YL'! ne111 halad~. 
hat iul. 

A j1.:!cJ1 ~- reude!kczést:it kr.:l! a!kaln1azni azok:· 
ulh:n is, akik belftildi tern1cl6. iparos \·agy keres.::· 
kec!(i nevével. cég-Cvcl. ci111cré\·eJ Ya:,.rv iiz!eténck' 
elnc\·ezéséve! jogi.alanul 111cgjclii!t ür-ukat -~- ezt, 
tud\'a -- inrgalornba hoznak. \'agy ürusitanak, 
IO\'ábh<i azok t:l!en, akik ily célhlil a felsorolt jel": 
%.Csekei tulh·;i 1.:l<'iCiHitiák. 

,<..;_ S. :\ JeluJt tiirrény 7. ~wt!l:an n1egha1<'irozott 
\"étség-ek tddntt.!téhc11 az eljárús :t kir. .iúrüshini
s<ig-ok harüskürélJ:; tartozik. 

9. ~. l:zt a iür\'é11yr a kereskedelcrniigyi l!T. kir, 
1niniszícr és a Hl. -kir. iJ.fazsüR"iig-y111iniszter hajtja 
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§égre'~ 
!C'niU~Y 1 

kt.!rcskcde
ii1tCz-

• 1• é!ethe!Cptetésc irúnt a 
arHJ.11·~. r11iniszter rc11dclcti utou Jll. dl. . 

kcdil~.. . .. · .. kihirdc:tését ezennel. dre_udckru. 
E tö_rv~1~~.~il,d\ inint a 11cn1z0t ak~raíat 1'.:11'.l~ n1,1-

, ·~ törvc1n cikket, . 1 r1r'1so\·kal is n1cg-t,11 t<1101n. 
i: ' tarton1 .111n1l ' - \ .. 

, rraJJJ HJC!!' . J9?1 é\'[ iunius hú !íl. !laj)Jall, ('. Kelt Budapesten. - . . 
H rili\' Aiíklás, s .. k .... 0 

• sz·h:: knrnH111yzo1a. 
1 ~\ag:yornr. ·' ~ Grcif 1Jetl1lc11 /st,·dn ~: "·· 

rn. kir. n1i11iszierc\nqk 
(P. ti) 

A 111. 
, . . 'óléti és ·munkaügyi miniszter 

lm. nepJ 
1 

'b .. 't' 
ügykörének u ovi ese. 



A „Betegségi Biztositó. l(özintézet"-re 
na tkozó törvénynek a 2'.Yógyszerésze 

érdekfö fe.iezetei. 

(J\1egsza\·aziatoit 1920. é\·i au.!nisztus hö11apbj 
16. ~. „A beteKséi:; esetére hiztositottak a het 

.ség-i biztosi!() közirnézcttiil ( ntaK<iu·cg·ycsiilet 
betegseg-él.rzc'itiil) a kü\·ec.kczö seg-é/yekct izénj' 
hetik: i11!4'.rc11 orvosi KYüg-:vkc.:zelést a 111cg-b 
.!.:'etés elsö ll<JP.iútó/ kezelve 26 h~til.{ és cze11ruJ 
arra az ídiirc. au1c!yre .a tüppénz hír: .!.:'r(·JKYS 
reket, ~CVúg-yfiirdflkct. !-!;\'(JJ.!'YVizcket és a sziii( 
.i.rcs g-yúgy;:íszatí seg-édcszközökct. HK.r1nint: sze 
iiveget. sérvkötéit. 1nankót és !udtalphetétet, 
n1cg-beteizedés clsö nnphit<iJ kezdve 26 hétlg
czen tul is arra az idöre. arncJ.rre tüppénz j 
szintén iniz:ren: .. , orvosi g-y(Jgykezclést. K:rög 
szereket Cs a szilkséges .zyóg-y;:iszati .segédeszk 
t:ükct a biztosítottal e.-..:-\· büztart;ísha11 élii és kcr 
i;etic! 11en1 hirri, 11t:rn. hi%'.tosi!o!t csalüdta.u:nk r 
~zérc a inc.Q·hett:~-!"L'dés L'lsi'i 11;1pi<'1t1·i1 kL'Zth·c· 2() ! Ug- ingyen.'' 

20. ~ . . „:\ Bc·tt.!gséi„d Hiz1p~i11·) !\iizi11téz1:1 (m 
~·á11eg-yesii!c1. hete.~se:-rCJyz(iJ ;1 :-:·~·ög.rszere 
u:yög-yfiirdökt:t, gyói:;y\·ize:ket és .:-:·yi'1.1..:J'{1szati 
.~édcszkiizöket <.1z igén.r.iogosultak rt!szére ten 
!-:Zctheri .szolg<í!tatja kL f-la azonbaJ1 az inté 
zct ( rn;ig(uregyc·siilct. . ht:!t.Q·segé!.rz\i) 
sze1bu1 ra1(·1 kiszol.l.!·;Jltatúst tc!iesiteni 11c•111 íuU 
vagy ha ezt rncgtagad.ia, az igény_iogosult 
le/ölt seg-é/yezési tériyt;zc'íket indokolt 
.;.;ziikség- csetéhc11 és <t Jegsziikségescbb rnért 
korlüiai között rna~a szerezheti be e.s ebhtll szá 
n1azott költségeinek n1eg-téritéséi az intézett 
( rna~ünc.z.resií lc.t1éíJ. lv.:1egse.~élrzéit(if) küvc.f::! heti." 

7:1 



A 2i. ~ ir1dokolása: ; . .-\ n.ri!v<i11os bete.l!"üpö 
költségeinek íedezéséröl szöfr:i 1S9S: XX! í.-c. 
~. 3. pontja fe!hatáhnaz~íst ad a szcg-é11y hete 
ÍCszére az orszúgo.s alap terhére kiszofgü!tata 
g-yögyszcrck rendelési n1údiának rendeleti u 
való szabályoz<Isüra. I: fclhaialrnaz;is alapjún 
heliigyntiniszter ültaJ kibocstíioti Y9.UOOílS98. 
rcude!et a rendelés n1ödi<ít <l gyöl-!".rszerészc 
l'onatkozö!a).!' a \'étehír hiielezéséuek c!iiirásá 
és a gyóg-yszl'.rek vétclúrünt1k utólagos szúJ11/<i 
>tlapj<in történ() kiegyenlitéséve! rendezi. Ugy 
azok a szernpontok. ante!yek az orszúg-os al 
terhére kiszoJgúltarott g-y.(igyszere.k hiteleze 
indokoJj;:ík, -teljes 1nértékhe.11 fcnforog-nak a Pén 
t<íri beieg-ek részére rendelt gyógyszerek kisi 
g-áHahis;:ínií! is. A betegségi hizio.sitú.s közegés 
ség.iigyi célhít ugyanis cs:::ik abban az eseti 
tudja 1neg\·a!úsitar1i, ha a biztositol!, aki rer 
Rzeriní vag.rcH1t;:ila11 és b;;ic.t;.ségc knretkeztCI 
kereset nélkii! is va11. a gy(igyszl!ri a !.:'Y(lg-~·sze 
tárban költség-111entesc-n és haladék né!kiil n1c 
szerezheti. Teljesen k! kell z:1rni td1;ii fllY:tn n1e 
olchísr. a1nely szerint a hizto~;itou a r.:nde 
:rrögyszerck ürút 111egíize.ssc és ~1 !iifízt:tcti (issze 
ltH'l:téritését utú!ai.; kérj:: a hizto:.:i1r'1 ir1tézetíö 
ugyszintén rnég ink<!bh cliogad!iat<Hlan az az 
/;:in:is. hogy a gyógyszcrt<ir a hizto.si1{1s !crhé 
rendeli R"Ythryszerck úrának kifizetését a hizt 
sit6-iritézett{i/ \'én.renként kiílün-kii!ön eJ(in:. 
!'t;ndclt gy(lgyszcr kiszolKúl1at{1s:i c!iit1 kii\·ctel_ 
,\ ienforgö 11;;/tézst!gck tehüt l'.1'.\·feJiiJ a hett:gs· 
hiztositüs létérclckeinck. rn:ísielcJ! a gyó~c\·sze 
i>zek iog-os anyagi érdekeinek r11cg(l\·{1.sa .sze1 
pontjúböJ _is csak akkt!nt o!dh:iití rncg„ !log·_\" 
'!\·{Jg-\·.szerészck a biztositö-intéz~t on·o.s;:í11 
szab<l!yszerii rcndclésere ~tz e!öin gycig-,rszerr:k 
kiszolgáltatni és ezek ánír <1 hiztositö-intézct fc 
hére hitclcznt viszont pedig- <! bii:tositó-intézct 
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Ez az intCzkcdés a in.I!- é." <illa1ntudnn1ti11yi ká' 
kon (jog<ikadé111iúkon) az ;:ilian1szú1nv·itcltanra : 
iratkoz6kra 11c1n vonatkozik., a val!ús- és köi 
tatilsiig-yj niinísztcr azonban az illetékes ka 
111e~hall.:.;atása utún a péuziii.;yn1i11iszterrel c:g'y 
értökg- ezeknek a rcndkiviili hall.';.!"at(ilo1:1k a 
szüntút is rneg-{t!/apithatja, 

2. *· Az !. ~. rendelkezései az cJCiz(i tanévek! 
rntlr hciratkoz\·a \'Olt rt.;!ldcs ha!lgatrík. v~1la1n 
a bö!csészettuc!on1ányi (hölcsészctnyclv- és iöf 
ncttudon1ú11yi Cs 111cnn:riség-tan-tcrrnészettu 
111tln:ri). tovübhü az orvosiudo1núnyi karokra 
z6pisko!ai érettségi bizon:ritvúny hirtokúhan 
iratkozva volt rt.;11dkivii!i h<dlg-atcik tovühhi !Jcir 
kozúsi Jni.;út 11e111 érintik. an1en11yiben a 11en1z 
hiiség-i és crkiilcsi tekintetben felté,tleniil 1ncgl 
hatók . 

. 1. ~. Az 1. ~. intézkedései szerint heira1kozr». 
az i!!et·~kes karhoz (111iici.;~·eteme11 zi tanücshi 
henyuHott fo!yarnndtís.1;:d kell a hcira1knz{1sra 
l!edé!yt kérníe. 

.·\ heiratkoz<í."i l'tl)4·edé!y11eli: az 1. ~. rendel 
zés::i ;..;zeríni HH:g·:illai:itntt lé1szü111 keretén h 
\·aló niegad<lsa \"<1.12:r n1eg1agadás.a iL·!el! az i 
iékes kar ianürai11ak (n1ih:gyeien1t:J1 :t tanücsna 
teljes iilés:: végérvényesen hatúrnz. 

Az engedély rneg-ad<.isü11ü! a nc111zi:thii.)ég ls 
i:rktilcsi ine~bizhat(Js;i)..; küvcte!n1ényci rne!L:tt c~
i::löl a icl\·étcl! kérr'ik szcl!cn1i képesst!gc[-·e, rrHi 
fclöl arra is. !Jo.1-:·y az nrszá:;.; területén lakö t.;g-y 
népfajokhoz és ncrr1zetiség-cld1cz iartozú ijj 
~r<inyszún1a a lla!Jg-atök közt lehcíölcg elérje 
i!!etii népfaj \'at;y nernzetisés or..;;züg-os ~irünys 
n1;:ir. dt.; leg-:dább :k!t·~g-ye annak kilenctlzedrész 
il.:kintette! kc!! lenni. 

l-L1so11Jök~1n:i1 csak az i!!etéli:t::s kar (111ileg}, 
1en1cn a ian{u.:sl U:ljcs iilés011 1ne)..;adot1 el!g'cdéll 

a 2.. ~. alapján heiratko:11i. k_iv:!ratkozha!,11~1~' ~;~ \Jt.;iratkozúsúra vonal~\~zo szdb<1-
nó_k_,1s. af..~~1\11:.~ts- és közoktatúsii:....'}·i in1n1sztcr ren-
lvokat ' . . lll'"r . .1„r a\lap11Ja „,... . . 

1
,-;.. 

1
·:111 

-dclch ,Ct-, . 1,·;,·vénrt ani~ly .k1!11rt cccse nap' 
~ tzt .i · • · ·· ·· ninisz 4. S· ·1··1 · 'l \·~dJ{1s- t:s \\(iznktataS\\~~ 1 1 .-

l <p hata ~· 1,t; ' 
~ ·r reg-re 1 1 
tér ha.~ Ja, , , ~·1·1'. 1··hirdc1ését ezennel t.;]rcnt e e;n, 

E H~rv:~:~ ~1.~ \ui~:t a nernzet ak:1ratút n1ind n1;1-
c--türvcnJ ~ilikL:, ilnJ n1úsokka! is tne~tarta1on1. 
, r11cg-1,trto111, n . . . „. ·1· .. .-~.un 1, 1. pesten ezerk1k11cszazhusz,1d1'" i:ri 
Kelt ::il!( d • • • ·.-
- 1 , lu'i huszo11e~yi:J1k ll:tPJ•111 • 

Síeptern ier Jlortlly s. k. 

Gróf Teleki Pál s. ~~· 
111 . kir. 111lnisz1erdnok. 

A fényüzési adóról szóló törvényhez 
kiadott utasitás 

(!(.!vonat.} .. 
. . , ·r··r1·l:r\'tdr/Ja11 111211. julius fú. nap1a11 

·1 Ors„a~os 0 1
' 1 · r ··r\'Cll\' -' z :" Ml·· 'r ;11vii;-ési cidára 1·011at .::uzo 0 . · 

·!dfurdl'tl.'I . . 1 
• - .: • • 1, 11. ;$-a 

1
:rtel111<'hc11 

i·égrcfuijtas1 11ta::;uo.qza • · 

adókötelesek: 
„1 ttos zsi1"1dékok u 1n.: 

L <~Z ~~i:nú~!~·k~ ·i~!eénve' a. h_aJkorpa ~.!l:n .. l'.'r~-;:-i 
a) ,1 ·,1e~k·11 is <1\i:·'tr ioh·ekony, a\,,u ~zi .tll ·-!Írilt pon1a ' - · . , ' · 

;tfüipotban ( r11dpo111adek l: 
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lrJ' 1nfa1cleH11en1/i illatos Ju.•.nc'icsök és kr6n1c] 
lJorOtválkozáshoz hasznA!t krérn kivételével; 

e) 1ninden1H.:rnli (<ísvú11yi. növényi va:;.;y <í!I, 
zsíros o!ajnk, az olajokhoz sz;in1ita11d6k a h 
olajok és ~1z 11. 11. fol.róko11~· hri!lantinc;>k. a 
azok a rna.za sgyanta-. g-!~'Ccrír1- és zsirtartat 
készitrnények, arne!.rek a !Jaj íonnülüsüra, it!n 
-~ftésére és h<ti!ékonnyú técc!érl' szoJKálnak: 

2. az ér/Jer- és bnrszesz1ncntcs illatos \'Í
ideérrcndfik a rózsavíz és a uarancsviz is; 

.:!. az ilta.tszerek és koz111c!i.ka.i cikkek t·th 
vag-y borszesztanalon1111.a.] ra.Q"y anélkiil, ez alá 
f0Kalon1 alü esnek .kii!ünö.scn az alkohollal ra 
alko!Joln1cntcsc11 készii!t szag"osiuí szerek, ug 
nli.tH a kölni\·iz, a \·irüg-il!atok, n1i11cle.n vizzcI 
szitctt illatszer, lO\"Übhü az alkohol rag·y viz 
\"ételével 1nús oldüanyagg-al, pl. bcnz.rl-benzoat 
c!lö;:íllitf)tt szagositószerck, ·kozrnciikus szerek al 
a biír, a haj é.s a künniik t.isztánrartí.súra, ápoJ 
!:iúr:i, ft:'s!ésén: és szl'pité.~:én: .szolg<!ió. 1ovüb 
a sz;íjiin.:g- iisz1ú11rart~ísúhoz Cs ílpq!üsúhoz szo 
gáJ(i <H1yagok Crtcndr"ik, 11:::rczetcsen a 1ni11dcnf 
puderek. hajfcst(jszerok, ha_iz.sirtafar1i1c"i pucler 
sziirte!enitii szcn:k .stb.: 

·I. a?. illain.s és az il!ai tt:ril:.sztCsére szoJg-;:i 
érhcr- 0·.s alkoho!tarta/mu kivnn::1tok (csst.:11ciol 
J.;i:\·onatuk •.:s tirnktu ní:k 1 05 vizek: ide 1:artozn 
kil!öniisc11 az ol.ra11készitrnó11yck, 111i11t p!. toaJet 
\"izek. arnel.rek n1osdü- \'a'...;y fiirdi)\·izhcz illat· 
sir:is rt·gett ke\·ertctnck. ·iJ/a1.szt:rp:ír·11~'tk; 

1 
B JR: ti Z A 1L iil tl.J .ÍI 11 arc. és kézkrém, 
Najád-puder, Naj{id-&zappan, Najád-c.sokorill<it a 
hőlgyl!özönség · JegnépszerUbb piperecikkei. - A 
Najád-l<észitm'ényel\ egyébltént is .-:1 Jegkit11nőbb·· 
kozmetikumok! 

i'.I 

· . ,12 11 n ioalcU~cet; 

illatos c~~t~ 'i;lct~rt~znak az illöolaia~k;.:1 
. ,1, ·1uaros sok. - - J·k·il k"vcrt szar\ as-6 < ' ' ' '111\"'lg'O \. ' '" 

.· .. · ; : n1ús sza~o!;ltn . ~ '_ · ' -' 
1 

illóoktiokkal vai:;_y \'ag~ ·1· (.prCSZC·!lSOk). ' 1 • •.. t SZ'tlrniúk- e!; 
a.z;.utcsso \ . . ·111va\,.;okkal ·keszuct .. : _'1„ . ·11ne
-. sz.<u..;os!Co' - ·.I ') ·z u H niruoso.' mas - · .. 1. ·.1· ( ·ui'rn so . .i • · · 

1
„ 

·szkc~'c1 . ..:„\L,, ' „„ „. 1··vizbc keverne\, 
·· 1ne~ · ·J.r"i- va~y lltrt u ' „ „ • ·I· , ·e-

lvet a nios .... ,-,.·-.keli:, kenduzosze:.c\, : 11 _ 
.. - r11i11dcn11c1n11 __ ~u ~-\~.su: ·rok és kendlizopap1r_o\,, 

. ';•-itók illatos n1~tol op~p1 rud·1~sok illattartok. pin.... • „. nöJ· 1J atos · ' - • t 
szárazp<~~~~ 1) • ; 1·_ ,1 haj beh intésére st J.: _ 
C si!l{unkn.s1,\\~ t '· '. 'tr„1p·c>l'1shoz. szilkscg-es szc-. d , szcpse"' - ' 

t'. nlin, ~n„l :~·ci- - in-anikiirkészletck. rek és kcsz11 t:' '· 

Nem adókötelesek: 

Jl!<tllO\ LZ • .it:i·. szúj-„1·r;b:s- iodrn lllL'lltd~. , t •
11

_ io'r.k;re.rneh az • · '· ." ,i•. i l r!JOI ( k, 10\.;JXISZ ',\, . ~ k 
: : fngvizel\. _ t.-" , .. ·. '·k ',._ icjrnosupoi o · 
t:S , 1- lt:1Jrl()S()\.1Ze- e. „ 
jogszap.p.1no,\., · _ .· . lt siinitott. \edürzs?.lt. 

1' 1 '>Zc:l· CS!SZO . - ' czns-Iia azon :,u ~ · \., .'- , . aranyo7AHt. : -. 
etsz·::tt. etl:tt:it.- l_l:sdt~'.~·.t"tlen és csiszolr:rta11 

111 . . '![ \''l'r\ lSZI ~ . · 1··11 odOll „„ Ött SZ\lH!ZL' '!-.. . , •l"hh ll\Cg"JC 0 Hl 
{OZ ' r\"\11 de dZ C () „ \"\'r\" 
palackokban ug_' . ·. i· k virü~llin1búionnaiu '"i. 
diszitett. pl.. kor(ln,:·,

1
• :

1 .u~ zü;·údugókkal „ va:1:1a_,\ 
• .- 5 11·iso11!(1a11 diszitt:t -.-h.Ol"h·u

1 
kcruinek io.i~ ~1~\~zer~·'.~,·e: Ya.:.:;y olyan ~',1T~t·~1l·\·\-\d• v~111nak L~kc-

rc · nc1Ye]· 11c111cs1t:1 -\ \ . 
1 

· dr„ig·1-1.ralon1ba. ar · . '1. \''\•r\· eziistözfltte. \. ' ' ·Sitvc. aran;,·ozntti.1' ' ..... 

; . ,:"'"'"""""'""'"" ''" ,,,,.,„„ :·:·· ,,,., ~·~;·;;;·~·~~~;~~·~·;;~;;;·;~·;~·;;·:· 1 
: ·~ Rendeljiink állando.in ból készülnek,! íl.l~f·~~ ~ 

... ~ 'D p. ay tartós, kellemes, AJ,á AY j :;1,uraz- vevóinltnelJ a BR„Z 1 
~- . k t' !tészitményeket! oo oo ~ 

';/'' dlatszere e · "''""""""'""'"""'""'"""' '\\.:.;i~'" '""'''"'"''"'"'""""""'""'"""' 
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kövekkel, iéldrág.:tkö•.rckkcl, tajté:k}kal, eleiá 
csonttal, gyöngyJ1üzzal, . \:agy_ teknösbékahüt 
vannak diszitvc. az ah11n1n1umbu! vag-y horg-nn 
hói, cinkbül késziilt tart;.ílyok, pi tubusok. ne 
tartoznak ide: vag-y 

rnindczcken kivill szövölt vagy bürrniiéle blirr 
héle!t, kárpitoz{) úthuzott, finornun festett. vag 
hilnzeit tartú!yokban kerülnek e!adüsra~ vai.;y 

bdnnilyc.11 tan{J!yokba11. cson1agolüsban, ker[iJ 
11ek forg-a!ornba, ha 111egerüsités. (ütkötés) vag 
diszités céljaira, sclyern V<tgy félselyern szab 
~a!, vagy zsinórral_, vag-y rniiselyeu1111el, f(·,n 
fo11ülla/ vannak útk.üt\'e. vag-y bcvonv.a. 

Ezek volnának <1 .~.,ryúgyszerészi g-yakort:tth; 
is elöfordu!() adót<irR.rak. Azok a g-yógyszerésze 
:Lkik a ferit eh'Jsoro!t tár,1.;.rak eladásával foi.rb 
koznak és L'Zllt{tn is io,1.;lalkozni kh·ünnak. <1 rei 
delet 53. *-a alapJán ezen körii11nényt a székes~ 
iövárosban az iHetékes <1d(iielii,1.;ye[éil!clyettcsn61 
Yidékcn pedig az ill21ék..:s pé11ziigyig-azg-at(1súgl!{l 
1920 11orc1JJ!~er l!ú \·él!éil! hL' kL"!lett. hng~· .ic 
lentsék. 

A iényiizési adf·1 az :id(1 <li<í esii ttlr.l!.·~· cítad~is;f-· 
kor. illen·1..· kiszo!g;:iltarúsakor ro\·:111d(1 !e. 

Kulcsa ;ilialü!~a11 10 ;:zúzalt!k. an1cJ\· azo11l;~.rn' 
1ni.ndenkor c~·Gsz knron;ira kerc.kite.11cU1.·j··" J":Z1i7if'eL 
ie:ll\ ~-

A iényiizé.~i Utrgyakr(JI a g-y()g-;;szcrész raktdr-
kö11yve1 tartozik vezetni, 1nelyhen 11,1.;y az el-~ 
adásra keril](J. 111irit az eladott t<Ír<:.!:Yak kcres-
kedclini szokúsok11ak ine,1.;iclcliien · ·darabszüm;:· 
suly-, hossz- vag"y iirrnérték- stb. és az iizleti 
!'Z{\Jll]áh:ban hasznúlt ('[fl~\"CZés t!.s n1e~h:iilönhöz
tetés szerini rCsz!etez\·1;, . il!etiileg- csoportositva. 
ugy tartandók nyilvú11, hog-y az eladott t<ír~cvak
rt<t~ •. a 1ne,1.;szcrzett t{1n.;yakból Ya!ó Jcvonüsa utún 
b{1rrnel~·nc-n1ii i:b·:.!:; köny·v~ztrii f1f!'.1'~a ·h:írnlikor 

-----,----.~==-::· ;·J. · . TONIN a methvldinatrium-:irsu11t i_sotoniás o!-
,A.RSO dat1.1. lnjck~ic\k. ((doboz 20 amp. a n·0;1 g. 

ADO GEL liolloid·kiltriinyld sdtmény,„a:o:. ~,i,-ze;1~at;fi·~~:ve-
C rain gyógyszere. Tubusokban IU ,u, .b r' cs . i . 

G:EN. Emuls. hnlrnrc. sallcyl.. 1n·.„ .. A legti~~tilb~ 
DEPO kb · 1 1. 1 Ült e"venleles i:s t<!rtos enmlsw. Be 

f~~k~~cle~és~t~11~rn '1:ifdiilmas. Eredeti l:íés 75cmJ..es 
üvcgckllcn. . 

PON · m ÜS"-es nlkaloidáit tisz\;:i, v1zben DOMO . nz opm , : „ ~·' 50''" morphinta:t<Jl 1m. 
oldlrnto alakban t.ut.ilm~zza_. k •· (" (l"ff' E.!) ~s ol-
Por tabletta (20 U·(IJ g), HlJC. CIO u, - -
datban (JO g :i".n). 

ASOL • , INTRllSOL e. ANAESTH. Amo
INTR e . . t •1 ohfala Di:z:tos hatásu 1 

higanys:licylat VJZCS ~I~~~ p al1 fr; rr Hg. és 0·012 
antilueticum. 1 doboz : „m ·' · - "' 

~AG?JÖ~· a sublimflttnl egyenértfldl, nem mérge.~ fertőt-
~ 1·1 !cnitöszer. Tabletta ( 1 ph: 10 adag) és pu!\ is •. 

NOVATROPIN homat~opin-methylnitrat, az atr.o,r.1.r,1é,·al 
rk !P1~st lejt h dn anna o ven

azono,s t!Jcr,apc~)r,;~~6 "r«--.r tallklt'a {::11;<0 rnl25 g), 
szer ·cv1.:s le 1 ~ ~ • ' 

1 
('JO ()·')'" ) 

injekció (G>.00025.g) és oJtlatinn - g- -1"· 
SECOIN. Tisztitott Cs phvsiP!r.giaila~.;:~!a1:d_ó, !rn!iko1~{.
' ság~ra bc(á1 t1 ~i\ott,,;~h:;11o~·i~i~t~~!u t'~i'?'\~?{~)~sj~j~~cf(; Flmdum cs -·1 " • ', 

rox1·1~. . . . . .· 1'Jtk~ TERIL INJEKCIOK h.-iktcrmlog1:!1l:igm~g,1z;h~-. 
S szitményck. ,\\'.Hphin::. coc<1i ·, atropin·, concm-, 

camphnr-, stb. l!lJCkC1"h. 

YCHNOTONIN. R(1borálü hat<l_:'s ''z .. ''.r~c 1 '. és 
STR strychn in syner!!,i:·,inus<ln alapszik. !n1cJ,c1ók 

(! doboz '.'O amp.) . 
1
. 1 ·t 

SULFOTIN. Kellemes hO !wlium~~1!_lf1111;1qacol· ,1.:szi -
ménv. Eretlcti üvegek!Jen (H~l t 5 .:(~l g), 

TROPARIN A papaverin {s Novntropi11 hat:lsüt sync~
. . ~ , '., ~t' 1'<>\llcttn ('.:!O .. (r(I~ g papav. -,: 

gd1kus„n ci:ncs1 1
1· . : kciii lü'·{l'(H g papav.-,- o·(K!l:J o.0015 g Novatrop. , irqc ,, 

g Novatr.) 

Ch'ln110"ln11 gyógyszer és vegyészeti Dlj'plti@fe 
Hl 11 termékek gyára r.-t. Y u:Jl) 

·i...::..:~~..,,...-~~~~~~-~ 
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<\rieg". Jegyen üllapiiható .. A iblnek azonban jogú
/ hall áll a ra_ktúrkü11yvt.:t .n~y is rezctn_i. h~~Y 

abból a raktarou _tart~tt k_e~zl_~t azonossaga tcte
!enkillt (d~ra'.:nn!orn.l 1s kitt~ll!Ck.. .. " 

A ral-:tarkony\'Jleh: l.::..;abhh. is a kovetkezu 
.···uL:itok~n ke\L tan;il1n:1z11i: 1. fo\y{1szú111, 2. gsa
~:apodús id(;_ic. 3. :i kt.:resk. sznk:1snk11:1k n1ei.;ic~ 

···.·J„lö ·darabsz:íin. sulyinértCk, stb. 4. -a iényiizCs1 
A{ir~rnak a kcrcskt::dl'lc111hen hasznúlt lllCRllCYC

-:- v;se, ;), az chni':Ís_ id;::iy. ü. jegyzett. a ·n1c.gsenu:ü-
-:smésre s.th. ronatkozo adatok sza1na. Raktar-

k1inyv,11yon1t:i.t\'/111yok·r/Ji 1n:1:1de11ki 111aga köteles 
·-gán<losk(~dni. . . . .. 

-- Az aduval terhelten eladott taq!"yakrol a vcvn 
r~szCrc l'laddsi húrcdt kl'l! !údllilani és útaq.ni. 
(9i. ~.) :\z c!:Jd(1s! húrc:'tk bl:lyc)..;111cnicsck. 

'° (99. ~.I. 
····Az ebdúsi h;írcúk c:z:1kis a Ill. kir. üllanli 

nda által e ceJra e!liúl!itott es a 111. kir. 
p\!nzt(irak ú!tal kiszogültatott. sorsz{1111oznt1 

; ... fl\ZCfckhc11 io:..;blt lirl:1pnl.;on úl!:that(l ki. 
Az e!adoí."i h:'1rc:'1t indigr·i p:1plros felhaszn;ilú.sú-

·:V-{i}„ cs:1k!s a \i'.-rzsL1ppal egyszerre szabad ki
?i.Uhani l:s pt.:d:< u:~·y. ho:.;y az 1..·l<Hiú az e!ilirt ada
íOkat 1.:ntaceruzúral n1i11dcnkur a türzs!apon 
jÍ;gyzi fel nlykCpc.11, bog~; az ·.:!adási llúrcún az 
:ilídigópapir i1yo1núsa l:itbatú legyen. Indigúp;ipi
. fosrúl az adúfiz::tésrc kiiiel:.:zc·tt n1a:..;a goJJdos-
/.kodik. :\ beir{ts n1cg-1ürténtc lltÚ!l az cladús:i b{1r
,„.C.át a iiizr:th!í\ ki kell szaldiani és a vevfin.d\ út

atlni. (102. ·~.). 
, :.;:,Az eladúsi hürca-iilzt:tek-et vid0ken az illct0.kcs 
'>'(tlktmp~·nztúr di)talanul szol:..;:í!tatia \(1. (U. 103. ~.) 
e:·~,:\. türzsl:lpnk tartalrn:"tt a ilizctek Cs lapok sur

ma szerint az adci\·al!onuísi f\'be na11onkint di 
vezetni. Ha a füzetnek rni11d az ötven lapja 

a füzetet a vallon1ási ivhcz kell tnelW-

G 



kcÍni. .-\ fiizeiei' az adú\·a!Jornúsi i\"htz kl-!I 
kelni. :tkkor is, ha az adö\"al!on1úsi ív a hónap'. 
vég-én \"<lRY adófizetés esetén korúbban is lezúra;,
tik, tekintet nélkiíl arra. hog-y a fiizethen llüny; 
üres törzslap és chuh\si húrca n1aradt. J\1inden 
húnap e!s(i nap)ún tel1ú1 az t:!sú c!ad;ís <ilka!n1{t~ 
,·a] uj iiizctei kell haszn:íl:itha \·enni. 

!·fa a kérdéses iiz-lethL"n a forga]on1 o!ya11 nag\• 
hog-y azt cg-yidii!v;;,11 töhh szcinéty bon~·o!itia le:' 
egysz·.::rn: tö\ih iiizet is basz1ni!ath:1 vehetCi,: w. ]()4, ~. I. 

A iényiizé-si fori.ra!111i adónak az úllan1pé11zt<írh; 
,·aló b~szolgúltat<isa adt"1val!o1nüsi iv kiséretCber 
történik. Az ad{iyal10111üsi iret nli11dc11 napt{ir 
h(inap uto!sú napjüu le kell zárni. ilsszegezni, kc~ 
ltttcl és aláir<issal el!útnL _.\z acl()val!ornüsi ivek: 
beszerzése ug-ya11ott és ug-yanol:v J!l(h!on ri'lrté11ik.', 
rnint a hárcafiizcteké. (LJ. Jrlfi. ~.) 

Az adókivetés és Jerovás<inak n1ódja. 
kivert!sl idiiszak ~g-y-c:;!~· hónap. Tellút az ac!ö2 
iiz0tésre köt:;lt:zettck ~1z ad(1t az adúkivctési 
szak lcte!rétr'il sz<lntitntt l..=i nap alatt. tehút !e~;-· 
k(·siibh inindcn n:1ptúri 1i(·'11ap IPi-ik napjúi~· kü~ 
telc$ek az adóva!lornüsi h· kiséretéhL'!l az i!!ct · 
kt:s rn. kir. ú!!arnpénztárnúl lefizetni. ( U. 109. *'.l 
.-\z acl(1t korun{tkra kikercldtLtt iisszeghcn k 
hefizt.::tni. anií.:!y alka!o1n111al fí() fillér \·agy anHúj 
11a:..;yohh iisszcg ic!ie!é . .:'i(t fi!!én1é! kist'hb össze!!' 
lcie!é k:;rekitendii J.;i. (U. 1 JU. *·) .-\z á!!a1npéni::.
t{1r a hl'fizetett t1sszeg-rii! a fé!11ck 11ru~tút ad: 
(U. 111. ~.I 

A vnlloniás ieliilvizs!.!<ilata. Az ~tdúiizetésre-~ 
kötc:!ezctt á!tal llenyuitott ad{i\·aJlon1úsi iv adat;:· 
fellilvizsgúlat alá kerti!nek. 1-Ja a pé.nzlir,;yignzg-ll' 
tús{~R az adót a befizetett 'üssz.eg-t{íl t:ltérii összeg' 
her( úl!:ipitja 1neg-, ugy iizetési 111c:;.;!J~1i..ryúst {dj.[ 
ki, amc!yhcn :1z adózót felhívja. hogy a kii!ünbö: 

az itleié.kcs ti!latnpénziúritúl .10 nap a.lait 
h::. Ha a kiilönhüzct az adfiz(J k{1r::í.r<1 {dit 

la- ug-Y .a tartozatlanul bciizc.ictt iisszc~ hiva
c • . . . 1 ·1 (lJ 1-- ' ) ta!h61 vtsszaura tar.1 L . .1.~. s. 

Az adópótlék. A·ki a ·incg-üllapitott adófi?.ctési 
és yaJ!on1ü.sa~.lüsi kötel.ez~t5ség-é1 ~t iueg-szabott 
h'tf<iridéin helul 11en1 tel1cs1ti, az ado ."iO szúzalé
kfit' és ha annak az_ .erre v~111<1tkoz(J iclhivü~lnu1 
kitíizött hatúdclü alatt sc1n 1clel 1111.:g, az adon:~k 
100 szüza!Cküt íizcri. adúpót!ék. cin.1~11; Ha ·~z <:dn
pótlekkal terhelt a 1oi..;orYo~lari t]Jaras soran 11n1~ 
íoUa. hog-y nn1laszt::1sa \"elet!en volt .. ':a~y a~t 
eUi<irithntatlan _ aka?aly oknzta, az adoporlek to
rfiltetik. {U. 104. ~.) 

;\ pénzii1-ryig-azi..;aiós;ig- (ad(1fr•\iig-ye!Cihe\yettes'l 
kő~cgei búrrnikor jog-osu!tak a tör~'ény. ill_e!i.ile.g 
uiásitús po11tos l:etartús<1nak e!Jenurzese cel1;.:b<.il 
a'z adöiizetésrc kötelezett lizl~ti (irodai). h~!y1se
(l'eibcn. illetü\e).( azok11úl, akik a raktarkonyvet 
lakásukon Yezetlk, lakústtk<H1 is 111e.o:;je!en11i. 
(J5fi. ~.) 

:\z ad(iiizctésrc ki:tekzett, \"ala1nini annak llúr
<niélY jelen\év(i hnzz::'itartozúja vags alk_'.1l1~az.ottia 
:',köteles az e!!enörzií köze!.{cknek az t.:lohln ~-h~lli 
brilitett J~iiny\"eket és . ~el~egy?;ésel~cr. va'.:.~rn1n.~ 

.:\1z: adóztatü.s szeinpnntiabul Hg'y_ete:111be. io.'.1eto 
:, nrindeu iratot t:s segédcszki'fzt. te!Ja~ egy_eh k_~HJY

:·:_'.'-\'Ckct. iizleti szá1n!ükat Cs leYe!t.!zcst_ 1s clon1u_
<:tatni Cs a kí\·{u11 ich·i!{t.1.nisitásokat rnegad111. 
".[157. ~.) 

·-<-tta a Yizsy;úlat alkal!11ú\·aJ a raktúrküiiy\· szc
';Hrif ruutatkozó és a tényleg talált készlet között 

'!téré.s rnutatkoznék. az adófizetésre kötelezett 
'i\'atik c1ncz eltt:rés 111cg-okolúsüra. :\ talált 
"ellöen nen1 indokolt többletet n1ég a ki.kii!
·-:,icle11létéhen a raktúrkünyvbe g-}·arapodúsba 

{i~ 
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kell hozÍ1i. hiJ.ny csetbhen pedig· a ldkiildé~it 111ct:. 
;:\llapitani köteles a hiúnyzó tún~ya!o1ah: azt 
e!lenért-ékét. arn:.:ly a n1cg'úl!apitand<i ~1dó~ é 
adópútlék a!apjüu! ·sznJg;H. Ki111ér\·e t:ladott túr 
.t.;:raknúl nu1tatko;.~J1 ic!;::oinéktt:lt1H:hb 111ér\·ii és • 
ki1néréssel j;'iró i1;rn1Lszt.:1ts io1.;yasztúst Illei.; neri 
h<1!adú hiúnyok kiíog{ts túrgyüvú 11en1 tchctük 
Az .ilyu1 l1iú11yok a raktürkönyvhen iogy;üko 
:1.ásba hozhatók. di:: ann;1k Jogossa~at a ·i tkill-
düt1 a rak·túrkünyv n1c~icle!ii tételénél alúirása·' 
1:al ig:1znl1Ji kütc:lcs. (U. 160. ~.) 

· Az ellcJH·irzt:s tún~yúhan eHiirt .kötelezettség-e 
1ncgsz::g-i:sc, .:1n1cnnyib;;11 sulyosabb bcsz:In1itá
alü 11c1n esik, a pénziiKYiKaz~atósáK (ad(iie!ii.~~,e~ 
löht..:l:'l-'tttcsl úJi.al az úl!arnkincstúr javúra 10 
20.00() kornnüi~ tcrjedhetli pénzhirsúg:;;:ll blintc:.: 
tendli. A 111araszt:!lr'1 !1atúrozat el!e11, an11ak kéz~
hcsitését kövt.:tü IS nap alatt a pénziigvr11inisz2 
térhez ielkbhezésnc:k \'a!! helye. (U. 63. ~.) 

Adúcsaldsi követ cl, <lki az eliibhic·kben Íe!so:· 
rolt kiíte!ess0~tknt.:k ckg·L·t 11en1 tesz: aki ai}' 
üllarnkincs1ür kár{tr;1 az ad(\alapoi eltitkolja; akit 
a \'{1!la1koz(·1 i,_.Jjegyzé:;:eiht tudva. va!úilan adat())' 
kat veztt be, vag~· ;1zok!Jr"d \·a!aniit az aJ(0

J n1eg~
rii\·iditC.sére i1·{111yul!"1 sz:·indékk:tl kihagy: \·ég-ii!,: 
aki --- va~y :1 hatú~;{tg· részl:rf:l llozzú intézett 
beadváHyúbau idc0rtve a jogorvoslaiot is. --"": 
kl·rdl~sekre adntt r;l!asz{1ban (sz;'n1dd.;:nsanl va_;._ 
!i"itlan 11yi!atko:1.ato1 tesz. (LJ. Hi:l. ~.) 

..\ STERNBERG~cl:"J,· huda11esti · pösta-os1;1Cti:yi{ 
a .R<ílíóczr-ut 60 sz;:hnu Zc11epa!o1úh:u1 i11n11:.'i-r tel 
_it:s·"-id-kész.iilts0:..;0vl'.! !:1iiküd~~.!1e lé1Jt:tt, s sz.crvc: 
kapcsola1b:u1 a vikí;.;-Ji:.rii lfaugszergyár, Zongor.:i
tercn1 Cs Ur~tl!HJÍOl!-oszttdy rakt:i.raival, a lev6r 
heli n;:;nde!Csck„·t a ht.!kcidüben nic;.;szo.kott poli· 
tossá1Zgal kiikli szerte az orsz:'\g"ban vasuti ·kiih 
dt:·rnénytldJcn 1 !üüúlnu1,_) (·s pósÚ1~csorn<1gokban. · 

II. Rendeletek, leiratok, stb. 

_.\) A liorn1:.iny rendeletei. 

4 munkásbiztositó oénztárak allrnlmazot
faiuah és crvosainalí szolgáiati viszonya. 
4 11;, kir. 111i11i.~·zu:ri1u11 i.710 1i120 ,\f. !:', szún111 
· rc!ldelcrl'. 

,\ 1!1. kir. 111i11ísziériu111 a bi:tt.:'2:Sé:.!i ~s h<de~et
hi;,tosit~is idei;den:.'..S szabú!yoz:\s.a iáqtyah~u1 k!hn
csáintt fi . ..J()U/ \ 9 [ 9. J\\. t-:. ŰS tí.:2.=i{J/J ().J (~· 1\\. ~ f: .. ~Z<ll!_ll! 
(a „Budapesti !\iiz!iiuy" 1919. e\·.i 1.(J'\. ~: .. 11~. 
szánlüban k1hinlcii.:ttl rcndt.:l::tt.:k k1~~c~zites.~u\ ,t 

iiúhoru t.:.Sl:té1"C _<-;zúli'• Li\"ét~ks iutéL;kt:dt.:sckro\ ~:\„~ 
kotott tiir\"ényes rcnddl.;;.-z~sckbcn cs yz 192l·l.· e\ .. 
1. t.-c. HL ~-úball fo:;.;l:ilt 1clhatal111;1zas al;ip1a11 .t 

!i(ivt•tl1eziike! r::nd:.·li: 

1. ~. 

.\z Orszú).;tis :\\11nklisbir:1nsi1ú Pé11z1án1ak, a \~c
::.'._rÍiieÚ 1!\t!llk~iSbiztOSit(1 fJ0!1zi:Íra\.:nak l;S :! Ina:;:rall
\:{!));YCSii!t'ti bctcg·$c~él;;zC1 pt11zt<iraknak 111indaznil 



ar. a!ka!rn;izottai (tisztvise~6k, napidija;':>o.k. .s.zn 
<rák scgédszolgák s1b.). akik az 1918. ev1 okrohe 
hti .31-tül ,a ielen rendc!c!. hatálybalépéséig ierjcd 
fcliihcn hci,l!azoltan hazanatlan társada!on1elle11e 
vag,y a ·közerkölcsbe iitközö r11;q.;atartúst tanusitot 
tak s akiket ezért a 111. kir. népjóléti és n111nka 
iigyi rniHiszter „ncrn igazolt<:tknak" 111i11ösit, <ilhi 
sukhöl -·- tcki11tet nélkiil alkalrnazásuknak vég-Je 
.~cs va.~:r ideiglenes iel!egérc -- ielrnondás. vég 
k.iclégités é:: k::irtéritCs (kürpc'it!ús) n1cllc'izésévé 
e!bocs;:í íhatók. 

Ehlicz képcsi ;i szo!Külati és ici:r:rchni szabály~· 
zatoknak s a szolgálati szerződéseknek az e,löbbí 
bekezdésbe!! íoi.;lalt rcnc!cikezésse\ ellentétben úllú 
rendelkezései és kikötései a szóban levő alka!~ 
n1azoétakra 11en1 11ycn1ek a!kahnazüst. 

2. ~ . 
..\z clöbhi ~ alapic.i.n ieli11011düs 

clbocsüt<Ís a 1nu11küsbiztositó péuztári alka!n1a~ 
zottak nyu)..;diiszahályzata szc111pontiúbö! a szol~, 
gáhiti t.!s ie!.(yclrni szabúlyzat érteln1ébe11 iiint!n(,. 
elhncsái;issal t:~y tekintet ab esik. 

:1. ~. 

:\ .ieltn re11Ueler 1. ~-a alapjün e!bocsüto!t oly·''· 
n1unkú.sbizt(1sit(.J pt!iizt<iri alka!n1azottak részere. 
akik a rnunkú.shiztositó pt!nzüiri alka!1nazotíak' 
nyug:d!.iintl!zctének tag-jai s akik a r~úiuk néz\·e 
ér\·énye.s nyug-djjszabályzat sz:.:ritlt az c!hocsdtas·· 
idéiponti;í1J:1n abban az esetben. ha .~:zolg-<i!atukn::ik 
10\·;íbhi e!lút<ís{tr:i képtelenek lcn11énck. cg-yéhként 
nyui,;diira !art!Ja111üna.k ig"é11yt, a 111. kir. népjóléti 
0.s rnuukaügyi n1ini.szter Júv<'tl1ag-_r;isúYal 
díjiutéz<.;t ü:rbére kivételesen 111e~iclclö 
nyug-dij eng-cdé!yt:zht:h·l. ,.\z ily kh·éiclt.:s nyug-dij: 
h:tn n:sz:.:~iilií l'!hocsú!ot{ rénztúri al!ia!r11az(1tt:1k 

NUTRICIA" Tejüzemi és Tápszeriparí .~.~T. JJ 
Övár: 1., Attila~utca 21. Központi irod~.: \'..l., .1.en~z~o~ufcr~ 

18 TC!eíon: 20 19. szám Sürgon; c1m: u T J:J 

zabliszt, zabpehely, znbderce. M:ig!s. táp~r~ jJ' 
t6kil, hygieni!ms, preparált csecsemohs.zt~J,é~ j. .. J .. ;'. :. Gyó~y1zeré1zchnch nagy árengcdmé.ny. .;; ._ __ ..... ________ n 
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A munkaügyi bíráskodás. 
A 111, kir. Tllinisztt;riUTIITUtk 9./80/1920. ,lf. !:'. 

rend elei e. 
(f\i1·011at. J 

. .-\. 1ll: kir. n1inisztéritJ111 ;1z e i<ir!.r.\·Jiu 11 fc11r1ti.lln 
kor:abtn -~endc!cteket liai;"t!yon kiviil !Jc!yezi 
ebben a targ-~·ban a liü\·etkezúkei rendeli:· 

A 111u11kaiiJI.1·i birúsdg !uittiskiirc 

1. ~. 
.. A. jcl~11_ rend~lcibt11 szabúlyozuit c!Júrás (11111nk--
11~y1 h1rasl\~JCh~s)'-( <:h~ és a kir. j;írúsbirúsüg-na 
111n1t 1!'.U!l!\al!g-~·1 .~nros:ti.;nak hatúskiirébc tartozná 
~-- t_~k1111ct n_el'.otl tnrg-yuk értékére ~· a ~-
ut.olso J;::kczde~:·c\;cn inez!Jatürozoit kiYétcl!t..:! iniJ · 
~-'.~ok_"': J~:rcl~_. a1_lle]:..-ck az ipari n1u11k~1adi'; (ipar 
~-~ 1;_':"1 c:•kedol_ e_~ a. \·cJc 1na:;.:ü11joi.;i szcrziid 
,1_!,t!J:,u: s~~)l.~~tlau \·1s.:-011;.~h:11i. ú!k1 n1unlia\·;íl!a 
(.'.P'.11 (~S- ~s~ kcr~·s\ed()seged, tanonc . .t:'Y<iri mu 
h.ts. 1p~1r1 es kcre:-:-kcde!111i Y'ílhl"t. 11·sz'\·1·sc1-tl ) ! .. < ' ,. " ,t . () 

~ .'.· . ~,o.7:t:. u:..;:;szi11tftn. i~g.rane~;.· iizeruben .szoli<; 
~ 1d!~.}o~:.1;z.rn1.~·t:;:'.!1 .. a'.lP .!Pari 1'..1unk<:l\Jtlla!1'1k kiizö· 
•· ~,.n.~ .... ,;L1t1 :-zu zode:-hol nH:ri!lnck tel. ickértv". · 
si:er~r1desszerii td)i.:sitt.'.s elnndaszt.is:íb(i! és ........ 
~·:d:ttr. \'_is~nny !d(ic·l'.i.tti n1~i.:-.sziín0.s01~i'il kel~i!~,~~{ 
\ .iL111n~1t d 1ntu1ka tar.~\·:1111 ,-11:..;y i.:szközdn nk 
znt! kar 111.~gt~rit~.s:.: \·é:.!t..:U i11diioit pereket is. 

„~ mur:kan:..;_\·1 hrra::kod;íst Budapest e_<..;ész ter„ 
1_~.tt:re !lt:Z-\'e .<1 hudapesii 'Jdizpnnti kir. .iárúshir(J 
.s<1g- :..;)·aknrol_1a. 

2. ~. 

. :~ _ i~l:.:11 rende!ci alka!i11az{1s{d1a11 !pari 11w11ka 
,1duk_ cs 111unliava!lalatok al-att azokat a 1J111iü~aadó 
kat . .C~ rni~nkavú!lalrikat kell érteni, akik a köve··. 
kczo 1parag-nkhoz tartozú ipari iizen1ck ös v<ílf~, 

;i·t6k va\amelyik~hc11 n1iiköUI1ek. 11:;ryn1int: 
·, '.-.. 1z iparürvény alá ncrn tartoz{i, dc iparszerii\eg-, 
:iUcitiiJcg vúllalk~!záss~c~til~~ ii?:.iit.t .ker~seti iot;l~l-: 
\J·öi,{1.snkhan (1nusz:ak1 cs ut;ynokt 1rnclakba11, sz11~
: 1~-{iz:iknü 1. gyógyszertlirakba11. l.O'úg-yintézctekbcn l. 

0. ~. 

Kivéictnck a 111unkaii~yi hirúskodús aki! és a 
iillltlkaiig-yi hirósúg- hatúsküréből azoknak a 1111111ka

'\rilla.lóknak szolg-ülati szerzödéséböl íeltncrülíi 
{>p~rci. aki~ .Jizctésii~ct hav_o_nkint :·a~~~· ennél is 

hbsszabh 1dosz;:~ko11k1ut kapJak. ha cv1 Javadahna
: „ zás1ik ö.ssze~c a n1cllékíavadal!11azások nélkül 
:60.nnn koron:.it n1ei.;hala<l. 

-4. ~. 

A jelen rendelet alkalinazásúha.n 1nu11ka\·ú!!alökM 
iiU.k kell tekinteni a gyakornokokat és általában 
''níindazokat. is, akik ldkl:pcztctésük ideje alatt di
iaiüst c;:ryú!ial;iban nen1 vag-y a nninkúiuknak 

SneJ,tfe!elöné! c.sekélychhct kapnak. 

,=í. ~. 

A' munkaii~yi bir<'1súg-11úl <.:kiterjesztett kerc.set
.ie\·él visszauta~itúsúnak nincs helye azon az ala
.Pbri, hogy az iig-y ncni a 111u11katigyi birr'1sú~1n1.k 
dfat:ísköré!:c. hanc.111 a iárúsbirösú~nak re11dcs ha
~:_'rnSköréhc tartozik. :\ júrá.shirós{1g- a 11ú!a tévesen 
··;mint a nHinkaii:~y! hirúság-n{ll c!(itcrjesztett kerc
sCtlcvél túr~yúban az últa!ú11os sz.a!nílyok szerint 

r cl. 
A járúshirós{q.;: sctn 11tasithatia vissza llalúskör 
:nyáb(i! azt a kcn:sctlcvclct. a1nclynck elbirú

rnunkaüg-yi biró.sü~d hatúskürbc tartozik. Az 
; _ _.-. c!ötcrJcsztett kcrcsctlevé.! tárgyában a iúrás-· 
'óság a n111nkaiig-yi hin'1s(1o;.,;ra ir{1nyadó jog-sza
l~ __ ok szerint júrt el. 



..\ hirös<i.g hatúroiata azon az ah1po11. hog"v 
iig-,y a ,n111nkaiil!Yi hircis<ii.r \'a~.r a rendes hir~ 
lJnfl.ískii,:éhe tartozik. ielcbhYitellc! llll!g- nen1 .. 
n1adhat6 és l11Yatalhöl scn1 \·izsgúl!iat(i iclii!. · 

G. ~. 

A111cri.11.riben az 1. ~-ba11 n1eg_iclöli per az <i"" 
lünos szabül.rok szerint a községi birósüg h, 

· kört:be üirtoz11ék. fclpei:cs a pert a közsé.l!:i 1i· 
súf!" clött is 1JH:ió11di1hatia. I':~·v:..-h2klle!I az e/ 
rüsra és az iigyne.k a rnunkaiig\·i birúsúg- elé vi 
lére a közsé_1.;i hi~ú~kodüsra \'onatknzó jog-sza 
J:rok azzal az e!rcrcsse! alkaltn:i.za11dök, hogv 
e jogszabúlyokln111 •.:111!i1cii júrásbirús<ig :ilait< 
n1trnkaiigyi hirr'1súgni kel! érteni. 

~· ~. 
.-\z a kir. jürúshirós{t;.;. :nnel\"11ek 

1nu11kúsbiz1ositási llirr"isü:;.:· \·an. ·n1i11t" n1unkaii 
hir(>5-'{1g- a .iúrú.sbir(lSá.t:" itél(ihirúi;:ínak elnök 
a!'.1tt .. a „nH~.n!~_aal~.6k és :i nn111kaYit!L!lúk snr;í 
k~Jclo!t B!nokokbo! a!:ikult h;ironita.l!u tanúcs 
ra:·gya! és h.:u:'troz; e.1.:ytllkCnt a Jdr. i<irüsbir(J 
rnmt .. rn.~n1~! . .;:aiig-.ri hirúsú:,.: ei:.').·es hirr\s<i'.-:"kérn .iür 
.-\z ulnokokkel alakulú 111unkaii.~\·i hin'1sú" cin„ 
a júrüsl;irúsüg-11;i.!\ lelletüle'.-:" !IJ..;~«in:tz az ii'0!iibir' 
1::;.r_Y~n .. a~.;i. a .i<írúshirösú!-.:'nak 111in1 n1unküshí 
snas1 h1rnsa.1-;nak !s elnöke. 

Az igazsá:.!iig;;1ni11isztc:r <t ken.:„„kede!í:Jllii"y( 
nisz.ierr::! ~- t:s a1n~11nrihen 1nüs n1inisztcr;i~ ii 
!1ürl:t is érinti. az i!lt:t(i tiihhi l:rd-:.:k:.:li miniszt,e 
is - Cg"YL'tértvc <lZ c!{ibhi hc:kczdCshcn cm! 
hel.r:.:.krn kiYiiJ !t:\'(i ,iúrúsbirúsügoi.;r:i 11ézvt is 
rcnúclhcti. hn;..;·y a !llllllkaiig·yj hirc"isü<rot iilnö 
~di7:~e:_niikiidCs0ve! kel! ine~·aJ:lkit:iHi. u;yszi11tén 
1dnokokkt! ;1b!urlt nit11!11aiigyi hir(isüg· !J11tös{ 

iöhb :Szo111szét.lns 
va~.r tcriileténck 

Q ' .. ~. 

iárásbirús<ig 
egy részére 

Dl 

egész 
kiter-

Az ii!nökök !d.itlülésL-111:„k 111úd.iüt ;1 kcrcskcdc
!c!tliigyi 1nt11isztcr az igazs<ígiigyn1iniszterre! ~ 

„és a1ne1111yibc11 inás 1niuiszicrck iigykörét is 
érinti. az ill_~t.? tübbi érdekelt i_ninisztcr.rc! is -:
c);YCtérrvc kulon rendelettel .szabalyozhatJa. Addig 

„:iS: arnii ez'' a .szabá[yoz{1s 1ncgtörténik, az iilnö
kŐket a n1u11h:aadúknak és a 1nunkavál\ók11ak a 

:::kereskcdcle1niigyi_ rnilliszter últal a többi érdekelt 
lniniszterrcl egyetértve e ct!lbó\ összeá\litott jegy

,_-zékbc ic!vctt C.1-:"yesiiletci és tcstiiletei a jelen rc11-
'"·délet értc!rnéhe11 jelölik ki. A jegyzéket, va!arnint 
;iz'abln:u1 hcúJJ(J vültozásokat iciön!dnt a Budapesti 
Kiizlöny·bcn közzé kel! tenni. A icgyzékhc csak 

:'töfvénr alapj{u1 vag-y korn1ú11yhalós{q.~ila~ nieg
'értisitett u!an~zab;ilyok alaoiün 111ükiidö oly :.r.;ye

;'silletcket és icstlilcteket lehet felvenni. an1:;Jyck 
haMsügl \"a.o;:y kiizérdeldi '.-:"azclasú~i tevéke11y-;ég-et 
feHcnek ld. A Jelen re11Jckt életbelépésekor ülnö
kök kiidö!ésére Jo~osult cgycsli!etckct és testiile
iéket a rncllfkc!i .icg-yzék iiinteli fel. 

A je::.;yzékbc ieh·ctt :;g-yesiíktek és iestülctek 
mindeg-yikc a n1!!11kalil!Yi hirús{u.~hoz 11ég-y, a la
kossát.! és az ii~yck sz{llnühoz képest esetleg íöhh 
_'i!Jnükfit jelöl ki. 111ég- pedig- kiizll\Ok azok, an1elyck
iiek az c~ész (lrszúgra ldtcrjed(i szervezete van. 
::Valamennyi rnunk;:digyi birös<ighoz. arnely iilnü
;kök közrc111iiködésé\·e! .iúr el: a1nelrck11ck pedig: 
''-í1pún hcb·i szervezett: \'an. az ülnökök közrc
!íliiködéséve! eli;ín") ahhoz a 1111111\\a!igyi hirösúg:
'ffOZ; an1e!ynek icriiL;tl:n :;zékhelye van. 
.:;'yj\z iilnükök kiitJö!ését a ie!en rendelet 01etlic
„1~l1Csé1éíl. iilni"\kök liiizre111iiki\désévl·l e!iúrü ujnhh 



rr1unkaiig-yi hiniság- szer\'czé.sc. valan1int ui l! 

:iiletn?k \--a~r ~cstillctnc:k_ .a ick-n ~-ban Cn1 
. 1eg-yzckbc . 1clverc!c eseteben az illet{) rcn 
Cle~l.1cl.~p~s~ré~I szü111iroti !5 napon hclíil kell 81j 

~~ JY~.~1:lH~-~~s'.1:rn~!~-· v;z_et<ijé11~1. ~;e)c!entcni, íli 
u~iiokok -k<~z1cn~1;1\odeseve[ eliaro rnunkail.o:;~·i 1 
~a~: A. IH:_1cle31tesnck _ca:·talrnaznia kel! a kiié 
!!ln?_k 11ev_et. r~g-!a_lkozasac. sz<lkrnáját, 11y;:iviS 
~et~.t. Jako_h::.:l~ec. es köz:.:L:hhi lakúscin1ét; ha 
B[r!ok'.1_:.:k. tc~eH1;1alln111;:isa van. a tel::.-fo11á!lo:·: 
s7;atnat: H•\'ahha l_1a az ü!nök valarncly nit1n.ka 
JJal ya_n alka~nHIZ<1s!Jan. a n1unkaadó nevét. fo 
~uiz_asat, . h:kol!cl:rét, kiiz-clchhi lakúschuét és 
1onallnrnasanak_ sz:í1n:'1t Ls. 

.. rI? a. kiit;!ö!i iiluökiik szün1:1 halül va~r 
1 kor_~1h~1e11y tolytún cstikken és a 1nc~iiriilt · hel 

b~to!te_sc a. 1n1111kaii.~si hlr(isúí-:' z.a-vartala11 1110 
('.~s.e er_de!~ebcn _ sziiksé:~cs, últalühan ha az Hl 
~\o~: „sza1nan~:k_ . 1c:Je1nclése . vú!ik sziikség-csé, a" 
Jt:lo.!~1. ~gy~sul.er, \·ag·y tcstiikt a j;ír;ísbirósúrr 
zet0Jc11.ek. 1~lh1yas;íra az ii!nöki je;.;yzéket ui t.;g 
knl cg-csz1t1 lo. · 

ill.~. 

,\'.'. iiinökö~-:. l~.U~!ülésére jogosult cg-:vi:siilet > 
tc~;tu!~t a k1Jelo!cst nerncsak kiizvetlcniil gyak 
rolhat.1a: !J_an:11~ azt \'alarnely helyi csoporú·;. 
\·ag-y b1zottsa~ara is !Jizhaiia. ffa az cs:reslí 
\·.ag_~~ l_t:stli!et, il!t!tlí!e:;.; annak helyi csoportja_\;á
hizorcsag-a az iilnöküket a 111e;.rszab1tt idöberf.\ 
n:r~ !clenti, a .. 1.~~reskcdcle111li};yi n1i11isztcr ;1 já 
hirosag- \·czetoicnck jelentése alapjún <iz i 
cg·ycsiilctct \"t\R'Y lcstiiletet, illet(ileg~<1'fI1±frk h 
cs~portj{tt \'agy bizotts<ig-át a jcgyzékböl e:;ys 
~nuntk·nkorra vag-y n1eg-hat{trozott időre iöröl 

11. ~ . 

iériine111hcz iartozó olyan Ö!l~ 
u élctu n1as.;rar úlla1npo\g-ár iclö\-

o~<i· ki, aki életének h11szo11hatolllk l~\·ét bctöl
ötíe. az i!lctö iú:·:í:;bin!súg s~ékl_1clyé11 .. 1~'.k~k Cs 
·zakrnáiúb:u1 !egal<~hb harnin e\· 1Jta nu1kod1k. 

~>A kijelölt eRY~!I az ii!nüki ~isztei. ~li;JR<'.d!li ki.~tc~ 
;5·;._ jontos ol~b;Jl _ azonb;~.11 .1~!rn:..:1.ncsct i~_~rheti a 
fmnk<liigyi . birosag- _eli_1oketul. ·l~1nek e targ-yban 
,- iott vég-zese ellen teholyarnndasnak \'an helye. 

12. ~. 

Az ülnökök ebh~n a rnl_nüség-likhcn közhi\·atal-
· ·oki !cgkésöbb n1iiköJéslik 1ne~kezdésckor a 

irtiÍn~aiigyi hirú.súg __ elnök~. e Ifit t Jng-ada.ln1at _tcs~11ek 
-arra. ho:.:-:r. a t;sztnkk~I. Jarr: k.:>1c~es~:gc!.;_ct. lu_vc!l: 
póutosau e~ res~rch<'.Jl~ts ue.'.ku! .1olfi:tk tdJc.~Jt~n1 
f .:a hiv.atal!. az uz\ct1 es az llZi.!111! titkot nH:gorz1\.:. 

•\'z ülnököh: az üket kiielüllí eg-ycsiilet \'ag-y tes
fot-;;t ,ki~ii.lclése ( !~. ~.). a!_apJún, illetii~~g: .a;.;. c'.n~k 
inéghivasara !llCg'JeL,:11111 es a 111unka11-:;y1 hirosa~ 
tfin:rralúsún. résztYe1111i kiitelesek. 

')ENEKAROI\ SZERVEZÉSE. On,cnüelcs ha\a
::_a1s_ :ie!-2t litink ~1bh<-1'!1. _ ho;..;~..- a v::,déke-ri -es;y~re
:ttíásra alakulii;:i.k a tüzo!tó ze.ne.\.;arnk, 111c.1yek rö
<vid-tannl:'ts után a ialun:ik a legszebb szórakozdst 
:·}:~ijij:'l!k. 

"E-i a szép crcd1ut11y i(ilc;..; Stcrnhcr~..; han).;
'}.tg-rúrosn<lik köszö11-hctlí. aki n1a is héks.
frirüst-.g·ii. !c.:..;fi110-n1ahh han',!;SZ<'rekkc! szereli fe! 

ía!usi ZCll-C'k-Jrokat l·s ~:ij:'it karrnl:stcreivcl 
f~1tás1 rn:-,--ujt ll{.~kik. 

fordl!lja.naJ( a l~úkóczi-ut GO. s.z. 



g., 

Azt az ülnököt. aki az e[júrás rcnd)ér zavá 
vagy pedifr kötelességeit eg-yChként nie~szeg-i, u 
szintén kiilönösen azt, aki a tárg-y~l!áson sza! · 
szerii - rnc.{!"idézés c!acüra Cl!Yúlt;:dúh;:ui ncn1 v 
késcdehnesen Jelenik n1e_l; · és ezzel n iúri.;y 
ellí::ilasztús{1ra ad okot. az clnük ezer koro 
terjedhető pénzbirsú~.i.;a! suj1h~tia s ;tz nri:o 
költséKhen is 111arasztalhaUa. lsrnétlés eset 
czenfcliil a kifog-;ís alú csií iil11iik nc\·é1 :i kisza 
pénzbirs<i~ oká11;:1k n1eg-c1nlitésévc! küzü!ni k-el! 
öt kijclölii cg-yesiilette! Yag-~· 1cstiile1tel. an1 
köteles 111ús iilnök kiie!ölésért'il g-011doskodni. 
*·) ..\.z !91 l : 1. t.-c. 29i. ~-a nn:::;fc!eli'1,_.11 a! 
rnaza11dr». A pénzhirsúg-ban rnaraszta!ú hat;ir 
el!cn köz!Csétö! !Júrorn nap alatt eg-yfn~o1 halas 
hatülyu ielfnlyan1ndúsHak Ya11 heb·e a !dr. t 
vényszékhcz. 

Az ii!nökö!\ {d!üsa 1isziell:tbi:!i: a n1u11kavál1 
ii!nök azonban az id!i1nulaszt{1sa ío!yi{111 .szeii 
dett k.:íra iejéhe11 kii!il11-kil!ö11 n1i11Qcn lig-y 
n1iruleg-yik t;ir.~ya!úsért 2r1 knroJ1a t!ijazú.shan 
szes[il, a1ncl;,-1..:t neki az e célra e!öle~ezett iissz 
h!.i! (17. ~.) a 1{1r~~«d<ís h:ie.ieztse lll:i11 azom 
ki kell íizc111L 

Az iilnök részére ~1z idü11ndas1,tüsért ,iúr(1 ká'' 
pútlüst az i!.razsúg-ii;:;yrniniszt{;r :1 kercskedcle 
iig-y.i 111i11iszterrel és a tühhi érdekelt 1niniszterf 
t..:~rv.t:.tért\'e a sziikséi.;~1e:z képes1 az e!{ihhi he.ké 
dl·str'i! eltl'riie11 szah;i!yozllat,ia. 

1::1. ~. 

:\z iiluiikük cg-yii11alkaln1:.1zúsút 
bcn való közrcrniiküdé.séi kiz{tr{J köriiln1ényck 
kintett!bcn az 1911 : 1. türvéuycikk re1Jdelkczé 
ir:inyadók. Az ii!niikiik kizárása ic](jl 
hatúr.oz. 

14. ~. 

~. , n11111kavúl\alúk l.;örCböl ldiel~ll„ ~ilnök 
ü ... ··. 'd

1 
· ·. e1,··, 11 ·1"'lZtlll·1 hn"v lilnöki nnnoscgben 

,-'k:t'I (ll,\ 1-.< ' .< • "· • \·· d; 1
; ,;J{tsr·a inegidézté.k. a n1unl~_aa~.l1(·1· n.e_i_n _<; ~'~ :t~ 
~11-aiia öt ineg :1hl~:111. hog"y ulnn:\t u:-;ztsegenek 
«Ct: tehessen. 

,;~·-- ! rnunkaadú, ak! alkaln1azuttiá~ ii.!nöki~ tis~_t
;\zi~k telicsitt.!st.!hen kellii in:!ok 11elk11! rnega-'.~·1-

1 .. , . n1"nnYibc11 c~·~lckinenye su\yosal?.h bun
ozz.t. '1 

. ~ · · ·i k.l , - t J·ovet el nclelkezés ;dú ncn1 es1 \, ·1 1ag-as. \ , .-
' ~~· ,koronáig, ismétlés ese.1ébc11 P~d1g. ket~v.:r 

;:cz„1.1,r teriedhct(i i:·t.!nzh!intctésscl hnntereudo. r-Oíl< r. · 

A 1111111kaii.r:yi /Jirríscig cljcircisa. 

1~. ~. 

··1 ··1·„l· ·1il··tl•11·1z„1s·1 sziikst.!~es a n1unk.a-u 110 d;„\' \, '·'' -.· · ·. • : ., 
·irúsúg elnöke az i\g-y 1olytatolagos. t.~1rg) .t~ 
~: lehei.fílcg" 1.=; napnül 11cn~. hc'.~~.zal~? !~~!;e _~S('. 
' ' 11·iz J·i ·unelvre az ulnoki d1J lenzetese '[f!Í.!PO . , \ · ' · · 1··1 tnek 'r az illeték~~ ~gycsil!~1.11ck \"<_L:r . tes ~u. e , .,.,. 

.1 ... e'i·iesn~sevel C" \ 1nunh.t..1dot es. cg. 
1cc1u · · · "· 1 ·· !„\' -un·t -.k \„íll·tlút hi\· lik~ a l)irósúg-lloz o.ie o t ~ ' 
t. ~k' ,'nr·íbú\ akik a ielt.~knck a targ'y~\\ason 

O " ' ' \ 'O]"OllSZ'dlltett sza!on<iiúha \"a;,:ry az azz.a 1 .. ~ · -•
1
'.-

\ .. ·1afl foo·[alknz<is.t iiz.11L:k .. .\z elnok - ::1 
' _„ ,., · 1 ·· 1 eg-resn 

-úclcil1nH.:l ne111 júr -· l~öz\·ct c.nu. „az_. ·_- : "-
\"\'„\' testületet hívja 1el. az !l!eto. szaJd1:1~t.'."1 

z{; (ltnükiik1wk a kitiiziitt .. t<:~r~.yal_~~:ra_. l,uk~d~ 
ir{111t: ilren t.:sctben azku!nokoknt.:·1• szc1nch 

iiit ine~;idézt.!se ne111 szii ·se~cs. 
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ERDÉLY ÉS SZABÓ 
lallorntoriumi fehLcrelési gyára (Budapc>t, 
lX., L\liolll u, 411) üvegtechnikai műhelye 

agy raktár: vegyészeti és gyógyszerészeti 

iaboratoríumí üveg-, porcellánáruk
'iián, műszerekben, mérlegekben slb. 
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·:A. llatúrozatot a t<Íl'l-!\·a\ús 1111piún kel! ldhir~ 
TéÍni: a frihirdctést cJ!ia1asztani 1.1c111 szahacl. A 
íftt:íroz::itot az t,;lnfik ir)a a\ú. 

21. ~. 

},zokon az illetékckcn icliil, a1nclycJ.;ct a pol
<íri peres cli<'1rús <ilta!únos .<;Zabúl:rai szerint, te
fntet néllíii! a fe!cbhvitelre. végrchaithatóknak 

11 I1~·ilvú11itani, ugya11i!4Y vé:..;Tchaithatónak kell 
i!vúnila11i a 1n1111kaüKYi hirós:hrnak olyan itéle

is, arncl:r a szolgúlati viszony 1nc~kczdésc 
a·g-:r fol:rtatúsa túrgy{1ha11 ieltncriilt vitát dönti 

vag\· arnclv a n1unkaaci(1t a nH1nkavú!lalú szol
flati · l~i\11y\·él1ck (111iil\iidési hlzon~·itvú11yú11a\d ki-
ílsúra kötelezi. · 

··A végrcllaitúst a rnunkail:!:ri hirúsú~nak iilnü
~k kzrc1niiködésévc! hozott itélctc alapján is ·az 
talános szahú!yok szerint iilnökük küzren1ükö
<sc nélkiil kell clrcnddní. Ugyanez ;'dl a végre
jtási c:liúrús sorún fclrncrii\{i e).!'yéh birói cy-;.e\ck

éJ1ye).; n: is. 

Fclchhriicl. 

)) ~ --· s. 

rnunkaiigyi hirúsú~nak iilnükük kiizren1i"lküdé
'l hozott itélct;; ellen nincs helye fclcbhezés
' ha a per túr;.;y{1nak éréke ezer koro11:'tt n1e~ 

halad. 
A 111u11kaiigyi birósúg-nak itéletc clkn IJeaduti 

bczés türgyúban a törvényszék tanúcsa lilnö
küzrcnliikfidése nélkiil uyih·únos cliíadús 

Ján !iatúroz: lia azonban szlikségcsllc-k lút)<.1, 
!1e!i túrgya!üst re11dclhci. 

);,ry:ehckbcn a fclchh\·itcli <.!li:'1r{1sr:t a pn!;.;úrl 
~Cs clj{1r:'ts szahú!yai ir{1r1:r:ttlr'1k. 



V!'!!\'CS ·c:s zdrd rcndclkezl1sck. 
. . 24. ~. 

Ncn1 tartozik a n1unkaiigyi hirösü~· hat<iskörCb 
a 1nunkavúllaló részére a szo\p;úlati \'iszonny 
kapcsolatha11 ellenérték (bér) fejében va).("y t11élk 
hasznúlatra ;:ítengedctt L1kús, lakúsrész, szol 
\·agy egyéb helyiség kiiirités::: vagy \·isszahocsft 
1;:ísa ittrgráhan ft:!rncriiléi \'iUís kérclések clbir;í~ 
!úsa. 

25. ~. 
Ez a rcndel::t 1920. é\·i nnYetnber h(> 1. 

lt!p életbe. 
:\z e napo11 io!yan1aiba11 h;y(') azokb~1n <IZ iigye: 

be11, ;une!yck a jelen rcnllclei szerint is inunkri 
iií!ri hirúskodüs al<'t tartoznak. a iovühbi eliúr{1sr' 
a Jt:len rt:ndelctct kell a!ka!rnazni. Ez a rcndelk 
zés a 1núr hozott hatúrozatok és a korábbi bir6i 
csclc!onények .haiál~'Óssügúí nen1 érinti. >Z 

:\z cliibhi hL'kezdés rendelkezése a foly;unaíbafr 
le\'{i azokra az ii)!yckre. an1cl:rck a jelen rendel 
szerint ncn1 tartoznak n1u11kaiiKYi hirúskndús a 
azzal az dtt!résscl nyer alkalrnazúst. hogy 
1nu11kaii~ri hir(is:\g- iilniikiik liüzren1iikiidt!se nélk 
.iúr cl. 

Budapest, 19.?ll. (\·i nktóhc-r h<i 27. napjú11. 
Gróf Teleki Pdl s. k., 
ni. kir. rniniszterel11ök. 

,Htlh'klct a 111, kir. 111i11isztt'ri11111nak 9.!Sf)f/9 · 
„H. f. szdTJ1u rcndl'il'téhez. 

0 A:~~~~~~~~ 

ÁHami Ojtóallllyag 
pontos cime: Budapest, VII., Hungária-köruf 244 
Süi:aönycim: ÁLLAMOJTÓ. 
&'~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jegyzék 

·á1u1Lkaadóknall és a ntunkavállalóknak a rnunli:a
Yl bíróság-hoz iilnöl1: liiieli..ilésérc ioS?ositott e~cvc

siilcteiröl és testiileteiről. 

A) 1Hu11luuulák eg.rcsiifciei és tcstiilett'i. 

(Kivonat.) 

n.tag-ya rorszüg-i !·D'óg-y szerésztK.\'tSii let. 
Magyar \'C~yészc!i gyárosok orsz:'q.~os cg-ye

iif::lc. 
Magyarorsz:'tgi szo1ppa11~y;iri1sok or~;zágns 
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J((l, 

A gyógyfürdövállalatolí, a hozzájuk t 
tozó ingatlanok, továbbá közfürdők, 
vá11yviziorrásoli vagy ásványvizet sz 
gáltató más telepek tekintetében iennál 

vételi jogok és bérleteli. 
A fff. kir. llii11isZtl;rilun11ak 770/ 192 / • . \I. /;", 

f'l'lldt'ftf('. 

:\ 111. liir. rni11isztériu111 az l!J12 : LXIII. t.~e. 
~-úlnu1, az 191-1 : L. t.-e. \·!. ~-ühau s az 1920 
t.-c. 1. ~-úban kapott felhat:lln1azüs a!apjün a 
vctkezliket rendeli: 

1. ~. f·fa g-yúg-yflird(i\·ü!blatra, ahhoz 
v~tgy annak eé!iúra szol:..;üli"~ ingatlanra 1919. 
dcccrnhcr hú ,:q_ napja cl<"itt létrejött szerzihlé 
hcu vételi jogot akképe11 kötöttek 1ki. hogy a .fii 
iendli \'t!telún a ic!ek hatúrozott iissze:..;.ben clöf 
mc:gül\apitottúk és a \'étcli io~ érvénycsi1ésére_J 
~~lsu.~t, ié! ezzel a io'.~_ú\·al élni kivün. a ~Yóg1~ 
l!lrduv;t!falat .va.!.;y az in:;.;a1lan útL"ng-edl:sért köt 
h:zcu fél az c!öre nH:~hat<írozott vétt;lúr 
icklii íek:n1::léséi kü\"ete!h::ti, :i11H:1111\·ihl.'!l az 

· \"éltli .i(l~ ~!"\"ényesitése idejChi..:11 .ie:e11tékcnv 
abesonrahb a ior.(.;a!n1i úrn:'d. · 

.-\ véti:lür ít:lcn1t:lé::.:: irúnt a kl:rt.:1111::1 at-t("1I a 11~; 
töl szürnitott két hónap alatt l\ell a j;:!r:n rendel 
szerint illetékes birr'1súg-11ül (-!. *·) eh'iterjeszteii 
~1111;:lye11 a \"ételi _iog-üt érvé11yi.:.si1e11l kiv{t!HÍ ié!<_ 
~yúg-yiiirdiiYúllalac \"a)!'y az !11!.;atla11 útcng-edésCi: 
küH:kzt.:tc fi.:l::t arrr"il értcsiti. !iuR\ \"étcli jog-áv 
élni kivf1n. 

2. *· r\z 1. ~-bal! ern!itett g-yc"1g-yftlrdli\"ú!!a 
\·;.1g-y ing-a1!a11 {ilt.:!IRedés(·rl: kiHc!czett ié] rni 
:1dtli~. 1ni~ :trrt'd n::1n L-nc.siil. lio!..!:v t·1!c11h·le 
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·~;b·al é!11i ki\·:'111. l'l!cnfclét 11yilatknza1 tételén: 
:fü\:hatia fel <11Ta 1iézre, lio:..i;y a vételi jog ~ya
:korkísa csctél:.cn l~aJ!andú !esz-~ .az,t a 1_n:1):;Jsabli 
Vcte!árat n1c~11zcuu. anH;\yt:t a h1rosa~ a Jelen ren-

<Jc!ct a!apjú11 elöterjcszthetü kCrelen1 alapjún est.:1-
.:·1~~ 111eg-úllapit. lia a vCteli jog g-yaknrl;isúra jogo

/.'.>S~lt iél a iclhivü~; vételétöl szún1itott két hónap 
:;Jatt 11e111 közli a felhivú iélll'.!. ho~y a hirósúg
'.í]tal cset!c~ n1cgú1\apitandr'i 1naga:-abh vételár 
;neifizetésére is kész. iit vételi jog;itól clúl\ottnak 

~;:kCil tekinteni_ A íc!hi\'ús s arra a \'úlasz 111c)!"ad{1s;:1 

i{ldr. járüshir<'isúg- ujtún is törté11heHk. 
; ___ :- :\ jelen ~-ha11 cn1litctt C!:'llhi~:nak jog-i ki}vetli:ez
f?).01énYCi 11g-ya11azok. 111int últalúhan a tiir\'ényes 
;J>>-dállásl io!.!" ~yakorlúsúnak kii\'c!kezrnényei. 

- 3, ~. J-la a gy!igyiilrc\(i~'úllalatoi \'a~y hozzútar-
- íozr'i i11g-atlallt 1919. évi d1.,;cc111her !ifi .11. napia 
dótt kötöit szcrziic\0sse! bérbe v:igy hasznnhérhe 
adták és ;1 kPd'itiiít hér \·a~.:::; haszonbér a 111e;!"
Változot! l!azdas<'1~i \·iszonyokhoz. kiilöniis;.;11 a 
:pénz érté\\éht:n heúllou eltolúd{tshoz 111érten arúny
-talanul kicsin;,· és a l:ér!fit \"agy ;1 haszo11hér!öt a 
:teúdcs pnli.;{iri liasznnnú! !ényc:.;;csen 111ag-asa:1h 
fövedclc111hez iutiai]a, a hérhead(1 ra~~;y a haszn11-
'.·hérbca(k1 a l·l·ri\ssze~· rne~felc!i'i Íl'lu11elé~e1 kr.:rheti. 

;.:_.-_,::\ hl'rib~z::;.:: íLLtn:.:\0s:: irúnt a kért:lm:.:t lt:gké
;i::::S~·hb a hér!L'ti év clsti fcl0.11ek c!telie_ e!iitt kc:!! e1ii
;;.;forjeszteni''. J·f:1 a jelen rendelet éh:tbelépl:se nap-

1 a \Jl:rleii év elsli it:le n1{1r c:!tl'lt Yag~· abh<'1! 
k J.;ét Ji(111afH1ül 11c111 llo~szahii idi"1 \·:111 liúira, 

D-:--------A: G 

IABlamö Ojióanyag 'fermeDö 1 
~ontos cime: Buúapest, Vll:, Hungária·körut 244. sz. 1 
öllrgönycim: ALLAMOJTU. Telefon József 89-32 
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a kén.:ln1et a .iélcn rendelet ékthelépt!sét(i\ sz)-, 
tolt két hónapon bc!iil n1ég- clö !ehet tcrjcszf 
A bérerne!és csak a kérelen1 elcJtcriesztése id 
hen fo!y() hérleii é\TC és czcnfclii! esetleg n1érr 
ezt kövctfi~ hérleii évre sztdhat Ha azonh;:~Í 
hérbcaciö vag-y a haszonbérbeadó kin1utatja, hci 
a bérh1 Yag:'I· haszonbérl(i a ielen rendelet élcl 
lépte elfit.t l~i<irt !cgu1(1hhi bérleti t!Ybcn az <ir<ll 
ialanul k1csu1y l:er vag:'I· haszonbér rnc!lctt rc'i 
kiviili Hi,Ycde!;;~1hez Jut.ott. a bérbeadónak \'a~óf 
h~1sznn_he~·bc<_1do1'.ak '.I ie!cn rcnclelet élcihclépé' 
ic~I szarnitntt kct houapo11 h::!iil cl6terjeszth 
ke:eln1é1_·; a l~irús_ú:; a hérösszcget az ernliiett J 
111ohh L:Hn~t !:~r:~11 e·•r;; i1éz\·c is n1é[t{u1:rosa11 f 
c1!1e!h~_t1, 1cltcYe. hogy ez a bér!ö vag-y a hasz 
b::rlo uz!ete rendes 111~neténl'k 1n2.i.;zavaní~a néJ 
lchetsfhres. 

_4. ~- :\ .iyL.:n r::ntk!t.:1 a!ap)ún c!(itcrjcszth __ -:-:: 
~.~rc·!_mek s reln1~riilö \·ii;ík eliniézésére a g:yó" 
''.!rd(.1 Yag:,:'I· '.lZ 111g::1t!a11 fl'k\·0s:: szerint illcté 
iorYcnysz?~".n~! alakul{1 \'l').::YL-s hirós(1g- hivatott:: 
\ eg;\"C-S b1:osag ala\ul;í:::i. ~lj:írüsa. \·ala1nint 
~l~ltarnz.:ll'..11 t.:!lt:n. h~adhat('1 ft:leh!n·ite! ttkintetél 
!S a lllLZog::izdasag:1 !i:1szo1iliér!t:tt:.kkd k<q1csola 
r:·ndc!kezése.krfí.~ ~zr":!t') ,:;_...j.j()„/92fl. J\\. f'.. S7.<Í 
L_i Budaoesu !\ozlon_\' 19.211. l;\.i J,:;3. ;.,z{t1n{ihan 
~-Hrdetctt) n.:.1~d~lt:111<:'i ·" a 11é111c]y kiilönlc 
ui.:~·~]d;;;11 ~l.iara~T:l l1i\·a1ott \·~·.l!.\'CS hirós<ig-ok 
!-_:-oli 1 SASIJ/ iy_::n. !\\. f~ SZÚ!llll ( <I Bud:1resti J(" 
lnl!:'I. 19211. y\·1 .. 229. szún1;'d::111 kihirdetett) rendC 
le111~1i:. szaha!r::.11 kell 111_c:-.;icle!iícl! alkaln1azni: g"_iíZ; 
c!a_syg-1. SZ.'.tkcrtuk !Jel\·en azo11/ia11 l!JC:;_;f:.:-!c!fi sz;i[' 
crrnkcc s <H11cn11yihu1 n:!teli .iog-rúl \·an sz6 --}· 
~iaszonbérl~;:adú !JL'l.\'t.:i! :iz {1te11).;edésrc kötele~-' 
rclct: J;.;isz~)nhérlii helyett nedig a \'éieli .íog- g-f 
liorlas~tra JORosi!lt:n kLll éneni. 

·:\z clcíbbi hekezdésh.:.n l'Jlllitt.:u ,:;_.4.!0/1920, J\\;~/
sz<1nn1 rendelet !S. ~-a lf. pnntJ;í11ak ·I. hekczct, 

[03 

cfr11éhe11 az i1é!(itúhlú11ú! alakuló reg-yes tanács
·a ·a g«.1zd~1súg1 szak~riöli: sor'.ihó\ !~~!\'cri~lü .. t<~g-nk
·il~ cg-yikct az Orszag-os J\\agyar foldberlo E~yc

~tHct helyett a _népjóléti és 1~u11).;aiigyi _r:1inis~ter 
Jí::vczi n1cg-. .-\ !Cl::n rend:!ct. t: ~-a alapian kia_d
liittö .rendeli.:! azo11!Ja11 111askc11t !s, renclcl_kezl~e~1k. 
·'.-"5. ~- A jcl:,;11 rc11dch.:1 alkal1nazasaban bcrlcti. eY

--:-liék a napt~tri. ~rct !~ell te.ki11tc.~1i. _ hac~ak a re!ck 
1neg-(1t!an_odasal~ol inas 11c1~1 k:.1v~tkeztk. . 
· 6. ~. Cz a rL:11dclct 1nc:;.;rclelo ertele1nbc11 alka!

azúst nyer <.1kkor is. ha a Jelen rcndclctllt:n cn1-
Htett vételi jo:;.;. t•érlc! rag-y haszonbl:rlct túrgya 

"ya!arnely küzfiirdü. ús\·{1nrvizforrús. úsvúnyyizct 
,-szolgúltatú n1ús telep, íiirdiizés cé!júra szánt P•u·t
:~észlct vag-y vizrész\~1 és az iig-ylct a Yétcli jogot 
Szcrzö iél. illcUl\cg- a hér\ü \·a~y a haszonbérHi 
_::~észérö! i'lzlcti haszon. sz~rzésérc irúnyu\. 
,:', í. ~. f,z a rendelet kihirdctés6nck napiün lép 
,:_él~tbc . ..\ \·égrchaiiúsúlloz _nctún ~zilkségcsn~k 11111-

tatkozú részlcies sz.ahúb·nkat az igazs{1g:iig-y1ni11isz
lér az ilkíékcs 111i11iszter:::l\kd eg-yetért\T a. fel111c
ril!ii ~zíikséghcz !-:t~pcst rendelettel ú!lapith:\tJa 1ncP:. 

Buc1;1pe:->t. 1921. éri ia1n1:'1r hú .~rt. nariún. 

Urril Telek.\' Pdf s. k .. 
111. líir. ninisztcrelnf>l.;. 

A líötelezö éo önkéntes betegségi biztosi-
. tási bérhatár felemelése. 

111. kir. 111fniszfliriu1n 1 .'8S2/JCJ21. ,\f. F. szd11111 
re11dclcte. 

:\ 1na)..;yar királyi n1inisztériur11 :iz !92n. éYi l. 
'\ryé11ycikk lO. ~-:'tb:ln io;.;\alt iclhatalinazás alap
in a küvctkczükct rendeli: 
:: J ~- A -kütc!cz(i és önkénics hctcgség-i bizlosi
'i.s~a· a Budapesti Közlöny 1920. éYi 18:-3. sz{unü
-an kihirdetett 6.068/1920. 1\1. E. sz;"unu rendelet 
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[J (Törv, \'édvc) ···-· d< 
( l un·. bej, cCg.) 

„DIE!íilMAFOR ~ í!;!J IE" 
Fcrlőtlcnitó - .telje.„en · ,:zagt;ila ._ . . .. 

desodorálu szilritó. (erősen n<idsorb~~Ó1, e izgntci, 

a sebhiintiipor 
:: ::. ;: • (cii:énz siiri:a 11zinü) :: •. . 
H.3.ht9ann.l fogvc. fclülmul mind dd··1 

han;nii,lt .ncbhintöporokat, _ ~J1,;? ie 
zási Sebhrntúpor, (!~z7, Hl-20'-'/n ken6ucl~!~t 
---·- Steril!z~!ható · 

Pyoderming:aze 
!0 11/u Cs 21t";u ~cla e. Dcrmriforin!! 

"\.ltona~ impregnata 

80
nDermaforine", Budapest, f,, Verpeléti-út 24c 

<·gyógyszertánk haszonbérének liivétc
'~ !elemelése és a haszonbérlő részéről 
(vett gyógyszertári készletek vissza

szolgáltatása. 
111iniszt1;ri111111111k J.903.11921. ,\1. !'.. szd11111 

rcrzdcfeic. 

'A ni. -'kir. 111i11isztériu1n aí', !912 : LXllL L-c, Hí. 
~ri. az PJl-l: L. t.-c. l-t ~-a és az 1920: VI. t-c. 

1.:_~-:1 alap_iúl! a lliiretkcz{íkct rendeli: 

I. A haszonhCr iclcrne!Csc. 

·:· J. ~. ( lyúg:;szcrtúrra nézve ícnnúl\ú olyan 
:lasznnhérl'...'tnél. ;1111e\yi.:t a fclc.\i: 1920. évi julius 

t. 11aria cliiit k;.:·a\úhh két év tartarnúra kötöt-
1-. a liasz;unbérht:ad(i a Jt\1:11 renddct értcl1néhe11 
érheti a haszonh0.ri szerz(idéshen ki!\ütött va~y 
tóbh. d:.: n1ég 1920. évl julius hó 1. napja eHitt 
k<'ir egyt.:sséggel. akúr iié.!ette! 1negú!lapitott 
aszfnthér ü:lcn1tlését, an1c111"1yila;n az a nn.~g-vúl-
1zot! gazdasúgi \·iszo11yokhoz inérten - tekin
ttel kil!iiiiöscn a baszo11hérhf.'~u.lntt gyógyszertúr 
vcde\rnczüség-ének cn1elkcdésén::. a oénz értéké
n· beúllott eltolódúsra , és a rnc~C!Ú_ctési viszo
;ok nujgvúltozásúra - arúnvtalanul alacsonv és 
mtartúsa a llaszo11bérhE.:atlú s a haszonb~rbc

kcreseti Yiszon\'ait tekintve a 
~a:\yns n1é\túnyta1ansúg-ot jelei~-
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Ha uz 1920. Cvi iu/iu.s hö 
szcrzüd:!sscl haszonbérbevei! g}. ú~J szc1 t<irt 
haszonbér!:.:_bc adták. az a!haszonbérbe.adó arra 
esetre. ha rcl.c1n_clt !Jaszonhért lesz kö1c!es fizet 
az _alllaszo11!Jcr telci_nelését kérheti, an1e1111yihen, 
a 1cle1nelt haszonherrcl nern {dlana 111éltün 
ar{u1yban. 

. 2. & . ..\ l\ére!1net a idei! rendelet életbelépés: 
k_1k:11r„\en. nap alatt a haszonhCrhcadott g-y(,i.;ys 
iar ryk,:es~ szerint illetékes kir. iörvényszék 
111111~·1 ~~ldanyban ki!ll clötcrjesztc.11i. hogy rn( 
egyik Jelnek c.:g-y-eg-y pC!d{u1y jusson. ,.\ kl·rc!C 
~:(.:11 n1?g- k~·ll Jeiölni a haszonhérnek azt -áli: 
osszci.:-ct. a1nelrnck 111egJd!api1ásúi a ié! kéri. :}/::; 
. Ug-ya!1::.·111~él. a . hirósügnú! kell az alhaszoh(f/t 
1e.1c::11c!ese 1ra11t 1s a kérchnet c!éitcrjeszicni Jc 
k~sobh _a ha~zynbér felt.:n1elése kén.léséhcn tart, 
t'.trRrah:s .. here!c_zése .t:llitt._ lia a kéreln1ei tárg-y 
lason k1r1_i! a~lta.k clil. azr az clöhbi hekczdésh 
n1cg-~zabo1„c !'.cldanysz;í111han kel! beadni \'ag-y sz 
Yal .H:g-:1·zuko11y,·bc r11011da11i. Az alhaszonhér i 
c:nelését. a haszonl;ér ít:len1elé~é,·e1 e~yiitt k 
1arg-yal111 és e!dü1nc11i. 

. . ;;_ ~ .. -\ kir. riir\'ényszék 111iHt Yt.:f.-iYt:s hirös;i' 

.iar d. :\ Ycg-yes !·ir<1s{1g- az clni>khiil és két illnö1: 
htil. {11l_r:: 1;:11ücsl;a11 .i<ir d és hai<iroz. Az e!nök_r: 
a kir. tor\'enrszek birái kiizii! ;1 Hir\'Cnyszé!\ cin 
jelöli ki, az iilnükö!(et pedig a hir1'is{~g-nak a t 
:;.:-y~\{is ki!iizése elüti kiada11d<"1 n1eg-kcresés 
gyi>i.;y;.;zereszszakértéik surúhól a 1\\ag-yarnrsza. 

Dr. Szász Alfréd l(ir. föbakferiológus, m.-fanár, 
eredeti baromfikolera-ellenes vacclnáJáf <""h''''"'"'mum,; 

. . zá!o OJtóanyaf!át); 
k1zároln~<,>san Budapest, VII„ Sld:ínía-ut Sürrliiri 111;;iitf; 
lla alatu mtézetében egyedll] maga termeli. S::::áJ::::al 811</ap~-4:-

,:J\:'ógrszerész Fg-ycsiilet (Budapc.'t, VIII., :\:..;i..::ic~ 
!·ícki-utca H.) He\'ezi n1eg-. 
-;·,--;_'Azt az ülnököt, ;dd az eliürás rendjét za\'arja 
-::;;jg"Y pedi!!" h:öte!~sség-ét c:..rrébként 111cgszei..::i. killö-
',::;ws~n aki a türg-yalúson szabúly:;.zcrii n1cg-iclézés 
\!!c11ére e:;.;y;'lltalúhan 11c111 \"<lR"Y késedt!l!nescn iele

;-::-ríik me~. az elnök ezer knronúi~~ tereidhetö pénz
. llirsá~n:~al suJthatja s az okozott kültség-he11 is cl
Jn'aras:;;tal!1atia és az cs:.-t kürii!rné11y:..-ihez képe~t 
~--_ rncg-ncvczíi eg-ycsiilL„tct n1ús- iilniik n1eg-nevczé
Sérc utasithat]a. 

.\7. iilnökökre néz\'e eltltcrjesztcn kizárási kére
f~-;11 íclii! a ,·eg-~·cs hir{isá~ elnöke hat{1roz: ilr 
határozata 1..l!e11 fL·lchh\'!ic!nek helye nincs. 

:\z ülnök, 1nh..'lüit n1iiködését 1ne.~kczdené, köic
;s a vcg-yes hir(isúg- clniili:t.: clfitt eskiit fíog-adástl 
nni. hog-y ti;.:ztéhc11 kg-jobb tudű::.a és lc!kiis1ne
'lC szerini .iúr cl. 1nindcnkor részrehajlás 11élkiil 

-;iz: jg·az 111élt{l11ros~/tg-ot tariía szcrn el(itt. a hi\'atali 
iitl\O! redig- !Jh"Ctl llll.!g-iirzi. 
· :\ \'C.~Yí:S birr'isú:..r sz.útiihhség-í-!:t:! hatúroz. t·iatú
fozat;:ínak 111e1.d1ozatal:í11;'il az iigy 1ncgYitatása utún 
szarazús t.:!iíti az t:l11iik isn1cricíi <lZ iigy {11\úsút. 
Sai<i.t \'éL·rnényét L'l<'íre 11yil\·;'111itja és indnknlia . 
:'.'.: 4. ~. ,\ ié! a )l.:!t:n it:it:z;;i szerint t:!.iár1'i hirúsú
~gok eJ(iit sze1né!yese11 is e\j;írhat. rnag-;it iígy,·éd
lcl v1g->· a po\g<iri pcrrcndtartúsrúl szt'ilú 191 J : !. 
i.~c. 95. ~-üba11 unlitt.:!! 111egl!aialn1azntial is kép
\·iseltet h:.: ti. 

hirúsúg t:!.i<ir<.is:'!hai1 ;1laki szah~í!ynli:!Joz kiit\'e 
ne.s: a sziikség-IJcz képt:st ft:lderii.i a gy{1gyszer
r ion.:;aln1úra Cs 111üs lényt:g-cs küriil111Cnyre \'n-

;itkoz(i adato1-:at s ciz eset 1ni11dc11 köriiln1é11yé
•k .t!:ondos 1nérl::gdésé\·1..d a 111é!tú11yoss'1J! alap
ú hatúrnz és- hat{1roz.atá11ak tcljcsiiésérc rézrc
itús lcr!Jt:vel nH.:i.rfclcJ(i hatúridüt ttiz. (191 l : L 
· 387 .. 3CJ(. és -118. ~~.) :\z c\júnis kö!tsCi..::ének 



\·ist:lésc \'agy küksiinös n11„gszii11tctl:sc 
hirósú~ ::.zal;ad hclútás:1 sz~rit!t hatúroz. 

:-\ haszonbért (alhaszonbért) rendszerint a 
rt!ein (2. ~.) e!íitcrjesztésének 11:1piát(il. 
csl:t!H.:11 )dvétl!lescn ._knrúbhi id(iponttú! 
hat.-!!ylyal lehet ielernelni. ez az idöpont 
a jelen rendelet élethe!épésé1 1neg-clözr'i 
rég-ebhi itlöooni 11en1 !ehet. A ielcn1clés a 
(2. ~.) L°l(iterjeszrésétr'i! szá1ni1a11dó eg-y é\· {;]telt 
és 1Ja a ."ZLrzöd~s c:löbh szlinnék ine~. ;:i sz:;rz 
Ué~ n1cg-szlintéi)~ rna-rad !Jaiú!yha11. :-\ birós{tg
alhaszonbért csak akkor e1nclhcti icl, J1a a haszo 
bért is ielcn1di és ck·kor is csak annyiban, <1n1e1 
n:rib~n :.1z cddi)d al!Ja.szonhér a icl:.:11H:lt haszo1í 
bérrel 11e111 á!Jana n1éftün\·os ar{1nvban. 

,\ hirúsú~ haiúrozatút i
0

ndokollli.kiitc\es .. -\ haú· 
rozatot az c.:Juök iria ;:tlü: ezt ki kell !Jirdt:!11i.e 
a feleknek kéz\Jesit~ni. 

r\z iiliJökiik a lakóbe!yiikün kh·iil lcliesitctt e-\í 
rú.s esetébe11 utikiiltsé~et Cs - . !1a e!i<i r;í:-:uk követ 
keziébe11 ker<;setiikbe11 kürosPdtak ·-· llilTséké. 
11apidija1 szünlirhatnak iel; az utikü!tsé~et és·· 
napidijat :iz l'lniik :Ill;ipitja 111::~ s azt a i:erköíl 
séi.;hez kt:!l :;zú1ni1a11i. .-\z t:lnük a iL"lcl\t•t a külf 
sé.cr t;l(ill'.l!t:Zésére is kiitelt:z!ieti. 

i'i, ~. :\ kir. tiiJ"\"ér!YS?.ék li!ÍJli \'t:g"YCS birósá'' 
vé1~l1atürozata ellen - kézbesitósétöl tizenöt na 
alatt - e~yioku ielehbezésnck van helye a ki ·' 
icéliitübL:ihoz. A ielcbl:czést annyi példúnyhan kc 
elöterieszte11i, hoRY 111i11de1l.l!"yik iél11ek 
pé!düny jusson. 

A kir. ité!i.itübta a iek·bbezést 
:dapján intézi cl. 

:\n1::1111~·ib~11 a h~iszonl'érllL":1d(1 n;::géllleti!se kltlö;í·· 
la:11 veszélyeztetve volna. kérchnére a 
haszonhérlöt kötelezheti ielcbb:.:zés esetéhen 
hogy a iclebbezés elintézése előtt az e111clés 
bére -el<'i!eget Hz.essen a l!aszonhérbeadönnk. 

lti':l 
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:\ iclci'1 Q. alapjü11 iclrneril!ü \'itüs 
a rt.·ndcs hirós;íg- .iür el. 

r11úrcius !!rí 16. 11api;ín 
Grái. Teleki Pd! ~. i„ .. 
111 • kir. 1nini.sztcrelniJ!i. 

Az árulíiiliorgalom rendezé 
1 " k. . . se. 

.· r. ,fr, llf/rusztéri111n11ak ./.220iI92/. 
f'('!U[C{Ctt'. 

O\ivonat. 1 

.. ·~.ni.. l~ir. ininisztC-riuninak , 1 : 1 _ • 
szolo kiretcks int~- ,.„ I' ·I· : .. d l<1.lu1 u 

1 11 CZl\ ... lCSC\JOI ·\ll·r>t l{ ··· • rcnc e .;:czésck tov: l l ·· . : _ ' \ l ! torrenyeS< 
VII. cikkében' io rJ~IJ ),'. „ .t~ _1~J01 : .Lili. tlirvénycikk; 
vet!~eztikct rend:!i: r rcl!!,l!d!r1J;tz;1;-; alap_iún a kn:.:· 

1 S'>''1b'1.JI 1 t mog""" 
&.IU aua ma estckesit inindcn ill/amb;in 

1 SZ<ibadalmi irod;:i, Budape.~~~~,f eJ"~ M~~nár 
' , ozsef-1\orut g 

tt t 

<t:.- ~- An1cnnyihen a icnn;illó törvC.nycs rcpdcl
- -·ések szerint valan1cly ürnnak vá111kiiliQ\dröl 

ló behozatala cng-cdClyhcz v~1n kötve, a hcho
·aJi engedélyt a jelen szakasz hannadik bckez
·én ·alapuló ld\·C-telektül l!ltt:kintve a jelen rcn· 

t 3. S-<íhan n1cgjcli'flt l.;or111{11n·hat{1ság adja 

IŰgY 111c\y úruk bchozata!úhoz ne111 ke!\ külön 
iedélY. arra nCzve a tovúbhi renddkczésiR a 

'íli:.. kir. n1inisztériun1 1919, évi 6.855. J\\. t:. sz. 
{8ildapcsti Közlöny 1919. évi 199 sz.) rendelete . 
. f;ifamitH a 111. !dr, pénzügy1ninisztéri11n1nak 19 i9. 

'Í 10.239. P. J\'\. sz. és a~ ezt 1nódositó 1921. évi 
15,853 .• 192l. C\·i 54.061. és 1921. évi 0. 49.764. 
:Sí. rcnJclctci (Budapesti Közlöny 1920. évi 10. 
Szám, J 921. évi 77., 192 L évi 99. és 124. sz{1111) 
fr;ínyaJók. 

fethataln1aztatik a ni. kir. pénztigy111i11isztcr. 
'fí'o~Y az érdekelt ini!lisztcrckkcl CRYCtén(l\e~ a 
Vostai ior_galo1'.!ban bch.oz'.li~~lra kcriiH~ !dl'.d~111é
·úvekbc:11 erkczo behozatali nla!ont alatt a\lo aruk 
:tiCJJozata!ünak cngedélyczé.sét a sziikséRC~ i'ivrcnd
~Zabúlyok fi~yelen1ht.:Yételc 1ncl!ett a n-1. kir. ii\vú1n

vatalok hatúskilrébc 11talhassa. 

2. S . ..\ jelen rendelet n1e!léklctl:t kl:pezii je~y
Z'ékhen f.clsorolt úruk vli1nküliöldre vali'l kivittlc 
·ú-~cdé!yl!cz van kötve, 111clyct a ickn !·~·ncle!-. t .{. 
~úban rnc~iclölt korn1{1nyllaiós{1g ad n1cg. 

C).(yéh :tru kidön engedély nélkül 

<:0 -·3. ~ .. -\n1e1111yihtn va!an1cly ún111ak hcilozaia\a, 
íve kivitele a jelen rc11delci, illcive a Jelen ren

Jct 1. ~-úna.k n1üsodik bekezdésében felsorolt 
1deletl!k értc!n1ébe11 engedélyhez \·an klitve, a 
1ozat<1li, i!lctve kiviteli engedélyt kizúró!ag- az 
bhi hat(1súgok ;tdltatj{1k n1cg: 
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1. A ui. kir. fii!drnivelésiig-yi rniuiszter cng 
11ieg az érclcke!t tni11iszterck llozz:ijárulús<ivut 
alább felsorolt n1czöi:;azdasúg"i tcrrnékek ts <ír 
bchozatalút. illc!•'c kivitelét: 
Behozatali 
v{l1ntarii<:1-

sz{un. 

4-bö!. 
5--S. 

57. 
6.?. 

81. a. 
596-hól. 
602-böl. 
603-br'JL 
617. 

Paprika. 
Fahéj, 1..:si!la).{os únizs, szei.dliszc 
szcrec.sendióvirúg-, szerec.sendió. 
da111011, súirúny. vanilia. 

Katüngg-yökér. 
Kiilün 1ncR ncrn ne\·ez::it 
11övé11'.';részck. 

A!!ati \·i;:1sz, terrné.szetes úllapuiban. 
Kén. 
I(éZRá!ic. 
Szénkéneg-. 
Foszfátok savakkal feltúrva. 

2. /\\inden egyéb úru behozatalüt, illetve kivite~'. 
lét <tz érdekelt rniniszterck llozz{1_i{1i-ul;ís{1\'~1! 
kir. pé11zii~~'lllinisztt:r cnRedélyczi. 

S. ~- A jelen szakaszban a!úbh il'lsorolt {1ruk~ 
nak és túrgyaknak $t:!l! behozaialú!inz, stn1 ki~ 
\·iteléhez 11c111 sziikséR~s 1.;iilön en!-rcdély: 

9. Utasok ho!111iiai, 
hasznúkttúra valók és 
il1C!ln~·isé~iik szerint az utazüs alatti szliksé 
lcteinek, az utas úllüsünak és e~yéb \'iszonyai:: __ :_
nak rnc).{ielclnek. Dohüny11e1nii: c~:~tk 10 darab:, 
szív.art, :25 dnrah sziv<lrk<.Ít va~y :15 !-rt«tnmí: 
dohúnyt n1cg' 11e1n haladó r11::11nyiség-bc:11 ( rnind~~ 
ezek ci.:Tiitt is): 111cstcrség-es édcsiü'iszerek: csal~ 
25 g-ranÍ111ot Jllt:!.:" nen1 ha!alió Illt:nnylségben hoi~ 
hatók hc, illetve \·ilu:.túll ki utiltoln1i citn0n. kiilü 
cn~~délr nt!lkiiL 

.,.·.z i t a ~:t/J;~ik~ 
Budapest, VIII. ker„ 
Barass-uica 86. sz. I 

(S;:ü;:-u/ca Jarof,:.) 

7::clefon: Jó::scf 49-70. 

pipereszappan l~riszifmCnyel: 
, Zita nai<v pipotcJ;:ap"i)fin, cgucnkint i:l.•gdn3 daho=b'1. i::rnmagofra 

közip uino3 clomagoldlban 
l,:icli ~ „ „ (fürdiik i:.fa;:,;rc) 
íidítö J:>ipcrcJ::m:ipan, l,ülönl<'gcs il/ntasi/dshan .J d1l> dab!l=ban 
nagu, kcrcl~ fiirdiJs;:appan, l'~N/JCJ iflala/,•ban,3drb <'SI/ dola:::bnn 
/,•h!, " " " " 
.,Babu" ~;:appan, csinoJ CJonw.1;0/dJbn11 
C!uurin pipcrcs=appan 
Tojd.1-afaj ~;:„ppan 
Mandula !;:·1ppan 
Honeu ]<'Ili, „ 6 ddrafrnnkinl, clcgdm duf.(J;:nl1bm1 
AU= pipacJ::appan 
Lilioml~j J:app:in 
Eau dc Co/ognc pipetcJ?appan 

védjegyü gyógyszapp_a'! J~ris;;ilmrinyei: 
Formalin. 
/chtliya/. 
lclifliyaf·Salicyl. 
Kátrány. 
Ken. 
Kén-Kátrány. 
Kén lej. 

/(6otir gye.rmcl~. 
Lanolin 
f'./aphtol B. 
Neu!ral, 
Rc~orcin. 
Salícyl 
Sublimat. 

a Zita fogkrém, tObbfile i;;;;e/ l,;észiil. 

pipereszappanok 
versenyen felül 

és gyógy
állanak ! ! 



Gara Géza és Társ 
íllatszergyára 
BUDAPEST IX., ANfiY AL-U. 1.9. 
WlEN, XVII., URBANfiASSE 10 
Hogy. kir postafo.korék e~ clearlng sz. 30.50f 
Oszfr.1.k po1ialak11rl:k és clcarlng sz. 130.-135 

Telefon József 
6-58. 

• 
Külőniel!!ess 
Gara-f..'.1(! petroltum· 

hajszesz 
G;ira-fé!e petrolcnm

champon 
Gara-fC!e kamilla-, 

hátrflny- és t0jtis
chan1pon 

Gara-fé\e Ond u la ten r 
G;irnto! luxus ti:nsó

pyran;id 

Brillantinok 
Puderel\ 
t\ net ho l~f O\.! k réin 
Bajuszped~ök 

r ö:-rcp. hclt:· ck; 

St~uhács A. Budapest, IX., Üllöi-ut 
Telefon: J 6~58 

Rudolf Möstel Wien, IF'leischmarkt 2· 
Telefon: 25-óO, ' 

li:l 

asok a kiviic!hcn éleliniszcrcket csak iog-yasz
közvctleniil alkal1nas 1ninCiség-hcn és .a há

naoi szükség-lt:ict n1c~ nen1 haladó 111cnnyi
bc!l vihetnek n1agnkka! utiholnli cin1en. kiili\n 
cdély nélktil. 

:kszcrc:k ~sak az cs::tllcn hozllatúk hc va)..(y 
,Ctök kii!ön cin:redl:ly nl:!kiil. ha azok az uta
. tórsadalrni ;:Hlús{111ak. valarnint az utazús 
zolt cé!júnak 1negfc!ch!í.:k és nen1 forog- fenn 

i;ya11uia annak, hogy a behozatal vagy a h:h)tC! 
belto?.atali vagy a kiviteli tila!Jnak rncgkcrlilésc 
ekében va~y az adó elöl való inenckiilés cél

' !;íva! történik. 
· 2. lpariv,azoh·<i1111yal ellúioit kereskedelmi uta

. :iru1ni11tcíi. 

111. kir. r11iníszilirit1111 .J.220 !92/. 1\f. /:". 
szdrnu rendclt'f{i/1cz. 

JEOYZÉKI°. 

üruk11ak. an1c!ycknek i\lagyarország
valú kivit:.:!éhcz kiilön engc-

sziiksl:zcs. 

Paprika. 
Leu- és kenderrna~. inús szá111 

:dú nern tarzot<i 'Jlains iTl:tg'

vak. 
JV\11stúr111;_q.;· (ürC1h·c is. hordúk

ba11). 
fli1nag\·ak. 
!\líJi'11t llH:g· l!Cl!l l!(\'CZCil J!lag·

vak. 
Kat{ingi.;yükér. szúrit\'a (nern 

t'Örkölv...:). il.'bzelcte!ve is. 
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62. a-„·h. 

.S 1. a. 

92. 

95-hiil. 

96. a-h. 
97. 
99-bő!. 
101-böl. 
'102. 

!OK d-b(ii 
143. 
150-h(j!. 
569. 

5i5. a. 2. 
596. a-h<'d 

597. HL 
S97. 11. 

,:;CJ/. p, 

S9k. e. 1. 

és 2. 
599. a. 

S99. c-!Jiil. 

!\iilö11 1Heg ne111 nevezett 
vénvek és 11ü\·é11yrészek: · 

Allati Yiasz. tern1észctcs ·i{ 
potba11. 

Allati iaggyu. nyers Y<1gy 
\·asztott, Síl.ito!i fagg~·u. 

Stcarinsa\· 1 (ste;irin}. 
zsirsavak. 

Paraiii11. 
Dei.;ras és clainsav. 
Lanolin. 
Uyapjuzsir. 
Repceolaj hordókban, 

bcn és hó\yap;okban. 
Lenolaj hordókban, tün1lök 

és hólyagokban. 
Szesz. c!cnaturú\t szesz. 
Kénkovand (pyrit). 
fg-ctctt 1nész. 
J1!ati11aúruk t11do111ú11;,-os 

ipari hasznúlatra. 
Optikai n1íiszcrck. 
1~·(·111a111i111n11 (anti111011 r 

lus. ké11anti1Ho11-rex11l11s}.„ i: 
:-'zénsaY. iolyClinn\'. 
„\111111011iákns. \'lZ .(güzviz) 

111é11vitvc 
,\n1111011i;'1k .. iolyékony ·(iÖÍ~· 
kony an1n1011iúkgúz). , : „ 

Kénsav (kl·HsaYh~·drátl .ti 
iilstö!i.n'i „ 

iüstü1géi. 
Kl(1rkúliuni. Sllsavas kúli, 

salétro1n (ntltronsalé 
horax B>'ers, horkö. 

Kénsav.as káli 
!i11n1sz11lfflt). 

Kénsavas anHnoniúk (an1n10-
11iákszn!fút). 

Borküsavas (borsav:1sl n1ész . 
Régülic. 

Kéna1Jtin1011, szénkéneg. 
Fnszff1tok, !-;avakka! ieltúrva 

(sz i1perf oszf ;I tok). 
:\;::thyl:icil!cr (ké11act.berl. 
Ncrncs fé111cknck 1ni11den

ne1nü süi, az .::i~!·ií-11ül 11c111 
tiihh eziistöt tartal111azó ·ki
szerelt g-y(·igyszcríélék kivé
telével. 

Korpa {111a11dulakorpa is). a 
zsiros olaiok gyártúsúnúl 
111cg-rnarac!ö szilárd hulladé
kok. ürülve is. 

A behozatali tilalom alól kivett áruk 
jegyzékének további módositása. 
kir. nliniszt(:ri1111111ak 5.:itt ... iJ92f. ,\f. /:'. szd11111 

rc11dcletc. 

Ill. -kir. n1in[sz1ériun1 a húhont est.:tére szóli'1 
ételes i11tézkcdé.sekr!'i! alkotoit tiirvényes ren

„ kezésck. továbbú az l!J07: LIII. t.-c. \r11. cik-
cn ioi.dalt ielhatalniazis :tlapj;í11 ~1 kih·etkez(i
rcndcli: 

~ ~. A behozatali tila!orn akd i\l\·en {truk ie~\·
;ét tartalrnaz<i 1919. évi Hl.2.19/P . .l\i. sz .. ren
t (Budapesti Közlü11y 1920. évi 10. szü111.) 

E, DJEGYET "!'"''"""'"'" ,,,,,,,,,,„ j ARON ÉS MOLNAR 
- szabadnlmi Iroda -

" Budapest, VIH., József-kön1t g 



1. ~-a további 11H'1du:;itúsaképcn az 
[t;tbcn fo~dalj je1ryzékhill törlcndök 

„\ behozatali 
várntariia~ 

.szún1. 
\fl2. 
103-ból. 
104-biil. 
.170-böl. 
526. 

599. c-bül. 
és e-bői. 

Repceolaj. 
Tökr11:1;.;~)i ii. 
N apraí orgóa1ag•J!.1i. 
Cognacos palackok . 
í lözkazúnok, púroló-, 
. ilizö késziilékek 

tiainuzsir. 
h04.Jiii!. a. h. tJ!ycerin, uyers és 

vagyis \·iztiszta \·a~y 
szinii harnu1nentcs. 

íi 11. !\linde1111ernii eny\·. 
!yag is. 

:\:,: itt idsoro!t árucikktk czentu! tehát Cs.:i 
I'. iJc:'.11 behozatali cng-edé\y uH:l!ctt lesznek hch(i':
l ·11ó!i. 

~. ~ . .!t:lt:n rendelet !.;lhirdetése 
t:'tlyba. 

\ ick11 n:ndt.:lt.:t l:rtt.:l1116ii\.!!l t.:zután bchoz~tt 
· r..;·;:dt.':1\'ht.:7- kötiitt cikkeket tartal!nazú úrukiild. 

i!!l:11\ l lí·. :nllt n11:',·ihl'll :1 behozatali \'Útllkt:zelés. 
:L~tl\c:-: \'ÚP1lii\·:u:d el(1tt llei~azohist nyer, ho 
1t1t!~ a jekH ruH.lLlct kiizzété1cle eh'Jt!, leg-kés~ 
azuii~~:c!! '.'111i.:'.i \\ii::zététeic 11ap]ú11 adattak 
\·{unkiiliüldüu a r:'u11helíüldre \'a\{1 renddtcté 
inég kiilön eng-edély 11é!l.;lil hnzhat(ik he. 11! 
\'Ún1kezeleuclük. 

Budapest. 1921. ]udius 13. 
Gróf Hctl1len 

n1. kir. iniszitere\r1ük. 

Ili 

A népjóléti Cs nu1nlu1ügyi n1. kir. n1iniszter 
rendeletei. 

szen1él~rjogu gyógyszertárah: átruhc:ízá~ 

sának engedélrezésc. 
nr. kir. lll:/Jflífdri l;S n11111kaiigyi nli11iszt<-;riu111 

JS.302 1920, N. i\I. 1\I. szdn1u rc1ule!ctc. 

(Vala.n1en11yi 1iirvé11y!iatús-{1g· cls(i tiszt\·is;;löiének.) 

.. :\ szLn1é!yjnt;u g-yúgyszcrtárak ú1r11húzás:'tnak 
ÍiJ!írcdé\yezésérc \·011atkozó kl:rvények túrgyalásai 
io!yainún sainúlatta! kell éapasztalnorn, l!ogy az 

uhú?.úsi kérvényekn~k csak a !egritkúbh ese
ben szo!gá!nak abpul a iör\'ény sze!len1{:\·..;! is 
zccgyezt:.!thet(i kiiriih11ények, ha11t:1n igen sok 
ébc11 az a iürekvl:s Cr\'én:rcsiit hogy a gyóg:y

zcrtári hcn.:11dczés és ú:lszerclés cladúsúnak \epk 
lati n1:1ga .a ,1.;yúi.;yszertúrjogositr{1n:v adassCk cl, 
mi pedig- az IS76. é\·i XIV. t.-c. 131. ~-ú11ak Yilú

;[(ls ·Cs íélreértlleteth:n rendelkezése szerint el 11e111 
htlhatú és 1H:111 l!aio;yo111:inyozhatr'i. 

): __ .A szcn1é.!yjogu ;.;yúgyszenúrak czt.:11 sziute iizér
kedéssé i,1jult csen:b~ré!ése s az ebbül sz{1nn:izú 

:ig'{111]ogi i~;ények birói \·a.1.;·y küzig-azga1;'tsi utou 
aló ér\·é11ycsités~. 1nelyek sokszur a közegészség
~yi érdekek L·rzéken~· sércln1é\·d' j;ínak. arra 
Cnyszerit:.:rH.:k. hogy ;1 szen1él:»io;.;11 g~·(igyszer-

;ik útruhúz{isüi azon hat:irok \.;\'izé szorits.an1. 
ly a iür\·Cny t!s it1n·é11yes szah{dynl.; renüelke
circl incge.o;.;yczik. 
_bhii[ kiiolyt'il:ig ie!!ii\·(1n1 a türYényliatósú~ c\sii 
tvisc!(íii, !Jog.\· a liozzúhtk bcérkcz\i vagy ínncn 
iildött átrnl1'1z:'1si kérYtnytkct ne csak a tür
nyesség szcn1pontiúb6! hiráUúk el, !Jancn1 be
tú '.:!hirülús ;dapj{in teit j;1\·:1slataikba11 :1z útn1· 
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húzüs iuditú okaira és' köriihnényeire is 
kedjenek ki. 

Oly esetekben pedig, 1nidön . tndo111{1sukra j 
hogy az átYcvö ~yór.;yszcrész· a p;:yúgyszcrtár 
rcnd::zésére és felszerelésére iulajdonjogot s 
ZL".lt s a gyúi.;ysz~rtúr \·ezetését is útYéVl: 111a 
rnéR" az útruhúzús itte1d cngedélyczésl: c!ött 
1~:idn11C;sk~nt ~zercpc[t~t_i, a h:i.ladéktalanul rneiff 
d1~.a:~_do. \·1zsga!at. ~t!apian. a ~.~:ói:~-y~zcrtúr álla·1J(,f 
r'.:1~kod~~hcn tartas~nak. b_iz~o~na~a es .. az. esetleg'é 
\ :~,szaeles 1n~RH:r!asa 1rant 1n1czked1e11ek s e}j' 
rasuk ercd1nc11yerii\ hozzú111 azonnal jelentést f>' 
;-!ycnek. 

A .RYó\.!.·~·s;.i.:·Eészek _és e~ycs ~yó).!;yszvrészi sze+ 
vezetek korebol az UJ ).;yog-yszenúri jognsitvány 
kiadásának ÍeifiiRi.::csztésc ellen ielhan).!;zott Pa 
:;zokra 1ncgjegyzcrn. hog:y az orszú~ csonka 
riiletén a g:y(lgyszertúrak szú111a az orszú~ lakosa 
nak sz{1111úva\ ina is e!fngadbató arányban á1 
rniné!fog\·a mindaddig. 111ig: a gy(i~yszerészi és 
o:_::y1'1~yszercl!;ít;ís Crdekt:i\·cJ iísszefíi~g(i kérdéS· 
a törvé11yhoz~ts utj;í11 1u:n1 re11deztt.:i:nek. uj jo1tö;' 
li.at e11;.r;;dé\yez11i u~n1 fo~ok. s it:lhívorn a törvén\/.?· 
harús:·i'.-'.· ~l~ii !iszt:·ts:Jöiét, !H1g-y. a hozz:'i hcny1iit'~ 
totc ih: ira11yu kL:rvenyeket a Jl:l:.:11 n:ndeletcnfre:/ 
\·aló hivatkozússa! hivatall1lil uta.sitsa i"issza. .·, --' 

Budapest. 1920. é\·i okt(ih-.·r h(i l ()-Cn. 
/Jr. Hl'll(ird s. k. 

A háztartási alkalmazottak betegségi bi 
tositása fejében fizetendö járulékok. 

,.\ 111. kir. 111'fJÍIÍié1i l;S 1111111kaü~yi 111i1ziszler 35.51 
7920. szd1r1u rc11di'letc. 

.·\ háztarii.is! alkal1nazu1iak h1..:tc~ség"i hiztosii 
j;'1r11\Ckainak \e~z8llit{1súrr'1l _-.;z1.dú 9.:12?11920. , 

knnnányrcndclct a háztartási .dkalnrn~:~::---- · 1_' 
bctc~ség-1 b1ztos1tás1 J{u uléküt 21ó-rúl 116-i ,t ll 
iiotta le. l:bböl kifoh óla~ iol~ o é\ i augu~~ztus 

4-é!I 25.26;1. szánt ab.tt a beteg-ségi hiziosit{1si 
ibérosztúlyok és átlagos napihérck 1nódositüsa 
y{lban kiadott rcnclclcicn1 2. ~-á11ak 11tols<1 he

Jését a köv~.tkeziiképc11 1nódosiiorn: 
·A.· háztartúsi alka.!111azotiak bctei.;sé~i hiztosi

fejéhen f1zctc11díí júrulékok iisszcg·2: 
,u: 1. 11<1pii;érosztú!yha11 napi •l íiHér, !Jf.:'.ti 2-! 

napihérosztútyball napi ú íi!lér, heti .)(i 

11a pi !1é r (lSZ tú \y ha n napi J() fi!!Cr. heti (i() 

napibérosztályban napi 1·1 fillér. heti ,q4 

11 :1 pibérnsz tú 1yha11 napi Hi fi!lér. heti 96 

11a1_>illl:r (\SZ tú 1 ~ · ]1;111 n:.!ri 20 fillér, heti 
20 fillér. 
11apib(·rnsz1úlyha 11 . napi 2S fi! lér. h::ti 
68 fillér. 
11;1pibCro.sz t<·1 !yllan napi -!11 ii\lér. heti 

76 fillér. 
11apihérnsz1ú !yha 11 llé\l'i /0 fillér. heii 

korona 20 iil!ér. 
:Jeh:11 rcndelcte111 llJ.?H. é\'i JIP\Tllll'er !!:·) 1. H<lp-
tói kezd\·~ !Cp hat<i\yba. 

-i'Budape~;t, 19211. éYi 1Hn·cn1hcr h\l IS~l:n. 

!Jr. Hcndrd s. k„ 
HL kir. népji'1lC1i és 111unal\lii!Yi 1ni11lsz1cr. 

h d l t 
mogmm, 1 za a a ma é~tékcsit n~ndcn dl!am~n 
Aron es Molnar 1 

_zabadaln1i i;oda, Bndapest, VIII., József-körut <) 



A sósborszesz gyűjtőnév alá tartozó há 
szerek legkisebb aethylszesz tartalmán 

megállapitása. 

Né11j<ih;ti l:S 111unkaiigyi 111. kir. 111i11isztcr 

• ->zú11111 rl'ndcletl!, 

:\ kii!ii11féle llC\'L\k alatt uiabban iorga\ornba lí 
zntt és sósborszesz g:\'iiitön0Ycn isrnert háziszcr 
egy része tapasztalús sz:::rlnt szeszt csak al 
szún1baYc!Jct(j kis n1en11yiséRbcn b:trtalmaz .. l\tint 
hogy pedig- a szóban lc\'Ö háziszerek csekély gyú 
gyitó hatúsúnak cg-yedii\i alapját a sz~sz képe!i 
illct\"C alkotti rCszci kiizül csupún a szesznek v:i 
11é111i h(irizi.;at{1 és iertriile!!itÖ helybeli hatúsa, f 
\'úbbú 111i11tl1og\ az eiajta készitinényck ,1eJadá 
úra rendszerint ll'.::\ \'<tll nH;·~szabva, 111intha az 
rnagsafo!\lt szeszt 1un:1l!na:1:ú \i:észit1nények vohl:i: 
riak. t:1111é\iop:va :1 ]!ihisz·.:n1n ,·ús::1rlt1 1·~özöns~í_ 
incgté\'t:Sztésl:1il'l,; t::-: :111;:a..::i Ble'..;\.;úrosit:"tsfinak: 
n1t::s:ik:1d:'1!y(1zús:1 éi·di:k0htn a ~J1~h\1rszí.:~;z ionn<' 
lni11l'allnzat~d:1 !Úl''..:;\·ú!1;111 \d:ti.luii 190S. é\·i ll17.7J( 
n. ~\L SZÚ!ll\l !i:í'1rr~11ci.l·ktl1t:11 in:.;la!tak érint~He1íill 
h<tg~·;"ts:1 111;;;l!t:it ;:z Ursz:·:!.tns Küzegészs~gi Tan<i' 
111cg!Jal\g:11~·1s:·\\·;!I l:1rt.:11dl:k111. ho~r sósborszé. _ 
ia'!\·t:n (~s tdt:i\{11':u1 sz~sz tarta!n1at it.::!liinietü clne~: 
"ezéss::I e ri:ndc L.:tt:.:1n lllc~;•cknl·:: 1~Uil kezdve csát\' 
nlyan késziín1011~·ck Jio;.~\Jatúk inr:.~alnniha, arne~_ 
!y:.::k J~g-aláhb :'10 tériu~at szúz:tlé!; ti~z!a aethyl: 
szeszt tartahnazn:tlc :\ készit1né11y sr:l'szt:irtaln1 
:iz úruitliraton id -kell tüntetni. 

..\z ecldi~ iorg-a\n111ba hozott és t:zen rt.:ndelctél_ 
bt:n 1neg-ú\lapitott niennyisé~111!l kcYcscbb sz~S 
tartaln1az6 kl:szit.InCnyt::ket készitr'.iik iclcn rend 
Jctc1n kihirdetésétül szú111itott 30 napon belr 
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,'g.Ulotnhól ki\·onni tartoznak. A 111eµ;jc!ölt idlin 
forgalo1nban tr.tlált és e rcndclt.:tc11111ek n1e~ 

'in felclü készitn1ényck elkohzandók. 
Budapest. 1920. évi Jeccrnber hó l-én. 

A rnini::zier helyt.:tt: 
Ftiy s. le. 
~1llnn1titkür . 

A sósborszesz iorgalombahozat3la. 
1uipjólCti Cs 1111u1kaiiügyi 111. kir. 111i11isztcr 

ad 3.62:? 1920, V e, szd111u rc11dcletc. 
folyó l:vi Jccc1nber hó 1-é!l :1.622. -szü111 ;,dalt 

rtndclctt:rnbe11 akként i11lézkedtcn1, ho:;.;y 
borszesz néven és últalüban szesz tartaln1at 
nntctö elncvczCsscl ior,1.;alo111ba hozott készii-
1y~k. an1clyek leí-:"alübb SO iério:;.;at-százaték 

~-zta actllylszcszt ncrn tartal111:lztLt\..;. Jll napon 
J[iiil ::i ior:;.;alon1bó\ kivonandük. 
Ezen utóblli rcncklkczéscinct a lli:úlhitt ior
Jn1i l\nr1útnzúso!i:ra Ya!ú ti.:kiutctitl 111éltónyos
g-i sz::1nporn!J1'il olla!!l\

0

1dnsitnii·:1:11. \iu:s~· :1z ily 
zit111Cnycke1 J.:Cszit{ik az t.:'ctht:11, lla kl:zzc! 
hatúlag- bt tudj:íli: i\.:.'a?oll1i. l!o:..;y ily ké;.;zitnié
kk:.:l az idéz::tt szúrnu rend;;;lett.:rn !dad{1s:1 idc

cn n.1gyohh 111cn11yis0~hcu rl'!lddkeznck - az 
'i2J. 0\'i :·q:r11is lit'i 1-1~ tartoznak <l íor:saln111b{il 
·nn11i és 1.;észit1nénycik órút a llt.:1111iik ío::.;lalt 

zn1c1111yis0:..(h::.:z kéi1Cst lesz{dlitani. 
'Budap·..:s.i, 1 !J,?o. dt:i..:unbt:r 2-:l. 

/)r ,Uencird s. k. 

r. Szász Alfréd kir. föbakteriológus, m.-tanár 
deii baromfikolera-ellenes vaccináját i'"~""'" """'"ó''· :==.::c:.:.:===:..:.:=::.:...;.:.==:;z<'ilo 01t' aayagat) 
árólagosa11 Budnpest, VII., Steftlnia-ut Sargönucim; 
alatti intézetében egyedi!! nrngu krmcli. Szd.,::<il Budapc~l 
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Jég1;ziikségletröl való gondoslwdás. 
A TII. kir. 11e{Jjó[Jti Cs 111u11kaiitYi 111i11iszfliriü 

-16.699 1920. N. A1 ,1H. szcín1u re1ulefr•tc. 

(VaJ]11\~11nyi vúrni::gyc:i és városi .törvl:11::hai6s:ü{ 
clsö tisztvise\öjént•l\.l :,:;,~:'.; 

I;:elhivo!ll Alispá11-Po\g:únncsic:r Ura!. intéz): 
kedjék aziránt, hog:y türvényhatr\.sú~a terii\ctéi'í' 
1ni11dazn11 közsé1-tck, aine!yekl;c11 H1c:g:id2lö jéf..:· 
vcrn1ek vannak. ! okvetlen g:ondo!:'..;nJianak <irr.ó 
hogy a betegek ).('.yógykcze\ésére és é\elr11iszcr~~
konzervá\ús<ira a jövö é\" íolya1n(u1 elt1relúthatóair· 
szükséges, cgészsé~i szc1npontból kiíog:ústalmí:· 
tcnnészctc!; iég!-':CI .a jég-vcnnek idején llH.:g:tö\tcssé~; 
nek. Azok a küzs{:g-ck. a1nc\yekhe11 jég-vcnnck ntíi~ 
cscnok, a tcnnészetcs jé~g:cl ellátott \cgközeléb 
községekben, sziiksé:.! esetén pt.:di~ a iél-!:t~rnr:Jőít~ 
né\ \·ai.;y a jé~g-yárosoknál i).!:y::k::zzt:!L~k 
évre szükség-cs jeget biztnsitani. 

Budapest. 1920. é\·i dece111!it.:r \11"1 ..'.7-l-!i. 
.-\ ininiszter hdyett: 

!Jl;la;sy s .k. 
11. tif!u11uitl<dr. 

A szesz és cukor ielhasználásával késziil' 
gyógyszerek áránalí mödositása. 

:\ u1. kir. 1u;vidh;ti L's 1111111/~aiigyi mi11isztéf. 
J.J,30611921. N. Af. szci11111 kiirrc11dl'fete. 

(Va\;;t1ne1111yi vúrinl!~Yci és \":"trosi tiirvénY-·: 
ha1ósf1~,11ak.l 

Az 1920. l;\"i 23.2431N. J\\. szú111u r;.:nddctcn1íiY 
kibocsát.ott uj 111a)!"yar ~yú~~'szcrúrsz.abús élc 
léptetése óta a ~yúg:yszcrck elkésziiésé\lez si 
s.ég-cs szesr.nek kcrcskellelnli úr~\ a kinc~~túd 
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!~~ bi~~~incl~~e: !.\Ö\:etkczté'.Jcn n1cg-drág-ult 
pitás fof1~~~s1 .ita i.s. az !!Jabh hatósügi ún~~~~ 

• : _ .. :.· .t;1 rneg-valtozoit. -
~Z .i toru!mcnv etkeriilhetetl · · · .. . r,. · .-.· .. _ enne teszi. hogy ad 

IS. l!l!g <IZ éllllJtet! rcndnJntt •J \j •ti . -
érvényben k\"(i g-\·úrr "'".~-"e_. :. e_ Je.leptete,tt s 
viszon\'l>l·l-- 1 .. 1·.-,. ,.,:\SZ;:r<t:szabus a teny-

. \.\d te H:s cvcszel e • hozh·1t · 1 , „ . · ' ·- · • • 
1 n osszhang-

. . - " 0 esz. .i szesznek és •t k 
anut!t a szesz V<ig-r cukor ···JI .. · " .. e~ ornak. 

i:rvúg-rszerl·e•s·· .· • 1 h.: iasznalasaval kC-
. · · \ zunenre \11"1· ár k 

_i és beszerzési úrb~t·!! j""„\.· 1 '.I ~1_. ·c1:-cske-
g1elc!ö rnértékben 111 ,.,,1 > "ttJ ..... t.1~>1 !t \ „tltozasnak 

,
1
• l s1 assc \ 

nne tog-va a szesznek , . . , 1• : c.:zcsz \··ig-y • 
1
• • cs ,L cu \O! !lak. va!arnint 

~: .· . , . ~ . cu \?r rclhasznülás{n·al elöálrt tt 
s J.!:'> ogyszcrkeszitrné11\"eJ· k ( . 

1 0 

'igyszcrtárak ú!!al ]9„1 ~; ,.\n~ .. ,gal~n1cus) a 
·1 kczdüdöleg iclsz·in1it!1·tt ~ r ~lfJ~lf~s Ílo 10. na11~· 
om ineg-, hoi.ry azoÍ~nak :.'izo l~J:>()ar~tt .. akként ál!a

cl;;!tcl kiadott ársz'1l1'1sl1'-111 - . e\ t 123.23-1. sz. 
· · 11 • . ' ., '· • 111::.:~szubntl • · . 
anci) ldll e11gedelvczet1· l, ti'!·!' 1· .. cs az ··1 · · JOC\\<IC'r\"uttsz·· 

a1:a toz tov:'!bhi lntézk„dési'r -()/;- . 1 ·. ~:.tn1_1-
iato. .... · ,., 0 „„ Ie ar s;r„1-

re11deJ!.;czés ;i i··lz·· .. 1. . ··;,v-íltoz1'I· ·11 . .-_·"' 11 llO!Hllltro! k;:zdvc _ 
' ' \, ! #'(\ L' 11ll:""!t:l•·J( • ' j 99.(100 ... ~::re· .:" - • Jt:.lt lllnl osul az JS9R 

· SZdfll!l !il.'11!''\"!Jl!ll.S' •. · 1...• . '" '· 
on · sz·1h·íl ··. 

1 
„„. l. zter 1 \(ll renc!e\"'"ttel 

'n1ioi·l1'." 1'.„~ '.'.'1 1 1J~''. \ II. !l!Lll~klctébL·11 e~·iirt 
, i dlZtl .izokuak ·1z ··ir·i «· 

ze.s \·ag~· cukorral ]· ;~. ".. , , !:·· a1n:::!yek 
!111azrwk. .\z :trsz·tli-' .\c,.zult. :..;yog-yszerckei 

1 
. . ' - ,, dS ''"Yt:h ]" !ld' I' ' 

l<:tll tn\·;ihhra is \'Ü[to;. 1 ~·"· 1 -. . :~ _..: ,.;:ezesei 
·1k. ..it .inu t.:I \ e11;, hen rn:1-

lhi\·on1 11,,,., , · ... · .' .~ JL.t:ri l t.:nck!etern 
Ztdl t_,'.s es tudonitis \ C"C'il t.u t.tlrnárll! 

1
. ! '' .! b.tU1SÚ"d ÍCl'll-
J,\O os~:z::s or\"osol·-'u ,., 

yszert;:írkezeh.iktt érlt:si;s~. {dla tor\ nsok:u é' 

'dapesi. 1921\ (\·i :"tpri!is hó !-ün. 

Dr. fJentird s. k. 
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Jégsziikségletröl való gondoslwdás. .·Ttlék fclcn1elés~ következtében 111cgdrág-ult s a 
~~kor beszerz.ési~ára is_ az ujabh hat.{isági úrinci.;-

A n1. kir. 11Cvi6lCti és lllllfikaiif!.\'i 111i11iszú'riim :dJapitás foJ~·tán rnegvú\tozo!t. 
·f6.69CJ /920. N. Al .AL szún1u rendelete. '. Ez a körlilmény ei}\eriill1ctetlenné teszi. hogy ad-

(Vabni;;nnyi vúrin~s.;yci és vúrosi tilr\·~nyhclt(is;fg' - diJ! is. ;ni~ ;:i.z t:111litc~.í rcr!dc!ettcl_ élethe_léptctc.tt s 
els{\ tisztvisclöiéllL'\.;:.) ..'. ma is ervenybcn h:vo g-yl;gyszcrarszabas a teny

legcs viszo1n:okkal tc\ies c~észé_ben üsszhang-
Fclhl\"Olll .·\lispú11-P0Jg-úrrncstc:r Urat. inté;.?' zásba hozhato lesz, a szcsznyk cs ~ _ct.1korn~. 

kedjék azirúnt, hog-y tiirvé11yhatt'1~úg-a terlilctér!' .\<tlan1inc a szesz vag-y cukor rc!hnsznalasava\ kc-
111indazo11 küzsfg-_ck. ;:une.!yckl~c-n 111cg-fd:.'.lii jé~;"'·: Szülő g-yúgyszcrkészi1nénycknek ára a kcrcskc-
vcnnek v<111nak, !okvetlen gondo~;'.nidjanak arról·:. delmi és beszerzési úrban heá!!ott vúltozásna\.;: 
hOí!"Y a betegek í!"Yógykczclésérc C-s élclrniszere~;· úicgielclü 1nértfkbl!11 rnúdosittassék. 
konzcrválúsúra a lövö é\· ín!ya111úu cliircláthahi1íf} : Ennélfogva a szesznek és a cukornak. va!a1nint 
sziik.sé~es, cgészség-i sze1npontb(i[ kiíngústahíu;, a. szesz \·agy cukor iclha.sznúlás{n'·al clöállitott 
tenné.szcte~; jég-gcl ,a jég-vcnnek idejfn 111cgtölicsse~--'· 6Sszcs gyóg-yszerkészit111énycknck (galenicus) a 
nck. Azok a községek. <u11clyckbe11 jégvcnnck 11i1i~!, gyö~.n:szcr~ú~_ak :'!_Ital _19~/. '.i~·i (!fJ~·if~~ !1ti !0. ~zap-· 
cscnok, a tcnnészctcs jéggel cliátott Je~.::közclcbl)r' jJtól kczdolio!cg telszan11thato l!J arat akkent alla-
község-ckben, .sziiksfg esetén pcdi~ a jég-t::rn1·:!lök~:'. iJ,itönl 1ncg-, hogy azok1Htk az 1920. évi 123.234. sz. 
11él vagy a iéltKY<iro~:oknü[ igy::k:.:zze!l~'.k '.-:-:·.: . .. }.ende!:;ttcl kiadott árszahúsban 1n;;g-szaboH Cs az 
évre .sziiksé~es jcgc-1 hizto.sitani. ··: .. ':'·~%;~;in:;ra11:.thhan eng-ct!Cl~'czctt pútlékkal cgyiitt sz{uni-

Budapcst, 19.?0. évi dece1nht:r !!t.1 ..?7-t:ii. .;·t:·,\;.tóít ürálloz to\·{1hhi intCz\\edésig- 50'.![, íc!úr sz{1-

:\ nli1tisztcr helYt:tt: _:~.;····.-~.~ .•. '.:'.·~·:·:·;:·.·.f1.1il~lla,.~'.·;;Llt!kczés - ;1 .L:lzctt idiiJ)H!ltlc°11 l.,:;;zdve ... 
f:t;ki;Sy S·.!\. , , -

II. iíl!unztitkcir. \0::;:~ .. :áit:~\·;,íltozik. ll~J\'L' n1c~fel::híc11 111i°>dos11l az 189f-i. 
:{;,·'"'évi. 99.0(J(f. sz;,fÍftu l1elilg-~·1ni11iszteri kiirrl..'.ndelettel 

;·_:Jd:idott · szahályzai1111k 11. nlt.:110klt.:il:be11 döirt 
.4. szesz és cukor !elhasználásával llésziilö.':'' 0 i>Vénv111í11i:ík ldizii! azol\nak az :ira i~:. anH.:\yek 

gyógyszerek árának inödos!tása. _sze.Szcs \·a:o.'.Y cukorra! készült ~yó~yszerckct 

1r1. kir. lll;1Jidlúti t;s 111u11/~aiigyi 111iniszre/ 
f.J.306il921. N. 1\l. szd11H1 kiirrt'lldl'letc. 

(\iala1t1cnnri vúnncg-yei és \·:"lrn;-;i tiirvenr
h a i <'>s{lg-,n.:i k. l 

Az 1920. é\·i 2.-l.2-!-1/N. i\'\, ~.zún111 r;.:11delcte1nmti!": 
kibocsátott uj nla).;yar g-y(°il,.;yszcrárszabás élet 
léptetése óta a g-yógyszerck elkészítéséhez 
ség-cs szesznek kcreskcdel111i ún: a \;;inc~:Liri 

<·tartahnazna\. Az árs1,abús i::~yéh r.~11dclko;:zései 
ar.'<inban inv:·1bbra is \'{d1nz:nlanul érvén~·hen r11:1-
radnak. 
:'. fe\hivoni. l!og~ jden rende!eten1 tarta!tnüról 
íriiheziart<'1s és u1dor11ás véi.rctt <1 hat(;.súg-a terii
"Jetén lak(·1 tis.::zo::s orvosuk:1i. állaiorvosnk:tt és 
i~rÚ.!-\YSzcrtü rkezcliik~t értc·sitse. 
~„Budapest. 1921\ l'\'i :iprilis hú ..?-ü11. 

Dr. !Jculird t:. k. 



.4.z uj rnagyar gyögyszerárszabás élet 
léptetése. 

A !TI, kir. 111,}pjáléli l:s 111uflkaiiJ!.ri 111i11iszté. 
!S.(JUfl 1921. N. AI,_ :H. szú111u kiirrcndcfctc. , 
( Vala1ne1111yi vf1nnei.ryei és városi tfir\·ény

haiús{1gnak.l 
A :..;yúg.rszerek, kötfjszerek és a g-yr'i).~Sszc(· 

kiszo!gö\tatúsúhoz szükséges cdényz~t kcresk 
delnli ürainak vültozása c~y ui hivatalos RYóg 
szcrúrsz·:1büs kibocsúiúsút teszi sziikség-essé. 

Ennélfog-va az. Orsz(1:;.ros KüzegészséRiif::yi Ta~ 
1:úcsnak az 1876. évi Xl\1• t.-c. 170. ~-únak 6; 
pontj{1han iog-Ja\iak al:ipi:'111 elkészitctt erre vona:t:: 
kozó javaslaia io\ytún ciz 19211. é\'i 23.234. N. 'Af 

~ [V\. szúrnu kiirrcndelct':') és az ezzel .kiadci.tt 
(]~·ógyszcrszaln«iirri. valarnint a szesz és cuk 
ic!hasznúlús{tval készillö ~y(iRyszcrck :'irünak n1(f 
dosiiús:i túrgyá!un kiadott JQ.?l. évi. 14.::!0ti. N;; 
NI. J\\. sz.cíinu kiirrendelctet':'(') J1:1tú!yo11 ki\'ill hC.L' 
h·eze111 é.s a inly(i 1921. éri rnújuS hó 1. napjfdi'iJ 
kczdrt.: az alább kiiziih .l!"Y(ig-yszer<irszahüst lé[i> 
tcü:n1 é!ctl~:: U~\·ariezen ia\·aslaL:j(:·rtc.ln1ébc11 cztn'· 
id(ipnnttól kezdiidlil;:i:.; a. g-y(l1-r:\;llcrúr:1khnz cii::· 
idciR cn)..';edélyez::tt ielúr fdszún1~1s<it HH!Rszün-:: 
tctein. 

:\ g'yó;.::ysZLTt:k úrúnak 111údos;.t{1sa iolytún 111cg~:. 
\·{dtozik az l.S9H. évi 99.00/J. B. N\, szún1t1 körn;.n:..:.'. 
dc!ettc! kiszahoít Sza\lülyzai !!. 111i.:llék!etéhen fel~ ·· 

~ Lüsd „Népei.:~szstgiigy" l!l'.Jl. évi. 145. rc111.leldét. 
~· L:ísl! .Népcgés;:fégligy~ 1921. évf. ·l5. rendcletél. 

e 'Az „a.:· 
IAHami Oj'l:ó~urayag Tell"meBÖ' 

1 
pontos dme: Budapest, VII„ Hungárla·körut 244. sz. 
őtirgönyci111: ;\Llf\J)\OJTÖ. Telefon József 89~3.2. 

© ~·.' ' n l(' t)IJ-oiif" 
'1 C/·~· ., l. 

12:i 

"-Folt y(:ny111inták ;ir:1 i:: .\z úr:::z'.tl~ús vé)..';i:n tchdt 
.·ntiheztartüs vég-ctt - a \·ény111i11ták ui úrai is 

fol· v:innak til.1_1tet_ve . . .. , , .. "r. 
··.MinthORY szukse;.::~.snel: t·.u torn. liog~ :1 ~~ o,.„~ -

' 'irsz·1l,·'ts "kié11 ralúlhatú és a g-y1J~ysz~rek s·r.cr, "· • · .... · . . , 
1
. 

i:i5zo!g-;iltat{1s<':ra \'Ol!at\\ozo rendt.:1e1e/_r.1.:t .1'.~11_1~s~ \· 
i.trógysztreszck. hancrn 1~gr. a ":'.)zl!~\ ,t~,t,b,11_1 

·vö. nlint a 1n;1gú11orvosok 1s 1si.~H:ri_ek es. ,~~1hoz 
kalrnazkodjanak, fe\hi\'Oln a tnrvei1yh_at_usagot, 
cry ielcn rcndclctc111 t:1naln1:'1rt'il a hatosa:~a te~ 

rii\ctéil !akó összes or\·~isok~tL ú!\atorvo.s~)\G::: -~s 
; . ·rryszcrtúrkezclükct encsi!>"·· ez utoblH,tt,H 

·k~r~
1

~,-: pontos hctartúsúra u:asitsa és +::üz~g-:i\·eJ a 
fcndclet pontos betartftsflt szi~oruan ~l!cnonztcsse: 
' A. gróg-vszt!rúrszahús egy példúnyat a rendelet 
!. · íH;J;tja · értclrn~ben a g-yt'lgyszc1:túr:1k.„1negsze~ 
Czni és n1e:;:r6riz11i kCtelesek. A tiszti 1oorvoso.~~ 

,.l· <ryóg-vszcrtúrak 111e:i.;\·izsgálúsa alko1hnC1val crrol 
h.1C'gg~;ö·z('idést szer::z1;i tari?znak ... :-\z._ {1r~~-a~ú~ .a 
Budapesti Ciy(lg-yszeresztcstu let utkart .. ~Jt\ ,ttdt1to! 
(VIII. ker., .·\~g:tcldd-utca ~.) szcrczht.:to hc. 

,. }3ud:1r::s1. JQ21. é\·i ;'1prilis h1'i ;;11-;in. 
/Jr. J:cndrd s. k. 

.l\z uj n1.agyar gyógyszerúrszabás. 

111. /ür. 11ú11J6léti !;~ !Tl/111/~uiigyi 111illis:1cr 
18.ú(/(1 /921. N • ..-H. ,'\f. s:á11111 rendelete. 

::·:Jelen uj gyó~y~:zi::r:'irszahús 1921. C\·i r.11ú]us. l\(·1 
'.l-0n lép l'lcthc s arra néz\·e a \·ii\'i.:tkez{i ha1:1ro
··;;·tok ú\lapitiatnak 111et.;: 

L \\inden g~·ö~ysZL·r0sz„ ki\·étt.:1 uélki"ll. v~tla
. üut niinden or\·ns. st:llész és úl.latnrvos._ ,kt a 

'·1111{1\lú re11deletek al:tpi:'tn kéz.igytii:.;yszcrtar t_ar_
iisúra jng-ositva van. ngyszi11tén azon l!az1 
··yógyszert;ír:1k. 1ne!yek küzii11ségük11ek a ~yugy-
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szereket pénzért szulRáltati<ik ki, 19.?I. éYi Jríá gnatura) p:,:djg· a ~yógysicn kész.it(í l':.ZYén láiia 
hó 1-étöl fop:va a vények úrúnak nH.:~sz:ihásá .. -a kelettel s neve ~tlúirús.úval ~zi11té11 felelösség 
tartoznak ezen úrszahúshoz s az alúhbi rcn t'rhc alat.t. 
kezéshez szorosan a!ka.hnazkodni és 'CllJh.:k e ·, 6. :\ 1·énycknck a n1c~szaho!t :'1roH alul a(hisa 
c~y hivaia!os példúnyút bl'szcrezni és tart<llii. :lncg v:in c11~~dvc: ily t.!SCthc11 ;1 lt:szü!liiott úrnak 

2. Azon szerek. 1nel;;t:k a ~ytigyszerl:iin\'\ 'ugy, 1ni11t a rcndesn::k. fel ke!! a \·ényrc jcgycz-
~s a jelen ;írszahú.~ban ·f· -el \'él''."\" ·ri·-t:[ vílíif fotnic, 111ag-tit(l\ ért~tvé11. hogy a le.st.úl!itott úron 
ielcz\·e. 1wn1!dilönhc11 nliitdt:n hasonlö llatúsu -s kiszolgúliatott g;yl11.rrszernek tökélL·ii;;s n1ennyisé-
is csa!k 1.ryóg-yi.;yaknr!atra jogos!toJr or\'os _---s'< ·lriinek és 1nin{iség-i!nck kell lc!!nic. 
bé.sz vag-y {tllatorvos {1\ta! szab:íl:rszeriilcg- kiá·i'J:~ ·~ i. Oly g-yt'ig-yszercknél, n1c!yt:k az úrszabúsb:ui 
tott vényre adhatók ki. J ·-c~ak egy úrtétl'ihen fordulnak cló. az 111inden fe\-

:1. A _gy{i~yszerck nH.:iinyiségrc és llllllosé '.siürniü1nd(J 111c11nyiségre irúnyatló, 1nig cllenbe11 
nczYe sz1gor11a11 az orvosi vény szerint készif' _dr szereknél. arnclyck11é! töhbíélc ártéicl fordul 
dök cl s. az o.rvosi vényen rendelt gyói.;ys_ dö. az nlcsti:1h ürtétcl az úrszabúshan kitett na-
helrctt inas gyogyszcn vagy egyebet kiszofg' iú•ohb 1nc1111yistg, Yag-y azo!l(llli nH:nn:riségnél 
tat11i tilos. jön szúrnitúsha. 

A kiú!litás. ha a \'éllYt:ll azon incgjegyzés i R J\1indcn oly g-yúgyszen11e1H1yisl:g-, n1cJ~„ a vC-
lal!atik: „fiat expeditio .<.i1nplcx", csakis az e ,nyen felsz.útnitús!Ja iö11, de az or\'os által n1e1111yi-
1_1yck. 1'.1rtályok és boritékok le~olcsúbh téte.lchf -, sé.-;ilc).;' \·j]{1;;;nsa11 t!s tiizetcs(;n 111cghatúroz\·a 
1(;\szún11t:isúva! ic!jesiteudü. 1iincsen. példúul „quantuin satis". ;1 ~~·r'l).r\'szerész 

·1· ii!ial jcgyzendii ic! a vényre. ·L Hos oly Yé1n·ek e!készitéSL\ 1nelyl'lo1ck r{{ 
delési rn<'idjúhú! az or\·os~a! fennúll(i titoksze' 9. Az (dlaiok szü1n{1ra kiszolg:'i\latott :.!:YÚgysze-
L:~yeténCsre lehc111t: kCi\·ctkczetni, inilyen példá rek az e111h;.:n.:knel\ vaki ~y(1gyszen.:k {1rszahús;1 

1 ::-: •. ·.zc .. rini szú111iíitndók . ..i.llatok szá111:'1ra kiszoJu,rúJta-„scc1111t 11111 rnca1n pracscriptio11cn1'· s tiihh cffélé'' " ,., 
- ·r0rt ~y(l~\·szcr 1nindiR a !eg-cg-ysz-erlihh n1ödon, 

fi. J\:lin:tcn. \'ényre. !llt.'L\' szerint valarrwly r..;yögt2 >az 11. 11. „exp(;ditio siinp\ex" szerint szolg-:'11t:is-
szcr elkcsz1t1etett és kiadatott, az :'tr szán1okk<iL .Sék ki. 
olvashatúlag- és úrt0H:l:.:nkint (c~y::nkínt) iclicg-\fé:: JO. Az úllanikincstúr. küzalap, orszú).ros hctcg-
zendii. : . -_-_<:-'{':;,~ <;;·ápo!úsi alap. ~1z 19U7, éYi XIX. t.-c. alapjü11 :da-

J\li11deu eg-ycs Yénytétc! legkcvcschh üt fillérb~}~:· :::"kult hctcgse.~élyziipénztúrak, )4"azdasúg-i cseléd-
szú111ittassék: ha azo11ha11 tiibh fi!!éren fc!iii .nlé"-:'°S0 ,;;''scg-élypénztúr hú ny a, kohók és Yasn1ii\·ck túrs
iil\értört is jön szún1itúsba. akkor ez. ha fél fi!Ié~>' ··\dái. Yalanlint a doh:'1ny~yúri betc:..;segl>lyzlipénz-
rcn alul \·an. clhag-y.adandú, ié! fillér pedig váí:;f itrak icrlt~re kiszolgültatott gyc'ig·yszen.:knél ~--
ezen fe!illi tün egy egész fillérbe szúinith;ttó fel idön az orvosnak a \'ényt szahúlyszcrtieu e!üirt 

Ki a Yény :'trút kiszúnJit.ia. ic!clüsség. terhe -~fö}t ódon kc!l kiúl!itani - csa.kis az ezen úrszahús-
küteles azt neve sajútkezii al:iirúsü va! és a gyó 11 fe\\'c!t !ci..:o!cs"t'ihb -edénrzci vagy tartüly. <1 

szert:'1r ie!v&ny.ével ellút11i. A hasznúlati utaSJ 1-:zett 1111111k:'datokéri pedig ·a n1u11kúlatoh: úrsza-
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húsa jcg-yzet rovatának /) ponihíba11 in):daltak sz 
rint 1neg-hatúrozott dijak sz;i1nitandök. 

Uf..:'yanazo11 alapok és intéz1nényck ti.:r!iérc ki 
szo\\.rúlta1ott gyó!.!;yszcrek úrüh<'il az 192!J. f\;· 
~ . .S7fi. N. 1\\. !\\. szú111u renddct'~) szerint 1920. éV' 
.ianuúr !J(l l. c·lútt. i!lcüJ!cg az azúta 11t:tdn köt„· 
szerzödl:~~::J.:hen 111cg-ü\!apitott :szúzalt':kok YOllat 

dúk 1:..:. t:zt az c11gedn1ényt a szún1lúk 
~ébül 1.:.~Y összt:gbc11 kel! lc\"onni. 

1 ! . A gyúgyszcrtúrllan \'isszainaradö \'l:nyek it 
kiszoli.;<i!iaíús utltn \t.:gk(:sfihb húro1n nap_ aiat aZ 
fi. pont .1. bcklzdéséhc11 íoRlaltak figyele111be vé"' 
telével úrszabúlyoza1H.lók. 

!:?. Tilos \'é11y111:\solaíok a!apjún gy(igyszcrt 
szol:::;últ:itni, Ila az kereszt:.:zett szert tartal!naz. 

1:1. Azon vén\". !llt:l\· két kereszttel ic!ölt · 
tartaln1az. o!y Ú:.:!:;i.:;0~bdi::k részér::, aliol gy(Jln'~ 
szcrlúr van. csak ·IR <'>rú11 h:~\iil. oly h,;,,'IY~kt;n lakók 
részére, ahol gyúg':;szcrt~"tr 111ncs~u. c:.:.<1\ n(:ey 
napon bdii! készitheiö rnc'.<!' és szo!gúltatható ki: 

I·!. V·.:'.nyelü:t is:nétc!it:n 111c,,;készitcni, 11:1 az(}k~. 
h~:n két kcr'..:szu::l lj:.:ölt sz::r is renr.lelt·.:tik. nti1í~·· 
den c:.;yes e.sctbt:ll csak akkor szah~1d. h;i a rr~ii? 
delli :ir\OS az isinétlést „l'l'fJ!'tatur•· V<lgy .,rcitcre:;-.';,: 
iur·+ szó\'al .s u]abb J.;ek·tte! 0s alúirú~úva! cllútv~r · 
1 endc!i cl. Tilos b:"trrniiélt: \·ényt is is1nétcltcn 1ncf!:1: 
!;.0szi1e11i. ha arra :tz (Jr\·os a „ne rcr;ctaf/11"' it:l~>' 
zést felirta. 

1.::;. i\1úr t.:g:;szer hasz!l:·i1t dohuzok:ll s a 
t;11g-ókat a g-.\·úvvsz·~:ré~:i:i;ck a 1.;iiziin.ségtii! 
venni c:;.;yú\t;J{u1 til!Ya van. :\z iiY1:;..;i:knc·k és 
.-..;dycknck ezen {1rsz:thú.sb:t11 111egú!bpiicnt 
sein rna:;..;ünosok r0.:;zérc. s::H1 kiiza!apok 
hetc}.;St:g"é!yzü pénztdra.k tc:rllére rendelt 10111'C1ke11• 
ncn1 sz{unithat6k iel. E teki1itt:tlir.:n a "'.0"1·;;mec 

•Lásd „Nér:egC~zs~ciigy" 1920. lvi. Ili. rendi:'et~t. 

----·---------

·--------------® • • • 
xGyógyáru Kereskedelmi : 
~ . . 

rn~tu Debrecen • 
Sürgönycim: Meaica Debrecen i 

tT . TeBefonn 236 • 

1 -------.<i!i'AIAIAINAIAl@I 

Gyógyáru nagykereskedés. 

Gyógy- és vegyszerek, be/

és külföldi gyógyszerészi 

különlegességek, kötszerek, 

orvosi müszerek, illatszerek,, 
gyógycukorkák, valamint 

= kozmetikumok = 

s , , , 
~ , , 

NAINAIAIAINAINAIAINNN@ 



.. ----------· : Corodini Co:rn .11. 

~ vegyészeti 
C .·. gyára .·. 

4 Budapest, VII., 
4 Nefelejts-u. 54. 

Készít a" fogáaza't kCi'r 
ben _elöfoi~u!O _vegyi';
gyÓgycikkeket,-.úgymi 

_ TömöanragO~a~; le 
nyomatmasaákat„ fá 

- daloinCsillápító s.i 
rekc*-;. szájviz_et,.:fó ~ 

• • 
· kr'émet„ fogpOrt; „ sf 
Pipereszappánokat· 
Kozmetikumokat @--------·-

~„EL.~§rJI.'llCl!t:4)•Jr()Ií"~ ~ 

1 

te!jeuen egy e né r t ék il e k az •• ugr„neveze 
HDK\H,KO'l'Olí-KE 

TRICOTCSŐPÓL YÁK 

1

1 minden hosszuságban és szélességben 

minden n1enn;~i?J~~~/<;~~~~[~ 1 sziHlithat 

Ucll)( lNS . .\.U ! 
lE lf, A\ § '11' ][ C I' 1, 11>. N lE lf, lL lf{ ÖT 

(német szabadalom) 

!' F.:\ LZTSCHE TL-1.NDAGENFABR 
KAll~I, O'l!"ll'O BRAUN 

~~ 'l"Ol,l·'~'l'l~IX (ltllEIXPl,A.TZ} 

12.IJ 

zolgáltaüis{1ra sziikségcs edényzet úrszabású
·oz fiizött „Jczy;i;cíck" e; pnnlht .szoll.(úl iránr
fióu!. 

Hi. Bc!siilcg: adal.(olanth'i gy(q.rysZL'rhcz 1t1indii.:: 
·1u,;ert:s. kii!sö!cl.( hasznúlandóhoz pedig· 1ni11dig: 
1szö1dcccs i\\.:?R \·cenclfi. Nen1 1nérgezö hat<isu 

yóKYSZCrt:k a gyó~yszert készittctü íél ;:Utal hn· 
ott bánnily íonn{1ju edé11ybe11 kiszoli:;ált.:1thatók. 
y cse.tckbcu a féltöl hetét .ncn1 szedhctö, csak az 
~irt na1tys5.g-u edény tiszütúsúért járú dij szú

. itha tti. 
fekttc, kCk \·agy s<ir!4'a ii\·c;.:· véte.s.sék oly 

'•ógyszcrck kisznhrúltatúsánál, 1nclyck az eddi~ 
egjclcnt n1ag-yar ~yóg-yszerkönyvek szerint sötét 
Jyen, fénytöl óva, iekctc iiveRbcn tartandó \·CRY

zitn1ényeket. tov{tbhá eziist-veg-yii\etckct tartal- · 
aznak: oly g-y()gyszcrek kiszn!g-áltatásán<il. ine
'ck fenti n1c'idon cltartandú !Zyógvsr ... erészi készit
énye.kct tarta!a1naz11ak. pl. kéksav tartalnH1 \'i
ket. !inctura lol:cliacr sth .• csttk akkor vd1etii 
e1e, kék vagy sárg-a iivc~. ·i1a e:zek az nrvos-

1nen11yisl:gén~k lcg,dáhh ütödrészét teszik. 
!!atR:rógyszerckre. ezen rendelkezések ne1n vn
atkoznak. 
Elosztnu poroknül \i::1sz·. parafin- vag·y perga
C11tp3pirtok \'éies.o;ék, r11ídc"i11 can1phora, chlor
·drat. rhenbron1i11. 11a1r. sa1icylicun1, rncnthol. 
·nn, vaKY j(idsók, i!lr'1 rag·y zsiros nlaiokat tar-
111a1.(1 g·yög-vszen:h:. it1\·{1hh<i cxtractti111 bclla
nnae, cannabis inclicac --- hyoscya1ni. sccalls 
nrnti iog-!:11tatik hcnniil~. vaQ;y n1indazo11 esetben 
inidön a r~nclc\{i nr\·os ezt clöiria. 

ÉDJEGYET 
mintaoltalmat megszerez: 

ÁRON ÉS MOLNÁR 
- 1zabadalmi Iroda -· 
Budapest, Vili., József·ktirut 9 



.-'\ két kcrcszite! .ielölt g-yö:;ryszerekci 
han be!sfi használatra tilos os7.tat!anul 
il!ctülcg osziatlanul kiszolg-áltaini, 

.-\z ·2~ .1sl.tott por;>k kisznlgáltat{1s:in1· 
J'ortókat szú.i.ia! \·a11·1 hL·iuv<'ts últ~li 
rilüs. . 

Fti:;;ele!. ínrrúz··1toi, -..;iiri!etl alakban 
tartani és ezeket ehhli! kész.teni tilos: ug-ysziil 
:i!os !Ü1né11yitett és l1<1szn:ílaikor felhi~':itan 
ily11;;1nii k'jszitrnén\'l"kh(i! szörpiit Yag-y iesoné1iY 
késziteni, · 

:.21. A batús{1g-i u1t:regr11gedóly 
J\agyobh adaRot 
.~·isszatartandök s :iz 
·fa!yöszúntlúval ellúta11dók, 
és !;z{unszcrinti so1Tc11dbt.:n \(J é">Tn út nH:g-(irz;;n
.dók, nernkiiliinllen a rnéreg-köny\' is az utoLs(i 
;'.tétel keltétiil szú111itYa. :\ \'isszatartott orvosi \·é
~11yckr61 a vev!J kiv{u1at{1ra az úrszúnlitússa! .s a 
'>!YÖgyszcriúr !Jély·2gévl'l ellútntt n1úsolat ada1Jdt'1. 
!nelycn a „11ui...;o/a1•· jellege ieltiinöcu kitlintcienJü. 

17. Natlál\·ok, sebészi kötszerek 
i'trÚí levonás. al;\ 11e1n esnek. 

A rnércgkönyy a kiivetkez(i rovatokkal készí
tendő cl: 

·;?\ ~:· 1: a íolyósz<i1n; 
',•' ~ :?. a kiszoJgültaiüs ideje: ev. hú, nap: 11', A 111agyar gyógyst,"Crkiinyvben és_ úrszabá5-~.:;f:F .. 4 

1 
(! , .iclzett 

han egy VJR.Y két kereszttel ( t v;igy ·i·t ) niea-:.·.?;.fa.:.'.:. ;~_:., 3. a rcncle ö orvos neve ia a venyL·n 
„ szer a legnagyobb adag-ot 1ncg-haladja); jelölt í!"_róg\.·sz .. crek rc11delésé11é! ugy az ember~.',·>" 

:> ;„ .. •. az cnrre. déh.·t kiá!litó hatósú:;:r. neve, ·az c11:' on·os. mint ;iz ú!lator\·os köteles a ré!lyen tiizé~_,K:i: ,.. 
· tcs:!n !dinii a gy(igys:r.cr szedésének \·agy más.·.·.'·:,·;.-~ \:.dél)' szárn:1 és kt.:ltc (tudornányos vagy "tanintézet 

, „ :'..imegr211dc!ökii11y\'énck iételszúrna és kelte; l1asz1túlatü11ak 111ód.i{11 s tilos az il.ren Yt'.:11\_·ekc11·.· ... ··a .. ::;.:: ... s.'-.' . . :.„„ . .5. a 1n6rcg-. ille1iileg er(is ha1{1su szer !le\"e. baszn{t\ati n1úd11ak „renclelct szerint" \'aRY .,t_tJa.:::f,tif .:>memiyisl:ge: 
•'-'irü_s .szerin<'" Y:tlt1 111e'.z1'::lölése. OJ\.· \"én.1.·1, 11.te.li·.:",.:.::.·,.•.·> ,, ~E' ti. rni!yc11 célra: (1r\·oss{1g. kúnékony <.i!latok 
nen1 L:zen rc11delkt.:zés .szerint Yan ld;.i]!i{\'a, ti!os.i:'.% ··:< t't„ · L.razdas<'t".'i. ;11 ari Y<!'.z.l· tudnrnúH\.·os 
a R"YÓ~ys:r.trészH~'l\ kisznlg-últa111i s ily es::tekbéii ;„,:.:p:isz 1 _isara, · ..... · 
kfltd•·.s a '.„.l.Ú'.·.<.Yszerész a "\.'Ó'.z.\"SZt.!rt l\észittctür·:~1" :$;:·;;·~c!ra: 

"" - M ·• • • ..{~ ::} ·i. a \·t.:vfi (ha H::n1 or\·usi \·011\·re véteü:!! a sz::rl :..::~·(Jg~·szer kí 11en1 szolgúliatú:-ü11:1k it11tehhi ok:t ;,;.:6-{ieve és fog!alkozósa, la.küsa; · 
irúnt ielYil<ign:.1ita 11 L . s. a rendelvény elkészitiijénck és kiszolg-{dt:lt1'i-

l9. Kiilsfih:.·:..; h:1sz11úla11dú ~:;r·1:~yszerl'l\11él 111íi1~ nak .sajútkezö al:'tir:'tsa: 
di.!!" kiteenc1r'i a .. ld\!siileg·" szr'1. . . 9. ha 11en1 g'~'<.IR"YCGJra ran, az ;'11\e\"ii alúirú.s:i e.-; 

20. 1\'\i11de11 e~yc:s corrosir !iangi:rke „rnére~-" í:ikása. 
lha1~·tliL:jl ieizéss;:I k·g-ven e!lútva, ug-yszintén ·22. J\1iudazon szerek áraira 11éz\·I.!, 1ne!~vck :1 
tartalm:it ieltlintctii iekCte hurknlöpapirus is. B;:ifJ len ;írszab<"ts!:an 11e1n iog-lalt;1"11ak, a \'ényeh:c11 :1 
!IL.:!v 111e1111\·iség' rnindt.!nkor 1néreg- ielzésii iiv ... , ag-y:irorszügi (Jy(ig-y.szerész t:;.;>·csiilct últa! -
hc:11~erlH.:11 r1ccsÓt alatt szolg-úlhaU;. lZi. Az cze.k g-yóg-yszcrküny\·bt11 foglalt szerek úrainak ki-
1ende!ii orvo::i \'&11~· 1ni11dcu esetben visszatartan„ ·:-unitúsúnúl kü\·ctctt elvek szeri!lt kidolgozot1 
és a rnéreg-künyvbe beirandó a 9:i.OOO!l9U2. száli. vitelt ürszahús úrtétclei szolgoílianak irúnyadüuL 
:1z P!dcveles húhúk szúntúra kiadoit . .J~cnclelet 2.l Azok, kik ezen h21:'troz1nún~vokat 111ej.\sZeg-ik 
u1usit:'!sha11'' 1neghat{1rozott rnódon. an1::1111ribcn csclekn1~nyiik hiiHtettt.:t \'ag-y \'ét-
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sé~et 111.:rH kt':ncz · kih<í'.~Üst ld'>vl'tnek l:! é." <unénY 
11:ribcn 11cn1 az 187ü : XI\·. és az \.'i79 : XL. L 
cik·kckhe iitközti ki!1ágásrfil van szú. a .ielen reii 

133 

forgalomban levö gyógyszerkülönleges
ségek kötelező bejelentése. 

dE:k\t alapjú11 :?flll linrnnái~· tC""r,ií..·dhL·tii ptnzhünte.·: 111. kir. néoióléti ds 111u11kaügyi nzi11isztériun1 
téssel biintete11dcik. 1;;.32!/!921. ,'\'. :H . . ·\f. szcir1111 rendcfctc. 

Jcl;;11 rendelcth~ litküzú kih(q.;üsok icl::tt az 19o:Q (\falaniennyi \·úrinegyei és rúrosi törYény-
éYi 6.1.0UO. szá111u heliigyrninisztcri rendclt:then íeJ~ hatóságnak.) 
sorolt hatósú~ok az ugyanott n1c:gúl1aniíntt e\Jí1ní·s:.~ 
szeri111 birúskodnak. ..\ 2S.917í!!Jl-L B. J\\. sz. rendelettel ldboc.sútott s 

24. f':z::n rendelet Cletbe!épiév~! az 1920. évi l9L1. évi Jecernbcr hó 31-ég iudon1úsul \"Ctí 

23.23<1. N. J\l. .rvt szü111u ki\rrendelet és az az~fl krói.;~'szerkiilönlcgességck né\'sorát n1agáha11 íog-
kiadolt OyóRrszcrárszahvüny, \·alarnint a szesz·éS tiló iegyz~k •1 n1eg-jcle11ésc óta e!tt:!t idc'i alatt 
cukor iclhasznúlúsúval késziilö gyógyszerek {tríi-- hcúlloit rúltozúsok fotyiún n1úr i1e111 felel n1eg 
na.k TJ\(

01dnsitúsa iárgyúban kiadott. 1921. évi 14.3ÓG·\>tt.'.,: có!j;inak. <1n1e11nyibe11 azt scn1 a ;.c;yógyszcrészek. 
N. /\t :V1. szoin1u körrenddet !Jatúlyukat vesztJ!(-<,7 > Scn1t a gyú~yszcrtúrak vizsgú\atút \·égzö tiszli fö-

. „ .. - orvosok 1ie111 haszná!hatiúk annak a n1cgál\apitú-
ButLl!:-::st. 192L é\·i úpri!is hú .10-ún. <::.:~r sár~i. hogy vala1ne\y gyúgyszo::r!di\ün!cgcsség- íor-

/Jr. lJencird ~:. k. ialo111bahozatala tudoinásul vétetett-e va~y sc111. 

a'lil~ .Az!~ R:I ~~,,;;:;r ~A?~.4:.tAi:I ~P<:IP:;/ Ai:IJ!!::;' Pl.3'Ril' A:1 R:llllliittj<:· 
~ ~. 

i l IRÓGÉPEK I r 
§ vétele, elad:istJ, javiUisa és jókarbantartása. :· 
j :'z összes rcndsLeríi irógépliellékek t 
~ á!l;1ndó naí-[y raktfaa ~ ' ~ ' ~ I KORNFELD OSZKAR f 
' ' ' 

BUDAPEST, Vl., NagymezŰ·t1tct1 :57.;19 
Telefon hivó5zám 15-86 

1 . 
9m~l'liV~-.:::!A:>'At.tb'A;t/:l:/A:::?.s./YA:;fA:/A:IA7/!;Jl~;l:;f~~AYJii. 

Ennélíogva a tudon1úsa! Yeit és forgalornba hoz
ható ~yógyszcrkíiliinlegcssCg-ekrlil e::.;y u.i lli\-;.ltalos 
'jegyzéket ki\·(111nk üsszeú!lii:u1L il!et\·e kihocsá
·iani s eg-yhe11 g-y(Jg-yszcrkiilünle:.;essézeli tlad;lsi 
{!r:ínali n1eQszahúsa köriil iapasz1al1 \·isszaélése.k 
: . .Jnegszii11ietésére 111cg-ícle!l_.1 i11téz.J,:cdésd.;e1 tenni. 

,.\z uj jegyzék 111it:lö\Jhi t"!kCszithciése érdekélle11 
,:Clr;;:ndclenl. hogy 111ind;:11 ).!.'yúgy:-;zerkii!iln!egcssé~· 
<készitéije az últala iorgalo1nba hozott gy(Jg;yszer
.:.kiilönlc:..;csség- nevé! és a iorg-a\01nhaliozaial tudn
.íríásul vc\·fi nlinisztt:ri rt:ndclet kcliéi és szá1n;ít 
oly{1 évi aug-usztus hú .11-éig: l!ozzú111 jc\e11tsc be. 

beie!c11tésben a kiiliink:gesség1ll:k az engedély 
apí<iu! szolg-(dt elöinis:ít. az ér\·l:nyhen le\·fi ür-

S lL. JI l "'""'"'· zauau.a mat t!;tékc~it ll~inden ál!am~un 
.1\.ron es Molnar 

~zabada!mi iroda, Budapest1 VJIJ., József-kürut 9 
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szab;is a!api;ín t0tclcnkint kiszúnütott .uat, ln;.; \ kér\·ényb:.:n. illcl\T az al!l!oz 111clléki.:lt t::n.:dcti 
\·(1\Jbá az ~ladúsi úrúi és azt is kfizölni k~ll. hoiY·: z5.1nlúba11 és annak négyszcn.:s 1núsolatúb•u1, a 
a készitrnény kiszo\gúltat{1sa CSU\)ÚJI orvosi rcn:. '.J.;én;ényrC 10 ·korO!lÚS, a 111e\!ék\cteirc 2 \.;ornllÚS 
delctn;. vagy kt!zi eladúshan is e11gcdélycztetctt~é>: : .. :·0k_n1únyhélycg ra)..;aszt:ttlllú. pontosan h.:!sorolaJ1-

:\h;!.!_1cgyzcn1, hogy a régebben iudo111úsul Yett~-' ttók: a behozni \d\·ú111 any:q.!:nk, tnvúbhú ;1zok11ak 
d~. a IJJC);-t cl_rendclt bejelentés elrnu!:tsztúsa vag-;. rncnnrisége és egysé'.~<irai is, 1ni111 ez killil11bc11 
tna11yossaga Io~yián a kiadandö nj .icgy1.ékben iöl: :i· pénzii~yn1inlsz1ériu111 ~í!tal i,;iadolt l\ér\·Cnyiirlap-
11::111. \T!.t gy~)~y~zer!·:iili\nle~essé~ck '.l j(.)g-~·zék:. ., 11oz nH:l!ékc.!t „Tud11í\·alók"-húl is olrash:ttú. 
nwi.:ieknese utan tl]ahb en~ede\y nelkii! tor)..;alonib,(.'J.-' :' :a11clyn:;k utaslt<'1sai JHi111osan hetan:uid<ik. 
hozhatúk nen1 lesznek. ,>;': Egyebekben a !\\agyar. Kir. Orsz.{1gos l:gészsél!-

Budapcst !fJ?J évi iu\ius lló 1 "'><> ni.;ri Anyagra\·;túr CJyúgyszernsztúJ~·{11iak ,·e1.etöie 

. . - ~ . . .. A 111.i;l'i's.fl·.,z.,',!,.~,·,rlsr.l~:c.l,',l··,'.·.ett: j.~._.?.'_.:·:··;:. __ •.. ~_. /'.'~~~~'.'."emii ic\vilá"nsitú>t 111e"ad az r'rdc1'c1-
" ·„. :\ Ít.:llt e1nlitett kérvények kiú!Jit(1súr:1 és a he-

"'01: hozatal és ki\"ite! alkalni(t\·al ~;zeni elült tarta11t1<·1 

Cl A iöld1nivclésiig'.\ri 111. kir. ininisztcr 
és értcsitése. 

\:;,~:~'.< ir{1iiye\\·ekré ronatkozó\:1!! n1ég a kii\·ctkez{i tud11i
rc11deletci ·-Lf.~'.::: valókat küzöUiik nz érdekeltc\.;kt.'l: 

Eijürás behozatali és kiviteli liérvények 
benyujtásalrnr. 

·p,.;·; 1. :~ 111. i\'\;q.~yar Clyt'<g-yszerkiin:--Yht:n hh·:iia!os 

.:: . .-..•. ·.i~.i.·.~ .. <.•.•.·: .. :.'. ~a!enusi készitn1é11yek ki"izlil csak azok lH11,llatf1k 

••• 
·· •. ·.••· •. · .... ·· .•. •.··•· .•. :·.·be külfüldr\il, ~1111c!yek11e\.; nycrsa11ya~;-a itthon eg-~··'· . ;i!t:tl<i11 l!Clll, ,·agy L".Sak nehezen szt:rezhetii he a 
.„ · kércl111:.:zés id:.:jén (pl. secall· C\lrt1u11111. t:Xlr. nucis. 

!-li\·atknz;issa! a !II. kir. KorlllÚll\'llak io!yó évi -:~~'.·.·,· .. ;_·_Í;.:··.von1ica stb.l bd1ozlla1úk. 
;iu~!lsztus hí·1 .-3-{u1 keli ;i392/l92fl.· 1\1. f. száinu ~'.~; ..-\ titkos szer~\.; és Helli t:l!'..2.t:déb ezL·tt g-yú~yszer
rend.dt.:tére. niel.r11 1.:k értL·l1nébe11 a 111. kir. Uyúgy~ „1. kiilünlt:::::-essé~i.:k he!H11.ata!;ira. yagv !d,·itelére e11-
szcnorg:1J1ni KircndcllséK !llC~sziinlettetctt. értesl- ··:<~~J1:: :.!:cdl·!~· cgy{i]tal{in nem adha1(1. . 
tettJH.:k az l:rdt:kclt ielt.:k. hog-y a g:yógyszCrek. . 2 .\ hazai ~yt·igyszerYcgyészeti g:;úrakiia11 e!ii
l.;y{1g-y:iruk. g-y1'lgy~;zcrkészit111é11y~k és kozinctiku- :, :'.:'áilitntt készi1inén~·c:k. ÍO\'{thhú a1.nk. arnclyekbiil 
:nok, bl:!11:zata!i ~s kiviu:!i kérv,énycii, a iövöben t'·:-::az orsz~·tg-ban ri:ig-roh\J készlet ,·;u1 iclhalnH1z\·a. 
is. ugy 1111111 eddt~ a pénziigyn1i11isztériun1 birália ·::!;;_r_J.:s.ak a!Jhan az csCÚrcn !Jozhatúk he. ha eliog-adhatli 
-:!, a Ill. kir. Orszügos Cgészségiig-yi Anyagraktár ::--:.,·<;\~S kclléicn bizonyitott iontos okol.; {l!ason\f·i klii-
<iyög-yszc:rosztúlya \"é!cn1ériyénck 111eghallgatásá-· földi kés'ljtint:.uyek olcsúhh y:i~~r l!aiú~os:llib ,·oJta) 
\·al. :\ kérvénrek-:t tehút az elintézés :srorsabbá ·a behozatal indokoj!úk. 
tétele végett. aj;inlatos clösziir az utóbb e1111itCtt 
nsztú!yhoz (X. ker„ I::lnük-11. l. sz.) bekiilúenif„ 
anl'..:ly a legrövidebb idü alat.t hivat:dból terjeszti 
ie! azokat a pénziigy1ninisztériun1hoz. 

3. A l!azúnkban e!lí 11en1 állitolt. de iöliis!t.:gbe.11 
g-yó~yszerck kivitele .abban az esetben e11gcd
n1eg, ha hcig·azoltaíik. hogy az itthoni kt!sz-
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lete!\hfi.I nly nag-y iclesle.I.!" \·an. hogy elfírclüthat6 ~;,-paprikaldvitel l\öriil követendö eljárás. 
la~ huzan1osabb ideig nern szorul az ország- a kCt: 

111
_ ,.

1
.
1 
.• 

11
.
1
.
1111111

.,,
1
,
11

,_siig.ri Tllinisztcr 5!.9.}iÍ1921. 
déscs R:Vógyszcrbö! behozatalra. Ez cs~tben -a .kf-.'... " 

· · 1 J szlÍTTlfl r('ndeletc. vít::li kcrvenyhcz c.:sah> t nyilat \ozatban a kivinrif 
sz;indéko!t !-(:vó~yszcrekböl a hazai cllútúst !cini~ A.z 1920. ési junius hr"i 12-~n kc!t 4.Kl!l/19.2,0. 1\\. 
lúhb hat húnapra g-arantálni kell. Kiviteli enKedéhk f.· sz. rendelettel Jlycrt ielhatalinazús. 10\ytan . a 
lehctéilcg- a tovühbi g-yúrtáshoz sziik~Cg-es llYcrS::. {Ó5.700/1921. sz. rcnd~let rnöc!nsitásakcpcn az alah-
anyag-. illet\'C kész g-yógysz.erkon1pc11satio cl!ené:· tat rcndc!c111 cl: 
1-:cn adatik. l\ycn esetekben kivC1naos. llog-y rncg~ ·-:<-~ L *· A papr!künak killíiild~c v~tló sz~lli_tás_;thc~7: 
Jclöltt:ss~nck azok a ·ko1npcnsati(Js anyagok, tnC~ -:_{'>_:i::{"Zalr'd:rszcrii kiviteli cng-cdcly es a Gyogy- cs 
~yt;krc a kérdn1ezfinck leginkább sziikségc van. '.f~{::i-~rt Niivl:ny Forg-alini Iroda által kiállitott szú\~ 

A ldilföldi kii!ön!egességek közül cs;1k a fontoS ·f~. 'Sjhási igazolvüny szüksé:;;7s. ... .. . 
s a gyó!-(yüszathan nélkiilözbctctlc11 kész1t1nények '"-:,: ·:-;,„' ~. A kiviteli c11gcdc\yéri az elo1rt 21rl_apokt~11 
hozhatók hc. --.::-,::- '."és";1 ·tneghatározott pél?ú1~ys7:án1ban a .(J:-.:?.~~~·-. c,:

.-:::::~S ,_Jp' ari Növény forgaln.11. lrod_,_1hoz vo~g-} .• koz\·c:lc~ Az cg-yne1nll ché1niai aJ1yag-okból készült gyórr. i<. s> 1 t 1 11 I"I\ 
1
111od111 "' ·;i~ '.·niil. vag-y a hely! 1atosag- u J'.111 \C ''. ·:. ,· .· 

szerek (aspirin. urotropin, atopha11 stb.) nern tekin~ ">i • ~.~.A kiviteli .;ng-cdélyért ioly:an.1oclo td. a heb 1 
tctnt:k .spccialit.üsnak. '"" 1 1 1 t J ' szant pa11 

f~; ::·haiósúg- utjún ígazo ]a,_ l~lí!:Y ,a ~!Vl e re: · ,· • ~ ~ 
Azon g-yúgysz.erck, gyóg-yszcr<iruk. ~·yr'1~\·szer~ -:s :r1ka tényleg- re11ddkezescre ~111 cs cgybc'.l hcieknti 

készitn1é1'1yek és koz111eíilnu11ok. arnc\yckbÓJ az:.< 'activitelre szC1nt riaprika táro!úsi ~hc.lyet., . 
orszüg is behozatalra szorul, ne111 vihetők ki. .•>z:;:'-·~. ~.A kiviteli kérclen1 íeleít ~. <r.l/:JtcY~ ~s Ipari 

., -'.Növény. forgalrni Iroda \'éR1«..:h:1.1t(1 h1zottsa~a ha-
Ha a kérvé11y adaiaihó! 11cn1 ;íl!api1ha1rí 111eR"_;_-:-': .. fü · 

1 1 . 1 „ • • • „, >:t.lroz. . 
1 

d 
1og-y a \ere n1czo gyogyszerc!:iz-c vag-;,· )..(yogy. ::;':,, :' Kcdvczö l:liniézés c.st:tén a kere!rn,ct az n! a _a 
:irukerc-sh'.cd<i, behozatali engedély 11c111, iUetvc,;:~:·~?: :fkiViteli <.:ngedé\y kieszkii:-l~s~ érdekeben az i!\ctc-
csak abha11 az esetben adható. ha a kérvényeiö-«-'<j kes niinlszierhcz tcricsz,t1 tel. , . 
ig-azolni tudja azt. hog-~· ~YÓKYszer iorg-a!on1ba~-::.·>· -:·:-Az i!yképen elnyert kiviteli enged~lyt az lro.~.'-~ 
hozatalára .ing-osult. áz ülta!a ki61\itott szú\liiúsi igazolvannyal cg-y11tt 

"""" iolvan10Jli11a\; n1cg-kiildi. 4. Ui g-y{1gt,:~zerek ht:hozata!a csak i:~ctl ldvéte- -,·}!:'. - 1 · · ·1 k" 
le.se11 abban ~1z esetbe!! eug-cdl!lyeztettk, ha vala-.. ::.-:·;.:· fi. ~. A !\ivi1c!i cngcdl'lyért io)ya111_0, u re ·.ott.:-
inely tudornányos intézet (klinika, l\()rhúz ig-<1zo1ia · , az Iroda \·é;.:Tehaitó hizot.tsúg-a •:hal :ncg~[~;.~-
a bchozaial sziikségességét. (Ily esetben isineret- toti összeg-e! az cliúrúsi költsé~ck 1edczes~ !CJ~~ 
!l't1 összctéielii spccialitüs \'agy i.,;yógyszcr össze:.· · n az lroda pénztúrúha ;.1 kiviteli cn:;.;ec!~I~· _cs 
tl-te!e is hitelt érJe1nlö inó<lon igazolandó.) ,állitüsi igaznh·ú11:-.· kézhez\·étele e\éit1 hcnzct111. 
cikkek eg-yúltalú11 11cn1, hygienicus testúpo\ó Ezen c-ljárúsi költsCg éisszeg-ét a Ciy.ógy- ~.s lpa:·i 
rek csak .annyibau eugeclhctök be, a1ne11nyiben r•or'ra!n1i Iroda rég-rcltajtó b1zottsaga lio-
hazai terrnelés a ko1n0Jy szükségletet nc1n " kilónként és <l paprika 1ninösége 
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szerint .iixösszcgbcn ú!lapitia n1ég, A1nc11nyi - A borecet taral111azzou l\10 cu1;;~be11 !ega-
azonban a közgazdasúgi viszonyok s;diksCge -bh .J ~r. CC(.;tsaY~tt {ci..:ctsavliytlr:ttotl. L.::);ic!icbb 
teszik .. a vég-rchaiió hizottsú~ az egyes -kiilff ·térfog-at ?d alcollnlt és 100 cn1a-Lcn L::..!;a!:.lhh n·~ 
úlla1nokra n1ag-asahl:o, ill:::tö!cl!'. alacsoiryabh eli<t' cul<onncntcs kivoH:ltoi. (.:xtractotl. 
rúsi kií!iséget úllapithat 1nc5.;. _, ':<-/f-. _5. ~. G.t'//fl1dlc!:icCll, 11itzecer, sorccer stl1. e!nc\.C-

6. ~. t::z a rc!!delci iolyü évi n1tiius Ji{1 J:.évc,f~~::::é:; a!.ttt kizúról.t:..; .1 111c'...;!I.:\ t:zésl:ben ~loíot duió 
lép _é!etbc. anie!y idi\po11tta! cgyic!ciillc;.; a IO.=i.709-~;;~-%1:~.rrn6kbiil ccetcr_kdés utJú11 c!i'iúllitntl tcnnékct kell 
!920. sz{unu rendd::t hatályút \·eszti. -.)2J;{h-·1,;1~11i. 

Budapest. 1921. évi üprilis hó 27. --Yc-?: f;\1. ~. t:cct (erjedési ecet. szeszeced elncYezés 
A 111. kir. fiild11IÍ\'t'h;:;ii;.!yi 111i11isztcr; --_,;-lait a !Jii.;itoti szl'.sz!J(jl ~cl.!teriedé.s uqün elöúlli-

2;:\·o·tt olyan tennék értc11L!ií, n1ely 11_10 cnr1-bc11 lega
Az ecet és ecetsa:iélék_ 1iöziorgahnána~:;";~:;-iithh .J ):;r. c~ttsa:>1t (ec::isa\·hydratot) tarta!Jnaz: 

szabalyozasa. ----<:::;;:<:·A .Jlfo-osnal erosebb CLLtnek l!a)-!;y!.;ercskcdc\1111 
. .„ . . •. • • • _ .' -:_:::;,S~"\·íszonv!atokba11 törté1üí for):;a!n1nbahozatalánál 

A 111. Jnr. /o/d11;n•cles1;f!_Yl 1111'.11sz,tl'.n!ck .">·ÍJ1fJf1,· /921,~::;:~!fraktúÍozús és sz~íllitús alk:tlniú:·aJ a tar!ályon. 
.. l. ~\f.. s_autu, rclldlfltc , , .-:-'.-:-_ _:,::r:!fwúbhú az elaclasra \·onatkozo !e,Yclezcsckcn. 

:\ n1ez?~a.zcl_asag1 t.7rn1eny?k: t_ern1ck~k. es ci~,:-;z;,-~zámlúkou stb.) az cct:tSa\·tartaio1n ~r1-a szc.111bc-
kck 

1 
ha1111s1tasan;:~k. 1!la~1~1az<_tsaro~ ~z.oJo , ~8~~'.;-~~{\ílnöe~1 íelzcndö. .. , . . . .. 

XL\ 1. 1.-7. 1. ~-<t!J,~r: _n~· c_rt 1elha.Lt\111az,:~. ,.il.dp!dU\jSS. :/'·7. ~. tjagyobb to1Hc11\sc:.;re utaln Jc\Zo\'t:l ineg
az ecet es ccctsa\·1c!ek ton~·a\Jnat a llCPJlllci! _é~;_:~<-'°evcze.tt ecet (ecetsz:.!sz. ·:.!cctlé. tün1é11yect:t. eric
nHtnkaiii.;yi, .vala1ni'.:t. a k~rc_skcdele:niigyi 1ninis4~-::~~j_ési ec'.::t~sse 11 cia sth.) :alatt oly tern1éket kell ér
tcrrcl, cgyetert,·c .kc~vclke~okcp sz~h'.dynzo_1~1:. --.::.-::~:'. .. ::'fCni. aniely 1nn cn 1:

1-hcn k~~tlúhh JO ~r cceísavat 
1. ~. :\z ernhen eh·czetrc szolga!o ccet1cleknch\.'.+·i'-, t:\]JH·tz 

tovúbbá a hi:.;itntt ecet.savnak, valaruint az enne:k::;.;f_:::1r, · ~ ' „ - ~ .· .. . „ 1 , ••• „. ll· ., -
tlií'í\lit·iS·1r·1 szn\g'í!ú tö1né11\'cccts'l\'1l't!· lrtrnisi~-::'_yp.:'..S. "· :\ (i. ~-bitll !Jli..::...;J.t:!(ll.'. e_ieut:ll t:c .... t. •

1 
" 1. 

, • ' ' '. • • ' · · · · ' ·' \ • ,·:--<-----;:·b· Jll"'ric!ölt t:CLtel·iH:l ·01JJenY•'hl1 <1 111ag-a-:nbb tasa han1is1tott rorn!ott \'agr cgt:szsea szc111pont'-->-:,---~~ dll ... ,.,. . ' , t • • - -· • ' • 

iábüi kifo<r·'tsnll;ató úllaJJoh:iii \·aJú "1orc•a!oinl>:-:.Y-;,{ :~-~c;tsa\·tar-ta\0111 sz_az'.1kkos k1s!~cr~skct.!el!~~11 v1-. '"' .„ a _._:-'."J-- ·\· t 1-1,0 (\'JJ\le1·'·s) ],s 1c\tlll]'"•t1 'lHIO (pi 
hozatala a tncz{igazdasúg;i ten11é11yek. tcnnékek _ éS::<:;:?ts_z~~i:, .t <:: :-",11 

• , -·~ L. " '" , 
cikkek ha111isitúsúnak ti\a\Jnazús{t r61 szúlr'i 189il'-: "· ---!'-1°- 05 cct...tcsseini.ll. 
XLVI. "t.-c. értcl111ébe11 tilos. __ 9. ~. 1\'1i11Jc11 íor)-!;aio1nh<1 kt.:riilö t:ct:tllt:k tlsztú-

2. ~. Borl'cet néven csak olyan ecet jöhet forgaf:_-· · és. ro1n!aila1111:1k kell !ennie. 1\~eg ::o.1t1 cng~dvc 
lo1nba. an1cb· kizúrúlag a szölö levéböl készült;--'" __ eceterjcdés clün1nzdi1úsúra n1eg~clelo bactenu111~ 
td1út csakis a hor :llkatré~zcit - az ccetképzQ~ p\úló. anyap;_ot_ a .s7:iikséghL'.;. inencn . a'.k<.:hnaz111 
dés últal 111::~\·(dtoztato:t ar:'t11\'okha11 t;;trtal0 _a kcsz ece.t 1csu.::sl're c~L'kely n1c11ny1sc~11 car.a: 
nHlZí'.a • <: ·cit hasz11(1\J1i. 1\it.stcrsl!::;es. sz<l'...!;Ositt'!, izja\"itú 

:-i. *.' 1\.le~ van ellg-t!dVt'. a bon:i..:et iestt!sc szckU( entiúk és niind;;n n1ús anyag hozzúadüsa tilos. 
t:Cvel (saf\or, cartha1nus tinct.) és cara1ncllel. .dti ln. ~. EccUúiliinlcgcsségek alatt értendök az 
n1inden inás idegen anyag- hozz(1adása tilos .. - cceiiélé:k.. a111:;\yek bizonyos íiiszcrek, filvek 



l~O · 1·!! 

l.-; inás ciié!éknck a zan1atositására v<.d!i ielh~ ;. a kiivetkt:zfi iil'.!')'chnezteiés alkahnazaudó: 
ná!ásüval kész(i!n;;k. :\z ccctkü!önle~csség-ck ct ize/ \'afd eriis higitds 1111ff;:fi/ éh·czctrf' alka/uut(-
ha!"zná[t anyag· !Tll.:!.nievezésévc! hozandók for ífiiI ~s veszélyes! . . . 
lon1ba. Pl. inustürccet. tárkonyecl:t (estragonece· :,'--F.zcnkivli\ t:irtalniazzon .a i..:11nke o\yau ~1asz_11a1'.~tl 
.sth. Ecc1saYtanaln1uk kga!úbb 4?íi lcR"ye11. --: --- s·ifist ·uue!y nH.:'rinondJa, hogyan !ehet a tob.,t-

,. (") .„ u!J~ , " , ' . ,... 1 ·1 · j r:o-· et 11. ~- lyan t:cctsaYas iolyaJékok. arndyeJ(--Y hói étkezési célokra szo g-a o "j--~n/ 0 -os ec -
szesz vag-y szeszes folyadékok ecetsa\·as e iivoldatnt ( iaecctetl készitc1:L . 
désc ut)ún késziiliek vag-:,.· \1111elyckhez 111{15 -.:- -i4. ~. T011u!11yccetsav (ac1dur~1 ai..:_c_t1cun1 c1~11~ 
dctii ecetsav is kevenctctt, ·cgyszeriien t~cet ';·.;-iitratuni, acidurn accticl~lll glacialc. JCR'ecct) a\,Ht 
11evcz6s alat..t n~in hozhatók iorg;a\ornba. hanei --~fyan v<!gytiszia ecetsav értendü. 111cly_ a n1_ag-yar 
csak olyan Jclzovcl, rnely a rnás crcde1ii cccts: ~\·ógY-SZl:rkönyv kövctt::l1nényeinck 111c1-;1elc! cs 1.00 
\'ak_ credetCnck 111c).ficlc1. Faecelnek nevczh~f -~( .• jüban h;galáhh 95 g;r. ecetsavat tart;~\tnaz .. fo-
~ehat ,Uí-fY ez 111~1.g-a, 1ni11t az olyan ke\-:crék. meh ~vasztúnak közve1\cnií\ et nc1n. _adl~ato. _!_1a~1en 1 
!l_yct 1a1:t<J!n1a_z .. I arta!tnazzanak 100 cnr1.ben \egá::- _.:·akis az ill~téke.s c!söioku h~tos:1g: a Ital J.;1_al11~.o.lt 
lahh 4 es !cg1el1cbh 14 gr. ecetsavat. - zo!v<iny ielrnutatisúval ipan cclokr<: Az J\~~ . .i111 
_ ~~~-1_1á! cr?sc.hb i:.H::cetJ1ck ec~.~sayt'.~rt_ahna lHtgf2~úf .-,iintkéjén icltiinö rnódon ·al~.alin~z~a~sck, a„ ko_v~t,

ker esk...:d~tn11 v1szo11y\atokba11 tortenn rnr\:;alomfüíiJ:fi; <kezö jelzi~~: Vizzcl \'aló urus f11;n!as nelluil el\ 1 -

hozatal11ül szc111beiiinücn .ielzcndü. --"' :_f-~-etre alkal111atla11 l'S \'i?SZl'lyes! 
1 , - '--r--1.o .. t\. 'f'ilos iorgalon1ba hozni 1_ilyan. e_c_et_savat 14}ó~11<il rnagasahb ccetsavartalo111 az t:l{iru~·,·:: >. ' 1 J \ 1 

• J • ! · "· ;~:fa-rtahnaz<i iolyadékot._ 111e!y a \l~r • 11g1tat a~1.u . 
tasra szo ga o iivcg-ckcn suly::zúza!ékba11 idtiintl!-:<:::; /·";k·ir higitva éh'e1,cti ce!nl\ra szolg:al cs az cge~z~ 
tenclö. (A ni. kir. he!iig-yrninisztcr 1901. é\·i ·'H.72'f:'i:;> --.·,.',.;rrc ü'rtalrn:is ;:uiyag-okat. pl. iéini n_1érgckc.t. as
sz. a!ait kelt körruidc!cie.l Sulyszúz::ilé.k ·ht:lretC';;-:.:> "' ( ( ~et 
ío!i kiícjezés !i:1szn;i!ata tilos. ·,;: --- ~ánYi sa\'akat. tnv<ihhú ~(i 1 ~r. eccts:ivra . ec_ -

-ii<tYhydratraJ szúrnitva o·~ ~r.-ot 111t:g-halall() h.'ut-
l.?. '*· liigitoit ece1sa1· (acidu111 acctii..:un1 dilutu :~y:.isavat vagy inús ;'trta!n1as szerves savat. l'.irtal-

alatt o\ya!! \'eg-yiiszia t:cetsavo!dat értcndö, arne ~iaz. Tilos tnv;:íbbú é\\'l'Zeti cél,~kra szol~alo ol~· 
;_1 1na~yar _gyóg-yszcrkönyv kCivicln1éuyeinek n1eg~- ecctsa\'at tarta\rnazó inb·aclékot 1onz;l_lon~'.)a !10:-111. 
rclel es lülJ ~r.~ba11 .?O ~r. ecetsavat tartalrnaz . .-A nelv nyers~cct v:i~y 1i. n. technikai ~1sztasa~u 
ci1nkén ie!tii11ii rnödon r11egjc!üle11dii, hog-y élvezétt:! {teÚút ininden szcnn;,-czödéstill tcchnika!la:; eler-
i..:élokra c~ak ,·izz~l hi:..:itv:1 alkal111as. kiilönlx~n ,;e:· - hetö iuértékbcn niég· nen1 n1c1n::sl ccttsa\· telhasz-
szélyes. -- 1 1 · „, 

;::--~1álflsúva .;cszu t. 
13. ~. Tii111é11yirc11 ecersa\' (ecesa\'essenti:i) alii'f 

nl:ran fol:raclék értend(i. a1nel:r 100 grarniniába' ~'::Az eredeti Dr. SZÁSZ ALFRÉD„féle baromfí~kolera-
k:Ralúbh SO ~ranun t.:C~tsavat tartalrnaz és arnel nesvakcina 
tisztasüg;:ínül iogva alka!11ir1s arra. hog-y !Jelöl jelzése: 
vizzel valú higltús utiün élvezeti célokra alkabna. 
ccets.avo!dat (i;:i.ccet) kCszittessék. Ecetsavtartal 
a cirnkén rnegjelölendéi. A cin1ké11 ícltiinö ntó 

; 
.J - Q __ ~ . 11 '- ' ., 1 

-~/." 1)-[1/Ja_.· /'.// d_Z / ~1 1 e?/. 
'--\.1 \ 01 0 tt·"; ~ 
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'"""'"'""m Telefon József 89~32 
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delet kÖvetel1né11yei11t.:l> 1nc~iclel(i ect~t- és e;( 
s~1vkészitn1é11yeker sz_ahad ior.g-a!o1nha hozni. .<; 

Budapest. 19..?I. l'\·i .iu11iu5; hó 2.~-tín. 

Szabó lsti·dn s. 
111. kir. íöldn1i\·c!ésiio;.:yi 

A vadontermö gyógynövények, vactoW 
termő gyfü1!ölc~öl~ é_s gyógyrovarok gyijf 

tese es ui:enybevetele. · 

A nr. kir. fiild111i\·ctésiigyi n1iniszter11ek 
Jt. /. 1921. szd111u rt'!ldelctc. 

Vala111cn nyi 1ilr\·é11y hatösúg-hoz. 

Az orszúi.; kiiz~ntzdasúRi én.iekci papa11cso!óÍa' 
követelik. hog-y a kcri.:skedelc1nbe11 értékcsithctc 
vadonterrnö gvóg-ynövényck, vadontcnnö :.;:.-ü1nöfj: 
csök, valan1i11t a g-yóg-yrn\·arok n1inlit:H rL'lldetk&.:!' 
zésrc úllú eszközzei üsszc~yiijtesscnek. f:mte,t:~. 
iog:va <1 ni. k,ir. H1ini.sztcri~un ré~z·ériil a '...(Yúg\·~::.: 
llÜVények é.s a g)·ögyrO\'ílrOk ·gyiiité:.:e L's i::,;0.nvjj~b. 
vetc!e túrg-yfrhan. ·ld.udoti ~.02fJ/192fJ. 1\t E. sifüiíii':: 
re:ndelcthcn ,J.;apnn ie!hatul111az.(1.s a!:apj:.\!!t a vadou~' 
ter.n:ti ~~y{1gy.11üvl·nri:k. \·:1donter·rnii ~ylirniilcsök;: 
valan!int \.;Yr'1gyrovarok. gyíiitését és ig·~n.\·hcvét&.:> 
!é·t az nlühbiakl1:1n !dv:í·norn sz:thú];,·nz.ni. · 

i\:Enden fii!tltL·riilcr tu!;:dd(>Jl(!.Sa (hiriokos;i'l, a!d 
a te.riileté.11 vadonrc:rn1li g·y(1gy11iiré:n;,·ekcl é.~,: 
\·~uln111e:rn1ii ~yiin1ölcsüket, \·a!.anlin1 gyó~:vrnvaíó~: 
kat a n:ndclkczésre :'illó esZiközc:ve! összcgyfij~; 
tc.11.i h:1jlar:.dú. szúndé'J.;:'!t a Gyl1g\·!li'i\·l,nykis0r!etr' 
. -\!lc:nt;'t;:"nak (Budapest. 1., Dchröi-11t li. :>z.) ié-:: 
lel!tsc hc. arncly i:rt!éz111é11y kütcks a tcriilei tulaj.2 
donn.s;·u (hirtukosüt) <L g'Yiiit.ésrc \'Unatkozó szak~ 
:-::.zerii ura-sitús<.1:kkal ell:H;ni és a '.ZYiiités ioganaio: 
~:túsit :1 (i;,·(·1g:~·- és Ipari Niiv~:i\· 1.:or'.-;alrni Iro 

Wien 

G. m. b. H. 
kötszergyár 

VII„ Schottenfeldgasse 

Képviselet 11\agyarország részére: 
· §chíllerS: Budapest IV., Váci-u. 42 

Telefon: 174~07 

I<öt'ög}•apotol\ 1 farostgyapot0lt 1 

kötiizőcrázek minden fnjtában 
„Óek.i':" 1nu!I- és kalikopólyák 

szegett széllel. 
Vizmentes liütőanyagok, egész
ségügyi kötök éa betéteh, hyge
nikus ·µelenktilt, fogászati. gya
pot·· rudakban. E1np!astra és 
Collen1plastrn elsörendíi ntinó-

ségben. 
1i\i11denfajtn chirurg. ·es higien. 

gun11niárull. 
Jrrig'átorolt nveg- Cs liádogból 
Pravaz~ Cs l\ecord-fecskendők . 



Fö~i:!~';~\~„ M~.rgit-~r~m,. puder, szap 
az e.loJtelo holgykozonseg kedvenc 

p1toszerei ! Kaphatók. a. készitolrnél 

Dr. földes és. Hehs . 
Jaboratoriumában Budapest, L, Berta! 
utca 26, tová~bá. az ·összes gyógyá 
nagykere?kedolrnel. A fenti . helyen lta 
hatok meg a ma inár szintén közkedv~ 
Nlargit-arcviz 1 · ttelacit (arczsir-;; 

11 szájviz ) 
talanitó „ schampoon· / 

„ mosdópor i Baby-llrém 

o-:-~~~-'---:.--:.-'-;_;.~-~ 

Balassa és ·Társ> 
Budapest, VI., Andrássy,ut 50 

Telefonszárii: a·3--.:15 

lllatszer~kés. lwz1ni;ti~rni cikkek gyártá~.' 
l(ulfold1 special1s kozmetikai 

cikkek, illatszerek, acél
aruk és fodrászati 
miiszerek állandó 
n a g y rak t á r a. 

Fölm1<a1a ML E. Mayer Wie 
illatszer 

0_;__,-:-~~~~~--:.,..,-~-'---::2 
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Üdwpcst. IX .. Lónyay-utca i.) közre.1niiködésé
t ... cllc.nödz1ni ,\z utóbb c1nlitctt Iroda iarto1;tk 
-"fóidtcrti-!.ct u1!a]donosát (birtokosát) a.z össze
~:njtcHt rn:1·:v.azo.k•n.:1:k rnind a bcliö!dön. inind a 
HötCön lchctsé.gcs L·riékcsitésc ttk1;•ll.tctébcn 11t
t:it·ássa! cllút11~ii. 
\rucnnyibcn va!a1nc!y iüldteri\!ct tu!aillonosa 
rtokosa) a tcrülctGn vadontennctt és kcrcskc· 
Jen1ben értékcsithetö gy{i~yniivényck, val:nnint 
vaclontcrrnö ~yii111ö!csök és a ~y(Jgyrovarpi\ 
Szi:gyiiité::Crc bánni oknül io~va 11cn1 vúllalko
·~ avagy a (Jyógynövény\dsérlcti Allo111ás szak
Crii utasiiúsait kc~esztii\rinni 111ódj{1ban nc1n áll, 
eknek az anya~oknak az iissz~~yiijtésc végett a 
ióg;r- és Ipari Növény forg-alrni Irodához ior
ihat, ;unc!y ebben az esetben az össz;:;gyüités-
1 gondoskodni köteles. A gyiijtés kercsztü!vitc~ 
nek feltételei é:s 111ódoz;:itai tekintciében ebben az 
etben az Iroda és a tcrii!et tulajdonosa (birto

°'."Qsa) között létrejött clözctcs tllegú\lapodús irüny
dó és az anyagok értékcsiiéséböi bcíolyó tiszta 
.icdde1n íclcrészc a t-:.~riilct uilaidonosát (birio

át) illeti, íelcrészét pedi6 ;1 gyóg-ynövé.nyiig-y 
ljaíra kelt iorditani. ' 
felhivoin a tör\·ényhatótiügot, hogy a jelen le
tornat a hatósügok és .iz illctCkes túrsadahni 
ycsiilctck (gazdasügi cgycsiílctck, gazdakörök 
.) utján. val::unint a rendelkezésre álló cgyt!b 
zközők fe!használásával a !cgszé\csehb rnérték

·en tegye küzhirré. E\vúrnn1, · hogy a törvény
a.tóság a 1naga részérül is rncgtesz ntindent 
'itna.k érdekében, hogy a nc1nzetvagyo11 nünél 
Jicschb ériékesitésér:; \·onatkozö fenii törckvé
m az érdekelt gazdák részéröl 1nci:;értéssei ta
lkozzék. 
Budapest. 1921 ju\ius 5. 

Szabó /stvdn s. k., 
n1. kir. iöldntivclésligyi n1inbz1i;:r. 

'" 



A ~yögynövények forgahnának 
szabályozása. 

A 111. kir. iiild111i1•eh:."1·Í.!.!.'J'i ll/Úliszter 

F. ,\1, szd!l111 rcndclcrc" 

lfJ' 



6: ~... ;.\. s::yógynövénybev<i.ttók köteiese 
~yugyn?v.cnyek beváltásúnál azokat ·a bevá ,. árának) idöközö11ki11t clöre ·rnegál\apitott és 
arak.at '.~ai_iy<Jdóul venni, ainc!ycket a Gyógy 'ícle!öcn közhirré tett százalékút kitevö ösz-
~pan .. N(!Vcny. Fon~almi Iroda idör61-idüre ret eliúrúsi költségek cin1én az Iroda pénztá-
''.'.l~p,n.„ Ezc~ne! az ár.~kn<~tl k.~vesL·bbet íelaÍáíll a az eng-cdély és szúllitási igazolvány kézbe-
\,:,..~ ttzetn1 a tenn~l~.k .. i!_lcto,!~g g~~iiltök résí Csc cl!~nében hciizetni. Arnennyiben a kiviteli 
1u:n1_ szabad. A bcvaltas1 ar kurii\ Ielnlcriilö rclcn1b~n f~!tii.ntc.t~tt ~zátnalért6k (kiviteli árl 
e~f:teben ~a bevúltúsi úr 111cgúl\apitását a fel~ ~Iroda áLtal rnc;nlllapitandó vakJdi értéket -nen1 
<1y~1g-y- cs lparí N_iivény forg-ahni Irodától _·cl. a -kérelrnczö köteles a szfunlaértékct 111eg-
hct.llc . ~la a _o:.;~·óg-ynövény rncgvételérc io1toSf ·1&c11 iclcrnelni. vagy az árut az Iroda ki\-'á;1-
a _ 1claJ<;nlott keszlctrc ne1n iart szúniot. az al {1ra az eredetileg- feltü!!tetett áron az lrodá-
~.cszlctet. rneg-\:étclrc. a Qyógy- és Ipari -Növ "átcng-edni. 
forR'alnu lrodanak is felajánlhatja. Gyógyszer ·s. ~. 1\1incle1111cn1ii g-yógynövéuynek (növényi 
:zek ~~. dro~:1cflrusok .. bcsz_erzet~ vag-y _fC°ldol[ gnenak) kii\iöldröl b~_hozat.ala csak a 111. kir. 
Z?tt ~cszlctc1knck a kozve.tl~n 1og~/asztok sz" rnivc!Csiigyi minisztcruck az ()rszúgos Egész-
scgletet tneghaladó részót szintén csak a jé

1 
gyi Anyagra.ktúr és a Gyógy- és Ipari Nö-

rcnclcletbe.n 111cg-5.llapitott szabályok szerint í :r forga!rni Iroda egyetértő vé!ernénye a!ap-
;.renithctik cl. adott engcdéb-'ével történhetik, kivéve a köz-

~· .. ~· • J\-li1u.le11nc-?nii gyógyniivCnyn;.:k kiilf5l Jen ipari ícldoh~ozás cé\jf1ra szolgáló gyógy-
::zall:1as:1hoz ldvrtcli c1H;:cclély és ~zálli:úsi i vényeket. an1elyeknek kiilfóldröl behozatalára 
~?h·a1.1y ~z~.iks~gcs: _A kiviL:;\i engedélyt a rn. k ;( n1. kir. földn1ivc!ésiigyi ntiniszter c~cak a Gyógy-
1ukl.1111Ye!esu.Ry1 n11.n1szter. a sz;il!itúsi iguzolv<ín t~- Ipari Növény Forgaln1i Iroda vélen1ényc alap-
pcdig- a n11_1Hszt-en t.:ng:::dé\y ;i\;J.niún a ti-ró J;in aclia n1cg- az engedélyt. 
l:~ !pari Nfh·é11y forgalrlli Jro:Ja ;tdia ki. A- ki Külfüldröl hchozn!t gyógynövényt (n(h·énvi 
t~.~i _cn~d01Y irúnti kéreln1ct a Oyóg-y- és I droguc) csak a (}yógynövénykisérlcti A!lo111?1s 
Nove1~y fon~alini lrodánúl kell benyuitani. am (Blidupcsi. l.. Dehröi-ut 17.) c\özctcs vizsg-álata 
;,7;t '-'~trrehajtó hizoitsflgfti1ak véleinényCvc! dön ítáu szabad kcr-eskcc!chni forg-alornba hozn.i. 
:·cg-c'.1 a iu. kir. fülcl1nivelésüg-y[ ininisztcrhez t -:::'.9. ~. Aki a jelen rendelet va!an1ely renclelkezé-
_1e~zt.1 . i~l.. :\ ki~·iteli eng-cdélyt a hozzúiartoZ 5ét tnegszcgi \·agy kiiátsza, a111e1111yibcn csclc.k-
szalhtas1 1s.;azoh«lll!1Ya\ együtt a io\yruuodó i' ményc su\ynsahb hilntetö rendelkezés a!ú 11c111 
sz.érc a Oyó~y- és Ipari NövCny foÍg:alnti lr_c!"" -. !dhús.;ú<;t k(.\Cl, t!l cs .iz S.167/1919. r\\. 1-:. 
kezb:::siti. ·A kéreln1czö fél az árunak külföld ,;-·-o- 1nu rendelet 10. ~-.t szerint hat honapig tci
lt:_t:JHl_(i _cl-:1clúsCLt Cs az clöirt vételárat az Irod1 K~~;:Je?het(!, el~:1rf1s.~a_I..; a\,unin'.. kt'.:tezcr l_~oronJ.ig tcr
\"'.lnsagara hitelt érde1nlöc11 igazolni tartozik:--: ·>:;!edh~to 1:cnzlH1111ctcsscl hui:tctctcndn. fla 1ncg-
k1vi-teli engcclé\yéri folya1nodó iél köteles az !ró' ap1il1a-tn annak a uycrescg!lek a 1Bcn11yiségc. 
v~g-rchait6 bizottsága által a icnniorg/i ~):r<:izdaS; elyct a icttes cscl;;!on~nyévcl il\ctCkt_elenii\ cl-
\·1szonyokhoz képest ·megfdlapiiott és a kivlii -~· az. ::Jkal 1naza:1du pcnzbiintctés ké.tC0!r ko-
szündékolt ~yóg-ynövérry szüntl~ténékénck (k{ nfn1 tclul a n1egal\apitott nyereség- kétszeresére 

,. összegig terjedhet. 
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.-\u1a készlet íckintctCben. arJJelyru nézve ·ci 
1i{1gfist elkövették, clkohzásuak van helye·. A ·r 
iiri biintctii r-liúrás sorún elkohzandó készlet' 
1l:lré11ek 1/:.-e a ieljclentöt i!lcti, ·nég~:ütöcl ni 
ne.di~ a icln1Lrlilc Js·ii!tség- lcvonúsílxal n1czö 
das<hd kisérletüg-yi célokra Íorditandó. 

,\ h:len rendelettel nH.:g-á\lapitott kihúgás nl{ 
az cjúrús a közigazg-atási hatós<lgnak, 111int n!"'' 
iiri hüntetli l:irúsüg.nak, az ütlan1rc11dör~él! \ 
kiidési íerii!~téu pedig- az üllan1rendörségnck :
túskürébe tartozik. Végsö Íokon e kihágás tii 
;i 111. kii:. iölcl1nivdésiig-yi 1niniszter júr cl. ___ _ 

Hl. ~. Ez a rendelet kihirdetésének 11apjá11 
lép életbe. Ettől a naptól kezdve az 5.167(1_9-l, 
i\i. 1:. sztí1nu rendelet -- az clöbhi ~-ha11 cniUf 
Hl. ~. kivételével - l!at<ilyút veszti. 

(Hely és !.;elcl nélkii\.) 
Szabó /si\'du s. k. 

111. kir. iiildn1i\·eh;.,:iiii!-!.Y T11frliszter~;': 

1 l) A honvédehni ni. kir. tniniszter rendeletei -
leirata. 

l(atonai alkalmazásban álló polgári orv 
sok és gyógyszerészek illetékei. 

A 111. kir. ho1n·litfcl11li 111ini~ztcr 122.353 12. 19 
fl. t\l. szdn1u /üirrcndclci. 

.-\z 1919. é\'i ,í,"i_ szüinu Ki:;köz!önyben köz 
.Z07.9H.3/40. szún1u rcndc!~t sz.~ri11ti tisztelet' 
rndlctt katonai i11tézrné11\·eknél alkaln1azás 
álló poh~úri {1r\·osokn:tk aZ 192(1. évi .3 . .szá 
Kisköz.lönybcn közöli 2K0.213{2S. szútnu rendcí 
te! rcndszcn:sitett ruhaicnt:tnüsi útalúuy 

•) Kihirdcttctdt a „B:1d··rH:sti i\iizHlny'·-b~n l!.1'..!I. 
hú 23-dn. 

1:11 

n1iutü11 ttíhori ruh{1zat fc11artús{1ra lii'ltc
i;vc nincsenek. 
Mint idci~d{;ncs alk<lln1azottaka-r útkö!töz!iödési 
(ségek se111 illetik n1cg. Az e cirne11 nct;in il
!ktt.:lc11lil iclve.tt összc:;rck visszafizetenclök. 

:.\>UgyanaE. rnérvadö az 1920. évi 21. szúnu1 
-~Cudclc_ti Közlönyben ioi:dalt 122.9;14{12. szún1t1 
··réndc\ec szerinti tiszteleic\ij rncllett alkalrnazntt 

·fgüri gyóg-yszerészckrc is. 
.;J~udapest. 19211. évi dccc111her hú .2S-ún. 

Hclitska s. k„ 
flo1n·édcl111i 111inisztcr. 

ényleges szolgálatra bevonult gyógy. 
,zerészi;yakornokok tanulmányi szabad

sága. 
-J u1. kir. ho111'édelnii 111f11isztcr 89.87fl. szú111!1 

leirata, cin. 15 b.-1920. 
A i\'1ag:yariirszúgi ( Jy()~yszcré~z E;:;ycsii letnek 

Budapest. 
Vili.. :\:;.;g·tcleki-utca s. sz. 

:\ íolyó éri dt.:c111hcr hú lU-rül kelt XIXiJ92n. 
Száni alai! hozzürn érkezett fe!tcrje.sziésére érte

crn az Eg-yt:sillctct. hogy iuC!túnyolva a g"y<'1~y
r6sz-g-yakornokok helyzetet. a ioly<i évi 

Í8.2.S6/l.í.-19:?0. szún1u Gs a „l3udaptsii Köz
-.inr·· foly{i é\'i 263. sz_{t111üha11 tévesen :16.302/chi. 
)-!920. szú111 aJa.tt közzétett kiirrcnde!cten1 7 . 
óntja ~dapjü11, azókai a g-yúgyszcrész~gyakorno-

Dr. Szász Alfréd kir. föbakteriológus, m.-tanár 
'eredeti baromfikolera-ellenes vacclnáiát <'"""''~ '"'m""':- zálo oitoanyagál) 
kizl'!rólap;osan Bltdapcst, VII., Stcfánia-ut e_: Sürgiinucim: 
lta <ilatti irtléictCbcn egyedül rnag11 termeli. S:J.i.::al Budapc't 
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knkai, !dh: tennészetszerüleg- a h·Hioru ·l!·ttt · 
Ícl_elö. katonai _szolgálatot teliesitettck.' ~ t'f. 
n:ar;r1 szabadsag- kcdvezn1ényébcn iclsc'i f k 
1:.~vr7tel.~sc~1 ~ész·::si.tcn~. ar~cn!1yibcn törvény?ha 
s,Lg! .. t1.~zt1, foorvos1 b1zony1tvan11yal igazolták>--.· 

yógyszerek és kötszerek lel vételezése. 

X .111. kir. fu11n'l;dcl111i n1iniszlcr 2i0.866 12', H. Al. 
szd111u l~örreru!clctc. 

a koruhnenyt. hog-y rnár hosszabb idő úta ~·· .1 ·~ 1920. t!\'i ?.J. szúi 11 n „I~i:ndeleti Kiizlöny··-
!~?9. 6vi . sziiletésliqk pedig Jeg-alúbb is a 'r~1~.. ·"'' e\ 1 szepternbcr hó 1-ie úta va\anic\\· _. „ ?11~.n (.Sz<ihályrcndcletl 429.Hil/12. 1920. szániu n::n-
s·'er•~sz g•"'ti·< 1 · · · · - . · R~ o <l' e'l"t 11ötlús;íra. 11ja!ih intézkt:dési~. a liü\'etkt:zü-·.:·, ........ -. „ • \ ll''.ICL\ tar.tasara rcliog-ositott gyó ... 
s;-c1 '.,;!l;.in g-yog"yszcrcsz-g-yakornoki 1ni11ösér:r kct re11dcle1n el: 
tcnyJc;! al!ii\lr!.!azv;.1 vanna!k és 1nint ilyenek fi .,· A· gyóÍ-;yszcrek. i:.;011y!ésénél a il _!·.J. 11: i(. .s.?· 
le:;! rniiküc!Jiek. en .>< :;nellbk.letén feitilutetett rninta hasznaland;? a ko-

. Ennélio1.;Ya az .érdekeltek. lckint\·c, hogy a. f"<:<:' .yctkezli r11<'1dositússa\: A .,„Bevétel" 1-so. rova-
luvatkozott kürr(:ndeli:tcn1 értelniéhen részük ~.~1!.: J;iba DZ 192ü. évi iunius. hó 30--{L_n„~_alalt ,'suly 
1_;~11ulrnünyi. szabadság csak úUalain felsŐbb, r?ók?' :<vecndó. A kiadús ut{111i 9-ik rovat ;eieul „Kcsz\ot 
ban adhato 1neg, utasitandúk. !Jogv a sz·tb'I.:,<: · „. z igénylési napon" irandú. Ily 11;,. ·o.mtatvún>_- ." 
.,,.-- ( l '1 · ·' ,i;c " lt s,e~~ien a _1a 1oru a_!att feljesite1t tén;,·Jcg-cs k''· ,111. kir. lH!lllZCÍI hadsereg Ji>OJ1Jtat\·;u1y-ra\ a~~;... 
t.r-~l'.dl szö~:•il:it:J!~a,~ JKaz<:lr"i katonai okin;inny?. \ból (Budape.~:t. \'„ Hunvéll-11. 10. sz.) az eloi:,t 
c.-~c~.lc~ .~:.:s1,er~!es1 1g-azol\·an11;;al. a Jcszcrc\Cst kf Tniódon. l·llfl. r;1ktúri szün'. alatt, 1\;é_nyel\let'.J. 
\eto 1~li1hc11 rolytatot tta11u!n1ányaikat ,.a~y fo\' f.zer: i~ény!ésLc:z \eendü lile~ a kt~szpcnzi.:\ad;~s 
!al.koza.sukat. h~aznlö iratok\\:::! C:s vCRiiJ neve~\;;'. > cCliúhú! a \egutoisú _katonai :í.rszahvánv „l-'' 
tcscr:„ .:1. y·J:og_~·szei:~sz.-RY.<d.;:_~.nio!i:súg- ,).::czcl{i iJ~·'t ·, melléklt.'té1; h::lsoro!t kötiizö:u1yag- is. A katonai 
'.)Ol\fJ::t _is rel·:unt_cto t.1szt1 1nnrvosi niiiködési bi~':: {lfszabály .. !.:lil.!J!."cl0-\(' ci111611 iel\'ett ~y{i~ysz~r-
Z(:11y1tY;~nnyaJ) 1_~lszcr~lt k~r\·ényliket. anienn~;i.:.j' túri i;:szkf1ziiknek e~ orvo~;i szerelékni.::k kcsZ\h.:n:,: 
!Jen _n1cg- ne111 tartoztak llcvonuh1i. kiizvetlcnil.f>>< ellenében val{1 c\adúsa, tckintt:tte! . a csekély 
linzzant.. h~1 p('dií!." 1n{1r rényil'Rt:S k:itonai szolltá~.':::·g, készletre. i~;:szi!ntetendli, s a készlet a kato~!ai 
!.atban allan:tk. ie!eil~'S parancsiiok~:úR"uk utián<:;·; . c~észségügyi a11y.:1gra.ktúrha :-zál\itandf1 be._:\ kor-
11oziú1n nvuits~ik l~e. · · ::/,.;;;: < lct központiúhan \cv(í katon::;i kórl!úzi ~YORYS~cr-

VéR"iil it111ivo111 az f.g-yesiilct íigyt:linéi arr;::'.\~; t<Yrak a körlet teriiletén lcvü csapatok és cgesz~ 
h~l~Y azon R:'>~Öp;yszerész-gyakornokok. :tkik '~ .. ~:.{::: ség-ii!-(;.·i intézctt:k részére szii'..;ségi:s. l~üts:-crL'!\et 
hah?ru alatt k;ünnai szol;!áb.tof 11cin t\:!iesitcttek:,·Jf;'. \ idejekorán. s a sziikst!gllez 111erll'11, u:::e,nyhk, t~-~
a h1:-,a1knzntt körrcndcl~tcn1hen iog\a!t ir{tn\·c!vek:\·~i'·'> vételcz!k. nH::;;iirzik és a körlet c)..;észsegiig-y~ H1-
alapJ~1n_ tar.~ulin:'tnvi s;;.:ih:1c!s{ighan egrúlí;lábarí'::,<> nöli:énck kiutalá:-:a alapiún ldszol;.;últ:lij:'1k. Ezen 
nen1 reszcsidhetnek. kütszcrip;ény!l:si o\\111{u1ynk a ~yó:,!yszerigé11y\és~ 

Budapest, 1920. évi cl~ce.n1bcr hó .31--én. tül clkiilünitve szerkcszb.;ndök. Az orszú~ su\yns 
A nlinísztcr helyett:· an:v::u:~i viszonyai, valantint a készlet cst:kély .vt~lta 

franh s. le, n1i"att a körlct-egészségtig-yi íönökök, ·valantl!U .a 
h. ;í\lamtitkár. ;:·:kórh{1zparancs11okok figychnét ismételten 1e\111-



15i 

\'Plll a Jcg11ag-.\·obh 1;1k<tréknss<i•..;Ta és 
ruhb c:llenörzésre. 

Budape:-;t; 192!. é\'i .ia11uúr hú 9-éll. 
!Jt'fiiska s. k„ 

ho1n·édl'lr11i 111i11isztcr. 

A gyógyszeredények ·beszerzése 

A 111, kir. ho1n·1:del11!i 111i11.~sztL'r ;.J.CJ87 12. J92rt 
11. Al. SZ<ITIIll korrcndclcte, ·< 

_Az }921. é\'i '31. szánni „l(endelc.ii l(özli.i11y"-bc:1{; 

(S~abalyrendcle!ck > ki\zzétéh:H 429.071 / l Z. 1920. 
sza1nu rcnde!cr 1!. l~ész ::í. 110111.ia 1ürle1H.lfi. s he< 
Jycttc felvccnJ(j: 

. A i::cyógyszcrckhL·/, szlikségt.'!' cJé11yek Uivcg 
tégely), ha azok az ig-ényjog-osultnak 11c1n ú!J.:111;{ 
nak rendelkezésére. a kato11ai kórhúzí gyúg-yszer 
t<ir (tl.t.al ioi.;11ak hesz_-;:rcz1et11i s ilnkii!tségi úroií 
az h~én>·Jo.gosult11ak dadatni. 

Kelt l3udar-cst~11. 1921. éri 111úius hú !-l-én. 

A líatonai egészségiigvi anyagraktár cilue·~,

A 111. kir. /11)/l\'Jdcl111i 111i11iszter 16.(J5ííeln. !2. 1921;· 
11. Al. ,•:zdrllli kiirrcndelt·ic. : .. 

_.\ 11c1nzc.tí hadst:rt::;.; részért: sziiksCK::l! egész~'.· 
séi::;üg-yi a11y:tl.r kiut:i!ftsa 1920. C\· rnújus l. óta il;::. 
katonai C!!L;szségii.!.!·yf a11yagraktúr!11í! (Hudancst(-':; 
X. ker., flnök-11. !.) iörtéuik. · -~. 

Ennek dac:'tra is1nételteu c!flforllult, hoi.;-y anyag.;..} 

Dr. Szász Alfréd kir. föhakteriológus, m.-tanár 
eredeti baromfikolera·ellenes vaccinájá! (t"'u""";mmu"'--------------= zA!o oitó;inyagál) 
kiz:irillagl?sau Budapest, VIT., Stdáni<l-ut Sürgönucim: 
!fa al•trf mtC:;:etében egyedtil maga termeli. S.iU~;;a/ Budapul 
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kiutalási iigyt"kbcn egyes hatóságok stb. részérül 
az <itiratok a J\atonai cgészségii.c..•;,ci a11yagra.ktár

>t;i.l u~ya!nazon Gpiilctbe11· levő „Orszá'...ros e~és1.sl-..g:
;: ii~Yi anyagTaktúr"-hoz ci1nczietnck. aincly utóhhi 
pol~ári intéz1né11Y. 

·· Ez a .iövébcn c!kerll!cndö. 
Keli Bnclapesicu. 1921. t:vi junius hó IS-ún. 

Relitska s. -k„ 
f1011védcln1i nzi11íszter. 

Állatgyógyszt'r, l1ötszer, állatorvosi mii
szerek stb. igénylése. 

A n1. kir. flo11\'édel111i 111i11isztcr 10.J •. J07ÍJ. 1921. H • 
AL szd11111 körrcr1dclete. 

Áll.itg-yúgyszerek és kötszerek, továbbá r11i11~ 
tlcnncinii úllator\·osi vag-y scg-édszcrnélyzcti (pat
ko!ón1cstcri stb.) iniiszs..!n:k heszc.rzésén; vonat
kozó eddiRi összes rentll.:lcte-ntet iolyó évi aug. hi'i 
J-6ve! hatúlyo11 kiviil helyczc111 Cs a köveik~zli-
1\-e.t reudcl::n1 el: 

· 1\.\i11dcn o\Ya11 csapattt.:sL ~alakulat. lntézet srb .. 
1nelyc.k a iCnt ielsorolt g-yóg-yszerek va~:y 111ii

szcrck \1eszerzésé-i illeiö\eg- a honvédehni n1iuisz
·tériun1hoz akúr küzyct\'C. a!.;úr közvetl::-niil tar
toztak va~rY tartoznik rna is, sziikség!cteikct az 
]!\"t:.tékes körletparancsnaksú~ok utj{u1 iclteriesztc.tt 
havi \'ag-y neg-ycdévi ig-é11ylésck alapján továbbra 
is .a honvédclrni 1ni11iszté-riunltúi ig-ény\ik. A sür
~űs ii,;énytés0k havonként, 111ig- a többi rendl!s 
i{!"énylések 11c:~yt..:dé-\'e11ké11t összcg-yiijn·e és a kör

'1étparancsnoksüg; últal Ít.:lii!vizsg-á\va s vékrné
nvezv-e a lH111vCdehni 1ni11isziéri11111hoz tcrjcszt-en

>lÚik iel. A g-y.úg:yszerck. 1nlis:::erek stb. kiutalása 
, az ó-budai katonaí lúkórhúz\Jól rcndeletenl!'c lör
'lénik. :\x útvé.icl idöpontjút :1z illl!tékes körlet '.'th, 
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·····A budapesti körlei gydgyszer- lis 11ziiszcrkészlcil' 
tli ó-budai Jókórházban nH1rad s a :kiutalást a kör
:Jet igénylésére· a honvédclrni 1ninisztériurn esz.
közli. Az ó-budai katon:i.i !ókórhúz szükség\cté.t 
előzetes cng--cdélyc1n a:apj{1n nteg-fc\:::lü úraiánlatok 

1ncllctt szerzi be s gondoskodni köteles ne.n1cs:i.k 
·a havi és negyedévi kiutalúsok pótlúsúról, dc ;:1 
·rakt(1r készletének biztonságúrú! is. Ugy a lókór
háZ, rnint a körletparancsonkságok. készlcteikröl 

::'' . ..:pontos leltúri ldnu1tatásokat vezcsse1H:k, tnc\yc-.k 
negyed- illetve iélévcnként n1egvizs~{t\anctók s a 
\;Jzsgúlatot tartók cllcnörzií z{1radl:kaival i<i.tan
dók el. 

Kiilönlcg-cs állatgyógyszC;rc'.·:. scnnnok stb. táv
iratilag is igényelhctök, ha siirg"ÖS szi\kség-csség 
esete forogna fenn. 

i\'lind~nnc1nii felszá1nitúsi fcdcz.etr.: szóló ·kérc!-
1nct, n1cly az ezen rL011de\ctbc11 fo.(.;l:tltaknak nlcl.!" 
nem íeJc!, clutasitoi\ .s a ie\Jncrült költségeket u 
vásárlást elrcnctc.lö küzc~ck t~1rtoznak 1ncR"térlte11l. 

Budapest, 1921. é\·i i11\iu.s hr'i 20-<in. 

flclitska S. k., 
hi1T1Vl:dct1ni n1ini.'>'zter. 

Neosalvarsan igénylése . 

. -\ 1n. kir. florn·édelrr1i 111ini,:zter J(J":.52fJ 3. 1921. IJ. 
AI. szcin111 f:.:iirrcndl'lcte. 

lufl~1cnz{1han 1ncgtK~~c~1.:dctt l:'..::ypat:is úllJ.tok ré
szére n-eosalvars:i.11 cs:i.kis a su\yos és a1nell::tl Cr
tékcseb!J bctcR úllatnkn{d ·;elu.:ti'i c~yclüre Jigye
\ernbc, nüvel iclenl::.~ 111éir ez a ;.;yógyszcr igen 
költsi!ges és bcszerZ.ésc is nehéz. !\;ény!ések il 
honvédelrni r11ini~ztéri1Hn 3. oszt~i!y{nól irúsban 



\'ai:r:r t<:i\'iratila!! eszköziu1dök . .-\z igénylés n:1 
!-tl;:;a csupü11 a n;indenknr feltt~tkniil Ít.'!~1:1.sznftlá 
kcriilö 1ncn11yisl>-g" J-chtt. 

Budapest 1921. évi i11lit1s hr'i .?0-<in. 

Delítska s. k., -s 
!u111\ 1 édC'lr11i 1nrniszrer,: 

E) A !1.eresl1.edelen1üg:yi nt. kir. 111iniszter 
rendelete. 

A 24 órás időszámitá.snak a vasuti 
hajózási forgalomban, valamint a posfo. 
távirda és távbeszélő szolgálatban !olyó 
évi iunius hó elsején leendő életbeléptetése 
kercskedelcn1iigyf 111. kir. n1inisztcr fl5 .. J57 192[. 

szd1T111 rcrulclete. 
A nt. kir. 1ninisztcrt.u:úcs folyó évi üprilis lú'i'·

!4-én tartott ülésében iclhataln1azcist n:rerteítl 
~trra. hog-y a vasuti és haiózúsi iorg-a\on1ban, va
larnint .a posta. tüvirda és távheszélü szo]g";i!atbarí' 
a 0·24-ii:; szúinitó folyt:1t(J!ag-os (Írasz:i1nit~s rend: 
~:?erét rcncll'lettc! é!erhclépte1hessc111. 

E iclhata\Jnazás alapj{u1 l'.Zt.:rincl t:!rendden1. 
hogy a \·asuti és hajózúsi iorg-alon1ban. valanlint 
a posta. t{1sird:1 és tá\·beszé!ö sznlg-úla1b:u1 iolyó 
évi n1ftíus h(i 31-étii! junius hó 1-c!rc \·irr~1d(1 éÚel 
éjféli 12 ór{Jj{tt()! kczdiic!öleg· !IRY a ie11t ern!itett 
v[1tlalatok és intéz111én~·ek belsii szolg-{dat{1!Jan. 
nünt a közö11sé~Rel szctnben vaki viszonyba11 az 
u~:rucvczctt 2•1 ór:is (·1rasz1írnitús basznJltassék. 
Jdvétclt képeznek ezen rendelkezés alól a kiz<ir6-
lag li:özuti jcllci:ril vas11ti küz!ck-:.:dést bhonvolit6 
vasuti vúllalatok, vala1ni11t a helyi átkelési 
leggel biró haióíár.i.tok, n1c\yek116l :t 2·! úrás 
szftrnitós élcthcléptciése késl\bbi idöpontr;1 
!aszthar6. 
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"Ezen (·jrasz;:i111iU1!->i rc:_ndszer ~zer!ut .. '.t pon!tn:.u 
-,-~;-.élre csö indn!á?i ~~l.t~ . (l·()o _nH::g:iclr;le;;~cl 1clg
"' 1" déli 1 (iratol encl1g· pech~ az orak J?i-~-1 !en( o. „1. 1 1 · 1 · 1 -- rrjeliiléssc! .i:..!ezcndon O Y \Cj), JnJ,;y .t POil -
~ne~ l'iíélre csü 0r\.;;:zési idii .h„·lzése 2-!:riu. k_~>:cn. 
-J~~11 · (irasz{~111it{tsi r_~n~szer ila1{'.ly!'.a , 1.<::,pe~~~,e~ 

, 111c'sze1csc11 111t.:g:szu111k az l:StJ, dh:t\ ~ cnel! 
tcr „ 1 --1·· l .. .. . 1··1c''" \z · ·1- 11 ·1·1• cddi'•i Jl1C'" ni cn 1nztcio n1eg-JC n •,,.,,,,, .„ „ 'ora \ '•.\ .... '"' - 1 1 ·· ·· 
· úraszúrnitisi rendszcrn:;l\ 111cg-1~ e ocn az ?sz

UJ hivatali hcb·iségckbcn levii. illetve az alln
másoknn és h<\](~~kon l;::v~i órú~\ .s7:{un~apj„ai, v~1~.-

. t a \"a suti uze111eknc! a 101 g:,llnll, 'ontat,~~i. 1
'.nr11

1
otkisérü és p;:i!yaícntartási ;.;zen1é\yzct. a haio

\· 0 " ' • oi· 'I' . 1 ·, ·1 
, : 5i vúllalatokual pcü1g: az a ton1aso \Oli. 7~ · 
~~Jókon szol\,;úlaiol tevéi. ~z:·111éh·_!-c! zsebor~unak 
szán1lapiai fokozat~san. at1~.stt:11dok. o~~-· ... 1no~_C:11· 
ho~Y az !-XII. ron1a~ sz;;H1:0.k <:1'.l ,\ o~ns. _sz_in.
nc! a J.1--·.?~ arabs ~zan1?k ir:111do_'.\· ..• 1 .. ~-1-~tl\. or~: 

!·,. ·1 1 '11t"iil1 1t:lzet1 Jll"'.::kulonboztt:te!:'nck J1Cl !,.: ' ... " . , . .v. „ _ , 

1 ;1e~iclelöcn 2-1.iu szánunal .icli\\endo. ~h!Jez. kep7s1 
halacléldalanul gondoskodni kell arrol n11~z~rn:t 
a folytatóla~os :?-! (·irüs ó~:·:i~zá::1itús éll:th.~l~p~_ct~
:-;éhez sziikség-es iisSZl:S el(lkl:s~u~ctck l~l:l!o 1~\~be1'. 
n~eg-11irté11jcn;:k, _i;..:lesiil az nr<ik sz::u1_i!api.au~ak 
ieuÍ e111liiett útic.stésc n1clleti a ío.~y{i cvi 11111111~<; 
!i(i J-étö! kezdüci<'ileR érvényben lern _1ncnctr~ndek. 
rnenctre11dhirdt:tinények. a kiiliii:_bözó. szahaly.z_a
iok, utasiiások. iidapok stb. szo\·eg:~ ezen 01a
szántitási re11dszernck 1nt:):!.'"Íl·lelfic11 útd(1lg-oztassa-
11at. 

.\ küzönsé.~ tájékoztatására szo!g-ú\ó 1nenctrc.11d 
hi;·dctn16nyckh:::11 átinenc.tilc.I.'." az uj óra1ncgjclöll!
.sek n1cllctt z;író.iclbcn () eg-ycliírc rné~ a ré~i óra-
1ncgjelö!ésck is ieltiintctenll<'\k. 

Az uj óraszúinitás élethelépésétéít az utazó és 
szú!Htó közünsé.[f. il!ctvf: a po.si<:ít. táyird~t ~s 
távhcszélöt igényhc\"e\"(i küzönség rnetriclelo htr-



detn1ényck közzétCtclc lltJa!l táiékoztati 
E fcndckt tartaln1a az erUekclt szcntéh'z 
kcllö idfil.J·,u közie11clö és annak n1cgfelö k 
tatása ir{ult az Intézh:edés;:k haladéktab.nul 1n-
k;enclf)k . .fden r:::ndektcrn \·égTcllaitúsfrnak el 
örzésévcl a vasuti és !Ja.iúzüsi fonralon1ba.11 a· 
kir. vasuti Cs hajóz(tsi íöfcltigyclösé::;et bízo1n tÍÍ 

~1udapest, 1921. évi ;iprilis hó 19-é11. 

lJr. llcJ.;yeshalrn_v Lajos s. k. ,, 
kercskcdefcr11iigyi rn. kir. rniniszt: 

1~·) A III. ldr. oénzii~yn1iniszter rendelete~ 

fényüzési adóról szóló törvényhez kiad 
utasitás. 
(l(irn11at.) 

törvó!I~' \'Úgrellajtdsi uiasitdsdnak 11. ~-á 
1nében adökötelcsck: 

1. az illatos zsiradékok, u, 111. 

aJ a po111.:'1dék, ideértve a haikorpa ellen lú 
nált porn{tdékat !s, akúr io!yéknny, akúr sziV' 
;'t!lapotba11 (rudpon1üdé~.:); 

b.J rni1H.1en11t:1nli Hlatos kenöcsiik és krérnek, 
llorotvúlkozüshoz ha.s:ziiú!t h:réin kiv-étclévcl; · 

cJ rnindenuernil (ünv:·111yi, növényi vagy üli 
zs-iros ol'J!o\c ~iz nlajn'.·d1oz sz{nnitandók a 
olaio!\ és az u, n. íolyékony hrillantinok, a 
azok a n1ag-:is ;.;yanta-. g-licerin- és zsirtartal 
kt!sziin1én:;ek, a1nelyek a ]Jaj fonnú!úsúra, fény_ 
.sitésére és h.:1jlékonnyü tételére szolg".:'L!nak; , 

2. az ét!11.:r é.s borszesz111cntcs il!a.tos vize 
ideértendök a rózsaviz és a 11arancs\·irúgviz 

3. az illatszert.:k és kozinctikai cikkek éth 
VL!g-y !Jorszcsztarta!cnnrnal vngy anélkül; ez, 
<l fog-:110111 alú esnek kiiJünöse11 az :tlkohollal 



ltil 

ciho\111c11tcs-::11 ké5ziilt sza~osit\1 szert:k. ugy
·Hiint .a \.;:ülni viz. a \'in'u.dllatok, 111inden vizzcl 
'készített illatszer. tnvúbhú az alkohol vagy viz 
~ivétclévc! 1nús oldú<UJYa~gal, pl. he11zyl-benzonat-

tfal ciöúllitnit sz1u;osi1ószerek: koz1nctikus szerek 
·rá\att a b(ir. a haj és a kiiriniik tisztúntartúsúra. 
ld·110Júsúra. iestésére és szépítésére szol~ú\1'1, to
L\':ibbá a szújiirc~ tiszrúntartúsúhoz t!s úpolásúhoz 

. ·Jszo\g:áló anyag-ok értendők. nevezetesen a 1ni11l1211-
··tíéle puderck, bajicstCiszerck, · hajzsirtalanitó pudc
l·,-rck. szörtclcnitö szerek stb.; 

, 'lt. 4. az illatos és az illat terj~sztésérc szol~álú 
>éther- és a;ll.;:oh.oltart<:tn111. ki\:onatol~ (css?ntiák. 

·,t kivonatok cs ünkturak) cs vizek: ide tartoznak 
J< kiilönöscn az olyan készitn1ények, 111i11t pl. toalctt
Lvizek. a1ne\yck rnosdó- vagy Hirdö\'izhcz i\\a.tosi
t··· íús vég-ctt kcvcrtcinek: illatszcr11árná k: 
f. 5. az tl!atos CCCI, az 11. ll. toa\cttccct: 
f·: 6. az illatos súk: ldc sorozandók az i\lúo\ajak~ 
t··~al V<IP.Y ll!ÚS szag-ositú ~u1Ya<;!okka! kevert 
k szar\·asa~a11cs::~ók ( presztonsúk) ~ ,·tz illóolajokkal 

\'a~Y rn:ís szag-ositú a11ya!,!okkal készitctt szal
miák- és 111észkcverékck (angol s<i. az n. u .. iiirdh
·sú. ;in1c\yet a 1nosd<'1- \'<t'.~Y iilrdöYizbc kevernek: 

i. n1i11denn::n1il .arcfestékek. \\cndüz(iszcrek. arc
pirosit{)\\. illatos ii\stü\éipapirnk és kt:nd{iziipapi
rok. szúr.azpariü111iik, illatos rudacsok. illattartli\;;, 
csilbr11kris.1úlyok, a haj behintt:sére sth:. 

8. rninden a szépsé~úpoláshoz :;zi\ksé~e:-; sz~rel\ 
és készii\Ckck, nHulildirkCszlctck. 

Ne111 adókötelesek: az únizs-íodor111enta-, n1atío
i:,. Viz. iei-. szúi- és iogyizek, io~pornk. fo).(pasztúk. 

iog\.;ré1n~k. io~szappanok. iejn1os(i\·izek és iej
t. F·· mosópon1k. 
j;·, tla azonban ez~k csiszo!i, si1nitott. Jcdürzsölt. 
:;. 1ncts?.ctr. égetevt. iestett. aranyozott, c1,üstü-

'::·zött, szinezett \'a~y diszitc.tlen és csiszolatlan pa-
1) 
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1~:~".o~tban ug_r~n. de az ~l~bb. 1nc_gjclölt íllód(f·< ·u. hogy az eladott túrgyakn~\(, a 111eg~.ze~zett 
d1~z1tt:tt, PL. kot npaalaku, \'1ragbin1bo1onnúju va }~. rg:rakból való levonása után hannc\yncn111. tar~y 
1~11~.~ h~~on~:oa~ d1~;-itctt z~róclugókkal .. "annak f~I~:: ·nyvszcrü úllaga bánniko; 1ne~ legyen _all~p1'.-
sz~1c!\e, \~1g:i, ol:v.tn tarta!yok!Jan keru!nek iorg,·.<;: tú. A félnek azonban jo~aban a\l a raktarkonj·~ 
lon1ha, arnc!yck ncr11csfén1ckkc! vannak ékcsitva...,. yct ll\!Y is \"CZ'..:tni, hogy a'.lbúl a raktár?n t:.1rt~'.l 
_<~ra11~·ozo.~ttak \"<lg"Y eziistözfittck, lirúg-aküvckk 1'.: l{ész!et azonossága tétdenkint (darahonk111t) is t1-
Ie.!drag-akovckk~l. t<.:J té!d.;at._ clciüntcsonlia!. gyüng~~~-- Hiniék. 
h<Lzzal, _v.ag-y t-ckn_oshekahattal vannak diszit\;.:· .•\ raktürkünyvnck \eg-alúbb is a kövct.kczii ada-
''.z .:.1h1.n1~niun1b.r'>I va:;.ry horg-011yhól, zin'.dJÖ] kCszn~f .. · ·at kell tartahnazni: 1. fo\yúsz{un. 2. gya~apo.~ 
t.trtdb ol\. pl. tubusok. ne111 tartoznak ide; vagy . .:. ·" 

5 
ideje ;:;, a kcresk. szok{1sok11ak 1neg-rcleln 

Hli11~e:zekcn, k~viil szövött vag-y húnniiéle bt}r}}: arabszún;, suly1nérték sih., ..J •. a fényiizési túr~y-
rel bel.elt, J5arp1t_ozott, úthuzott. ii110111an festet(' íak a kcrcskeclc\Cn1be11 használt r11e~11~v~z~~~: 
vag-y hnnzctt tartal:rokban kerii!nck c!.aclúsra: vag~~ "' az eladás ideje, 6. jeg-yzet a 1ncgsernn11sules1c 

búr!ni!yen tartúlvokb:nt, csornagol(tsban keÍiiJJ ib. vonatkozó adatok szün1a .. ~~aktúrkönyv:1_ron 1.-
11~k .. 1,or~~l?1:iba, ha 1negerösités (útkütt:s). v.ag~·:· atvúnyokról 1nincle11ki 1naga kot.clcs go1_1doskoll1;'.: 
thsz1tes ~el_Ja1ra, selyc111 vagy íé!sel'.\'cni szalaggal A.z adóval terhelten eladott targyakrol a_ ve\ '.) 
\'i.lgy zs~no~ral, vagy .1niiselycnie\, féinfonülktÍ r·é~zére claddsi luirccil kell lúdllita~1i és . ataclii'.. 
,·annak atkotve. vagy bcroin·::i. ,'(9í. ~.) Az cladúsl húrcúkk bclycg1ncntesek . 

. ~zck \'.oln<in_al~ a ~yógyszerészi g-yakor!::itban is '~:i' (99. ~.) 
eh:rordt!lo ad~!targyak. Azok a ~;,-(lg-yszcrészck1< ,d, Az cladó.si húrc{i\.; csakis a 111. kir. állapli 
aki.k a rent closorolt tánn:ak clad{ist'l\·a] fng[alkoz- l1; ff\·oincla ált,11 e célra eloúlhtott és a :ll. kir.. úl_l.~u1:
~ak ,és czut~!l is foglalkoz11[ ki\·ün11ak. a rendeJef p6nztürak á!tal kiszo\gúlt,itolt, sorsza1nozoil 111ze
,,,l ~-a .aJapian ezen körlilrnényt a ~:zó~i:esföváros„ '::.„ ··:„tckbcn fogl.llt 111 \apokon ú!lithatú ki. 
han. ·az ill~tél~~s adóíe!iigye]iih::lyetics11ét. vidé.ke1Í„ ::~~.'. ; .•. · .... ··. Az c\adá.si bárcát indigúpapirns fclhasznú_l~is.ú\'a~ 
pedig az tlletekcs pénziigylgazgai!'isúRuú] 19_?1) 1 1 J 1 ll1ta111 ::: f'(csakis .a törzslappal cgyszerr_c sz.a 2~tc \.a ·„ 
iun·111her hó véi:;éig he kelteti, hogy jelentsék. ::4~'.:';;Cs pedig ugy, hogy az clacln azcloirt. adat.ok:tt 

A íényiizési adt'l az ndó nlá t:s\i túrp;y útachlsa- :,::1,;~::.untaccruzúval nlindenkor a törzslapon JC~Y.Zt I~l 
kor, illetve Jdszolgá!iat{1sakor rovand(l !e. ::.:.+.:i·~.·.· .... hlykéJ?Cll, ~Jogy. az eladúsi l~úi:c<'.n. az .1.nd:~o1:ap;~ 

Kulcsa ú!talúhan 10 szúzalék, a1ncly azonban '.';.'.(>nyornasa J;i:thato legyen. Jncl1gop.lp1ro.s1 ol. az ·:\~~1 . 
inindenkor cg-ész koronára kereh:itencUi ki felfelé. ::5j~„:fizctésrc kötelezett n1aga. ~on:Jos'.{od1k._„~\ h~ii ,i_~ 

A iénylizCsi túrRrakrö\ a gyógyszerész ralr.tdr.: :>~Y)nco·türt.éntc után az eladas1 barcat a ruzct~1ol ti 
kiJllJ'\'et tartozik \'czctni, 1nelybcn ug-y az dadúsra: :::.,<;;.':::keli szakitani és a ve\·{)nck útadni. (102. ~.) 
keriilii, 1nint az clacloit túrg-yak kcreskecic!Jni sZO-' „' Az cladúsi h{irca-íliz:::tekct vidéken az illetékes 
kúsoknak n1e:;.;ic!e!öen darahszútn. su.ly-, hossz- .:<:;1:u1arnpénztúr dijta!anul szoll.':últatja ki. (U. 10,:;. ~.) 
vag-y iirmérték sib. és az liz!cti szárnlákban hasi.' '.<; :;;„: A törzslapok tartahnát a iiizctek és lapok. so~-
11ált elnevezés és 111egkülönbüztctés szerint részJe-::-. > z.ánl:l szerint az adó\'allonuisi iv!Je _11apo1~k111t at 
tCZ\'·C, illet!\lcg csoportositra. u:;.;y !:1rta11dók uy{\:::·· .cll \'l'Z<'ITii. Ha a fiizetnck ni.ind az ::'10 lapia meg-



líi5 
t\cit .... a fiizetct ,a Yal10111{isi i\·l1cz 1 11 -
:·_1- _111zc_tt.:-t .az adó\·aUont;isi ir.hc;. ~-ccll n1cllllé}ÍcJi\f:~: ,t.d\or is. _ha az adóva!lorn·í.<'"i 

1
.,: . \ 

1 
. inc ekeitl!-: 1c. !·Ja a klilö11bözei az adózú kúrúra <illt clli, uy;,· 

\"'.Lg-y ad(irizctés esetén J·or:Ü;
1
, . ,1 1onap vé•i-é·-· tartozatlanul hefizetelt i\ssze~ hiv:üalból YissZ~i:-

liuuot nélkiil arra horr\\. ' .. :an is lez{uacik, !>tc
11 

• ·:'ut<:t!tatik. (U. 15.1. ~.) 
törzslap és c!ad<i~i b-i~·c·t .i ~ll~cthen . l!úny ure~ -'<-:.Az adóJJlifh;k, Aki a nwgú!\apitott adófizetési és 
e!sii 11apj;ín ie!i·H .

1
;. i, „ 111 '1

1
r ,id_1. l'v\1nden hön·i~ - .. :~al\01núS-adúsi kötclczcttség-ét a incgszabott hatúr-

íiizc!et kell. !Jas;,n··,
1
:,

1
·
1
,.c 50 c.ytcla:-; :dkaln1úva1 '

111 
:klün be!ii\ 11e1n tcliesiti. az adú 50 szúza\0.\\út és 

/
·! · · . , ' ' ,\ \'C!!l!I . 'J 1 ti . - 11 . . t t . .. .. t .a a li:erclcses ilz!··thc , . · '~· 1a anna . .; :iz t:rn: \·ona .;ozutc nvas Ja!l .;nuzo t 

hogy azt t:RYitl{ih~n1.: tt 11 .t Toq.;~lon1 niya11 nag\· < ·Jiatüridü alatt s~nl ic!d 1ne;.;, az adónak IOü szú
c·g·yszcrrc iiii

1
b -··.„ .ihb szcincly hon~·nJitia ('' ''.'5zalékát iizcti adúpórlék ci1né11. Ha az aclópót!ékkal 

!()„J. ~.) lliz .... t JS haszu:ílatha \"ehetfi. (l~' }i.:úerhe\t a ÍOKOr\·oslati elhlrús során igazolja, hogy 
A, fé11ylizési ior~ahni a 

1 
.
1 

• )· , • _, , • • ;:.: ,rnulasztúsa \·életlen volt, HKY azt elháríthatatlan 
valo bcszol"·ít··it··,,. 

1
.ltr

1
i.t, .iz .tll.irni:-cnztúrb;, ·><-ah:adály okozta, az adópút!ék tiirülrctik. (U. 154. ~.) 

•• • • • • "'' 1 ' ,,J ~Ho\·a lonr·1s1· · · 1 · · " ·1 ' ·• • ' • ( d .. 1·· 1··1 1 1 iorcenik, Az adúrallnni·ísi i\·~ ': l\ osc~ctéhcít ·.· .. · .. '-\ pe11z1tgyg.;azg·atosag <1 01e u~yc o 1c ycttcs 
11ap utolsó napj{tn le 

1
:e·ll , ,Y.t . 111 ~.nclcn uaptari hó- j~;)::küzc~ci búnuikor jog·osnltak a törvény, i!\etölc~ 

te! és. ahíir<issa 1 cllútnl .\:~~111u„ .~>1s1szc~c!1~i. kelet;.; :)~: :.''utasitús pontos hclartás{111a\: ellenörzése cé\júbúl 
szcrzesi: .ug-yanott és · ·.,.:.dl O\-cl 0_1nas1 1vek he- .<?i>·.aZ aJ{,flzetés;: kötc!ez'..!tt ilzkti (irodai) hclyisé-
1ni11~ a 1.1<í!·Ca.iiizclc,!H~. 1(8~ .t 111~:r ~111ndon történik; ,1:tr<\!cibe11. illctö!e~ azoknú!. <\kik a raktúrkö11y\·et 

A.: adokn·erl:„ 
1
;s 

1
,. . . · :-;. , · bk{1suko11 veZetik. lakúsn!i:o11 is 111ei.!:ic!C1111i. 

k ~:·~e Gsi .. i d{ís%a k' CR.Y-C:~\~I 1 ~~,(~::~/{/ 1~. !.~1 (~!/ j1:· .. ·~ z . <_l,dö-: '·'.~j ~~ ( i .í6. ~.) 
1es1e kutelezcttek a· . · .. :1P; l.'J.1<1t :iz .idunzc- :.s:; Az adúiizetésr:.: kütdez~tt. \'alan1i11t annak \J{u·~ 
ktcltét6! sz{Hllitoit f ::i d~l'.>t ''.z ,ido!.ov~tesi idöszak mtlY jclcidévfí llozzútartozúia \·agy alkaln1azottia 
111i1!dt:n 1i:ipttíri l!úna;

1 11 ~~~!- • 11 •:t 1 .„.~c!!a~. legkésöhh :·;: „. l\ötch.:s az c!L::núrz("i küzegcknck az e\öhhi ~-ba11 
ad(l\'allcHJTÍsi ·,,. 1··is -.. ~t .l \ 11 •1P!·llg- ko1clesek az 'j·;:- t..111!itett kiinyveket és iel]ei.!:rzésekti, valan1int az 
• 1 . - \ „ Cl l2te '"I! 'lZ 'J!' '!· , •.i! a_:1~~~nz~ílrnúl. !ciizctnl. (ú. Ju9 1t-:, C!t:.1.~s. 11~. 'kir. adúztaiús sz111po11tjúhól figyc\ernbe jöhctö 111ind::11 
1 nn<1k1 d k11.;:ert:l·it ,

11 
·· . 

1 
· s.) .. \z a dot ko- ·< ·:· iratot és S'..!!!édcSzküzt. tehút egy éh ·Jdinyvekct. 

11 1 
· ,1. t.: ossz<><r1c11 !·cl! 1 "' · · 1·1 · 1 \ ' 

1 
'-' \}t oinrnal su fil!t!r -.. . r,_: , „... , 1 ~·11z'..:111i._ 1ncly n1,ki1 szaru a .;c.l.t es C\"C :..:zest is c!óu1utat11i és a 
1elrelé, 50 ii!J••rné! J·is .\~~gs .. ann.i! n,1g-yohb lisszni:; kiYúnt ie\vilú~ositúsokat rnL'.gadni. (Ifií. ~.) 
Id. (U. 1 !O ~) ,\· 1. :.t: .1 J o~szc.~ leíclé kerekitcndő Ha a Yizsgú\at alka!111ú\·a! a raktúrkönyv szc-
szcg-r(iJ a féJ~;ek. J~Yl;~11»~:: 1 1~eJiztilJ a b::ii~etctt üszw rint n1ut:.11kozú és :1 té11yle~ t;t!últ kész\eÍ ,között 

A v1tf/ou1ds ícliili:í„~'r,:f 
1
.t · • • 1.1.~. ~:) eltérés 111utatknz11ék. az adóiií',ct0sre küldezi.::tt 

lt:z'~1r -'ilí·tl i' „ - .-.li a a. :-\z acloHzetesre ]·üte ií:lhiYatik e111ez eltérés rneg·okolás:."tra. A talült és 
...... ' ' ·C!l\'l!l!ntt 'Hhh„illc ' · · · .1.. M Yizsi.;{tlat ab J~L'r.iitnei-' J-!·' , Hll<~s1 .:\· •:datai fcliil- ke\lt"ien 11en1 indokolt tü\Jblctc.t 1né~· a kikii!dött 

<_1z •:dú1 ;
1 

he.flzetctl \.üss~l „~\..11)enz1 u.~~:1g-'.~zga.tös{t!r jclen!6téb211 a raktúrkC11~·\·b;; ~yarapodúslia kell 
a!lapitja nieg- u~\· fi· ":~~e,.. 0 e ter'.1 osszeg-ben hozni, hiún:; esetében pl'di~ a kikiildiitt 1neg;úl\a-
<tn1clyhcn az· ·id(·

1
•
2

,.,, ~~(lle~ 1 ... nieghagyast ú!lit pítani köteles .a hi{111yzú iár~ya.kuak azt az clle.n-

' 
·11 · ' re ll\·Jt\ hoo-i· ., 1···1·· b.. · ··1 · 1 ·11 ·1 d. d. · 1· · e1 az .1 ctekcs {t!!ainp•• .. _, . . : I:> ' \ti on ozc- crtcH~t. anu.> y a n1c~a ap1 a11 o a o e.s al opot-

, ... nzLu n,d :10 nap alaii lék alapjúu! szolg-úL Ki1nérvc eladott túr::;yaknúl 
"!llU!atkozú jc\euléktc\encbb n1t'.:rvü és a kin1érésscl 



Hiú Jfi7 

iürö icnnCszetcs iog-yasztüst 111c" 11 crr1 h-iJacI. 1 '.:/. fogyasztási adó alá eső szesziözdékben 
1n:ok kifogf1s. túi:~:i.-üvü nen1 tchctök. Az ·ili·e~· h~'..l:: rtnelt szesz zár alá helyezésére, a szesz 
n~ ok a ra!.;:tarkonyYbcn fog-yatkoz<isha hozhat~~k:~~ ada's1' mo'di'a'ra e's a l'1'11cstárna·k a szesz 
dc annak Jogossúgút a kiildiitt a r·1 ]·t:1 ,1-~,9, ! ,,. 
111c · 1 I" t't 1· ·1 1 '\.' \.on:vv d' · · 'ba l' re'szesede'se're vo11at ·grc e o ., e e c11c a t'lirúsával ig-azo!ni küte(·„·, ":·,:, "' a ast ara n va O · • -
IU. 160. ~.) . ., ·~· ii?Ilcozó rendelkezések módositásáról szóló 

Az cll~11örzés túr~niha11 c"iíin körelczetts'":' <);1;:1920. ·évi 98.100. sz. rendelet mdositása. 
111c~szcg-~sc, an1cnnyihen suly0s.:1bb hcszúntitüsc?~~ 
ncn~ _cs_ik.__ a pén::ligyig.azga~ósúg- (adófelii~ye(G~ 11énziig,v111iniszter 1921. l;\'i 15.800 szd11111 
llcl) ct~~s) ,1lta! az a!J,nnkincstar javára 10-I ::>OOO rendelete. 
koronai~ _tcrjcc~hctii pénzhirsü~~a! biiiitctcndfi. '\ (Kivonat.) 
rna1:.aszta!o !Jatar_ozat clte11 ann<Lk kézh~sitését ·.1 .: .\z úl!aini bevételekre és kiadásokra vona1kozú 
\"?l0 ,1.1 nap alatt a pénzii~yrninisztcrlu.:z fc!cb~o- '''> :.:::_.tö~vénycs h:lhatal111az.{1sok alapján a fo~ra.sztás_i 
1.csn;;1i Yan helrl'. !U. 163. ~.) e- :,;7/J <adó aJ{i csö szcszfözdékben tcnnclt szesz zar ala 
. Adó~.'saldst, kövei cl, aki az L"lc'íbbickben fc!s :··.fa {(hciy'czésérc és igéuybcvételérc, vala111int az 

1 _0 lt 1 .!-:o.1~:1.~~s~~~!~1.1i::~\ cJcg-c~ 11c111. tesz: aki az (~.::.·<;i; ;:·.: 11 ~yanott· elüállitott szesz ior~alrnára \'Onatkozú 
l'.nn,\11 t1 1cs 1 ~11 _h1~11a1a az adoa!apot cltitkolia: aki a; ·:i&<::rendc\kczések tnúdositásáról szóló 1920. évi 98.100, 
\ ona .;:ozn re iei..ryzéseibc tu(l\"lt Yalútlan adntok ··· ·2 ·._s?iunu re.ndc\.::~t (Budapesti Közlöny 1920. évi 268. 

~;yt~~~r~c,i r<;;i':~.~~1_.llla~~;{;;~;~k~~\t1l1a 11:1ii\a,_~·~.-.: a~.l~l".''·,"i'".,",'i;·,ü'_~: ::;~< ·sz{un) 111údosifúsa gyanánt a kövctkczükct rcn-
J -~ .... , _0/ ;:,.del::n1_: 

ra.~·y a _1at; 1sa~· részérül !Jozzú intézett headv<l- -:;;\;;;_.. 1. ~. Az 1920. évi 98.100. sz{unu rendelet .5. 
nyaha11 .. 1dee~.!\'e a )og-or\·osl·.1101 is kérdésekr·· .„"l/:·'._~-{ut:tk elsü, ntásoldk és llarn1adik bckczdés<.'i hc
;idott \·alaszahan sz{111dékosa11 \·;d!\t!an 11vílatkn: ·- ··\Yébc a köve-tkczö rendelkezések lépnek: 
za1ot tt..'SZ. (U. 16-L ~.) · ·A zúr a\ú helyezett és igé.nybc\'ett ii110111 szesz 

Az ad(H;~a[ús hiintett.!st: ~ti'. 19·Jo · XXXII ,. • .,·,1·,·t, lla a szesz 111c};adözva kerül fon:;ato1nb:_1. 
~· ~~a„ é.ncl1~1ébu:. vétség ese:télle~ ~.~:Y' ~rí~ t~~:· .'..'~; ::·1iektoliterenként (100 liter alkohol) 13.JGO koro1'.a-
1c.·d!1et() _10,1.;haz. hu111;;:1i esetéhen pedi(I" l!úroni évi•.· lian {!\lapittati.k 111cg. E.bböl az összcg:böl konttn-
1 'l'J 11 t" 1 " " 1 ' ~ •' 1 i' .~ _yc 1c.o Hirto11. : ~za!J:tds;íg-\·esztés-hiintetésen i'g:ens szesz uiún 2~00 korona. ex~on 1ngcus ::.~L:!SZ 
l~n_ul. 11111Hlen. t:~etbc11 kiszaha11d<·1 pénzhiilHt!iés a ·után 2380 korona a tcnnclönck cs 600 korona a 
\esz.elyeztct~tt o;~szcg-nek 5---10-szereséii..r terjed- .. ~.íinoinitúnak iúrandúság:ára, a icnn1aradú össz~g: 
l1::t. .. Az aclocsalas vétséi.;én:::k kis0r!ett: is .biintc:.. '··· ~·pedig, inc\y kontingens szesznél 10.160 k?ron<-!t, 
tendo. ·.?~.::" cxkontingens szcsznél 10.180 koronát tesz k1. adok 

f:~ck a rcndck:tll:.:k a :~Y(li.:;yszcrész•.:kre \·nriat- .:,'.<:;;és úrrészcscdés fejében az állan1ld11cstár h1\·ára 
knz('. lc.:.;lé.r.rrcl!cscbh ré.sz.ci. Kieg:0szitésiil 111ég l:f1:b. esik. 
111 ~~Jeg:~·..:;z?-11k, ~1.og-y· a kirnért kozrnc:tikai cikkek;·:' fia szabad szi:sz 1ncgadózva kerül forgalon1?a~ 
1111r_n l~Jkrcr11, dioo!::i. g!icerinkré1n stb. 11 crn e.snelé<" :··u~y hektoliterenként (J()f) liter al!i:~hol) ko1~tln-
ado ala, ha azok nincsenek illatositva. .:.'·.:;.. <j~cns szesznél 10.160 korona. exkont1ngens szesz-



i_iél 111. [t-ilJ kr1rona :1iJ(:·k és ··trrészes'' 1'. - .. 
;illan1ldncstárba befizetcnclö < • , ..... l cs t1:.1cbc11 

.. ÜfY. <l ,:-.oir aI_ú hclyezcit. ·1nint a szabad 
'12 o1!1,in1:\t1Icstart illctii 10 160 1( .11 t"I 
1·01·1>11'1 ·1 1 · · . ! e o e~ ~- , .. r'\_1o \Oní111ge11s szcsz11él 90 K. · 
._zesz.id 110 korona sz.eszíoi,;rasz·ítsi 'Hiö ·····''"'' 
tori-:1 sz::szadi°lpótlél\oi IOOOO. l·o1·' · ' lt, 
..• ,,.· • · · · \ ona pcc l" 
i. ; 'krreszescdCst képYLseJ. ·"' 

-
1 
. .S· Az 19.?0. é\'i 90.100 szá1nu rendelet r: ~ 

llc yehc a kövctkcz6 rerH.l"ll"'Ze"scl· 1 · 1 n. ~~a 
\1···1···11" "'"· \ cpnec ·: .\ll to _l rof hchozoit é~ctett szesz"'S fo! :. 1 ··

ntan a \'atnillctéken és .1 szcs· · ·~. . .:. '.
1
t c:1.ok 

nagyohliík tétele szeri;Jt 'i"l;.,: _zdl~g~ ,11~·z_t:'.l~~! adó 
:id( ··1·1 • ·' ) .t on d\t!l szes 
·. ipo1 ~ 1\ cs kincstári ürrészcscdé ·,··1 · · .z
!iter:::nkcni 10 o-o 1· . ". ~ tcJe Jen hckto-

• : 1 \O! 011a nzctenclo. 
. i~ t~rn1e!es1 adó alú esti szeszi6zdél" . 
'.1\' 0.n cs szcsza~löpútléko11 kiYiiJ h;kt~Jl;\ . 1. 
'r\c.r!tl 100„ koronat k{ítclesek kincstúri :1rré~;~cs'c"'11~1-
c1e >:::11 nzetni ' - · t cs 

1 :g ;,·1 e~· -~:~ <,:: :.~~/tf/://;.':~f :{ ~: ::,1!'a111.1<1i111111 e fii •
1 

fi 1/.11derz1w 171 ii : „ ·, „ . · h, -' , 11/C \"C1.: (l';' /9?/ 
l,11.nu~~~1.1~s Ji.o 1 .. iutpidll {}{irkinél kéSz!ctbe~ . ~. 
T.alc, fc1 111 ~,fan ootrl;S.,.cscdés fej'! 

11 
\Clll· 

f1cktofilcrh1f;;oukl~flt · r,{)' k . l' ICTl , (~ . birtof~os 
fi:c1ui. , i .r11 ona 10 i1llcn katdes 

A pútrt-szesedé-s alól llll!ntes· 
1. az a szi:sz, 1ncJy . 11· .•• 1 ~t. .. „ • 

rt..:nde!!\l!Zések .szerini a~!ö1;~~-~~t~::.'.:u1 le\·o tnr\·cnycs 
2. az ugy1a1uzo11 [(i/ /Jirtokdba1; ! · . .. . 

/"oflolr 11/l'!.t iieni licil 1 . . " · . ti"· 10 liter all · . · a< o l'/.!l'fct1 ~·-e~-~· - l 1. , ·· .1?. lI,llr alkoholt tl/cp,'/iaÚu!li ké~: 7.:..( ,( .:..~ ~; '~ .\'<l~ el~. 
t!.~'1segcbc11, rc!uit 111indc11 fc,;o,;d~ -lltl:r/,':~lts.::„,111enF~ 
rl'szescdés ald ~ r cs1 ~ 11ot-

:\ fiz.?tl!nd!i • pútrészi.:~l'dé<.:ri.: lti1"i ''"''' 
1.rezheto. - .... ... 

d .~: ,~· Jcl:~1 r'::11dtkt az 19.?U. é\'i 9.S.100 
~Lt~l: to\abba a SZ('..SZaclóra , 

k1ncsu1ri árrésze-:cdésr-· ,··1!·111>·. cl(qJúlléJ;,rn: :; 
• „ • ..... • " lllt ;:1 

líD 

ieiyezést:re és igénybe\·ételér...: nt!zvc fennálló tür
·énycs rendelkezéseket cg-yébként llü!ll érinti. 

Ez a re11clclet 19.?l. évi 1núrcius hó l-én \ép 

J~,;~b~l~cJ~~:';~.c.a szesz zúr a\ú hc\yl'zésérc és 
i!."! \'a\a1nint a kincstúri úrrt!szcsl!-

rcndeletek \·ép;rchajtása túr~yú
utasitúsok l1atározn1ú11yai értc\ein

alkalmazan<lók. 
Budapest. 1921. éYi iebruilr hó l í-én 

lJr. flegcdiis Loni11/ s. k„ 
111. kir. pénziigy111i11isztur. 

A szabadforgalomba átment égetett sze
szes iolyadékok 1921. évi március hó első 
napján meglevö készleténel( kincstári pót-

részesedéssel való megrovása. 
15.SOO!lX. a. !921. szci111. ffirdef11l!;T1y. 

.-\ szabadiorg-a!o1nha útn1l!nt, n1c~adózta1ott 111i11-
d;:nne111ii é~clctt szeszes io\yadékok utún. rnelyck 
1921. évi 111úrcius l!!Sü 11api{u1 Hl hl!ktoliteriokni. 
rneg:ha\adú n1c11nyiséi.;bcn búrki11él l.;észlcth.:11 van
nak. az 1921. é\·j IS.RO!l. szú111 alatt cg-yidcjiik!-: 
kiadott r~11delctc1n 4. ~-a értc\!néL;.;n a birtokos 
hekt0Hterioko11ké11t fill K \(1 i, azc1z hat\'<111 \.;o. 
rrnra \ll íil\ér ld11cst<'tri pl'1trészescdé~! küteles 
iizi.:iHi. 

Az é'-'.\:H.:tt szcs:.'.L'S iolvadékoknak l! killcstúri 
p(,trész~;;cdéssel \·aló 111c~ruYúsa a ientebb \livat
knzoit 1921. évi 15.BOO. szú11111 rcndclct ·L ~-úban 
jelzett e!térés1.!ktöl eltcki11tvc. egycbckhcn az 1919. 
évi iebruár hó 27-én 16.500. szúrn alatt \kiadott 
részletes Szabúlyzat (Budapesti Köz\ö!ly 1919, évi 
;i,1. ::.z.) n;ndc!kczCsc:i szerint történik. 
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A niost c111.litctt rcndiilctbcu. illetve 
r.atban foglaltakra utalással külön 
rnindazokat. kik az 1921. é\·i n1ürcius 
a szabaclforrralo1nba n1ür ;:itincnt és 
alá csö 10 liternél több alkoholt 
ictt szeszes folyadék hirtoküban vannak. 
később 1921. éri rnárcius h() 3. a 

készlet 1neru1yiségét é.s aru1ak ll~;;IJC1;1;;~f~,'~~\~~;; \·,:1Jarni11t azon községe'..;: és helységek, 
az égetett szeszes folyadék tartatik, az iHe'Ui 
készlet tart<isi hcl:rérc· néz\·c il!ctékcs pénziig:röri 
szakaszrn:í! - az e!ö;i!Jitúsi költséi:;ck n1cstéritésc 
ellenében ug-:ranott hcszcrczhcic:i Bejelentés 11:rom
tatvüny haszn;i!ata n1ellctt - irúsban két pélchíny-: 
han az idézett Szahúl:rzatban részletezett n1údon 
és az ugyanott rncghaiürozott .Ji:övetkcz111é11rck 
icrhc -alatt ic!entsCk be. 

Budapest, 1921. c\·1 iebqiür hú 17-Cn. 
,1f. kir. fJdnziigyrnfnfsztl>rf11TT1, 

Az ásványolajtermékek után iizetendö 
kincstári részesedés felemelése, 

A 111. kir. fll.;T1ziigyuri11fszter l.59ii'!/92!. sz. r(ndclcte. 

(Kivonat.) 

:\z ásvá1~.r0Laiter11JL~.ki.:k 11túl! fizc1e11Jli kincstiri 
részesedésrüJ szöhi 1920. évi :J.J.7·1•L szún1u pénz~ 
iig-yn1iniszteri rendckt (!. a Budapesti Közlü11y 

e Az -e 
1 ÁHaimi Ojjthóia!lllyagtermeSö 1 

1 
pontos cime; Budapest, Vll~, Hungárla-körut 244. sz, 1 
Sürgönycim: ALLAil\OJTO. Telefon tlózsef 89~32 

@ @ 

TELEKON: JÓZSHJFS9-5íl'J 

, iná·us hó 26. napiún incg')elci:l 11 . .s. sz{1-
e\ t ~': • J·övctkezölc~ n1o<los1tn111: . . 

1.. ~~~1~rt részesc<lés n1érvét, ai, asvan_:..
lnn ' 1. , .' t·~rv·~nycs rcndclkezés:.:k y1-

o ""''""" vonat \Ozc.i ( .• ': ·• I' i'c1·1·11 C'"V kilo-. · · · gy·1szt·1s1 dl on · ...... . 
tehnéhen. iarn TOi : 't/ , . tov{thbi rc.ndclkczésig;, a 
l!f"ianHn ttszta su :.· u. ,in, , . 
idivctkczöképcn úl\api,tnn~. ~: 1 cfr·· 12° R 1nc\lctt 
1. bcnzinuéL, a1n~\y1H~i\ surusc~c -cl K 

a) 7;1fio-nal kisebb ·. · · · 2 .
1 

{J) 7:1fio-tól 7900-ig- terie_J. . : . 2 „ 
„ ,-·,sszcs könnyii ola1~k11,d -
.\Z • , • [' '! ;i " 

~ araiinnál és vazc !nn,e ... : .. · . ht'i !-én lép 
:'!. p l lel 1'0\yu C\'l !JJ,\!ClllS Ez a rcnLC · 
életbe. 

·. 1--,„ lll'"'"Íclclüen az ús
A icnti rc.11J.~!kez~sc~.1~.c!\.t·· lli .... l·incstúri részese-

, 1 ··„. né.J-ck ura!! 1!1.e :...JH, \ - 19'11 ·v1 \·anya aJt .... 11 \ • 1 „ 11 hi\''\tkoiott ~ · e 
désrüt szúl(i é ~111<::· ~ o. J?" 'r\ rendelet vC~rc-
34.744. szá1nu pe.:iz1:g-~ i.111;11sztc 1j·1 is inc~változik 
11·\ilúsi ronclt.:lkczc.se111ck ·„ po1_1 \~p-' 
é~;. h~lyé\Je a \dh'e~kez(: s~o.\:.711 i~isoru!t ÚS\'ÚllY-

1. A jelen rcnd,ckt. · . 1~.-d .• \ "\'. ,
11 

~1 \di\·et'kcziík 
o\ajtennékck is1ner\'l'l te dllt- e ·~ 

irúnyadúk: . . .. 1 ;...:. a) és /11 pont-
aJ .\ ht.:HZill tc.1untctchcn .iz 

1 
·. ':"· 1- st.ol~úl11a\.; 

· 11 · 11 f·i\sulY iataro., iailE111 tncgú, '11'.!to '-· . 
c,.,.\.Clliil irúnyatloku!. .. , . i· 

20
1- ·tz 

e-. „ „ 1. · ~- c-:opurt1a11:1 11\llll .I, ·' . '. 
l' 1 .-\ konnyu 0 .uo,, .. ·: d '[· -1111 Jcyc\\nck Ja!-

1 . . '\· '\' SOI oz,111 (> \, ' • "[ • :1 ~\·„uiyuo11rcr111c'L' • ' l'll ~r'::;o és keno\e-
'' ' • J 'r111 h~ 111el\··tt lc~a a)) ',1. • . l" l l e 
sub«: .:- ~·.' » : . ~- ·2011 e JJH!Hetl !cg!C ]C)) L 

11esscg:11k (viscosit.isu., . .„ „., 1--z,··1 tulaidon-
.„ ' \"'IZ•'lil\t 'l \,O\ t.:l \C' . e) :\ i:·aran1:rlt es " ,„ ' 

s·'t•rok jcl\c1n7.tk: .. „ .• „ , 
1 

<.:.zil·ír-
.",., , . 1·' „, ·szeruto\ :;gcszc1 - , '„ 

tfal1naza!lapo~nk, ~?.-'11ocs ·• ·, s1··,•c't'zfihles íckctc1i::: 
. „ · "I, 1eltcrto eg-cs „ · ' ) ·11" t]i~ - SZ!llll \ "I , .. -. riil• ( \ lscnsitÚStlk :i vJltakozik - kenu .;:epess1.;)! . 

C-núl 7 alatt rnarad. 



172 ~\ kiviteli illetékröl szóló 1920 : XIII. t.~:~ 
végrehajtása iránt tett intézkedéselí to
vábbi módositása, illetőleg líiegészitése. 
Az 1920: XIII. 1.-c. l. ~-úban nyeri iclhataln1a

rl 111. kir. 1n;11ziif.!.\'ll1inisztcr G. 39.356. sz. rcnt!clete. 
z{!s alapján. c~\'l:iért\·c az érdekelt niiniszicr urak
kal, az 1920. é\"l tlccen1bcr 4-én n. 12.682. sz{un 

kc!t, a Bud:1rcsti Kiiz!ö11r 1920. évi 280-ik 
sz;i11itíhan közz0tctt rcndclctcn1 n1ódosítúsa. iUetii
]cg· az 1920. é\·i j111i!ls l-én 27-L P. 1'v\. szún1 alatt 
kell. .::1 Budapesti Küzlö:1y 1920. évi 1·19-ik szán1ú
\1a11 kiizzl:tctt rcnde!ctcinbcn foglaltak n1údnsitása 
és iovúhhi ki:>~(szitésckép~11 clrc11dclen1 a kih·ci
kczökct: 

1. ~. A 0. 12.682. sz. rcnddetnc.k azon intézke
dését. 111iszerir1t a \·únliariia .1.1. tétclszán1a alú 
tartozú köks (darúlt, törött húntolt'l kivitel:: a\
kaln1ával a tcljsuly utún q-ként 200 K kiviteli ille
té:\: fizetcndö. ezennel \lat:'d\'Oll ldvíil hdyczen1. 
Jl'icu rendelet haíü\yba léptisétö! kczcl\·c. tel1út 
kii\:::-; (darúlt. tlirütt. hú11tnlt) a kiizéleln1~zési ni. 
kir. n1i11isztéri11n1 ~:zúllit{1si i'.~azolvúnya :1\apjún ki
\'it-cli illeték né\kiil sz(d\ii!1atú 1.;i y{unkiiliüldre. 

?. ~- :\ ki\·iteli i·\!ciék alú c.sii úruknak az 19.:?ll. 
é\·i .~7..J. P. !\\. sz. és az ezt 111öc\ositó rcndelctek
be11 ío~lalt jeg-~'zékébt11 a \divctkezü 111i'ldo~ii:'!st 
rendelern r.:l: 

-17. t. sz.-bt'i\ le11- és kenclenna~. to
vúbb(t inú" sz(unla alü 11c111 t;irtozú o\ajns-
111ag-\·ak q-ként a ieljsuly \\liÍH . . . . :?rHJ K 

10.?/..J. L 
ln~-ként 

sz.-h!il 11iiYényi 
...... ' 

zs!rosol:tiak 
:? •• 

.1. ~. Jelen rendelet kihirdetése 11apiú1i lép életbe. 
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Jelen rcndelcte111 a hekezclésbcn fdézcH 
iek többi 1 endelkczéseit nctn érinti 

Ruciapcst, 1921. évi április hú 5-én. 

nr. l/egediis Lordrit .s. k„ 
rn. kir. pé11i.ii.::.;:;111inisztcr. 

A családtagok l1ereseti adójának eltörlése 

A Ill. kir. J!t'11ziigy111fniszter 1921. d1·i -ll.í5.J. szd111 u 
körrcndeletc. 

Val~I!.lll'.'111.1'! "!· _kir •. /Jt;nziigyigazgatrisci.1.u1uk a szé
kesro1·úros1 k11•ctc~c1·cf, ."a~~u11i111„ a székesf1/1·drosf 

111. ktr. adofelugyc/011ck. 

:\z. 1921. éyi. 1!. t.-cikk ·I. ~-únah: 1núsodik 11c
'.<czd~s<: sz_cnnt a _kereseti adr'lrfil szóló 1S7,;. évi 
XXIX .. t.-c1kk -1„ 1 •• 13„ 1-1„ .?.;. és 30. szakaszai-. 
b<:n. tov~~hh;:í a fi. osztúlyu kereseti ad(lrúl, vala-
1n:nt a t;1!<t;·kama_t- .és j~iradék~1döról sz(l!(i törYény 
11er~1;;l:; t!ltczkcdcseinek n1ódosiiúsüt 111agúban iO'T-
1.alo 1908. _l:ri V. t.-cikk 6. ~-óba11 foglalt rnindat;a 
1 er~clL:lkezesek, arncl:vek a kercseii aclc'i al<i tartozrí 
aclozo~.; c:-al~tdtagjai11:1k kerL>seti adúiúra \·on~itkoz-
11~\.k: az l ?2.~. é\TC szólö aclr'.11\ivc·tl·stöl kezd\·e 
hat_alyon k1\·ul helyeztetnek. 
. I:z?11 ti!rvén~'es re11dclkezéshez képc.si 19?1. évi 
'..a,nu<:r. h_;l" .t-1~'.I k~z~.<!.diJ~11 hatülynn .J(j\·ii] helye
':e'.n '.1z Lg~ L:n.~sad('. 1 orvenyl:k és '.)z.abü]>·ok Ifi.SS 
cv1 „h1vata_!os osszeal1i1ú~~óba11, va!arnint az ezt kii~ 
\·etole;.; kiaclon e;.;yé!J rcndcle1cJd1cn fog-lait n1i11d
az{:ka1 a rcndclkezése,~i:et is, 111eJ:,.-ek a kereseti 
a~.!o. L. IL, Ill. IV. osz.túlyüban a csahidtag-ok 11cló
koíek~L:.tt.ségét és acl{itételcít 1ne;.;ál!apiÜük. 

f:r'.ndrog-va 1_921. év.t(i! kczdfici(i jog-!Jat<il:;J\·al a 
csal<:tdt<:gok n1111t i!yern.:k a kereseti adó ahln:v.ai-. 
ll'_lk n1ar nen1 tckinrhetök. J\1eghagyorn tchúÍ a 
C111111ek, ho~y 19.?J. értöl kc?.d\'t.:' a családtagok 
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a kr:reseti adó rnind .a négy osz-
111cllözzc és haladéktalanul intézkedjék 

is, hogy a családtagok az 1921._ évi l5.?90. 
adókivetési körrl!ndelcttcl (P. K. 6. sza1n) 

adt'ikivctés során 11c rovassanak n~c~ 
r~crc.scti .idúval. J-!a pc~lip: az 192.1. é\TC s_z.'..J\(~ 
adókivetés sorú11 a csalncltag-ok. utan , a .l~~r~s::t1 
adótételek laistron1szeriilcg- 1núr n1cgallap1tt.at.tak 
volna, iniézkcc!iék azirúnt. hogy ezek az adote!c
lck lc!!;késFihh a Jajstron1ok felii\\·izsJ..;ú\úsa és. er
vén\·csités~· alkahnúval töröltessenck .. Arnenny1h_c1.1 
vég[i\ ;:1 kcresC'ti ac!ú valan1c!yik osztúlyú~úl s~olo 
ki~'etési laistro111ok rnúr feliilv·i;-sg;i!t~;tta.k „:s. sza1:1-
szakilag érvényesittcttek volnanak e.s cloi~as .cd
Úiból a v;.'irosi és küzség:i közegeknek k1adat.ta.k 
voli1a és ,azok a!apjún a csalúdtag-ok ut~u1i a(~Ote
tclck az adúfököuyvb:;n rn3.r cl<'i lcnnc1.1·~k 1rva. 
ezeket a Jajstron1okat tcrícsztessc vi~sz~.t e;; _a cs<:
iádtag-ok utün kivet-ctt adökat a havi for\es1 )cg-~ -
zék ut]án hozza apadúsba. . . . . 

i\'\intho~y vég-íi\ a hivatkozott 1921_. c\·1 !!. t.:c: 
'-!. ~-ának rnúsodik hck~zd.~sc a ~.s•:!a9tag-ok_ 1:t•::~1 
adbzúst csak az 19:?1. evtol kezclo~:, ioghatal~ b·~:! 
szii11teti 111cg-, íig-yc\iueztctcrn a Cnnct. !log:.· fLZ 
~v.::u évet 1nc~c!özii idüre tiirténfi t.sct'.cg-cs pot
Jdvctésc-knél a csalúdtagok után _iúrú ad~lr.'.1 Yonai
kozú s a ienichbick szerint hatalyon lit\"H\ hcl::e
ictt rendc.l:\czésckct 1nég- a!kalrn.azni kell. 

Budapcsi, 1921 úprilis hó 1:1-<.ui. 
Dr. llegediis Lord111 s. k .. 
rn. kir. pénzii~yrni11isztcr. 

A !f:ll!FilÁ.:g:J!Ji.Y sósbori;;:tfeszt 
az egész wilágGn ismerik 

és kedlwelik 
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A behozatali tilalom alól kivett áruk _iegy'.;' 
zékének ujabb módositása. · 

.'t 111. /;ir. JH·nziigy111iniszien1l'k 5.J.OóliJr121. szdinu · 
rendelcic. 

(Kivonat.) 

1. ~ . .;\ n1. kir. 1ninisztériun111ak az árukiilior~:.
loui u]abh rendezéséről szóló 5.510/1919, J\\. E. 
sz{unu rendelete (Budapesti Közlöny 1919. évi l4i. 
sz{11n) R. ~-ábnn nyert fe!hatal1nazás alapján, a 
IH.:reskcdelc1niigyi 111, kir. nünisztcr urral cp;vct
ert\'C, a behozatali tHalon1 alól ,\dv·.::tt áruk iCg:;·zé
J.:é11ck inódositúsa 1úrg-y{1ha11 közzétett 10.2.19/1919. 
P. ,\'\. szún1u rcndclctc111 (Budapesti Közlöny 1920. 
é\"i 10. száni) 1. ~-;ít, vala1nint ezt a 1-endelcte,t 
111ódositú 1920. é\'i 0. 18.7-15. sz. a. kiadott ren
c!l!lctc1nct (Budapesti Közlöny 1921. éYi 1. ~zúrn) 
a kövctkczöképc11 111(idositon1: 

L A 10.2,19/1919. P. !\'\. szárn!l rcndclc-t 1. ~-úhan 
io~~;la!t külön hehozaiali cng-cdé!r nélli:ii! hcl!nzhatt1 
t"iruk jcp;yzékén.C!. 

3. Ugyanoít kü\·etkczö szi"lvcgh(i!: • .(119. culln
diurn, chloroionn. rncth;;lalkobol -(íaszesz), aceío11. 
ecetsa\', tön1ényitett" az ,.ccetsa\', töinényitctt" 
szarak tör!e.ncl{ilc n1iért is ez a pont a kii\'etkez(i 
11] szö\·cg-ezést 11ycri: „619-héi!, collocliu111, chlliro
ionn, n1ethylalkohol (faszesz). acctou." 

..f. Tilrlendiik ug-yanott a kövctkczii szavak: 
„620 acthcr. acthylacther (kénacthcrl: 1núsfé!c 
cgyszcrii, Ya.la1nint n1inclcnne111ii ilsszcictt :1ethe
rek, oenantaethcr is." 

A. behoz<Lt:l\i Y{nniariía 619. sz. rétek". aLi 1ar
iozó tön1ényitctt ecetsav. vnla1nint .a 620. t. sz. :dú 
l:~rtozh a.ethcrek tehút ezentul cs.ak 'kii~ön hehoza
t;1!i ü11gctfé\\·en1 n1ellett lesz.11ek hehoz!1atúk. 

"""'~---------------------- --__,,,---,,.., 

io-~~~~~~~~-oa 

l 
'' gyógy- és ve~yár.u kms_ke- 1 

U X 
del mi és . 1pan resmny
:-: :-: tarsasag :-: :-: '' ' --· 

Kozmetikai- és piperecilt\telt 
legelőnyösebb beszerzési helye 

BUDAPEST, V, KER., KÁDÁR-UTCA 4- 6 1 
TELEFON: 133 - 63 

0 
DD -~~~~~~~~~~-~oo 
tiEI !1!32 8-·~- -:..-. ---~----;;:tii 

~ Egyenes vagy lwnilms L,!I , , I• 

1 GYÓGYSZERES-DUGOK 1i 

11 
'i 

1 beszerzé>e elölt l1érien dij· 'i 
1 mentes minttizott tJjánl<itot ~ 

i\ E. 1". 0 Nli! I~ l!!t A. N ~. ,C'l~G'l'Ü l~ \I\ 
. SPECIAIAS PARAFADUbü-ELADAS \i_

1

1 

1 

\\'11~~. 111., '\\'l·:ISS(;}i.QtBl·:mtll.,.·\.="Hl; !!! 11 

'l' E r, E F 0:; : 407 lí \1 ii s ii r g i.\ ny e i m; Pomcrnnz \\'icn, Wci~~giirbcr!iint!c Ei 

!il -----eiei!il!il !il!il !il!iJ 
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" Molna,ir B~irkahin és Társa:' 
Ü ulabizer es J;ozmetikai kü!ön-
El legességck nagykereskedCse 

g Budapest, lV., fíirályi Pái-u. 
Q Telefon: József 73-35. 

" 0 „ 
0 
ö Parfumerie 
"' 0 

~ Franz pc rochaska 
e . ~;;;:;;;;;g :: flhW5'zji!; ·~".\f!&1@9&j.-"i'%:7~ 

0 
"' 0 „ 
0 
" 0 
" 0 
Q vezérképviselete és gyári förak.tára. 

0 Eredeti gyári árak. 

li7 

.. · :?, ·~ . .Jckn rcndelci kihirdetésé11ck napj{tn lép 
·1iatc:íJyb<i. 

Rnclapcst. 1921. évi 111újus hó 7-én. 
Dr. Hegedüs Lord11t s. k .. 
nt. kir. pénzii1:.!:-yn1i11isz.tcr. 

A szesz-ecetgyárak részéről nem erjesz
téssel' elöállitott ecetsav (ecet) beszerzé

sének tilalma. 
A 111. !dr. fi!;11ziir!.l'TlliTiiszter 73,206il921. szá11111 

rendelete. 
EKyrészt a kincstúri jövcdé.k \·eszélyeztetett ér

dckdrc val(i tekintettel. nli:Isrészt pedig .a fogyasz
tóközönség 1n::gtévesztésénck a l~hctöségig elejét 
\·eendü a szcsz-ccctgyúr<.~k vú!la\kozói -ncn1 cr
iesztéssel clöállitott ecetsavat (ccet2t) jelen rcn
~leletern (:\ctbe\Cpésétöl ktzdödöen be nent szerez
hetnek és iorg-alornba ne1n hozhatnak. Ehhez kt
pest az _1R99. éYi XX. t.-c. 1. ~. II. pontiúhoz tar-

. tozó 11) nH.:lléklct II. .S, e. dd .. 1. bcl.;ezdés 4. 11nnt
iának utn!s{i bl!kezdés-;; els(í 1nondatúb:\11 .. 111;.ís 
Ccct'' sza\·ak helyébe a küvctkczö sza\·a.k lépnek: 

.. „:nCis alko!Jn!t:nta~il1ll Í(ll;;ad·~knk e!erjcsz.tC·s0rli1 
nyert ecet'· 
·A rcndcl~t 111c~jc\c11ésén2k ic!(ipnntiában kész

letben h;\·ö 11c111 cricsztésse:l diiúllitott ecetsav 
(ecet) 111e1111yi.ség-é.nek k~g-kés(ibb négy hét lcior-
9:ás~t alatt n1é~ akadúlytalanul íclhasz11á\h<üó\1:. 
i!lctrc iorg:aloinha hozhatfik. 

:\ ielcn rcndelt:t rendelkezéseinek 111e~szeRése a 
fcn11fillú tör·vénYcs rcnde\kezése\i: értchnében ld
sz.allhat<i pé:nzbiintí.:téSí.:11 ie!iil az ccct'..tYúri eng"e
dély e\Yes?.té~:et is 111a~a ut{u1 yonia. 

Jelen re11dck·1e111 !iihirdctésé11ek 11apjú11 lép 
életbo, 

Budapest. i921. é\·i n1(t]us hú 30. 
1\l. kir. pt!Tiziigyr11i11isztéri11111. 

12 
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Az idegen államok pénznemében megálla" 
pitott értékeknek illetékkiszabás szem. 
pontjából . lwronaértékre történö átszá-

mítása. 
A 111. !dr. fJl;nziigynliniszter i0.357/\1111. fii. 1921. 

szd11111 rendelete. 

( Kifrrcndelet vala111enllyf 111. kir. oé11ziigyigazgaf(j. 
sdgf1nz, a 111. kir. központi dfj. Cs illetéklúszalNisi 
flil:atall1oz és az összes u1. kir. dlla1110('11ztdrakl1nz.) 

. Az 1920. Cvi XXXIV. t.-c. 3. ~-áhan n~·ert iel
hhtalinazús alapj;.'111 a kövctkt;z!iket rendele1n: 

1. ~. Az örökösödési illeték kiszabüsún:U. arnenv~ 
nyibcn a kincstár joga erre az illetékre 1921. 1fvi 
1nájus havában nyitt n1cg, az idegen ü.!lan1ok pénz-,· 
nerncihcn megállapított értékek a kü\'etkczö sza
kaszban 1ncghatározott kulcsok .szerint sz{unita11-
i'1dk át kornnaérjékre. 

J ~. Angol iont: 
l ÍO!ll 

Dollár: 
1 dollúr . . 

l.;'rancia hankje~y: 
100 frank . 

Lengyel 111ürka: 
100 nu'trka . 

Nérnethirodalrni \·ag:y 
cgy-enér,tc!kli h:1 nkjcg-y: 
100 1núrka . . 

Olasz l:an\degy: 
100 lira . . 

()sztrák korona: 
HJO korona 

Papir rubel: 
100 Ro1nancnr rulx:l 

215 „ 

1.Sflfl 

,_, 

.17 

77 

liH 

· Ron1{111 hankjegy: 
100 lei ,-,60 ,. 

Cseh korona: 
100 Ocsch korn11;1 :115 „ 

Sv{tici bankjegy: 
Szerh bankjegy: 

100 irank .1.7.10 „ 
100 koronadin;ir 6~.1 „ 
Jon irankdinár 64.S „ 

.1. ~. Az örökösödési illctékc11 kiviil 111ús illeté
kek értékabpjainak .n1cg:úllapitásúnál - tekintette! 
arr.a. hogy a közpénztúrakntd ideg-e11 pénznc-n1ek~ 
hcn. jelenleg- iiz"Ctések ne.111 történnek - a \diliöldi 
pénzne:1nck értékéül, ha azokat a bud9.pcsti vag-y· 
1nás hcliö!di tözsdé.n jeg-~·zik, az illctékkütelezctt. 
ség- keletkezése 11apjú11 jegyzett úrinlyan1ot kc11 
venni. Ha ~zc11 a napon 1iizsdci jegyzés 11c1n roll, 
az ezt a n:111ot n1cg:clíizií lc~kiizclehhi tíizsdei 
jeg-:--.„zés az ir{urrad<i. 

Olyan kii!földi pé11zue111ek érté.k,.:10.sére néz\·e. 
aincl\"ck hclfölc!i töz.sc!Cn 1H:r11 jcg-~·eztetnck. nÜll· 
dcn -e~·ycs ese!hcrÍ a pé11zil~:;111ini~;ztériurn dh:1tú
roz{1.sa kérellclií ki. 

Budapl:sl, 1921. é\'i iu11iu.s h<i !-én. 
. .\ n1inisztcr he\yrtt: 

Vl;rtcssy s. k .. 
úlla1ntit-kúr. 

A rényiizési adó kiter.ieszté>.e. 

A Budapesti Köz!üny ju11i11s IS~iki szú111úhan 
közöli 2.1.062/19.?I. szú111u pé11ziig-y111i11i.szteri ren
dclei i. éYi iulius hú 16-{ttr'il fénriizési adú alú 
vonja a szaÜpanokat is. Pedig-, ho5:;y közcgész
sGg-iit,L'/i szcnipontnk i.J1dokolják a rnosdflst. azt 
talún J·lt:g-t:tlif~ Lorú!li öcxccllcnciúia scn1 vonja 

12" 
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kétségbe. A rendelet ide\'011atkoz(J intéz\.;eclésc 
ig-y szöl: 

9. a) A kiiliöldrül hehnzaintt illatositott vag-y 
szépitctt szappanok; 

/J) a hclföldön készi1ctt pipcreszapp;u1ok köziil 
azok, n1elynek véielüra k!-;.-os alapúrhan sz{1111itYa 
a 20fJ knro11{1t rne):;!Jalac!j<J. 

/\ kiszerelt \'<ii-!'Y pe(!i~ dobozokban clt1dott 
pipereszappan {trait tcnnészetcscn cso111a~olva kel! 
érteni. a szappan sulya pcdi~ a lez{1rt hurknl:ntal 
cg-~·iiit szá1nit;1nd(1. 

Az ecetsav (ecet) kincstári részesedéssel 
való megterhelése. 

A „Budapesti Köz!ö1Jy" 1921 Julius 17-iki szú111a 
a n1. kir. pénziii:;yn1í11isztcr urnak 73 . .100. sz. ren
del~tét közli, 1nely az ccctsavn:tk (ecctneld killcs
túri rt.!szesedéssc[ v:1k1 n1ei:rterhelésérii! szól. Tcr
jde!111cs Yolta r11iat1 az t>gész rendch:-tct 11c.111 kü
zöl!1ctjiik, csupún a grú.!4·yszcr6szi szen1ponrhúl 
fo11iosabh részeket vr:ssziik ki lielfilc. Esetleges 
0rcleklfid6k r0szért.:: közfiliíik, ho~y a n:ndcll't :i 

„[311c!a1~esti Közlöny" l.:!iú. sz<i1n<iba11 jelen! 111;:::.;·. 

A 111. kir. /J1~11ziiJ:yr11i11isz1cr 1921. t'1·f l.l.300. szú111u 
rende!c1c 

az 19.?!. Cvi XXIII. t.-c. !6. ~-<.inak az ecctsa\' 
(ccctl kincstári részcs::dé~;sel \"<ll<°i inc~h:rhclésé
ríil szóló rcndc\kczéseinck \'é::..'.'rehajtúsa túrg;yúban. 

Az 1920--1921. éri tíllarni kö!tség-vetésriil sz<iló 
1921. évi XXIII. t.-c. J(). ~-a a kiivctkczii n:iH.lL·l
kczé.scke.t iartalrnazza: 

Fe!hata!ntaztatik a p0nzli~yrniniszter, hogy a 
nun erjesztéssel clilú!Htott ecctsa\· {ecet ui{in tisz.1a 
ccetsav1art::il111án;tk (ccetsa v!Jydr{\t) alapu!véic!ércl 
--- az ;ílla111ki11cstúr szú111;ira -- a 1örYé11yhnzús-

1$1 , 
nak ralú utölag-os bc]elL·utés kött::lc:z0t1ség-c n11.~llett 
rL'ndclcttel részesedést biztosithasson. 

A részesedést bcliüldün eliiúllitott ily ccctsa\· 
tttúu az cliiúl!itó \'{dlalat fizeti ak:kor, an1icliin az 
L'Ccisav (ecet) a hivatc:tlos ~l!cnfirzés alól a sza
hatlforgalo111l~a keriilt. A vún1vona\011 út behozott 
ilv ecetsav után a részesetlést a vúnun:tl cg:vide
JÜJ.cg kell n1e-í-('"íizetni. A részesedés fizetése, be~z~
dése és biztositúsa teki11tett!he11 a , szes.zacloro'. 
siöló 1908. évi XXVIII. t.-c. 8-19. ~~ai1. tnrúbba 
21., 23-28„ SI-53., vuhunint 6.í-71. ~-ai1 kell 
1ncRfclelöe11 alkaln1azni. 

Ha az ily ecetsav ipari célokra szo!Rúl. a r0-
szescdést cl lehet engedni, azonbau i\ycJ1kor az 
:'1llarnk,i11cst{\r 0rdckcinek 111egúvús{trú! n1:.;gic!e!ö:.:11 
g"ondos.kodni kell. 

Felhata!inaztatik tovúbb{t a pénzii!,(y1ni11isztcr. 
ho>.~:\' a ncn1 cricszté-ssei elöú\litott ccetsa\· (ecetl 
uüi.1.1 iúrö részesedést a 111úr szal~adforgalnn11lan 
!cvü t:észlctek utúu is ..,...... re11dcl!:ttc! rnegúl\apitott 
1nódon - pútlúla~ hcszedhesse (pótrl:szes:.:dé-sl. 

Aki eceí.savat 11en1 erieszté-sse! c\(i:'lllitú iize1110t 
l::.:ickn1é-s· nélkül kezdi nieg, jiivcc!éki killúg{t~; 
ini.att :?O.noo kornnátúl 1110.llOO koro11úig- tcrjcdhL't('i 
pé11zhiíníeiéssc!. aki pedig- ily ilz:.:11101 a_ l;ciekilll'tt 
idüpo11t cl<ltt kezdi 1neg, :?OOO koru11;111_1] 20.ll()ll 
kornn{\i!-r tericllhL·-iö p~11zbilntetésse! hii111ctc11d(i. 
„\z il\· i'lzen1 e!lern'irzé-sé-nL-k 111e~hiusitúsúra irtt~ 
!!Yllh°J · cseleJ.;inények hli11tctés1.: t1.:\d11h::tél:;,;11 ;iz 
19uK, é-vi XXVIII. t.-c. 91-93. ~~aiban io::.dalt ren
delkezések irányadók. 

Jövedéki kihágást küYc.t cl és a 111cgrö\·idiíL'it 
rag-r ·a rnei„;Tü\·idités Yeszélyl:11ek kitett részes;.;dé:
nég;,szcres összegétöl nyolcszoros iisszc~éi~ ll:r
jeclhető pénzbiinictéssel biintetcndü az: . 

aki a részesedés alú esii ecets:i.vat (t.:cctl :1 n:
szesedés alól azzal, hogy azt heJe\e11tés, nélldil 
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\·ag~: .:.:z.abit!~~ellenescn clszú\litja, \·agy 1na:„álioz 
rcs~1 \·agy bannely n1ás rnódon szá11dékos8."11 el~ 
r~nia. \'.agy annak szánJékos eh·onúsúban húnni
kepen küzrenüiköd.ik; 

aki az ipari célokra szúnt ecetsavat (ecetet) 
;:uncly!·~ n~zve a részesedést elengedték, 111ús ct:lr:; 
hasz'.1at1a rei. vagy 111úsnak engedi át; 
„ a!\:t az cinb?ri élvezetre alkaln1atlan11ü t~tcl cél
Jabol dc1,taturalt eccts;ivból (ecetből) a Jcnaturúlú 
sze:t egeszen vagy részben kivonja, vag3,.' a dena
turalt ecetsavh~z. {ccethez) olyan anyagot ad, 
ainclr. a den~tturato szer hatúsút izrc vagy szagra 
n1egva!toztat1a. vagy az ilyen 111ódo11 kezelt cCet
savat (ecetet) 1násnak elúrusitja vagy :.Hengcdi· 

~ki ~.t pótrészcsedé.s iizetésbnek kötelez~ttsJge 
~ll~~ eso ecetsav (ecet) készletét a kitiizött 1Jatür
~~lob~11 he nc1n j_qlenti, vagy azt a pótrCszcsedés 
llzctes ~lól búnnilv rnóclon elvonia 
.. f·la az c!öbbi iK1kczdésbcn c1i1Útct1 részesedés 
os.s.zcge polltosan 111cg 11en1 ál!apitható, a pénzhiin
ll:tes. JU.OOlJ koronütó! 100.UUO koronáig- ierjc<lhet. 
.. A J~len ~· ~en<lclkczéseibe vagy a Jelen ~. alap
.1a11 kibocsatott rendeletbe iilki\zü s kiilön bií11te-
1é:;set ncn1 suitott cselck1né11y \"ag;y rnulasztús. 
111111! szahály~!lenesség, 5000 korn11{ii~ u:ricdhetii 
pénzbiintetéssel biintctc!!dtí. · · 

A jelen ~. alá cső ldl!{lg;isok és szabú!yt:l!eu.::s
ség;ek te!dn.ie_téb~n ·~tz 19.?I : XL t.-c. 22-<?·l. ~-ai
!!<lk, valanunt 2h. ~-únak r\.'ndelk..:zéscit nw<,.;ich:-
li.ieu al\:alinazni kell. · 

f:': •. rendell~ezésekke! ny;,;rt fe!l1ata!!11azús alapj(111 
a kovctkt.:zuket re11<lcle111: 

ri. *· A kiucsidri n:sztscch:.~- tárgya L;.~. 111J1Tl', 

:\ részesedés túrgya a helfü!dö11 clöü!litott, \"ah1-
1nint kiilföldrü! behozott nc111 erjesztés utú11 nvcri. 
crnl:eri élvt:zetn: ulkalnias ecctsa\· (e<..:et) .\ rJSze
sedés 1nérre nz ecctsa\· (ecet) rninden l;ci\tolitcrjc 
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és ntindcn százalék cc~ts3\·tart:1J111a (ccctsa\·hyú
rát, hektoliterfok ecetsav) utá11 60 K. 

Eszerint tehút péld{1u\ 100 liter 50 szüza!ékos 
ecetsav után (50 hektoliterfok cccisav) SOX60.= 
3000 K ré:szescdés iizctcnclti: .,ll liter 80 szúzalé
kos ecetsav utún (24 hcktn\itcrÍok ecetsav) 
24X60=1440 K; 20 liter 10 szúzalé.kos ecet ntán 
(2 lJcktolitcrfok ecetsav) 2X60=120 K iizctcndö. 

i. ~. Az cnzbcri l~lvczctrc alkal111as ecetsa\'nak 
ifJari célokra való részcscdésrncntcs fcl11asz1uildsa. 

I. Engedélyezés. 
Aki nctll crles"ztéssr!l clőúllitott ccctsa.vat {ece

tet) valan1e\y ipari célra, ,azaz 11en1 c1nbcri élve
zeti vagy élelnü célokra alkaltnas cikkek ipar
szerii clőú\Jitú$úra részescdéstöl 1ncntcsen kivún 
beszerezni és ielhasználni, köteles erre a pénzügy
ig;1zg-a1ósú.l!túl en};edélyt szerezni. 

Kész állapotban s1,ahad ecetsavat netn tartal
rnazú g-yú:.;·yúszati készit1né11yek c!üállitúsához az 
en1beri élvezetre alkaln1as ecetsav rl:szcscclés1nc11-
tescn hasznúlhat{; iel, 1ni11den egyéb g-yögysv.;r
hez azo11ba11 c!-iak 111-:::gadúzott ecetsavat lehet fel
használni. 

Az en1beri éh·cz>.:!t'..: alkaL111as ecets:tv re.11!.lsze
rint cs<1k Uenaturúlús után használható ie\ ipari 
célra. 

Az c11gedé!y1 a pé11zilgyigazgat0súg a fél irús
beli kérvénye alapjún, ay, alúhbiakban n1egszahotl 
últa!(lnos, va!a1nint az esctcr1ként 1nég 1neg-sza
\Jan<ló kütön\cg~s feltételek te!jcsitésénck kötele~ 
zetisé~c tncllett, a bánnikori visszavonás ie1111-
1artúsúva1. rendszerint hatúrozailan it!ötarta111ra 
adja rueg. 

Az engedély csak azoknak aJliatö rne~·. akik
nek céRe törvényszékil~~ bcjc·~ycztctett, :ü~ik 
s'l:n1 C5;.~tnpészeJi:. se1n r,énzi\~yi kihá~ús. s::.:n1 
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in:crcsé~vúgybúl elkövcteH büntett \".agy vétség 
rn1att buntct\·c ne1n voltak. csőd alatt nen1 álla
li<Lk, ~-aR~-- ~kik:i~ek vaí?yonúra. ha csötl nyittatott, 
a . cs?deliara·s 1olyan1an a csalúrd bukús vúdja 
:l!\1] 1chncntcttc!c 

Az engedély. irúnli. kér\·énybcu n1;;g- kell jelölni: 
_ a} az: . ~L c:!t, a1nc!yre az ecetsavat Cecctet) 
ielha~znalial~ es. e~yut1al azt is, ho~y az clöúl.E
t:,iudo .. ~~·artn1'1nyok hizouyis 111eghatúrozott 
1n~_11n~:1sc~el1ez 1ni!y !lh:Hl!Yisé~ii cce.tsa\'Til van 
szuksci.;: 

bJ azt az anyagot (tlenaiurúlú szer). a1nellycf 
a:- ece~sa\· unbcri éh·czt.::trc való alka!ntatlanná 
t~t~! v_ci.;c!t ·kt.:\yrendü (denaturúlandú), a keve
res ;1 ranyt111:1k rclttintetésével: 

cJ az éYcn.ként Leszcrzcndö ecetsa\· 111cn11yiség-ét 
c-=t:tsaY hektolitcríokban kiícjezve; 

d ! a b~-sz~rzési !orrüst, rnég pedig- bcliüldr!il 
'· al;i Lcszcrzcs csetcbc11 -n1eg kell ne\·cz.11i azt a 
:..:-yanekpcr, ahonnan u ielhasznúló \·úJlalat az 
cccts:ivat beszerezni kivúnia. kiilföldréi\ való be
szerzés ·;::sctébcn pedig ki kell tünk;tni azt a \'ÚJtl
l!ir.:na!t. ;:unelyt.·11 úi a bcszcrzcndli ccctsa\·at a 
\"úllalat cl\·úinolni sz{1nd6!\ozik: 

e) azt a helyiséget, an1clyikhc11 a dcnaiurálús 
:iirténik· és azt a helyiséget, illetve helyiségeket 
is. an1clyck a den:üurúli ccetsa\' clhclvezésérc 
szolgálnak; -

fJ a r{szescdés bizio~>it<ísú11a.k 111tidiút 
Cz:.:11iellil köt:::les folyan1od(1 kér\·én\·él;.::n'·hatd

ruzottan kijelenteni a.z.t is, !Jogr a lnúr kiadott 
<'tltal{111os, va!arnint az csctrlil-escrrc 111~.l;'!1:1túro
zanclú kii!önlcges rendszabú!yokna·k rnagút alú
\·cti. 

Abban az esetben, !Ja a it.:\h:1sz11ü!ús célin de11:t-
1urüló s.z~r alka!Jnazúsát kiz<lrnú, vagy J\a oly;:~n 
dcnatura!u sv.::r a!kaln1az.úsárr"J! \·a11 sz.ó a111cl\
az alábbi 3: pontbau 11incs kiiiintetve, az ~ngedéi~' 
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rucy;i:tdúsút a pénz!igy111inisztériu111 111agú111.ü:. tartja 

icun. ·1 
.\ n1cgá\lapi.tntt YiS-szaélés esetében az engede Y. 

.1 °iövcd~ki biinietli cliúrás kövctkcz1nénycit6l fiig-
· :retlcniil azonnal 111eg-vonandú, fV\egsonható az cn
~cdélY akkor is, ha az il\ctli fél a jelen renclc\ct
bcn i11úr clöirt. vala1ni11t az eset\~~ ,később ~d
a<landú rcndclcttel 111eg-haiúrozott 1t::ltctelok har-
111elyi\i:ét ncn1 tclicsiti. 
II. Az ecetsav adó1uentes ielhaszn:llás<ira vonat

kozó általános határoz1nányolí. 
.-\z cce.tsav részcsedésn1en1cs ie\hasz11álúsúra c11-

"cdélyt nyert fctck jövedéki elk~nörzés alatt. úl!a11~1k. 
Ha az ccctsa\· denfltt1rúlús 11é-lkiil hasznú,ltatlk 1el. 
a vállalat á\landú jövedéki ieli\g-yc!ct nla helyez
hető; ennek :költségeit az cn~e~lé\y~s, viseli. Az 
cngcdéh-,t nycrt felek kötelesek 1~an cs kereskc
Udnti künyveikct rendesen vezetni. 

Ezenl~ivii\ kötelesek a vúllalkozók <1 dcnaturú.lt 
ccctsav. il!etvc a111ennyiben .az ecetsav dcnatura
lús nélkiil hasznúltatik Í~\, az _eze~1 ccet~a.v .. b~~ 
vétclczésérü! és kiadúsúrol az 11\et.ekes pcnzug:~: 
ig:az~atúsC1g rc.ndelkczésc s_z'.::rl_nt ~zerkcs_zte1~d(1 
és beii.:~kintés cé!iúból rnindig H.~\1nu1atando tcl-
iegvzé.st vezetoi. . . 
· "r3üntetés terhe alatt szigoruan tiltva van ~t rcM 
sz.escliés1ne11tcs íelhasz11álúsra t::szcrzett ec~t
sa\·at (ccet~t) 111ús, 1nint az engedélyben_ H:egy.::
lfilt célra iorditani. J\'\iut ezen tilalo111 athag:as:1 
t~kintctik és 111int ilyen hiintctt:ndi.'i külö11öse11 nz 
is ha a ·részesedés1nc11tcsen \~~szi.::rzctt ccctsa\· 
,;\~úr denaturált. akúr 11c111 de11:1turú\t úl~ap.~nb~u1 
1
nús11:1k elknsznlg:á!tatús rnc!lctt va~y anelkul at
eng-.cdtcü\\: továb\Jú ha a denaturú\(1 szer a de.na
turú!t ccetsavból (ccctbü\) cg-és;.-,hen vagy n::sz
Lcn isn1ét kiv:ílasztatik; ha a L!cnaiurúlt cc~ts:l\:
hoz (eccthez) yjz vagy tnús anya\,;;uk hozzaadat-
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riak, 1ncly11ék behatása fulyt{111 a de11atunilö szer
nek ize és szaga r11egv(1ltozik. végre !Ja ily 1116don 
!·:czclt ecetsav (ecet) eláru.sittati.k vagy vételre 
l\in(tltatik, vagy a gy(irtlcpi rnaradYányokból és 
hulladékokból esetleg inég bcnnlevö ecetsav 1dv(t
lasztatik és 111ás, 1nint az engedélyezett célra 
l~;isznúhatik fel. 

Á forgalmi adó tárgyában kiadott végre
hajtási utasitás. 

1 !91!/!.10.000. sz. pénziigJ'nlfnisztcri kiirrcrufefet.) 
(Kivonat.) 

1. ~. A!tu!á11os forgahni adó alú esik rnindcnki, 
tennészctes és jo~d szcrné!y egyaránt, aki bcl
iüldü11 - az östcrinclést kivéve - bevétel c!éré
.i.:ére irü11y11!(J hárrnily iiná!lü kereseti tevékeny
~Cgct fejt ki. 

·I. ~. Altalünos forgal1ni adó alú csup:.i11 az fi!l
:'tliú kereseti tevékenység esik. Onülló kcrt.'Setilzü 
az. aki a sai;lt .szú111l<'ijár:t és sa.iút icl:.:!íj:.;ség-érc, 
111üsokt(~l fiigg-etk:11ii! folyíat kereseti tc\·é!\eny
sé.1.;et. 

fl. S-. 2. pont. forga!n1i aJUt tartozik te!J;H íizeini 
ni!ndcn kcreskedelrni. ipari és gyúri v[!!Jalat, n1i11-
dc11 J.{y(J~yszerész stb. 

7. ~. Nc111 esnek iorg-al111i adü alú a bt!r- vagy 
szulgúlali (gazdasúgi fliggüségi) viszonyba11 állók. 

,'). ~. 1. pont. Vala111c!y tevC.keHysés csak 
az esetben rninűsithetii kereseti jc!tel{iinek és igy 
fon:«1lmi adó <i!ú csőnek, ha annak kcrcsctszerli
ségét bizonyos úllandösú~. rcndszeressCg-. folrio
nosság, va~y Jcgai<íbb bizonyos isn1étlödés ta11u
sitia. tehát ha ez a tevékenység az illctö io~:Ja!
kl1zúsúaak, vag·y hivatüsftnak tek.intheiö. lgy pl. 
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;:h törvény 63. ~-{utak a) pontja érichnében kell 
eljárni. (U. 9:1. *-a.) . 

:. · (2) A bé!ycgjcg-ycket az adókivciési i<lüszak el
··. teltétöi szántitott 2-! óra alatt kel! az U. 86. ~-ában 

·elöirt könyvekre. íelicRYZésckrc íclragasztani. 111ég 
·:·pedig a pénztári (bevételi) .könyvnek vagy pénz

tári íeljcgyz(:snck a napi zúrlatot icltüntetö olda
lán közvctlcniil a napi zúrlat utún. Az U. 77. ~. 

bekezdésében és f\íí. ~. 6. bekezdésében n1cg
. esetben pedip; a pénziigyh~azg-atóság cni:::c

"·''"'''"" kell ragasztani :\ki az adút a 111egszabott 
ncn1 rótta le, az ellen :i törvén~· 63. ~. ::l. 

pontja alapjún kell cl]úrni. (U. 93. ~-a.) 
A bé!yegjcg-yeknek készpénz ellenéhen való 

risszaváltúsát a péuziigyigazgatós{1g 111egokolt 
cse:tekbcn ki\'étclcsen engedélyezheti. 
Az adóbcvalfds. Az adó k<!szpénzbcu \'afó Ierovdsa. 

70. ~. {I) l\'\indcnki, .aki últalúnos ior~ahni adót 
tartozik fizetni, (T. 29. ~-a. U. 1-13. *-ai) kötc
Jczhctö, hog-y az adú .alapjúul szolgáló kereseti. 
üzleti, vülla!ati nyers bc1·l•fl'lét iel.tiintetü bo\'alldst 
adjon be a pénziigyi hatúsúgnak {hivatalnak). 

(2) Az esetben. Ila az U. 6S. ~-a értcln1ébc11 
az adóköteles az últahínos inrga\n1i adót k<!sz-
1ui1izbcn tartozik i~rúni, köteles az adókivetési id{í
szak cltt:ltét\)l szúr11i1nu 15 napon belli! az add 
helizet<!Slí1•c[ cgyfdcjiilcf!, az 5. sz. in~llé-\dct sze
rint kiúllitott s az adó alapjút (a 11.rcrs iizleti h:.!
vét.c.lt) íeltiintctf1 1~e\'all{1sút az illetékes nt. kir. 
úlla1npénz.túrnúl bc11~·11.itani. (T. 4S. ~- 1. bekezdés.) 

Az adákivcrés ki\'l'relcs n1údia. 
77. ~. ( 1) Olyan· esetekben, an1ikor ;:1z últalúnos 

forgalrni adónak az adú\dvct6si idüszakban he
io\yt fizetések (bevételek) a\apjün hélycgjeggye\ 
vagy pedi~ készpénzhe:-n \·aló lerovúsa célszeriicn 
cl nc1n rcnciclhetö, az adót a féllel kötött c~ycz
sé~ a\apjún <itafdll,\'iisszcgl1cn i:; 1nc~ lch~t <"dla-
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.SO. ~. ( 1) .'\ kir. kiizici.ryzúkrc. lia nern kiv{111 _ 
11ak a rendes szah<'!lynk ;:;-zeri11t adf1zni, az últa\;i
nos forga!rni ad(it az U. 7.S. és 79. ~-ban iog-Jalt 
rendelkezések betartása n1c!leti dialdnyösszegf1en 
IH:ll ki\'e111i. {T. 5.3. ~. 5. bekezdés.) 

R2. ~. (1) A JH.!11ziigyi~azRatós{1g jogosult a tiir
\'ény, \'a\:1n1i1!t az abban iop;!alt fclhata!inazások 
alapj{Hl kiadnt1 utasitúsok és rc11tlclctck pontos 
hciartúsún:ik e!!enfirzésc \'éi!"ett az adófizetésre 
kötelezett iizl:2ti (vül\alati. irodai) hcliyséi!"Cibcn, 
illctöl-e~ aznkn<il. aki!\ az U . .S6. ~. c!öirt künrvc
kct és iclicg\'zCsckct lakúsukon kötelesek \Tictni 
lakúsuknn is. rneg-jel81111i. (T. 62. ~.) • 

i'\6. ~. (1 l :\z <iltalü11os forgahni adó alú esti 
1nindc11 kl:res:::tlizti kötcL.:s az allúalap (nyers hl'
\'(:f('l) n1eg-állapiiású11ak c!!eniirzésl:rc alka!111as 
kiinyvkll, fl'/jcgyzésclut \'ezeini. (T. (10. ~. \. hc
kezdés.) 

(:?l t:rr::: a célra csakis l1ckiilö1t l;S folyli lap
szcín1nzdssu! e!lútott iizleti köny\·ckct lehe.t ilasz-
11ál11i. Ti!ns a könyvl~:::11 oly h:üzbccsií iirl'S soro
kat ha~yni. ainelyek l\iizhevctöleg-es ielie~yzé
.stkn:. és a hivatalos c!lcnörzii kiií:eg-ek 111;;g-té\·csz
ié.sére a!kalma.sa,~<. :\ be\·l:zeil.:lt iétclck törlését 
oly n1(1do11 kell eszkiizülni. llog-y továbbra is o!
vash:ur'J\\ k::..:·yenck. 'filos a kü11y\·hc11 kaparú:;n
hat tenni l:s a i:.:!je~yzé.seken uíúlag' hür1111iiii r11(·1-

do11 v<'lltoz1at11i. 
( ·I) :\z adó11:ili hélye~jeg-~yc! \·a](i !ero\'úsa '..'SC

téhcn oly p611zt1iri fe!jc~yzése.ket. pénzttíri (hc
\'étc!i) kö11rvek2t kel! vezt:tni. a1nelyek az összes 
napi he\·étdt:.:kct tarrahnazzúk, tehút 11cn1 csup:'t!! 
a ké-szpé11ztevék:l!. hanc1n a júyáirús, csekk \':lg-,· 
\'{dtó .s·th. utjún törté-nt iizctC:.s{;li:et is. {T. ,1 J. ~ . 
. 1. bek.) .-\ h::\·étcl::k icijeg-yzésére csakis bekötöit 
és io\y(i lapsz{11nozús:-;al ellútott könyveket sza~ 
had !tasz11úl11i. :\ 11énziúri (beYételi) küpyvet a 
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A Hutyra„Köves„féHe sertéspestis el· 
Dení szérum kizárólagos tcrmel6si he1yc. 

Sertésoli'bánc elleni vakcin<lk J. és !!. ojtás-
hoz, sertt!sorld111c elleni v;,il;cinJli vegyes (szi
multán) ojtáshoz, tovilbbá sc1fésorhánc 
elleni l!zérumok. 

!Lépfene elleni vahcinil!i (Prcisz-félc) !ó, juh, 
kecsl;e és szarvasmarha részt.!rc 1. és !!. ojtás
ho1, valarnint lépfene elleni szérum. 

AniQstrep'ii:ococcurz-5zérum igen jó crcdtnény
nycl lrnsználható !ovah mirigylJ>rja és pctccs
kórja, lovak strcptococcusos credetü járvá~ 
ny_o.s eredetU agy„ és gerincvelőburoh gyulladá-
~ánal\ esetében. B 

Manninger-téie baromfikolera elleni vakcina u 
föbb hfm;ipra megvf<li az ;\l1:1tnknt n krtózés cl!en. I 
i\\:1r ,_;rúscn fcrtü1.ütt ;\l!<'münynkat ai:inlntos c!iibh n 

Il<1ron1flkol-r<1 ~llcni szfrummel ~s c~;il; G-8 nnp 
mu!va val;cin<lval b~r,jtani. 

Minden ojiónnyilfl horlátl.1n r::cnnyisl:l!ben lt<iphnló. I 
/u ~li:ic$iriikat tnrtahn<uÖ n1~~iaákat n fen.illii rendclkczéu~k fo!y-

l:l:::i tán c'ak 5.~11tarvo~ rne&"rendelé~.lrc ~w!i;áltathntju\; ki. rf 



hivatalos ellenőrző közeg köteles az alkahnasság 
sze111pontiábó! Íelülvizsgálni és az e.setben, ha azt 

~ -.rn4lll. m
1 
~ L - a ior-ga!rni adó e:llenörzésérc n1cgfclclünek tal:llia„ 

~ -'l U lV_ ~ ''''·''ii'I·'' köielcs e köriiln1ényt a könyvre íeljcg-yczni és e 
he!lcmcs izii, idegzsongitó- és étvágvjavitó 1ncgáHapitüst néva!áirásával el\útni. 

GUAJACOL PHOSPHOR . (5) Az clözö bekezdésben említett pénztúrí lbc-
• SAV A S· CHINA·MEZSYRUP vételi) Jcönyvben az egyes napi bevételi tételeket 

Egredti'i k~szitó: (li:észpénz. ióváirás. csek:k, váltó stb.) a befizetés 
.,PAXAl'EA" Gl'ÜG'l.·s·„,.

1
,,.

1
.,.y,··s után azonnal be kell jcgycznL :\. pénztári könyv 

. . -- '" ,' ·, • •· ZF.'l'I 1~ T BL ciAl'Ef:i'I', r., XArion·rTCA ::if. -·· • tételeit naponta a. zárlat alkal!núval ÖS$zegezni kell. A pénztári (bevételi) könyvet havonta pon-
tosan le kell zárni. Ha az ell;;:nörzés rendje 1ncg
kivúnia. tartozik az adóköteles, az ellenőrző kö
zeg kivfrnságához képest, a fentiek 1nellctt a.· napi 
h<;vétcli összegeket az ellenörzö időszaknak n1eg
ic\clölcg hetenkint vagy tiznaponkint az e\lcnörzö 
h:özeg uttnutatásában rnegszabott helyen és rnó
úon összegezni. 

87. ~. (l) Az előző ~-ban c111\ite:tt könyveket 
és ieljcgyzéseket, valanlint az adókötelt:s ügyele
tckrt: vonatkozó levelezéseket és irato\\at iegalúhb 
5 évig 1neg kell ürizni. Czt a határidőt az üzleti 
lev-clezé:;t:krc és okiratol1:ra vonatl-:ozó\ag <t ki
:Hlitás événc\\ vé~étö\, a klinyveknél és ·rnús iel- · 
jcgyzése.knél pedig az utolsó bejegyzés idöpontiá
tól kell szümitan!. (T. 60. ~- 2. bc.:k-ezdé-s.) 

K9. ~. (1) Az últalános iorgahni adó úé/yeg
ieRYL'kben \·aló lerovásának az adókivetési idö
sz:1k clte:ltétől sz.únlitott 24 úra alatt kell 1ncgtör
té11nie. Ha a pénzügyig-azgatósúg az általános· 
forga\Ini adó1Útk !~észpénzbell \"aló lcrovúsút cn
):[Cdél:i;czte, i\le.tve elrendelte, ez esetben az álta~ 
lúnos iori:;alrni adót az ei:;y~cgy adókivetési idö-
sZ:ak tartarna alatt hciol:rt adúküíc\cs fizetések 
(bevétckk) után, n1inden elüzetes íelszólitús és 
hatósúi:;i kivetés bevárása nélkül. az adókivetési 
idiisz;1k ctteltéitil sz{unliott 15 nap alatt az adfl

u 
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k?teles kereseti te\·ékcn . , ~„. (. , , 
valla!kozás) hel\'e sz" . ~.s~.„ . togL1t!HlZ<1s, iizlc· ,. 

· . . - · ,„nnt 11letel·cs 1 1 - , 
pe11z.1arnúl kc!l befizet.ni. (T -:!~\ .• n. or. úl\am-

.(2) _Az átallúnos for'•~1l1r1·1 ·.,.1::1· -~· l. bekezdés:) 
1
1er1zt· · 11 ·"'· • uon,1k post·1t· I • - .in cse,; \ uti-'ui \"ll. 1 -· · , ' ,1 \arek-
!ön rendclcibe11 í{1,'"o'· '.111111 «.;~uzl·.c_thct~sc ir{tnt kii-

...... '\ CZt\C( 111. 

"(5) 'Az. adónótlék kivct~sC11ek iLl'..!:OS<><'l~;\ el\t:n "a 
nt. kir. _ közig:azgatúsi birósághoz panas?.nak van 
helye. l.T. fi.3. ~- G. bekezdés.) 

93. ~- ( l) Az esetben, ha a ié\ az últalúnns ínr
~ahni ad út bélycg-ictrYekkcl .tartozik leróni: 

a) SO -koronáig tcrjcdhctti adópútlt'.:kk;:d r<'11lat\i 
n1eg, ha a?. adó \crovúsúra 1.:gyi1,b::;-.11 türtént 
iigycln1czt1.:tés dac{1ra ne1n fprg:llnil:1d(\-l:elycg"et 

hasznú\: 
{l) a n1c\,;rüviLlitet1 ad(·; liúrn1n:;.zorns üssz:::g-L~t 

tartozik rnogiizetni. h" az ::ullit a nlcRszabntt ídii
bcn 11e1n rótta le: 

cl u~yancsak a 111eg:rö\·iditcH ad<1 hárotnszoro-
:-:út tartozik 1nci.;fizct11i akkor. ha az adót a tiir
\"ény1:.snél \\ischh n1érti:kbc11 rótta le. iT. ti~. ~-
3. bekezdés. l 

(2) A pénzii!.!"YiRaz::..i;att'ls•'1g az eliizii bckczdé;:;-
\1~11 cn1Htelt adúpt"1t\ékot Cs iclc111~\t <H.h'1t n1é\tá-
11yossúg-húl a ie\t!rc 1nérsél-i:elhuti. További inér
sí'.'klést csak a pénziigy1ninisztcr cii:;.;eUC\yezhet. 

Un Az adúpótlék és ie\erne\t ad{) kivctésérül :1 
ré11ziigyig<1z~atúsúg a it:kt iizctl:si 111e~l1~1g-yússal 
\·ag-y vég:zésse\ értesíti. 

(„l) Az adúpútlék \'<.l~Y Í::'k1ne\t adú ki\-ctesfnek 
, jo~„~:ossúf.r:t dtc11 a nl. kir. ki"1zi:„~::tz~;11{1si l'.ir1'i:;~·1'.2:· 

hoz 11a11asznak yan helye. 
(5) Az adúp!"illék l:s ic\1:n11..:lt adö t.:ic'iír<isa a iél 

részére z:s::tc11ké11t nyitott .szún1Lüai:nn ti.)rténi\,;. 
!02. ~. (1) A rénziigyi~az~atú.:;{u.r11:t1\ ide-

ért\·:.; a iCi~ és szék\·. pfnzi\~.;-yi;.;azf.ratú.sú!!Ol is -
az dltaldnus forgalr11i adó, adúf)citlt'h é.s fl'lerncl! 
itdcí ileiycssige és jo.rrossága, va\anlint az adá 
vissza/i·ritése túr~yú\lan hozott hatúrozatai ci\e!l 
:1 .fTi. f . ..'ir. kiizi.!!azgatdsi flirósdg/10: inté1,·..:11lh·1 pa-

n•1sznak y~u1 helye. 
(2) :\ íe\let\lczést e!\\t!sés 111iatt visszaut:1sitó. 

va\a111int az i~azolúsi kl:rcltnct duta.sii() ln1túrnz:,1i 
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eÜen szintéu a 111. l\ir. közig-az1ratüsi birósáithoz 
!ehet panasszal élni. 

1\ FEJEZET. 

Biintetö rendellcezéseli:. 

Ad ócsai ds. 

11·1. ~. (IJ A.t!öcsalást követ e! a1., aki abból 
a célból, hogy vabki a törvény alapján járó - á\
t.:1.lános forgahni adó alól egészen vagy részben 
rnentesii!jön, a Jelen fejezet c~~yes re.ndelkeztfsei 
által tiltott o!y cselekn1ényt követ el· szdndéko
san, arnely .az í'li"t~li:ínos forg-ahni adó n1e!{rövidi-. 
1 ésére all\,alrnas. 

(2) Ilyen tiltott cselekn1ényt követ cl az: 
1. aki üzleti könyveibe vagy feliegyzéseibe, to

váthá adóbQ\"3.!lúsúba., végül az adónak bé!yeK
ben \'al-0 lerovása esetében e célból vczetendö 
fe!jcgyzéscil::e tudva, valótlan adatokat vezet be 
Yagy azokból fizctésekei szándékos.an kihag-y és 
ezáltal az adót ntcgröviclHi; 

2 aki beadványaiban - ideértve a jogorvos!~1-
lokat is - vag~"· a hatós"fts.; részériil hozzá inté
zett kérdésekre adoit válaszába!! tudatosan val<it
lan nyilatkozaiot tesz vagy az adó helyes 1neg
ül!apitásár;:i, alkaln1as isrnert tényköriiln1ényt szá11-
déko~u1 elhal!gat; 

3. aki a törvfny GU. ~-ában rncg;:illapitott köte
lezettsége dacár;t íizl-ctértil könyveket \'ag:\: fel
jegyzéseket n"ern vezet, noha cnliatt rnúr · cgy
izben a törvény 6.5. ~-a alapj{u1 (L U. 86. és 117: 
~-ait) rn:;g-büntc.tték; 

·L <1k:i a hatóság-1i:;1k 1ncg-tévcsztésévcl öt tl!eg· 
iu.·n1 iHető aclórnent;;;sségct vesz igénybe. · 

(3) Az adócsa{ús c..selekn1énye cs~LI\ akkor álla
pirbató rncg, ha a tihoti cselekrnénr clküvciés1~-

l!li 

uei a kincsccir Jlicgrö\'idirésdre _irünyulti szá11dék 
kéLc-ég.tclcnül 1nef.,•YolL (T. 64. ~-a.) 

Az adócsalds l1iirrtctésc. 

(2) Az adócsalás biintcté.se az 1920: év·i XX.Xll. 
törv-én~·cfkk 5. ~-a érteln1él~en vélse~. eseteh~n 
Cf..'1' évif! teric<lhetö fo~ház, büntett eseteben pedig; 
húro111 évig terjedhetö. börtön. . . r ' -

(4) Adöcsalás nliatl az 19~0. CVJ 'x~.Xl! ,t.-c. 
alapján .hiszabhatö szahadsagvesztes-buntct.ese11 
felül minden e:sethcn 1ncllékbüntcté~ké11: k1~za
handó pénzbü11tctés a vcszély~ztetett ·~~talan~s ror_
g-alini adóna·1\ kCtszeresétiíl tr.~szercs~!g tene_l~hc:. 

(6) AdócsakL<> ntiatt ne1n b,untet11eto a~, a'.\J ~z 
ad6csa!úsnak istnér\·eit magaha11 fogl?l~) c,sclck
ntényét a1111ak fcliedczCse előtt a hatosagn;::~! bc
isn1crte és az ad(>tartozás veszélyeztetett o.ssze
o..;L:nek kétszeresét önként lefizette. 

Szabálytalanságok büntetése. 
\ 17 ~. (l-l An1.:.:11nyihc11 a csele\nnény sul~o

·"a-hh ·hil11tctü rcnd..:\'kczés alá ---· li:iilönöscn. a _tor
Yé11Y 6-1. ~. rendelii:czésc a!ú -- nein t:sik cs ;:1 

cse!C:k111éuy \·a~y nudasztús l!Cln olyan, hogy . a 
törv~nY 6.l ~-:1 alapj{111 ;1.d{1pótlé.kk~d voln.a sui.t~ 
ható Szabú\ytal:i.uság- 1niatt :?00 K-tól 5000 ~(-1g. 
t:rie,dhetö pénz,blrs{1g~al biintetendö az, aki az 
1921. é\·i XXXIX. t.-c. Ill. fcjezct<:.1:ek e.gyes re.T~
tlelkczéseibe11. \'agy az azok alaplan lo.adot,t 1:11-

nisz!cri n:11<.lelctbcu az últ.alúnos 1org-~dn11 aclo bi~
tos:r,ása vég-ett 111cgszabott kötcles.sér;ét. oly '.:1~
don szegi rnt:g-,. a1nely az einlitett ado 111egrov1-
ditésére a!_.;aln1:ts. 

(3.) A p(·11zbirsi~ot, rnt:!y sz.abnds~1gveS-tAC-$ l~iin-
1ctCsr:: út nen1 változtatható, első tokon a pe.nz
ü~yi).~azg-atós:'i'.! szabja :1\1' .• hat(1rozata ellen~ a~~J1.a~ 
közlésétöl szárnitott 15 nap alatt a pc11z1n~'.i -
111iniszterhc.z \·an iellebbczésnck helye. 



EletbclJpielCs. 
121!. ~ .. -\ törrény az áliah'tno:- inrg-alnli aclór:i 

\'Oll~Hkozó Ill. . része 1921. . é\'i. szept~.n1her hó t. 
r1apjü11 ll-p életbe. {T. Gfl. ~-a. l 

:\z. :'tltalános ion;:Lhni adók iizetésC11Lk kiitél '
zt~rser.-::.:: t~hüt e_ n:tpon \'Cszi kezdetét. l\lí11dazok 
:t.kik al.t;!lanos 1or;.;a!rni adó alá esnek. kötelesek 
~· naptol_ -:et:d:·c. az iizleti ( rú!!a!aii) nyers bevé
:.el n.1t.:).;'a!_lap1tasara alkaltnas .kiinyvcket. illetve 
11zle1_1 (val!:il:1.:il h~\·é.iclcn,riíl pénztári (b:.:\·ét"e\q 
napl;it. vag-y leg-alább is o!y ic\je~yz6scket ... ~.:. 
zcuu. am:.:!y2k!:~n a napi l:evétt.:L:k n:tponként 
pontosan. r;11111ak feltii11tet\·e. :\zok az ad{):.;ötel _ 
~~!~···.!-a~~\.t·k ..'1::. ·~~t~l;J;!o? . í?q.;aln1~ a~J(1t hélyc~
_1~-~.\ ~.d1el! hn .u1i.1!\ l~ro111 es :t penzta rí (bevételi) 
l1011y\·e.t :1z U. f\6. ~-úban eliilrt rnódo11 vezetik 
e, n;;pto·lr ·.;~zch·e az últalános foq.~alrni ad(lt az u: -
(lS, :.s ~9. ~-aiba.11 íog-!alt r-endclk-czések íii.;re-lcin
he:·erc!c\·~J bé!;;egjeg-yc:kht.:11 ;1 pénztúri · ·(bevé
t~:li) . ~1:1plnnak a napi zúrlatot iclttinteiö lapján \c
ruhatia.1~. dc a kii_zclcbbi rcndc:lkczésck kiatlásáiQ: 
~n11l:1s_ztast nern követnek cl és h{1trú11yns kö\·ei
,\~~rncr;.::~;ld.;:~J nern su]thatr'1k. lia a1uHtk ;1kúrrni
J:, en n.111.d 1oi.;r:t 1.:kg-et nern tcttc·k. 

„~\ 1.;iivc:tkez;i !err)Yú.s elrl::1~dl'l0seknr az<mlni:1 
kc,tclc~ l~sz a kcr:.:~,~tiiz{i ;i törvényes ki\\·t:.tkci'
!!lc11~·e1\ terhe abu az últalúnn.s forg'a\1ni adót 
s7:cpte1.11her hl> !. napjúi:-; \'i::sz:t1n:.:n1:it.:n pf1t\ólarr 
!·e.l\'l:.!!JCKYekhen lcröni. „„ 

,\zok az ad<'ikiit:.:lese.k p:.:dii.;. ald\ készp0 11 zJ~;:.11 
:-- atlól.1c\·al~ús hL:nrn it{1s:t rnelk·ti ·-"- (ihaitiák a 
1nrg-al1;11 at!.ot l~roni :1z ily ir{111ybcu1 c\(itcrjcsz
iert. kerek1111'1.;re_ a pón.zii:,;yi hat<'is:"tg- ú1tal hozott 
liat.aroza_~!iuz kepest taroz11ak n1a.id :1 inr~alnii 
;u.lot hcllzetni. ' 

Budapest. l921. augusztu~ 2-!. 
A rninisztcr helyett: Dr 

Cil A val!lls- Cs lcözoktit<isiigví tn. kir. tninisztcr 
rendeletei és leirata. 

Nurnerus clausus a gyógyszerészi pályán 
A :\lagyarorszdy,i (iyiif,!yszcrúsz-l:gycsiilc! 

és a pályáralépés ideiglenes tilalma. 
cfnökségl;nek. 

.·\ 1\\a~)·arnrszú~i (j~·óg-.yszei·C:-z-C~y1.:siile1 e!
uöksége fo!yú ési 11ovcn1bcr hó 3-án iktatott iel-
1crjesztésében a gy(1gyszerész pá!yúra· lét:és nu
inerus clausus:-:al v;lló korlátozása ilgyébe.n tett 
e!úte:r]esztést e1io~ado1n és az egyesillet últal e 
cé!l~ól összcúllitott bizottsú:;.; né\·sorút jóv<'1h:1gyo111 
és n1egcrüsitc111. Egyben értcsiiern a tck. f.~ycsii
le.tct, hogy clötcricsztése értchnéhe11 111indaddig-. 
rnig- a bizottság- a 1111111en1s cl:H1sus 1nt'H.ljúra nézYc 
1.:liiteritsztést 11c111 tesz, a .r.t,\'Úf!YSZl'r(íszi vlil.\'lÍra 
h'pést !921 január c!scil;l'!'l bcsziiutcttc111. 

· Dudapest. 192(1 tlecen1ber h1·, 15-én. 
f/a!lcr. 

A gyögyszerészgyakornolíi ielvétél 
korlátozása. 

A 111. kír. \'a/lds· · (;S /,•iizok1atdsii.!!.'J'i 111i11is:ter 
Jo.J.8C)5/1921. /V-a. s:.:ú111u leirata. 

,.\ ,\la.!!.yarorszdgi (iycigyszenísz-Egycsiilct N11111c
r11s Cfaus11s !Jizotlsúgd1u1k cf11lil~sl;f!éhcz. 

i\léltéisúgod f. é\·i 111újus hú 2fl-ún J ,\ sz.. alatt 
kelt ícltericsziésé\lc·n a Nun1crus Clausus Bizott
ság n1iikö<lé.sére vo11a1kozú tcr\·tzctct. Yala111i11t a 
be:1nutatott g;yakornnki tiirzs!apot és nyi\\·úntartús 
tervezetét jóYúhagyoni. t:bhii\ ldiolyúla~ a h:iJ\·ct
kczükci rcndell:n1 el: 

l. Az ill:;tékes 
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r.~sz_-i.r:·akori.1okk~!~t valö nyilv~ntart<is cé!itlbó! 
csa!, ~z ol:i,. an. l!Jun_ak \'aKr leanynak (asszony. 
ria!,) Jelentkczeset tagadhatja el és igazolhat" 
a.ki .erre. a Magyar.orszúgi (J.yóg-yszerész-Egres1~ 
!et l~~'.)e]e~1e:1„al_a_k~l~- s a val!<i.~-. és közoktatásügyi 
:~1.- k_11 .. rn:1uszte1 .tlt,il 1ne~erus1tett g-yú~yszerész
.... 3al\o;110!\ok „Nun2erus c;lausus Bizotts{tg(i"-tól 
e.ngr;d~Jyt kapot_t: J_:i:vényét veszti azonban ·az en
p;edcl:i.· •.. Ila a _k1a~~1t.1s napjútól sz{unitott 6 hhna
~!o.n _belli! :1z ~.ll~~o. a.zt ig-énrbc Hern veszi. illetve 
... 3,alornok1_ innkod~sl!t ezir.lö alatt 111eg 11en1 kezdi 
. ~· ~ gyo_~J.:szcrcszg-yakornokok Nu1nerus Clau~ 
s,us,. Bizottsag-ahoz (Budapest, VIII., Aggteleki-utca 
l'l.). a. gyakornoki . icl\·étel érdekében beadandó 
_1.~~rv~nv.~1ez cr~dcuben vagy hiteles n16solatban a 

l\O\,etkczo okinanyok és bizonrla-tok Tne!\éklendök· 
a) sziiletési anyakönyvi kivonat: · 
f1) <_1:- _illcté.kc.s vürosi, vánncR"rei tiszti, itlctvc 

Jar_aso1~vostól kj{1\litott vagy látta111ozott 
Cl!:cszscg-i és védhin1\üoltúsi bizonvitv{1nv · 

e 1 g-inH1úzi}11ni érettség-i ·hizonyitv{1 nv~ · · 
d) hatós{1gi erkölcsi bizotr\'it~·{un· · . 
e) az _ill.ctéi~es község-i, 1~1egyd. , vag~· rárosi 

hat\~S;~g. alt~ll a sz:ii!,i"ik élethenlétéröl. io,gJal
kozasarol cs \·a:;ryoni he!yzetérö! szúló hi
zonyitvánr. 

,,. :;. RYú~rsz,erés?-gyakornokok „Nu1nerus C!au
.'i~1s. !_,1zottsag-a' n11ndc-.11 RY<h~J.·szerész p{tlvára 
lepe~sr .eng--cdély:::ért .?00 (kettösz{1z) korona diiat 
szecl_h~t és az iR~- összcg-yii\t üsszcK a Bizotts-<lg 
acl1n111;s~t1:at.iv kfilisé)!cire forditand<i. A diiak fel- -
hasznalasaro! :t Bizottság- év[:ntc clsz<i11101úst nu1-
'.at be a ~-al!;is,- és közoktai:isiiRYi n1. kir. n1inisz-
1cr~1ek. ki. az esetleg- rnutatkoz(J fcles!eReknck 
~yog-yszcrc.szfryakornokí oktatás érdekéhen leendő 
1el_l1as?.náhí.sa irúnt a Bizotts<IR rneghalh.;atása 
utan hatüroz. 
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-1. A gyó~yszerészgyakor11okok „Nuinerus .c1~1u
sus". l1izottsái.;a a gyakornokok úllancló 11y1h:an
tartása érdekében törzsb.pok:lt bocsúli ki. Az 1llc
fékes tiszti föorvos ngy a pályára l_épés, inint a 
1-(vógyszertúrbó! ki- és ui i~Yó)!ysz.~rtárha való 
!1~\épést erre a k.ét pé\clúnyban kiú\!itott törzslapra 
rávezeti. ill~tü\cg alüirásával és hivatalos pccsét
iévcl. i~azo\ja. A ~yógyszerészgrakornokok az 
\!ymóclon i~azolt törzslap e)!yik p6Jdányút a Bi
zOttsúg-hoz kiildcni kütcksck. A I-1izottsúg- ezt tu~o
niásul veszi és elis1ncri. A tiszti főorvosok 111111-
dcn CRYCS esetbc11 e rcndclkczé.sn.: kiilön is figye\-
1neztcssék a g-yakornokokat. 

5. A· gyógyszcrtúrak. illetve ~YÓKYSZ.ertárv~ze
tök gyakornoktartási jo~a tovúbbra is az illetekes 
törvényhatósú~ utján n1indc11 év .\11li11s hó 15-éig 
!rérvényczend<i és a jogositást a tiszti iöorv.o.si 
vé\c111ény s a törvényhatósú~ ja\·as\:.Lta alapJan 
111inclen év szcpte111ber l~töl 3 évi id('itarta1nra a 
vallás- és küzoktatásiigyi ni. kir. r11i11isztcr adja 
111eg. 

ó. Nök a l.!"Yúi;yszerész púlyára lépés irC1nti ké~ 
rcln1iikct a 2. pontban ielsornlt 11r.:\!ékle.tckkcl a 
vallás- és közol·;tatúslí'..;yi nl. kir. nünisztcrhcz 
uyuitiák be. 

7. E rcndelkczése1,;: !H:U! \'011:1t.kt1z11:tk azol~ra: 
kik e rendelet n1eg-jel::.ntekor n1úr a g-yó~yszerc~z1 
pá!yún vanJL'.lk, il!et\·e tiszti iöorvos~ ~1ci?.~cntes
:-.cl iiaz0l11i tudják, ho:..;y gyaknrnoki 1cle1ukct e 
rendelet kdtekor n1úr n1cgkezdték. 

El, E rcndelkez.é~x:.k a rendelet 111;-,.g·iclcnésc nap
jún érvénybe lépnek. 

l\lindcrrCil azzal értí:sit1.:n1 [1-\~!tósá~chlat hogy 
cgyideiiileg iclhivtan1 a g-~·óg-yszcrészgY<'.~~o~nokok 
vizsgá\6hizottságainak elnökeit, ho~y a Jovoben a 
R'Yakornoki vizsgát tett gy(Jg-yszcrészgya~o~n?kok 
névsorát esetröl~esetrc kiihlic IllC\!" a J\iieltosagod 
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yczetCse a!art ;illó „Nurncrus C!a11su.s" 
!':ÍR"naJ.:. 

Eg-;;bt.•n fell\ércin J\"léltösü~odai. sziv:.:skediék 
t:ng-cn1 tújfkoz.tat11i ~tzokr(JI az irá11;;c!vckrö]. n1e~ 
lyck ~i!apjün a. B-izotisúg- <1 .iel~ntkczDk kér~sftt 
elbírálni óhaitia. 

f~udapcst. 1921 .iuniu:-; hó .'i-ún. 

Vass s. k~ 
t: renrJ.!~l.:tlitz utasi1ü:-;k61n a Nu1nerus C!ausus 

Bizottság a kövctkczökct fiiz.i hozz{t: 
/Í. gyóR:rszcrészi.;y.akornoki pú]y{1ra !Cpni sz5.n

rJ6!\ozök :i renddl'f 2. pon!híbau felsoroli ok1nt1-
11yokkal iclszcrelt és a „NunL:rus Clausus" Bizott
.s<ighoz Ci111zc1t kérvé11yiikct lci.:-késöbb .iullus hó 
15-éig a Biz.ottsüghoz kiildiék be, n1ert az czidön 
tul bcérkC:zctt kér\·Cn:rckct a Bizo1tsúg- csak az 
esetben ,·eszi teki11tctbc, ha ;1z a<ldi!! hcérkezDtt 
és clbir{1lt kérvén>·czök köziil a n1cg-hatürozott (ez 
L·\Te HJO R>«1kor11ok) szú111 be 11e111 idt \·0J11a. 

fe:!li\'a11dók :1 kérvén:rezök. hog-y kérvCnyüket 
pontosan S7.ere]jék íil!. rnerr a Biznttsúg- ic:kin-:-
1et1c.J arra. hog-y e kér\·ényl!ket aug·usztus 1-éiR 
elintCzni akarja, s i:;.ry nein rnarad idei::, hog-y a 
kérvényczü~\t.:t ok111{u1:raik pót!úsúra iel.sz<llitsa. 
a1niért is a hi;"t11\"nsan íc!szerelt kérvén\·ek ickin
tethe \'étctni neni iog-nali:. :\ pü]yúra !ép.ni óhajtók 
kérvényiikhe.n fejtsék ki HZ indokokat, ainel:rck 
iikct a J.:".\"(

0

l!-:"Y.s.zcrész p{t!y;"tra va!r"1 lépésre indi
tottúk. 

..\ kér\·t:1111ye! eg-y!dcjfilcg- u !\'\:1.1.;yarorsz~·lRi 
(]yóg-yszcrész-f:i.r:resii!ct Nuinerns Cl::iusus Bizntt
scíg;ihoz cin1czvc (Vfll.„ Agg-tclcld-utc::i S.), posta
uia)vá11.vn11 200 korhna dii kii!dcnd<"i ht. 

·A rcruleiet 6. vontja értelflu:fit'fl o niík a gyóKY
szcrészi pdfydra h;véshcz az engcdél.\·t l'Zl!fliul is 
a TII. kir. i·alfds- és ldJzuktatdsiigyi 111iniszteriől 
tartoznak kérni, azonban a 116k is klit\'ényüket a 
, 11 a.s:ya rors z<igi (i y6 gy sz e tl;sz - f:gyt!Siif et N uflu1rus 
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e;' Clausus Bizorrscigdhoz lúildjCk lh' ,ú;;.z_al :.t ldilö~~b
/tagy a111ig a h;rliak a keri·e11.:·11ket ko3-

i·c1'/c11iit a Bizottsdgltoz cin1ezik, add1.rz a, nok 
nu:ucit a kt;r1·C11.rE a n1. kir. rallds- ds. ki~7okraid~.
ii.!.!)".i nliniszter urlloz ci111ezzél~. d~ azr .~.:ozvetlenul 
11 Alagyarorszdgi (]y(igyszcresz-f:g_res11let N11T11e~ 
rus Clc111sus flizottsdgd/Joz kiildiék. b~. anze/y azt 
1·éh'111C1u·cz1'e a 111i11iszter/Jez teszi al • . 

. \ tnvühbiakra Yonatkozö!ag az cngcdelyt uyer-
1t.:1~11ek a Bizottság l;g"yéne11ké11t iottia az 11t~s1-
1<íst b;:killde!li. J\\egjeg-yzendö. hob~· az cn_g~dc.lyt 
11 rcri gyakoniokok csakis gyakornoktartas1 cn
~edélh·c! biró ):;yóg-yszc:részhez lt:phetnek be. A, 
!!.Vako~·nokot 1artani ·szlinlhU;ozli f~'ir1ököl~ ~b~ell 
kdr\'l;llyiiket az eddig szokásos rru~t!on. le~~;esobb 
julius lió /5-éig ri.vujtsti!.:. be a 1·al!as- es kozokta
tdsfiRYi rninisztcrllcz. 

Dr. Veszelszky Gyula 
jegyzö. 

j, Dr. EGGER LEO é~ .EG~E.R J. il 
! gyógyszerészeti és vegye.szett cikkek 1 

i gyára, Budapest, VI., Revay-utca 12. 
i ' 
j Aj<lnlja az orv~si gya!~orl_<_ltban kJti~I!Ö. ~redmér..n~·c! heriilt és 1 
! g:yakrahban elofordulo lrnvetkczo kesz1tménye1t. 
' !ni. Natr. J{akody!. 0·05 és O•JO Dr_. Egger. 

lnj. Natr. ar;:enicos Dr. Egger Scn:\s csom. 1-20 
ln/. PerkcJdy\ Dr. Egger inj.-ig 
lnJ: Corrosol Dr. Egger . 
Jnj. Novocain Mctan.cphrm Dr. Egger 
Sal. és tabi. pnlj'bromat. effervesc. 
S\rup. hypophosphít. comp. o,, Egger 
El1mlsio ol. jccoris Dr. Eg~er 
Suppositoria Hiimorrhoidaha Dr. Egger i 

: 1 

1 Gelatincapsulák, tablettáll és dragéell llészltését vallalju~j 
' --·--



Flort;S: 

Althaeac {zi\izYlrág): nyers úlbpo1hao 
száraz ül\apotba.n 
Calcatrippae (sz.Jrkalúh\'irúg-): ~;zúraz ú!-

lapotban 
CJ1a1no111illac (székiii\·ir;íg-): sz{1raz úllapot-

ban 30.--
Cyani (buzavirüg-): siúraz üllapothan 
NHlleiolii (cickafarki\T:'1 ~d: 11ycrs <'dlaprnba11 
sz{iraz úllapotban 
Ma:l\'ac (papsaitvirúgl: nyers ú\lapotban 
.száraz úllapotban ;10 . ..::.... 
1\\alvac arb. ( rnú!yvar(\zsa l: nyer.s ál.lapoiban 6.
száraz állapotban 30.-. 
Pii1nulac (orvosi ka11ka!invirúg-):. s;r..-<ir nC!-

kiil. nyt:rs úllapot6an 
sz{tr nClkiil. szflraz üllapntban 
Pruni spinosae (kökény-virá~l: l1ereskeJe

le.1t1lJc11 florcs Acack1c né\·cn hasznúl
ják): nyers á!!apot!Jal! 

száraz Ctllapntban 
Rho·::ados ( pipacssziro111): 
Ro~an1n1 (róz~'.:lszirorn): ke\'ert, sz;íraz 
\'Örös száraz 
S:unbuci (Lr\dz:1\·ir{1).d: iehér. uyer.:-; <'llL.1-

potban 
ichér száraz úl!apotban 
Tiliat: {l!úr.sí:1virú:;,;): nyers 1~lb1p<Hb:111 
sz{traz {d!:1po{ba11 
Tanaceti (\·arúdics): l!\·cr~ <HL1po1han 
sz;íraz 1í!!apo1ban · 
Vcrbasci (t':küriarkkllróYir;.\gl: :t L:i.ies sz,·1-

rúz, súrga ara11yvir{q:.~· 
dlúnyab ntinőségil 
Viclan1n1 (i.boly.~virúg-): nyer.s ú!Lti:lotban 
szúraz úlbpnthari 

(i.-. 

·10.-· 
20.·-·· 
.lll.--

.t--
20.-

,:;. __ _ 
25.--

1.-· 
5.--

Fofia: 

Althaeae (zilizlevél'I: nyers {t\lapotban 
száraz úllapotban 
Ccrasort1111 (cseresznycl~vé\): uyers d!lí.l-

potban 
száraz ál\apotb:.tll 
BeUadon11ac (1i;1dra~·u!ya!e\·é!J: 11yers úlla-

potban 
száraz ál!apotl:a11 
furiarae (rnarti!apu): nyer.s úllapotban 

2oi 

-.50 
3.--

1.-

2.:10 
15.-
-.51.l 
3.-5záraz á!h1poth:111 

Hyosycan1i (beléndckk\·éll: nyers d\lapotban 2.50 
s1 ... 1.raz ú\lapotban 15.-
Nucis ug-landis (dióialevél .. zöld"): nyers 

állapot tan 
száraz {1\lapotban 
1\1al\'ac (papsajt\c\'éll: nyers. kézzel csipe

dctt 
száraz, kézzel csipedett 
i'v1enthat.! pip. (hor.sn1cntalcré!l: szúraz ;í!

Japotba11 
:\\enthat: cri~·.p. ( iodnrn1enta!c\'él): szú raz 

úllapotb:tn 
\\c\issae (n:éhiiilevélJ: s1,áraz úl!apothan 
J\\i!leío!ii (cickaíarklcvG!l: nyers {1\lapothan 
.sz.úraz állapotban 
Planta~inis ( utiiiile\·él): nyers ú!lapothan 
sz-úraz dl!apotban 
Puhnori:.1ri:1~ (tiiclli:;!úlnall·véll: nyers úl!a-

1.-
5.-

!.-· 
6.-· 

2:1.-

25. -„ 
_::i.--

1.-
6.--
1·-

6.--

potban 1.-· 
szár;1z ú!tapoiban S.---
Sal.viae (zsál:r·alevtl): szüraz ú\lapotba11 .?.'.í.--..,. 
Stra111011ii (rcllöszirorn!e\'éll: 11\'ers :í\lapotCa11 3.~ 
száraz ált1pntban . 12.
~co!opendrii (sz.:.irvasnyclvii fiilevC!I: nyers 

;i\larotban 
szúraz úl\apotban Ifi .. 
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Taraxaci (pit:i,;pa11glevél): 11yc1:s <iil'-apotban 
.száraz állapotQ__an 
Trdiolii iibrh1i (vidracleckc levél): nyers 

állapotban 
száraz állapotban 
Ur;ticac (csalánlevél): 11y(·rs, szúr nC\kiil 
száraz, szár nélkül 
Vio!arum (ibolyale\·6\J: nyers á\!aputt~-an 
sz{1:raz állapotban 

Herba: 
Agrimo1üae (apró l~njtorjánfii): nyers ál-

lapŰtban 
száraz ú!lapotban 
Absynthii {Jehér iirömfii): nyers. fosztott 
száraz, fosztott 
Asperulae (szag-os 1niig-:.::fii): uyers úllapot-

bru-1 
száraz {11lapotba11 
Ccntaurii (czcriófli): nyers állapotban 
szúraz állapotban 
Cnchleariac (kan<í!torrna fiive.l: 11yers úl

Lapotban 
.szrúaz úl!apothan 
Chelidonii (yérehullú fi:cskcfiiJ: nyers álla-

potban 

száraz állaootban 
Eqniseti (surióíii): nyers útlapotban 
~zúraz állapoil::an 
Furnaria-e (iiistikefiil: nyers állapotban 
szúr~1z úllapotban 
CJratiolac (csikork:üii): nyers úllapotban 
!:zúraz ülL1pottan 
He:r·ni.:1r_[ac ~Labra {porclkailil: ny<.:rs {dla

pothau 
szár<iz ú!lapotb<u1 
1·1cdera~ tcrrestis (h:rrekrepkényfii l: nyers 

ú!lar;oib~tri 

3.--
18.
-.50 
4.-
2.~ 

10.--

1.-
6.-
1.50 
7.-

.l.-
12.--
1.--

12.-" 

Ill.--· 

1..-: 
5.

-.50 
2 
1.-
5.-
1.
S.-

.=i.-

20.--· 

" 0 
" 0 
"' 0 
" 0 

"' 0 
" 0 „ 
0 
"' 0 „ 
0 
"' 0 

i\jaltir, Atnerikili vaselin, t\H;1t
kenőcs, BaUycrCme, Bajuszpedr6, 
Ba lsan1. ii\entholi cornp. Boroglyce
rin-!;:ino lin, Boromenthol, Borax
szappan. BorotvacrCme, Borvase
lin, Bril!antin, Co!dcrCnte, Chiníl 
hajpontádé, Combustiones pasta, 
Fagybalzsam, formtilincrCme,Gly
cerin rnézcrCme. Glycerin Honey 
Yelli, Haj!torpakenöcs, lbolyavase
lin, Kézfinornitó, Lanolin toilette
crC1ne, Lanolig. hydrarg. 1 Lilion1 
tejc1Cn1e, /)\ethyl in-ba!zsan1, l\\ites
serpasta, Napégés elleni kenőcs, 
Nathin, Protaligen, &alicy!vase\ín, 
&cabiespasta, 5ubliforrn crerne, e 
5zeplökenöcs, 5zunyogcsipé.s, cl- Ü 
leni kenőcs, Tyukszemirtó creme, s 
Vaselina a!ba és f!ava, Zin!ikenöc:i, Q 
Chlorhali~fogpasta, Dentopur-fog- 8 
past<J, Euca!yptu5-fogpasta, !de<il~ Ü 
fogpasta, T r i J; re s o 1-fogpasta, 8 ooo Peroxyd-fogpasta. ooo Ü 

Gyártja : „ 
PHARMACIA 2 

gyoggszer-vegyészeti gyár r.-1. O 
Budapest, VII., Dembinszky-utca 4. 5 

Tclcf, n: Jó2:1cf 28·0G éG J. 64-69. 5il 
Távirati clm: PASTILLA., Budapest. 0 
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--- Állami felügyelet alatt álló ---

LABORATORIUM 
védöolfóanyagok termelésére részvénytársaság= 

Budapest JX., ker., 
Lónyay-u!ca 18/b 

Telefon: „József" 20-14 és „József 11 IO.l-6·t 
Siirgünycim: \';.iccin Budapest. 

Védöoltóanyagok 

vv 
v 

lépfene, scrtésorbitnc 1 ser
cegó Uszőlt, gtimUkór stb. 
ellen. 

Rapl.d Serumok lipr:'"! seriisoruá;tc, se'.-
cego uszol\, sertespeshs 

(sertéS\'ész), sertéssepti!;;:iemia, vérhas, fertőző 
tih~ólob, baromfiholera, n1irigykór stb. ellen. 

Serumos kombin á 1 t oltóanyagok 
fertőzött állományok és gyógyító oltó„ 

anyagok beteg állatok kezeléaére. 

Kívttnatra speci3lis tájoltóanyagok ké:;zittetnek, 

zár:az állapotban 
Hepaticae (m{1ifii): nyers ú\\apotban 
száraz állapotban 

-/:<:,<,'.: +;;Jfyperici ( orbfutcfli): nyers állapotban 
::;'..'.·~2~:$Fszáraz állapotban 
;'.'.:;:_:;7· ~:.Lcdi palustris (n10!~rlizöfii): nyers ;\IL.1potl:-a11 
:;:'/}\:;]!':'száraz állapot11an 
:,-,,z:<:.fft\·1\lartubii albi (íehér pen1eícíii): nyers úl
:::'./;>J~;: .?i>.. lapot ba.n 
: .;~\:·~. ·,i,száraz állapotban 

'.' .. " !:)v\eliloti .{sornkor·ó füve): nyers útlapotba11 
;::::::;·<<.i\SZáraz állapotba;n 
. „·:·:,;-:;:s~.Menthae pip. (bors1ncnta fii): száraz úlla

;-;:·;;: ·potban 
j).Menthae crip. (iodonncnta fii): száraz {tl\a

potban 
j M-elissae (citro1nfii): száraz állapotban 

:.;:;:·$;< Orig-<u1i (szurokfii '!: nyers állapotban 
.':.·<:.J:::·'..sz.:iraz állapotban 
:'·::.·f'.::·/~~~Polyga!c (pacsirta ín)~ nyers úUapotba11 
::.</:: .. ;·lf~„:száraz állapotban 
.·„>-,/:·:Pulsatillac (kökörc~iniii): HYl'rs ~d\apotban 

·±~':száraz úl\apotl1a11 
· ..:·:'f~.Serpy!üi (kakukfli. cs:1h":'i.s a fiiszül!ne11tes 

\'.f}!. áru értékcsitllctöl: nyers (11lapnthan 
„ ·YÍ'.\;száraz áHapothan 
., ... :j;i;~ S:iJ\iae (2:<;{\Jya): ,SZÜ .r'.IZ Ú,'.lapnt~~1~1!.l ., . 

.1~„ C.1ps. f3t11 sae p.tston~ (p,1sztn1 t.1sl<1 l. 
: 4> nyers ill\apotban 

:„.::::::~'.:·szúr.az üllapotba.11 
· · · <·Tanaceti , (varádics fii l: 11yers ftl!apntha11 

szár.az állapotb:.111 . 
.;:Veronh:~t~ (Veront;,:aín): nyers <'dlapo1ba11 
száraz állapotban 
Violac tricoloris (árv;lcska): nyers úHa

pot.ban 
állapothan 

. . 
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5.-.„. 
l.-
5.
l.-
5.„ 
l.-
5.-

-.50 
4.
l.-
5.-· 

.1. 

3,--
10.-·· 
1.-· 

5.-· 
1.-· 
S.
l.5!! 
S.50 

J.. 

5.-
.1.·-

1.--
6.--
1.
S.-·· 
J.. 
5.-

l.-
5.-

" 

. 

. . 

.. 
. 
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Cortcx: 
frangul;t'-' (kutyahcug-ekérep;): nyers úUa-

potban 
száraz állapotban 
Salicis (Hizfakérci.d: nyers ú!lapothan 
száraz ú!k1potba11 
<)ucrcus ( tiilg:yiakCreg:): szúraz ú\lapotha11 

Stipites: 
C1.:r.aSoru111 ( cscrcsznycsz{1 r. 1111.:g-g-~·szúr): 

211~ 

ölyan g;yOg-y11öv~.nyckre \·onatkoznak, antclyek a 
J~crcskedehni sznkús sz::rint J1:n11it1sCg-ii, cg-észsé-

3::._ .' ./.i)tCs árunak rntnüsitte1nek. Aznn 11il\'6nycknél, :utH:-· 
l?.-...::. ·:>_•::;.l:;{ycknél a 1niniiségTe \·nnatkoz()]ag" az utasit:·1sban 
1.-:.. c>l<ldilön cl()irús van, az tekinrcndlí irányadú11ak. 
2.- ::\':.:: Ui.;\·ancs:ik íe:!hi\"0111 a i.;yilitiik. tern1eHlk és. b'::-

·~JZ:váltúic iig·yd111Ct a ~y(ig-y.niivények kiiliö!d1 círai
.;.11;íl is rnutat-koz(·1 nlcs('1hhodúsr;1, n1iért is 111.'.lil 

< ·Z\:ehctik szi1n1itúsai!\ abpj;'111l a r1111!i t•sz1:.:ndci 

2.- ::\'mag-as <Írakat. . nyers úllapotban 
~záraz ú!lar.ottau ltl.'
Dulcarnarae ( cbszfilöszúra): nyers ü\lapntt:ui 1.-. 

/~;. Az itt felsorolt dróg"nii\"énycken kh·iil 1nús drt'i~
:;uövén:rek beg-yiijt~sl:vcl csak az es;;th~n i0Rlal

::::·.kozz~u1a,\ \.!"Yiiitöink. 11:1 erre \'OnaikozólaR ;1 
,:. ()yóg-y- és. ·1p~1ri Nih·&11yfnrg-aln1i 1 rodútól tájé

kozódást szereztek a kcrcskcdcln1i elhelyezést 

szúraz úl!aporban ;;,_ 
Fructus: 

tilléHí\eg-. Coriandri tkríriander 111ag) 7.·-
foeniculi (Cdcskön1é11yn1aR) 12:--- Budape.st. !921 iulius hú ! \, 

· Dr. fJari·as Fere11c s. k„ Carvi (konyha.kö1nC11yn1ag:l 12.- 1·:· 
.-\nisi (ú11izs·rnaRl 

1 
.10.- :·:;'.· 

Sinapis ulha (íchl:r JJH1stúrni.:1g: 12.- 1··· 
Semcn:· ·.·!···.•·.. A gyógynövénybehoz3talra vonatlrnzó 

Colchici (kikiricsn1a~.f) ·!O . .....: rendelet helyes értelmezése. 

~~~i,:\~ cornutu111 (anyarozs) 20~:= ··J:.;1A 
' ( l fi's Cantharidcs -körisbog-úr. 2UU.···- ;; 

111. kir. löld1niivi{(:siigyi 111inisztl;rÍl1111 U.vrí.i.:.1·
/pa1i NiJ\•tin.1· Forgalrui JrodditiriaJ,·· J8.JOiT92!. 

szd111u l;rtcsitése.} Tubera Colchici: ny::rs úllapotha11 S.-„. l·· 
szúraz ú!lapotl;a11 '20,-·- '}'. 1\\iv::I a n1. kir. földnli\·c!l:Siigj„·i r11il1isztc.r i"i7..JU!J. 
Nuc!e.i Persicni·u'n1 (t:arackrn<1~): t.:sont- .~\·)921. ~zúrnu rcndc\~tCnck a g-yúg-ynüvényhchoza-

hCi 11l:lklit· 20:;-- 1·.:.ialrn \·onatkozú rCsze az L·g-yes \·{1n1!Jatósú.l{"ok. 
Ezen <írak !!Cili ttkint~!ldük iix úcvt!:te!i úraJi:- '·~ tovübbft .a" g-y<ig-y~:zt.:rl:szek e:; drogl:ri;::1.!l:tjdo1u_l

!1ak. hanern csup{in azon 11Ii11in1:lliS !Jc,vúlt;:'ÍSi {lfak-' g..::sr1k. íLSZcro! ti.!.\'Cscn ntag·y:iraztatott. taii.:·knz1a!a-
11ak. 111e!yek11C! kC\'e$chbet a bevúlt(1 a gyiijfö- ;.J.Sul az :llühhi:1!\ai: küzlün1: 
11ek. illt:tYt.: tcrrnellinek fel 11c111. 'aj{1nlh;1t; az ·:.íf-: if:: .. A. ~yóg-yszertúrak Ls drog-éri<ík ;"t!1al klílfü!dr61 
\"Cteli úr a g-yiiit<"i (tcrn1cltiJ és bc\1:tltr1 ki>zti sza.:: .„.,f::„behozott r..::y(ig-ynii\·C11yt:k az CRYCs vúnihat(lsúg-o].; 
1:~1d cg·~·ezkcdés türgyút kl:pezi. J;'.·.részérii! a icnti rt.:11dt:lc1 szerint to\·Cthhi t!i:ír1íst 

fdhivoni: az üssZes !Jevültúk, g-yilitéik 0.s tcnúc~· :f;j1ern igéi1y.e.lnek. · 
l(1k fig-yelrnCt arra ;1 kiiriiln1ényrc.. !Jliszerínt .. · ..\ n::ndclkezésnck <lZ a részt:, arnc[y a Jdi!iüld
czc11 ininirnúlis be\·{drúsi úrak ültalá11oss{tgbaú~.;: · .(-í!· h;::hozntr \!YÓ~ynövCnyek L'llizetes vizs~úlatúra 



\·onatko.zU~, a 1 t:ndelet 1. *-a szerinl llt.:-ttt alkal-
1.rrazhato. :~ 11~111 a!k.ahnaztattl.;: a gyoi:~yszerfárak 
es drogena~\ <t!ta! , beh~.zo.tt gyógynovényárukra., 
!iane.tn csak1s a gyo~ynovenykereskeclök últal esz 
közk·ndö behoz~ttalokra.. ' ·-

.A rend.etet .végrehait~isának eze11 1nagyar1.'tzata 
~n1.he.~t?rb:t~ rcgett az tllctékc:.; V{!nlhatósúgokkal 
is kozoltetik. 

Budapest. 1921 au~usztus 23. 
Dr. Darvas Ferenc, 

nt. kir. iöldn1ivelésügyi n1iniszíé
rjurn Oyógy- és Ipari Növény 
fnrg-a\nli lrndújúnak igazg-;.1tóia. 

! l Az Ország:os i\\unkásbeteg:segélyzö és Bateset
biztositó Pénztár lcörrendelete. 

,S·C,gi s·z.c.1npo11tok Crdckeb::JI ~-- az t:!Zúll kDrrendc
:>:k'.A.Jethez csatolt miJ1táiu szálnlalap ielhasználásával. 
":'~,:a kővetkezö évnegyed 15. napjúig saiát érdekük
.'\.;t';;;;bcn okvet\eniil nyuitsák be a pénztárakhoz. (E 
:$2''i;zátnla-tir1Jp a gyógyszerészi szaklapok szcrkcsz

·„·.ffe:/.töségénél, illetőleg ki.1dóhivatalánál (OyóK}'SZ.C
<.~>részi K~löny Budapest, VIII., JV\uzcu1n-köfut 10.), 
·!:'.·.Gyógyszerészi Hetíl!J,P VIII., Aggtel~k!-utca 8.), 
"'Gyógyszerészek Lapja, IV.. i\\chn1ed szultán-ut 

„„. 17. I. cin., valamint a Budapesti Gyógyszerész
'"' testiilet titkári hivatalánúl (Budapest. VIII., Agg

teleki-utca 8.) bcszerezhetö. 
A szárn\ába a vények orvosonkint. viszont az 

e~:ves orvos vényei egyénenkint és idörendb-:-n 
csoportositva jcgyzcndök be. 

A gyógyszertári számlák és" vények össze. 
gének elszámolásánál és felterjesztésénél e 

Az e11gedn1énr alá ncn1 eső u. 11 .nettó értékii 
vén:y (ásványviz, kötszer, ~yógyászati segédesz
köz, gyógyszerkülönl~gesség, nadály stb.) ug:ran
azon szún1lá11, de mindannyi külön ieiczet alatt 
csoportositva és összegez\"c jcgyzendö a sz{unlába. 

követendő eljárás. 
1 A 1Hunkúsbctt).~scglífyző és Balesetbiz1ositti pl:flz
uir 1920. tí\'i 11,37011920. szdmu körrcrulclete.J 

Valamennyi kerlilcti n1unkúsbiz.tositö, vl'Íllal:tti és 
rnagáncgycsiileti bett::gscg-é!yzö pénz.túr11ak. 

A gyógyszcrsz{unlák és vények gyorsabb és 
ercdnténycscbb fi:liilvizsgálhatása és a gyóg-ysz{:
részck szán1ltl.i11ak n1iclöhbi c!szárnoll1:1t;L•.·a cé!iá
iló! ielhivjuk a pénztárakat, hogy a h'Yógyszer
cári .szá1nl{lk Cs vények . .kezelésénél jövöbe11 a kö
vetkc:zö szahú\yokar szii.rorua-n és po111o~an t:trt'
sr!J.;: rneg, 

.Soronkivü! hiviúk fc! hel:i,.·i szerYeink <l körzc
~íikben lakó és szállitó v.alatnennyi gyógyszerész{, 
Bogy az C!n't:S naptári évnegyed utolsó 1rn„pjt1.ig 
kiszolgúltatott ~yóg'yszerek.röl s?flinláiukat - ·az 
nrszúgos:ui t:gy~éges t:!iúrüs és Lg;-yéh l.'é!szcrii-

lia ugyanazon vénylapou c11g-tdn1é11y a\ú csii 
(u. 11. bruttó) és c11g-cdn1ény alC1 ncrn csö (u. 11. 

nettó) renclel&s foglaltatLk, akkor ez-ck értékét az 
cngedn1ény alú ne-111 eső (u. n .nettó) vények közé 
kell feljegyezni olyn1ódo11~ hogy a bruttö értl.4.di 
vényt.öl az enged1nénytaxúláskor levonandó. 

·rovábbra is külön kezek:ndő és az é.vnegyed 
végével külön szá1nla állítandó ki a .. társpbnztá
r~k", az „úl\a111ki11cstár". \'.a~y 111:is .,ak1pok" ter
hére irt n;udc\vényekröl. lia azonban a gyógy
szerész ez,t a !\iilön sz:'unlázúst e\n1ulasztja. ;.1 
pénztár kiilönits'.! cl az c~ycztl)tt:ssel cgyidcHileg. 
A gyógyszerészektől .a icntick szerint be.érkezö 
s~í.rnlákat és vén~'ekt:t a pénztár a követkczö
képen tartozlk ieldolgoini: 

A oénztárlloz beérki..:ző siá1nb1 kiegyenlitése 
C!útt. az azon számlf1zott úrrételek a hozzácsa-
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tolt vényekcn lé\·ö ártételek!-:::! a r:éuztúr 
iis~zeh<iso11!!ta11d(:'..;, azaz CRyeztetcnclök. 
sz{1111\ában ielie:.;_i;zt.:tt összeg nagyobb, 1nint 
11yc11 lé\'Ö iit~S7.C.\!.", akknr a ieln1criilt 
( -·f-) jellel. ha 1~cdig" kc\·Ls;;hh !----) ji.;llel 
_it:!!YZc.nclti iel a sz{11nlúr;1. 

.21;; 

Jcgnag-yohh küriiltcldntéssc! és 
eliárni. Az Orszá!!OS r'vlunkás~ 

,iztnsitú ·Pénztúr últal <l retaxúlúsböl kifolyúl:.i~ 
!evonandú11ak jelzett összeget 1ni11di:;!.· a hr:.·ógy

lc.:::;küzeletbi szún1!;ijú11ak iissz~Réné! kell 

tL1 egy Yényu1 tül:b n.:ndt:lés és t:hhóz képeSt \'1tia111cly R.\'Ó.!L\'Szerész szli111/djti1u1k lun·o11-
~-i"ith összeg- iord:d ~-Ili és a szún1!úb:1 ez cs:tk ~.!gJ-,. <i[zlm~'1 lizctcisL'f kL;ri, flcfyi szc1Teinf~ a lu11·onld111 
11.sszcgl;~u \·an 1Lltt111ten·t::_ akkor ~iz e)!y vény- folycisitásdi is teljesitl1etik. Az ilyen .szútnlát 
lapon io~!alt LS::t!egc:.s tol:h r~11delCs (rc.:cepf) iissz1.:g-yii_it\·c szintén a tiihhi · 111.:gycdé-vi 
száinút (rntnnyiség-t.:; l a „\'é!lYt:k th1rabszúnia" Cj[;;Z'1Jlllü1a kell az OrszúKOS Pénztúrlfoz 
osi.lü1:h<1. tor:'thbú (jssz::g"eZ\"í.: a szúin\:1 Az ()rszágos Pé11Ztár nHirtkújúnak 
ll;.;y.anczDn „vlnyL·k d:1rabszá111a" e. érdekéhen a t:'1rspé11zt<"1rak u:rhére 
„vé11ydarabszú111sz:tporu!at" 111~gjeg;;i.é~~:.:l irt vények is 11cRyedé\·t.:11ki11t -- és ne1n kiilö11-
pénztúr1iak ie:!iv-!"rez.nit:. 1-::ztH<in a szúrnlúb:1n tévö kiilC11 i.~ri~sztendilk L:L A sz<in1lák kicgyen\itéslik 
\·ények ént:J.;:iissz::).!d~ . oszlup sz::rlnt a pénztár a !1ozz{ttarfoz(l vénrekkel iisszekütYe és <1 
:idia ös~ze és uz t:se;'..:~.;:L.s kiili:·nbiizctt:ket az iVluuk{1.sbiziosit<i.si Közlöny 1910. é\·i 27-ik sz{1-
L"]őbl;! pon.:han közölte]·; Sí.i.:ri11t. rlti:> (---f-l és ~ini- tn<inak S8:1 Cs 887-ik o\dah\11 !éYc"i szüvegii és \Jc-
l!US (--·l jellel t1lútva :1 sz:i1nlúr.1 is )cg;,·ezze íe1, osztüsu é~; ezidüszcrint is haszn<ilatos <itadúsi és 
111i111 .:-zúinszcrii l\iilünhüzct..:k::t. útvételi .ieg;,·zék ·kiséretéhe11, t:zek ro\'atainak po11-

:\z u. n. sz;ín1szcril !;ii!ünbüzelc'...: tr.:rinl:szctük ios kltiil!ést: utün 111indc11 ncgycLléYcl kiin::töle~ 
Si'.t:r::it a ~yr"l;,.;ysz·.:r0:-:z :"dt:d szún1\:"1zon ii::sz"C~bül <~O napon Ldiil az ()rszú~os · i\·,u11\..:úsbi1.tositú 
.ll\'O!l~u1d(ik, !lktve llozz~·t.:1d:1nd<'1k: :tz: igy kelet- _Pénzt:ír „g"~-(-:g'yszeré:.;zi i..:soportiúhuz" icl!ét!cnii! 
kt:z{i iisszcg képt:í.i ~1 szúrula szún1s/criil;.:~ hé- iclterje-;ztc11diik. 
!yeshitett iissze~ét.. . .\ l-:íiizetésné! :t ~y(\gys-zc;6s'z .-\ Yé11;,-cso111ag·ol\:1t. illt.:t\'".' :1;: ez::ldiez iartozli 
:'dt·.tl ;idntt "1; :'lrLh~Ld111én~· t·zu1 :-:zú111szeriíkct ~.zúrnlókat és {1tadúsi és :'1tvétL!i jegyzék t.:b(í 
htlyLsbi.tett iisszt.:~biil \"1H1:1Hlk1 k. A sztimldll rova1ühan i;;ltiilnerel! tétt:!szrínHna!. rectt: sor-
(·;_..,·~·zl'g/r;el: ki11tah.:s1i11lil a Zlihlfg kih·ctclr 5'!1; re- .<izúrnn1al kell ellútni. .-\ ."Z{unlú11ak :1 hel:vi szer\· 
raxúld~i IÍ\"lidl;kot 11 ;ii1'/í/J1'// lc1·n111ii Til'fll kCI!. {11tal kiiizctcit i'issz'::;!.·e L' )::~yzé\í „Jei.;yzei" rova-
111crt l z u /!t.llZ!Úr l:S 11 :-:y1i.u,_\'SZCrL'.szl'k küzöti tában feltiintcte11dü. !\\inden é\·11e~;,·cd szúnllúirúl 
iEUk s11ricid1is1 okPzot! 1·s uz c!::.zli111olds1 is 111ci- kiilön-\iiliin útaJúsi és {1t\·é1d1 j;:;.,;yzCkct kell ki-
Jiclzezitcrie. úllitu11i. 1:;.;y-egy ie!!yzC\\hen 1eli{li tiihh é\'nei.;ycd 

Ha 1'ala111ely .!!.\·1i~_\._'izcrt:.~z 1iJ({(;tfc11iil ki1·driü1, s:zún1hii:t n::JJl íngb!h:11ó l::.:k . .-\ sz{unlúk i'1sszcgc, 
hogy a fJl:nztár 11 f;c11yujtundli szdn1!u tl'rilL;rl' clli:- Yala111int ;i csatolt \·én:vck d:trahsz~in1a az úiadú~i 
fl''gel adio11 o f.!..\'(ÍJ.!.Yszcrclldtds za\'arralallsd- és <itvéte!i je).!"yzékc11 oszloponkínt üssz;;adandú . 
. !!;lÍTlak fiizlosirúso ci:fid!Júl 11 'f/l:llzttir az ..\z útadúsi és átYételi jegyzék egy-e~y péld{niya 
él'lit!J.:Ycdi szüulÍa .'ia':!i-11, de !egh•ljeh!J lluritékl,an ~1 postacso1n:1~t:a !Je!ycze11dii . ..\ vé11r-
c·reh:i!! eli'i/l'gc( adl111t. Az í!yL'n clöle~ cson1ag· it.·ladúsúY:tl eg·yide.ililcg :iz Orszúgos 
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P.énztárhoz. iel~.11tést kell küldtni. Az átvé."teH jegv~ 
zeket az átvételt igazolö záradékkal ellátva, Pén·z_ 
11:1n ok111án~·Jiént .. va~~ 1negörz~s :éliá.bóL a pé'nz
t.ar.ald1oz VLsszakuldiuk. A szarnla.k tclülvizsgála.:. 
tá~rt járó I ~ . ::ct~xúlási költséggel helyi szer.:. · 
ve1nkct ,:az iHeto ev utolsó negycdér{\! szóló 
~zám!úinak \·issza_kii!dt!st:.·kor terheliiik rneg. 

. :\ ~z.áin\{t~ g·y?rsabb és cred111éuyescbb ie!Ul~
v1~sga.lasa e.rde~cbeu. az Országos }=>énztür a 
sza~lak st<.ttlsz~1ikai Ielduh;ozüsát n1cltözi és igy 
ezentul az eddig használatos szü1nfcitési lapot 
sern csatol,iuk a számlához, 

. :\ ~y~Jgrsze-r~.öl.~s~i.rek ös!:.zt:.~ét az~uban <.1 t<t~ 
t:.:s csa!adtag kozolt1 1ncgusz„Jas szerint tovübbra 
is ki kell 1nutatni; 111'.ért is czekc! az a.datokat a 
szá1nlák és \'ények \'is,s1,aérkezésc után a pénz
!Úrak n1:1g-11k küte!cs~k n1egül1apitani és felie
g-yezni. 

A ni:.:iún 111ég: lil· llt:tl! lerj;,;sztett 1!.>19. !V. ·n::
r.,;ycdi és 1920. ·1. n~g:ycdi _szán1!ákat és vényeket 
tcnnészetcse11 n1úr a fentiek szerint saiát hat6.s
körében való egyeztetés és összeg-ez.és utdn kfilün~ 
külön {1tadási Cs <itvéte!i jegyzék kiséretébc.n e 
k6rrcndc.Jet n1eg-jt:lenésétf)[ ~zürnitot1 .<.; napon beliil 
okvctleniil terjesszé-:-: f~l. 

Bnclapest. 1920 október h<i 2!l-<it!. 

/Jr. //uchberger s. k .. 

~lZ U. P. Yczetésé\'L'l n1egbizon 

111i11iszteri !;:inúi:.sos. 

Dr. Tóth s. k„ 
igazgató h. 
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!() A Budapesti Gyógy~zerésztestülct körlevele. 

Az egyleteknek nyuitott kedvezmények 
megsziin tetése. 

Gy<.igys;:;l·rJsztt:slület l.J.J,/920. s.:;, 

körh!\'elc ragjaihoz. J 

A JJudapesri Ciyágy~·zl'részres{iilc! 1. tagjui/1oz.1 

Tekintettel azokra a su!yos J:!l)'a~i küriihné-
11.r.ckrc, a1nel.r·ekke! a gyógyszertáraknak incgküz
Jeniök kell, TcstülctU11k f. évi iebruár hó l-én 
tartott közg-yiilése elhatározta, hogy nlinrJazoka.t 
a gyógrszcrtúri kedvczrné-nycket. atnclyekct eddig 
a ni:tg-únjellcgii s üzleti alapoko11 llYllRVÖ beteg
~l:gt!Jyzö cµ;ylctc.1:í1H:k !lyujtott, f. t~\'f január luí 
l-től kL'ZlÍűdiileg \'ÍSSZU\'Ollia. 

C ll:_uürozat al:1pj{u1 tehát ielhiviuk Testül~tiiuk 
r. ra~j:lit. hogy a f. évueg-y{:d befejeztével a kü
Yctkezíikl:en íclsorolt egyleteki:.:t tcrllt:lö sz{un!úi
kat tnár e köriiirnfny íic:yc\::,111l~c vételével ü!litsák 
ki. ar.az e szürnlák végüssz:.:g-éböl .:~~H11niiéle en
KC-c!rnényt L:vonúsba ne hozzanak. s ilyen ciJnen 
az eg-yletek részérül ne1:·1n türténö le\·onúsokat se 
eui.;cdt!\vczze111:h:. 

E bcll:g-se1.;C!yzi.i i.:~yletek a küv:.::t.kezük: 
Budapesti úllattartók szövetkezt:te. Artis_ták eg:rt:
sületc. I:J~;li n1ag-yar ;í\talános l;\!rkocsitulaidono
sok öi1s::g-é!yzö eg:yk·t"t:, Bérkocsb-~e:;:;édek hetc~s. 
eg-ylete. I::lsö budai beteg-s. és 1cn1etk. cr..rylet, Elsö 
bud-:ti nfíi beteg-s. city!et. E!sö budai po]g-üri l'::t!ei;s, 
i;g-ylei. Caritas iótL~koTJysü~i eg-y\et. Con-
cordia Letcg-se.i.;~Jyz(j l:gy!et, Deú!\ fercnc 
jótékonyság-i egylet. Br. Ede!shei1n-Ciyulay hadas
ty.ün.egyJet. Eöt\'ö.s iötékonyság-i egylet. Este, 
\Vahnnann és Unio (egyesiilt) eg-ylet; Fiirdöszo'l
~6k {'gyletc, Ht1zh:-liig-ye!ilk jótékonys:\J.!i egylett:, 



f)árú Hirsch 1\\úr betegs. egylet. 
köbünyai ióték. e;.ry!et. Hung<iria b~tcgs. 
Harcos-egylet. István vértnnu bctegs. 
Budai izraelíta bctcgs. t,;gylct~ f.lsti n1a)..1;:ar· 
lita !:etcgs. és ten1etk. egylet. .J(1z~~i íiiherccg 
ronai hadastyü11 betc:.;scgélyz{} cgylt.:t, József to
hcrcci.; n(ii beteg-s. egylet, Képvisdiihúz alkalniá~ 
zott;:ü, f..!sü n1agyarorszúgi kcrcsk. ht.!lei.;s. és se
gélyegylet. Relvürosi kcres\:edö szo\gúk. Kossuth 
i~aios bud,1pcsli ir'ltéJ.;:ony~C1;d ln.:tc~s. és tcn1ctk. 
e~y!t::t, Kcit:.inrai \övész-eo;,ryl:::t. Kö11y\'nyonHlúszok 
és betiiöntök .eg~·!etc. EL~ö budapesti közszolgák 
(népszolg<ikl iins. egylcie. P-csti 111. keres!\. bank 
Lánczy L. aJapitY{111ya, 1\'lúria-intézt:t, J\\askil el 
Dol, Budapesti 1nészárosok beteg-s. Cs te1netk. 
egylete. N1íiegyete111i takaré.kossúgi egylet, Ne111-
zcti jótékonysúgi és öns. t.:gy\ct. NépsznlRúk ön
scgC!yzö CK>:!et~. Elsö budap·.::sti nöi lH.:t~'...>;S, egy](!( 
Nyo111clúszok eg~·Jcte. Os1na.n b:::tei~~. és tcrnetk. 
t:iylct. PcEifi Sándor hetcgs. Cs ü:nwtk. egylet. 
flsfi l111dapt~sti polg-úri (Cs liivés:-:l hetegs. egylet. 
Budapesti polik!inika-el!yesiil:.:i. !ii. :.rr<'ii R:úcla:r 
Ot:dcon íiiv. agg-harcosok heie:.!:s. et;_\'ktc, J(Jz~:cf:. 
v<írosi elsü ernberharáti jútCJ.;011rsú:.;i egylet. Bu
<l;ipcs!i re:iurnt{ltusnk cisij kflzn1HYek1d6si. lietcg-s. 
~s tein::tk. eg-ylt:tl'. 1\\a1.rrarorsz(1gi ~cn~ícldc.r
egy\e.t. Budape51i siirök betcgs. és t;;1neik. CRY
i.:~te, Szent Anna hctcgs. c~ylct. Szent Borbála 
tx:teg.s, eo;,:·~·lt:t, :-:.zLnt LCnürd-eg-~ csii!et. Budapesti 
tanitúk sc_...;élyzii-:::gyesiiletc. Tiszt\·isckiniik orszá
gos e,1.;~·esiilcte. UJsúgkiadúk otthona, Budapesti 
i.\lt. \'il1an1ossúg-i r.-t. tiszt\'isclüi. Ze11eta11úrok or
~'.zúgos Cg"y(:siilt.:tc. Zion hctcgs_ és tc-rnctk. c).{ylei. 

/~Ctilcfyi Júzsci. 
iigrv. titk;ír. 

nr. !JeCr t:udrc; 
elnök. 

L) A .l\lÁV. igazgatóság<inak leirata. 

A vasuti töltések betelepitése gyógy. 
növényekl1el. 

rA „lfAV. igazgau.isúgrinak 18.325,l.!Jí!.O. sz. leirata 
az iizlcr1·ezcrt"isl;~ck!H-z.) 

..\ J\i\a~yar Allan1\'asutal.; ig-azg-:H1.'1SÚg"a lt-1.325-· 
1920 . .száinu kiratá\'al \'<dJ1ll{;!lHfi iizlet\'·tzetüsél! 
íiKrcl111ét id!Jh·ta arra. J1og-y a \·asuti töltések 
rn~llclt clteriilö kti11:rhak.:rtészctrc. i!lcive heíási
t:Isra ne111 alka\n1as \·izt:s. !lliH.::s:ir:ls. szikes terii
k.tcl\::-n, árkokban.· és kopúr, karicsos L:jtiikön kü-
1.öniéle ~y6iynövé11ye\1 ~H;,crri.:1 tcrincszthetük.· E:;;y
!:e11 utasitást adott az iizlt-'.\·ezetiiségeknek, hogy 
a tnindedJj~ parlag·c·:1 llt:\·cn tcriiletckcn a g-yó~Y
növén).'2k lcnncszté~ét kezdjék nte!-(. A g-yói:ry-
1iövénytcnnelés bc\·ezc;ésC\·e! é~ el\cnüriésé·vcl a 
rn. kir. gyóg-)·növé-nykisérle.!i ;illo1nús hizatott ·n1c)!'. 

1 
National j 

Vesz. elle:nŐ:rzŐ~ 1 
j~~~: ·pénztárakat 
jólrnrban tart a 

NATHONAL 
ellenőrző pénztár terj. váll. 
Budapest,1V, 1,Váci-ulca 20. Telefon 11-19 
Erede!i !\ellé!;.e!\ <íllandóan r;il\ttiron. \li<lCki 
javitflsi rendelésL·k gy o r ~ <t 11 e::izliüLiiltctnek. 
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A jelen zsebnaptárunkban közölt gyógy•'.5 
szerészeti törvények, rendeleiek, leiratok ·• 

stb. tartalomjegyzéke 
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Ac:t:J1ylszesz tartalorn elöirüs'.1 sósborsze.szn~J 
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A·Uatg-~yógys:zer, :kötszer, állatorvosi rnliszc-

re,k, neos..:tlva:rs::u1 ig~~1,yt.~se katc;::,:1sftg;i1.Cd 
D 6 - -- -- "·- -·- - - I55 
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nál D 6 ·- - - 155 
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részeseGts F 4. 
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A3 

170 

100 
Bchoz.at.:ili- L·s kiviteli ké:rvi11yek bc,nyujt:I-

s.:'m:,:íJI ·}i;övett;11dö eJjár::'i$ · C l t-14 
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•k~:nek ·trt6do?:It:.'1sá A 6. A 7. ! 10--115 
Beiratkozás az eg-yeteinrc 1/6. 75 
Beteg-SL~ bizto:.:itüsi hérhai'.'tr feJt:.111e:~se :\ ·L 10,::; 
BcteRség-i bi.z:tosLtó közintéz:Ct 1/5. 72 
BiztoS1:1t{1si btri1::i.i~lr fele1nclé-se A-L !0;:! 
Bór.bevett ~r~róg"\·:::z0:t.:lr.1:k ha~·z.01ü:;é.ré:11dk 

ie!e.mc!ése A S - 105 
Bérhatár ü:kÍilelése betegséit"i hiz.1ositás11á! 

A4. IW 
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Bcel 6 L-'Ct:t.sarv-lélth iorgab-nánrak szab:í
]yodisa C 3. F 8. f II. - - 138-lii-ISll 

>Ecetsav (e.cet) :ki1i:,cst:.1Ti .részesedL·s.:e.1 va!o 
rne.g-terhet~é-sc F l l. 1811 
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E._~y!etC:kmck nyujtott kcdvezn1é.nyc:K n1eg-

sz.tb11:tc tése - - - 21 7 
f.:gctett szeszes fnh-".G.1dékok . k1·.11c:,s~:.iri pót-

részcsedéssel va\6 niegrovasa F ~i. • Ifi!) 
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n.ftl D 5. - - - ·-
fényüz-ési adó kiLerjc.szJésc f l~)„ 
f&nYiizési ad!Jhoz ~dadott 11tas1bs f !. 
For,ga~!ml adó f 12. - - -
Gyóg"'yi:iir<lö váH.alatck elad-ás-a 0-s h6rhe-

Yételc A 3. 
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160 
186 
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C1yógr:y;növ-é:nyek, !-.r;.-1~m:olcso_k ( \~Ldonte1 -
nt<Sek) gyHfté.sc -é.s IR'C1nyhc\ete!e ~ '-!. 144 
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t-et helyes -értebnc-z.ése H 2. „„ 211 
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.!yoz:ása e 4. e 5, -·- 144-14fl 
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11tasitás H l. -. --- -·- . 
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Tisztviselők, egyesületek és 

1\iunkaiig-yJ és népjóléti minlsztériun1. 

Alirifsztcr: dr. Bernolák Nándor. 
Ál!anztitkdr: (a h'YÓ.RY.sze-.részcti lií;ye~\ 

szére): dr. f'úy Alad:'i.r. 

Gyógyszerészeti szakosztály. 

Uszitilyföflök: dr. Kc:rcJ-:.cs Pül rniniszccri 
núcsos. 

OsztdlJ'föniik-ltcfyettes: fVlarsovszky Lúszlú 
niszt<.:ri tanácsos. 

Tilkdr: Ko\'ücs Oc!ün. 
SzolKdiattéiclrt hl'Osz.t1'a: J\\a!czovich 

nyui.;. osztá!ytanúcsos. 
Szd111\'C\'<>sl'.rzi tiszi\·iseiCk: ( Jörüg-né 

t\'\árkt. l<iss Fc'rencz. Labc·ncz Tivad~rr és 
:\rnold oklcYdcs g-y(>g-yszcrésze!\.. 

:\ g-yflgysz.crc.IJ<ltási a\oszt{1!y hatú!'körébe 
tozn:ik a kiiz fJOllt i egészségii !J.\'i ""' "'' .,.„ l• 1,! •• 
iitr:rei is. 

· Ütó!:l~inak 1·ezctüjc: 
~~zeré$z. \'czérir.;a.zgat(l 

Peres Ernö okl. 
és dr. i\\oz.sonyí 

Egészsegiigyi líCi_zigazgatri:si iöosztál:.v. 

l\Czi.r.:azf!(lfdsi SZ'ClTl'Zt'li tis 
szakosztály, 

Egé.szs-é.i.;iig-yi kih{q:.!':ís.i iiRYek hannadfoku 
birál<isa. 

Az orszáROS közeg-é.sz~é;::riiz:ri I<ll1<ícs 
és ig-azg:atási iiz.rei. 

Cg-észség-iigyi \·onatkozásu iör\·ényc.k és 
l{u1os renclelctck (szabáLrrendt•letek) 

"' Csak a gyc.gyszert!szc!:ct érdcldü n!~zt küzii!jHk. 
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kidolg-oz<isa_, ilyenekre rélen1é11ynyilrú-

!\iké11ztisi szakoszldl.1'. 

ílyr'l~yszcrészek képzése- és g-yakor!aia. 

Beteuellatasí iöoszt<ify. 
flctc~dpo!dsi szakosztdly. 

(]y(J;{yászati scg-édeszköziik l:ng-cdé!yczése. 
!ng-ycnes- !tYr'll.!"YSzerrcnde!ésrc szúlc'i n1cg-hizúsnk 

enl.!"cdélyczésc. 

(iuzdasdgi szakosztdly. 

f:.g-észséi.;iig-yi anyag-rakiár téicsité.sc. bcliöldi)11 
:.rr<irioli úruk h~szerzése és szl·tosztüsa. 

Grtigyszerl:szcti szakosztály, 

(}y{ig-yszcrtúr:1\· iclúllii:isa és rncgsziinietése. 
(]yóg-yszcrtúrak és g-yóg-ysz.crck viZSRúlata. 

Közalapokra rendelt g-y(fJ..;Yszcrok cllc11örzésc és 
elszúrnohí.s:i. ( lyó~r:,·szcrek és .l;YÓg-ycszközfik 
!'?..ahadalini (-:; enscdélyczési ilsyci. 

(}\·(i~-\"$Zcrkíi!iin!cg-essé."..:ek c11J..;cdé!yezésc. Uyú
g-yifr>. s.ehkü1özfí, fcrtöUeniiCi és rnéreg-tarta!rnu 
szereket tarti'i iizlcick é-s kereskedések e!leniirzé-se 

· és ieHi~ye!eic. 
Drai.;ui~ta lizletck L'llgedélyezésc. 
Oyúg-ynih·éllyck iern12!ése és 

hozatala. 
iur.t.;·alo111ha-

Fiirdöiigyi szakoszttily, 
U.i fiirdök és uyara!óteltpek létcsitésc, gyóRY· 

íorrúsok f'.:!kutaí{tsa. 
As\'ÚllYYizek ior.~·;.t!1na és ie!iiR.Yekle. fllrdü-

statisztik<i. 

Szikvizgyürtás. Szé11sa\·\':t! 111csters6gese-n teli
teH ÚS\'Úlly\'iZ~·k eng-edéJyez.ési iig:yei, 

15 



l\lunlt:ásbjzfositási lö1>Sz:táli.'. 
Alialdnos igazgatdsi és betegségi hiztositdsi 

szakosztdl.v. 

Törvények, rcnc!clcic:k és nc1nzetközi szerzii
dések elkészítése a szociális biztositd.s (bcteRségi, 
baleseti~ ag-grkori és roh:-kantsá:;.i;i, nnyasági, n:'.:ui;. 
ciii. 1nunkanélkiiliséiti. stb. biz.tositás) terén. 

Az orsz{1gos n1u11:!-:ásl:etegsegé!yzö és balcset
biztositó pénztár, a keriilcti 1111111k{1sbiztositt1 
pénztárak, .;:1 vál!aJa,ti és rnag;i.ne.;:;ycs!i!cti hctcg-
scgélyzö pénzt{trak, a doh{111ygyúri bctcgsr.gt!:rztl 
pénztárak, a bányatár.<;pénztúrak iclett va[o <ilh1!n? 
ini6z.kedé.si, feliig-ye!eti és elle.11fl1·zési jug-kör gya~ 
lulrlása a bctegség:i biztosit;is fr;·rén. .\ betegsé::rJ 
biztositási szervek 1nini:.zteri jó\'áha~yást iR"énylü 
határozatainak t[lf;.,:r-yal:·1sa. :\ betegségi hiztositás 
körCb:.:n jo~orvoslattal n1cg-tün1atlott !1at:.íroza{(}~\
nak 111inisztt.ri l1;1táskörbc utalt fclii!birúlala. A 
1nunkúsbiztositú intéz1nénvek kez·~Jésében Jé\'éi 
kórházak, gyói:;yint.ézetek Stb. iir,yei. 

Az eredeti Dr. SZÁSZ ALFR5D.féle baromfi-kolera··; 
ellenes vakcina 

jelzése: 

Budapul, VII., 
Stcfdnia-u/ I a 
Sür(tünucim: 
S::cfa;;:a/ Bpt:ll. 

OY(JGYSZERJ:sz 

EGYESÜLET. 
\;Ill., A:.;g:te\eJd·.11ica ~.) 

• f ; Hunyadi ,lános I 
\ 

1 ándt Ferencz Jozse cs . 
gmlteser~ivizel\et \egjutányosabb,,, árban szá.llit 1 

l\íL!EIN A.LA.DAR 
. t Vll! Karpfenstein-utca 21l>. 

\ 

Bud.ipes , • 
9

-
Telefon: JózseÍ 25-„' 

Vidékre vasuton utánvéUel 

15* 
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Pó/tagok: !Vlarton i"l.anö, dr. fvlann Géza, f-Iacskö~ 
Lajos és Lörinczc Jcnö Budapest, \Virkcr 
Jünos Rákoskcreszt-ur, Traitler ZoUúu Békás
n1egycr, Vú.ncza J(JJ~<;cf Ujpest. Kncsuha f.:tniJ 
Vesz!J)ré.n1, FJode;rcr Jenti Cscprc~. \ 

Szti11111izsgdlá bizottsdg: Kasztner Sündor Cs 
Szegh{i Lüszló Budapest, Zaüry E!e.1nér Baranra
rnúgócs, Bogcnricdcr Frigyes Na~y,kanizsa. 

Póttagok: K.Lllün Clyula R11d;1pc~t. SzCn::n Al·a
dúr fc!s{i~a!Ja. 

/gazgafótandcs és bizo1 tsdgo!.:.: 

J\'liudcn bizoHságnak, an1el:rbc az e!nöksG)..; 11cn1 
1ninc!en tag-ja \'an névszcrint bevülasztva, hiva
talból 1tagja az elnök, a társelnök Cs az aldnökök. 
Tagja egyébként hivatalból, dc tcrn1é.szetescn 
sz~1vazati iog- nélkiil, a nlindenkori iigyvez.;::tii 
ig-azgató is. A n1iniszteri!cR" ióvü!Jagyott Nuincrus 
C-lausus hizott.s-üg és ,a tanügyi hizottsúi:; kivétc
lé\'cl elvként kintondatott, hoi.;y a bizotti:;;:ig elnöke 
egyik \'<1,t;y n1tisik alelnök és helyettese a 111ús~k 
<delnök. A n1iniszterileg jt'J\'Úhag-yott Nun1crus 
Clausus hizottsúg: .elnöke az llJ;;iékes n1:ni~~z,1érium 
;'tit'.!! az clnöld -tiszttel ielruhüzntt cgyCn, a tan
ügyi hizotts(1g e!nükc, a !-fYakornoki tanfoly~unhoz 
rendelt korn1ún.rbiztos 1nclktt. az e tisztségre 
111-eg-r<'dasztott, illetve a v<ilasz(lná11.r {dta! Llclegtllt 
1ag. A gyógyszertári ·törvl·11.rtcr\·ez{l hizottsúg
nak elnöke a nlin<le.nkori elnök. 

Azokat '1 kiadványokat, fölterjesztésekcí, átira
tokat stb., arnelye!i: türgy szerint az Cf.;J:ik \·agy 
1nü.sik bizottsághoz tartozna;](·, az az alelnök is 
.ioi:;osul:t alúirni. aki az illető bizottság-na:k elnöke. 

A. bizo-tts{1gok csctcnkint t:.lrgyal{tsttkhoz vagy 
fö.ltcrjeszté:sekhez .sth.~hez sza.kértéí küzeg-et \'Oll
lrntnn.k he. 
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~01··1 · . o, l<1gk1i· f• ranyi La·· .. ~1bach Korr1 .,. 1 S·, <·Jos ~ L e tr .1•·;·1 • zcg)Jy e·.· • L, ukács L· . ·• d !er J.- . · .;).dlldo •j' ' dJOS S .IllOS f' az a/a .. r. en1csv; .. • .._zabö ·"~-· ,o-~ 
n<1l·1z tPsz.ibalyok l J !\ }r:\ .lozsci. - 7· ~eld dr. 

' O t eset ·I· .-· !-;-.ina!· {} ar·r ,,„. · . e\ clbir·' i·' \ ' po111···1 s.11~ore. r <L <tsa hl Jan !· ·· • axa~bi':J'oti'i . · \Orvri-

tese T;:uiff, · ~!f: el!!ök· \ .. ~!!· tü.k{tr. ~;~ r:~~1.bor Jr.l: ~111:lk:r. Vi~111os (hc .„, 
! a1nás, Bcrr;~,~:.1,._ BayL·r Anta'~cllo/. l~ethelyi J(~~ ~~: 

11
ns d · I - d \ .i\'l<í:t; ..., ' l. c!nfJ· .zscr 

J:Jok ~'.. ~erpcJ Viinlüe: Czukor Lász! :· ~crcn·íls 
1·itn\; ( 2" JO Béla clr s, Koritnyi l. o, <lo .lit
kézich "."'." hiv. gn\ ,-;- Targykürc. -<1.1os, . Mezei 
zot.ts:,;rdd/s·'. ctkkc.1k1). ;í~>,i,,sazl~rck, kiilö~1le~:;s ~1rszah-

• '1-. 1aront 
1 

' , \ !Tl" 'I/ -. ..,.-.: segnl· · 
t<1rg-,-·, • a bizotts: ... ga apiüsa -"\ cs 
• : ' <L J1en1 1 · „ <1g-ot · !· 1 • ·' · - A • · 
·' kczielatiílsi llh1ta/os, illeiv ,'' d <II„ mch·~I· "'1: sze1 ck ür·'u. - e ,t SJH:ci·ii· -• ·:ne\ 

./or,fü•r\'
1

· I. ' i,d\ !llCl!SZ'llJ: ' l.S, \'egii! 
(10 ·· "'· nzolts: ,. • ~' ,tsa. 
(' i ... ~.rcttesc i\lii!!erci./:!j. el11ök: Tauii,. „. ~·tto. ta.lfi'ti· B \ ihnos) elü· ! . e1 (1abo1 úr 
it'aclt Ko~r;él c1':rnc~·· (Jn;la. ';~\~dr K~rns{mszk1 
B~~!Jel„-~„ihnos, Na:~\' ~!~ 1~r .fü11os. Fril!~/IÚ~~ dr„ 

.. · ,::izcl-:.: B "J· -.· e d dr., p,. „. _., • .indor k<~rl': közigazn·:,,::·. h.creszté11\· , J~ic.s Lrnii. f~étll\: 
l!HIJÍ" . " .,..,, ,tSJ 111' • . d!!OS . _ {. · 

.. sztcn rendel · •l!-:<11t1o"r 1 1. - ur"T-
ketséi:.·e]· .. ctt:k \é'rin/ ·"'' 'COZ,t'--1 kér,1·:"·1 
· .· · • \ C!-i :a\„ .

1
•. ,.., "l,tJt.is,t „1 . west· i, !O~U kerdés . dS dtok, Hlll!tl. !!d Iohnerii!h'" „ , . „ l:ll g~·(J(!_· „. •. . . ,,_l(J 

(1az((a.wír:i 1 . . .\szer eszlig\·j 
(hc/

1
· ,· · nzoiis1·„.. -.• ettesc T· •• · (.,,. L'l·11:• .. 

tsanszkr () . .'111ncr Uüb '. ·
1

\ • 1\lfi!h:r v·t 
!'!IC/J (J·· Ho, tag-j·ti• 01 dr.) el()·1 . l J!!OS, 
czány· ·'

1 
~!la: Borh~h~ ·1 :~\nd_riska' Vi!'t.' ~!o: Kori-

13 
.. J stvan f · .. ozsc.r C· t 01 dr B· e!·t / · · org-·1 ,. 1. · zukor L · ·· ,1-

\

; ,, ' t t •• Szel" I' '1' cs . anos !,',·111 ~ asz!lí 1::-·i 
e CSC\' 1. „ .... ,e a S· .„ -· 1 o'hn · : " -

a \'e<r\:,.,·zs·t\ ~u: Cs Ke1:„.,-zz1:11s I\l.r.íben ·1·,·,1'1',)· Sz.ahr'i 

(
. ~- s"··ilt -

1 
.... - cnr r· · Isi·· iskola J ,;: ~· l _a lonitís : .. - - anos. -~ T . „, · ~- an, 

,.,,,tzdasag-i ii•r1· ,Y-S ,t g·yakon1n.1-· .'~' ":\'kurc: 
..... t::t, alapii\'ü111·01-·'1 _1.11:ro!~·a111 

• \, S-.."Kcb·ezCsi 

r 

zn 

i·1i;yek, tüu11;g;szúl\itási \ig;yek, e~ye1~1nények kötCsc. 
1neglévő szerződések rcviziója, tön1eggyögyszer
szá\litások árie\ülvizsgúlata (rctaxálá.s). 

Plínziigyi bizottság: c\nl}k: Taufier Gábor dr. 
thelyettcs:; f\t\iiUc:r V\l111os). clöadó: Róth [\\a11t\ 
t;~giai: Beretvás T·anr\s, fricd Sándor. tlerz János 
dr„ 1iédcrvúrY H.ugó Jr„ tb. ta1.;i:\\: Kerpel 
\'il!nos. l(el\aucr C1ál]or. KroPP Kúhnún, Korányi 
Lajos. l(oritsán::;zkY Ottó. fl/\ezei Elek Na~Y Béla 
dr., Peres l:rnö, Süt.e.ö La)os, Zoltán Bé\.:t. 
Tlirgykörc: a7. Egyesii\et pénziigYi 1nérlcgénc\-; 
1ncgúl\apitúsa. e\~cpörzése. y;onU.oskodús a icdc
zctekr6l. Leltárak ie\vé.tc\c, egyesii\cti be-rendez-

kedés. /(ÜflY\'flÍri IJizo//SlÍ.[{: elnli\i:: Tauiicr llábor (he-
lyettese !\Hiller Vilinos), előadó: Koritsánszky 
Ottó, tagjai: Andriska Viktor dr .. Bara<llay János 
dr., Bozó Oéz.a. Ernyey Jtizsci tb. tag, fáczánYl 
István, Karlovszky C1éza th . .tag, l(az:.lY l:ndrc tb. 
tag. Szc.rdra\Je\yi János (he\ycttes-2: f\odcrcr 
Jenö). \Vcl:cr Dezsö dr .. tovúbbú a vegyvizsgálll 
ú\\01nús és a gyakonn}\\i tanio\ya1n nlindcnkori 
vezetője. - Tárgylúírc: köny,·túr- és iratgyüite-
1né11Y alapjának 11\c~terc111tése, rcndcz0sc. \cltá-

rozilsa. Taniigyi /1izor1stig: korn1únsllizto~;: \Vinlder 
Lajos dr. e, tanár, elnök: Rózsavi'l\gyi l1nrc (hc
\ycttese Daycr Ant:\\ tb. elnök). előadó: \Ve
szelszky Gyula dr „ tagi<.ü: ..\nUris-ka Viktor dr .. 
Deér Endre dr„ Eib:1ch l(orné\ dr„ !\\liller Vil
inos. R"éth~lyi Júzsci. \Véber Dezsö dr., Zoltán 
l3C:la· és iüvata\bi°1\ a t.:1nio\ya111 nündcnkorl tanftral. 
- Tdnt.rl~öre: 111intlcn a }.':y{i'.J:yszerészg:yakornoki 
1anio\ya1nra (ls-'.\o\f1ra) \·onatkozó l\~Y. 

[(iilö11/egességi liizo1rs1íg: elnök: f\'\ii\\er VilnH1S 
(]!c\ycttcsc: 'faufie.r ()úbnr l\r.). Andr:ska Viktor dr„ 
Uorhé\y .JózscL Eibacli Kornél dr„ f{lczányi \st-
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,-ün, Kerpel \'"! 
dr., f~é „ . - ' 1 111os. I:. Luk.le f • · 
dr S CS-:...} Zoltü11, Rózs·no! s _JJJos, tlag-\ DCla 

" ..._ zelc B-CJ·i 1· - '. g-y1 n1rc Sz·tl. · 13 Kúzniér dr .~ 'Z~ . :1nes\·t'iry J •. : ..._ •• io - Cl·1 
· --s -OUtan Bé!:i. · nz.scr \Vag-as1i:~: 

Kerületek, azok tisztviselöi . 
gyógyszertárak·es odatartozó 

. 1. A Budapest; Gv · . · 
t_tnök.: Deér _E 1 . ogyszeresz-Tcstiilet 
fritillair· 1~·· -!!(_re c!r„ a !vl Q. E .. · 

. cthcly1 József, a rv1. 0 :\: --· tb .. ta;.ria. 
11 B d :'. · E. lh. t1tkar·t 

--. · u apest-v'd ·1-· „ '· 
~- ts~!elctbcli elnök. ~. .. .~ e~,'. kerulet. 
Unok· fl, ,1 . : nloll,r \1lmos (R'I 
El .. „,· ere vas f'a1n·L'>' (IC d Hispa!oial 
- llo.: lC/\'l'ltl!':>. K ' ispest) · 

terg_on1). • . . erschbaun1aycr .Kürol\' (t'. 

"Trt_l-u1r: En1ber ti, . . _sz-
L,.lck_i-utca S). - ck (Budapc:st, Vili ~ ,„ ,. 

\!afas-t · ·· .\ . ..,g-
. ! .. -: fl/(111_\': ..\11d(<.:]" 1·· ra \d·). 13aksa\· B ~1- ( L. \d . Lktor dr (J.:" ••.• ur (D · · e .t Na~r1·: t·) 8 · l..I zsebet-
. · _ 1111ahar·1szti) B · · \<.l .1 · ar·td!C1y J • 

ru1c) C<- (' .' - • · „ ernolák i\·1·'t'; {p " , anos 
lrg-. '(Vü-~) J~-~~llge. \'1ktor (l\~c~·r) •cf·. -~-stsze.11iHi
fr.ie ! ~: .' lIJ. fenyes L·ii . o3 dJCSLk Jozsei 
J\1c z~i E'11!~J:10/~ _( J~{~kospaloi<i) ." 

0

~,1ai 0~lll;;;.~a ?Y<_Lrrna t), 
Lippe (fJ·· Jpes_t), J\1iill:.!r Vihu. , ·~ Kispest). 
(Pilisrnurót~n ~Il~a!_(ossze11t1nihülr)s (~akospa!?ta). 
Szabó Béh · J • • (UP_on.({rúcz Béla · (\l·'app, ~aszlri 
te. ' t 1. IPl:st) ~ ,1n1osn11kol·d 

. 1e1!ye). .:-;z:entg-·fl!\, Q: . . ,_ zineta!la AlalVtr (K~ .. 
lla!yi Uéz·i (~ . j ·: ·~llre! (flüd<"i!I"·) -'· is-
nor), \V_i_i:i..:er~ J~-1~1 ~;~' 11/1~.·~-d1_u_n1a11 11 Bú~;-(;g. ~r~c(1Á\tli-

A ,J.;eru!cthez t· t • d \OS!\ercsztur) · 
0
-

u~eg-yéböl: A.c~:t dr ~~o gy{Jg-yszcrtán~k: ), . . : . 
ne1nclli \ .. Al,Ltf. Alberti .\!·· f esl\.t1-

~>lc (2.i .. é::~:~:(~s~.'H~'t;c1 Békásr;1c~;se~~a~~'.;: B~l~6i-
svn1or, Ceg-Jédber, ·I ao'.s, Bugy·i, Cse) l (; -

Dnr1nbor;dú!lv D , le.e· Cinkota (3) J)I: .':'). 
· · tHld 1~1raszti D _·. ' · ornsotl , ' unaKeszL Du11a1···, 1·1: _, •!• 

1 

l
í 

. 
. 
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Dl'·!!'.•\·ccse. 1:.rzsChetíal\'a (fí). ft:hti:;;;öü. foktC1. fút. 
! lödöl:iJ, ()yö~1irti. lia rta, Isaszeg:. Kiskunlac7~h;;1za. 
Kispest (-1). l(l':'ka. Kun.;;zentnlik!ús, i'Aaí!lÚll. Mo
nor (2). Na:~yk:tta. Nag:yté-.té.11~·. Ocs;l. Pcst
hide~·kut {!3pcsi Rcn:·:..:1ckcrtvúros). Pcstszentlörinc 
(2), PtstuihdY (2). Pécel. Pilis. Pi\isc.:~ab;.1, Pilis
vfiriisvúr (2). Po1núz. Rúczkevc. Rákoscsalia. Rú
koskcrcsztur. Rúkosligei, Rú\:ospalota (4 ), Rúkos
sze:ntrnihá\y, So\yinúr, Solt. Soroksár (3), Szalk
sz.ent1nárto11, Szentendre. Szen:t1núrtonkáta, Sziget
szc-ntrniklós, Tahitótialu. Tass. Tápióbicske. 
Túpic'i~yörgy~. Tá.piósii\y, Tápiószele, Tinye, Tú
sze~. Tököl. 1'örökhálint, Tura. Uiszúsz. Uszód. 
Ü\Hi. Vúczhartyún. Vecsés, Vcrcscgshúz:i. Viseg
rúll. Zag-yvarékús, Zsúrnbé.!;:. Zsán1hok. Ujpest Un. 
Vúcz (4). E~ztcr.t:<llll \•tirrneg.\•Cböl: Bain'1, Doro~. 
Nyergesuiialu. Pilisn1aró1h. Sárisáp (:\ nn:tbúnya ). 
1:sztcrgon1 (3l. fip11f111eg_,·é/Jiil: Nagyn1aros, :..'zuh . 
Vú1nos1n!ko\a. Nógrdd \'lir111cgydhöl: Ba\assa
::,.;y:1rinai (2). I3ercz~l. Ecs~!!". i~rsekvadkcri. Kú\ki . 
Kisterenye, Llirinczi, Nográd\'er(iczc, Réts{1g. 
Roinhúny. Ron1húlly, Sajgótar]ún (:1), S?,écsény, 
Szirák. Osszesu1 lUfi !idyst!::.;hen 142 gy(j1.;~·-
~z1.:rtúr. 

11 ! , Délpcst" ánuegyci licriilct. 

Ti::;ztc/c/úcli clniU~: !;:arkas Ignác (\(eeske111étl . 

fltliik: "J'úlh !st\'Cu1 (Keeskcn1ét). 
f:'f11iik/1ef,\'CUcs: l'lan;.;r Lajos (Cze~léd). 
Titfuir: 1=.arkas 13l:la dr. (l(ccskcniét). ~ 
\llifaszt111ü11y: Borbély Endre (Na;.{ykürüs'l. 

Cz.lra i:11drl! (Kis\i:uni~!egyliúza), Butt'·!lger Arpúd 
( L;ijo::.n1izs~). Thury Andor (Kisku11i0L:g~'\i:\z:1). 
C-sorba János és Dörnütiir lstvún dr. (Kccskcn1ét). 

A kcrüle.lhez ta,rtozú ~yúgyszcr.tárak: Abony (2). 
. .\lpúr, BaJaszentivún, Czcgléd (5), frsckcsanád. 
l~aisz. fiilöpszállás,· Hajó.s. Izsák. Júszkarajenö. 



/(:doi.:s:.1 (!), l\t.'cskt11u.!t (SJ. Kei.:Zc!. Kcrcri-_.:::gyháza; 
Kis!i:örös (2). Kish:unfé!egy!Jtlza (5). Kiskunhalas 
(4). Kisk1nu11aisa (2:), Kocsér. Lajosn1izsc. Nag-S·
körös (S), Okócskc. Örkény. Soltvadkert, ~iik
kösd, Sz11bad.szúUú.s. Tiszaalpár, Töriel, Uikécske. 
()sszesen: 29 helység-hci! 55 g-_\·úg-ys_~~ri<ir. 

IV. Széfresfehérvár~vidéld keriilet. 

Tiszte/eibcli elniik: Adltr Jn1rc (Enying.). 
Elniik: E. LuM:úcs Laios (SzékcsfehérYárJ. 
Elnö/~!1.: Kazi.\' Encire tb. t;ag- (Vértesac!::i 1. 
Tit!~dr: ffi[lcr Júnos (Seregélyes). 
\!úfa!:i_?j111d11y: Sziits Jcizsei és t. Na~y József 

(SzékcsfchérYür), Balogi J\'lihá!y dr. (K;:ipolnüs
u}.'6!c), Grhn.111 Rudolf dr. {J\'lártonvúsú·r). Jeg-es 
Antal OC:ilúz), Kercszttes BC!n dr. (Aba), Kocsuba 
Ernil és Incze Kü!tnún {Veszprén1), Farkas Jü
nos (Várpalota) KotsclJ:i.-.- Ferenc {Siófok). 

A kcrii!ct tiszic/ctbcli tagja: Dieba!la Clyöri.;y 
nr. gy(lg-yszcrész. 

:-\ k·criil~thez tartozú :,.:·y(Jgy;;zertürak. fejér 
vürrncg·yébü!: Aba, :-\d(ll!Y .. -\lap, .-\lcsut. Bicske, 
BndaJk. Cs:i.kYár, Czecze, Dunapentele, Ercsi, 
f:r:rck. f::rd, f·Jcrceg-fulva, l(í!oz, Küpo[nüsnyéJc 
Lc~ra.sber611y, i\1a1~tonvftsür, 1\lör (2), Nag-:\-'láng-. 
Nagyperküta, Nádasla.dün.r, Po!i.;úrdi, Rúczal111;:í..s, 
'.-í;:irosd. Sürbog-árcl. Scrcgél:rcs, Süskut, Vül, Vér-
1csa<.:sa, SzékesfehGrvúr (6). Veszprén1 Y{1rn1eg-ré
hlí!: A.ika. Ba!:1tona!n1üdi, Ba!atonfökajár. Balaio11-
kcnesc. f3crl1id:t. Devecser, Enying-, 1\1ez(J,ko
JJ1t1rorn, Nag-yvüzsony, Siófok, Szcntgü!, .3zilas
ba!h<"1s, V;írpa!oia. Vüroslöd, Veszpré111 (4). Zala 
vúnneg-yCbéi!: Ralatonfiirccl. Összesen: fejér vár
ll!t;gyébö! 30 heLvségb61 36 gy(>g-ysz0rtür; Vcsz
pr6111 r<ir.n1egyéhöJ 15 hcl:rsCirböl 18 g-y(Jgyszer
tcír: Zab v;írmegrébéi! 1 he!ység-b{)J 1 gyr'lg~·
SZ.Grtúr, \"<tt;yls -!6 helység-liül .=i.=i :.;yúg"yszertúr_, 

.. .-d1•ki licrUlct. V. Oyar~' l ... 

J. )S ((}yl\r). , „ ·) · 
t-:/11ül~: r~g_r~{~c).l R<.~l~:~iitt~r János ((JYOI . 
t:l1Itilü1elyctc~~- vich Oé1,a (.i.cs). .. !úzsci 
·1--11•' · Raú.a .. '"o 1 , - \(cscru · .. 

1 ,ar. . C:.tinner nire. A.\' 1:r (fc\so-
\ltifasztrnanJ.':_. '· ('J'·i·t·tl Szénert · ,ll .i_.-

1
. fv\ik-

. 11 Ueza " ' · ) H.cn1cs,1'" . 
( Cly(ir ),_~ti~ 1 

•11 licinhold (i\\~so~l .. : úvár). (Jyörity 
~al\a), I_cu~s)c Á.1non (Jyu\a (!\\a~~-~1~ AdoH (Pápa). 
\ús (Lében'.\.· , . cntlános), l(ar\o\!t, . . 
1 (l7,sei ( l\\oson~~ , ) . . . . O ·ör 
· . Cyula (Zircz · · r ·szerrar.lk. '.\. 
Ra<-tk 

1
· ..• ,· ,. lartozú ~r 0 \::_~- • (Jyörs:z.cn~

. A kí..::r.:1\~t'.1ez Bönyré.ta\ap.. f_ni:s;Ör (9). 1(0111.a: 
\·„1 nnc~~ cbol. .. ·1-ótszentkut, (J) .. \la Klsbet. 
'. t-lédcrva1, - · 1. l fc\so~a '• ( 1narto11. . .1 „ 1. ·'cs Bo'"ol, .

1
.,-,, . .-

1
ros l o-

, g\'C 10 · ·""'- ' . (?) '• • . · ro1n varin.:::.· .1 .. ,.,·:1n 'l ata - · .
1 

„
1
_ lia\asz1. 

· :nt.J. .t ' " .; 11"[\"C )0 · . . Na1.n:1\.!;!1~<1 •.• ,. fii·\ oson \ .tn w, .!\ sonszt!-ntjanos. 
n1úro1nt!J\·a1 o„. Lébény, l\\c:s~n. ~-o:. lvhida. Köp-
1-Iegyesl1alon1, ·1-- ''\'t'n·aru\"ar, \\lf~tl "·1· Csetény. 

• R·11 \-._1 'h-' • 1egvc Jo · .1 ()roszv<.~r. , •. Vcszprén1 varn ... 'hc\Y U~ou. 
c~énY. Zur<~.1-1 ~ · p·tto~ia. i~\agy·,\r 5.7"·' 11(~)H Ö~szcsc.11: 
Csöidc. Lo\ ,~s~ '„ Z.ircz. P_;:q~,1.. 1~ "\·{ig:yszcr-
\.r„,-z\:·r61nva15,1J;.\. ·.,. e lJC\\"SC\,.tel10\ . ':': ::ll<'il" l(l ...... · ,n·en~:\ u ·; . o heh· seg.... . , 
<lvlir \"arn_1c,.._. v:1nnel.!;~·end'" -: \· ·11 hc\ysc~c-

.• 1-· onr1ron1 ' · • . ><ryenc.\. . · l , 
tar: ' _' _. .. !\\oson va1111e,_.,; ''innegycne i:. • 
"\·(Jg-yszc1 t.l,l'. - , t"1r: Vszprcnl \:. '"'4 helysc!!
'1·--1 l 1 g'\"üg"\.SZC\" .' .... , -'-\r \"a\!~ IS ;'! 
10 , • ,.: 1 11 ~yog:~ sz1.:J l, • 

1 •\\·c:e.,;eLo · .. ie · -- . · .,.,·zertai · 
„ \ I'" <r\ ov._, ", ho -1J .-... • _ 

1
. "\"! 

. , ryCl iCfll -Vl Sor,ron vanucg_ 
- • • > • János (s~:pro..:1:~ . 'r), 

1 .... 1, . ....,zertl.1he\\ 
1 

.• 
1
,
0 

(Csepi cg 
:1110 ~. - · , _. f\oUcrer · i.: 

l:l11iJkl1clY~'l'.tl\:~-s f\·\i\ivoi (::Jopr_on): ) ~'\a·rinczer 
Titkdr: Ni \o !L , \ . .lt.:n\i (Sopi on . - ) Pap 
Vá/a~~lllll~Il;\'1: ({~~r~~~z fid~\ l\(is1 1:~~~~J1l (Na~Y-

1, ·· ( cso11hl .· _ ·) Nc1nct - o · . 
. cno 1 (<.:.·1va11yntut , - ... ·l1ére'rvhaza). Zsi<..;!llOlll -". r:ro\\" \\·ert(lU.: "'· 
i.:zeuk). 1·\1:rtc1 \cl • 
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.-\ kc~iih.:thez tanozö ~yög-y;;z\:.'rtára.k. Sopro11 
vúrn12g.véböl: Beled, Csepreg, Csorna (2}. Esztcr
ltüza, Fertöszc11t'rniklös, Kapuvtir, fvlihályi, Répczc
sze1nerl'. Sopron!örii, Sz;1ny, Szil, Cziníalva: Fe!sü
JJulya. fcrtöfché.rcgyhüza, Kis1narto11 (2). Laj1a
uji<du. Lakornpak, Loc.sn1ánd. Nagyczcnk; Nagr
snarton, Pccscnyéd, Ruszt, Savan:rukut, Sopru11 
(7). Sopronkcrcsztur. Szarvk(l Moson \'Ünnci:;yé
héil: Boido.lfasszon~', Nt:zsiclcr. Valla. ()sszesc11 29 
he!ységbc11 37 .l!'Yógyszcri;:ir. 

VII. Vas Zala várrnegyei líeriiJct 
l:.'lnök: Sii tcfi Lajos (Szornba tbcly). 
E!nükllelyeftcs: Ko\'Üts Súnclar (Ki.innc11c!). 
Tirkcir: \Vic11cr Jenfi (Szo1nbathcly), 
Vdtasztrnduy: Si111011 Ernü dr„ o,vorszk:r Béla 

dr. (Szon1batltcly), Iiiitte! Dezsti (Kö.szcg), Eőry 
Viln1os (Stírvü14

), Bísitzky Andr<is dr. (Cze!Jdü-
1nölk), Incze Béla O~ohoncz), Kasztcr Ödön dr. 
(Zalac."erszeg), Cséby Lajos (Keszthely), Mcrkly 
Bchis Júzst:f dr. (Nag-.vKaniz.sa), Pcntz J(tnos 0(is
kon1ürun1), Bich!cr Gyula (P:tc.sa 1. 

A ·kcriilet!Jcz turtozó gyúgyszcn<ir:tk. Vas rúr
rne,l.!,·yéb{jJ: .-\l!1ci, Czc!ldün1ö!k, Fcl.s(i(Jr, Fcisfilö\'(i, 
fi~·anaiah·a. !ieg-yfalu. Jünoshüza, Könnend (2), 
Léka, 1\lagyar~cncs. Alnnrorókcré-k. Nagrcs~V
k<íny. Na.1;.r.sZentrnibüiy. .Nérnctujvür, Ostíf.r
<!sszo11.rü1, Oriszentpétcr. Pink.af{j. Rohoni:z. f~un1. 
~Ür\jr (2), Szent.1.;oit!iard, ~ZC!ltc!ck, Tan.:sa, Vü
ro.-.:sz;donak, \'as\'dr, !\iisze1,; (2), Szo1nbathel.r Uil. 
Zala \'ÚrnJe.í.;yéböl: Bad::lcson.rto111aj, B:1lato11-
fiirt::d. Csabre11de:k, Cse.sztn:g. Gelse, Kcsztehly 
(2 és 1 fiúk). Kis.kornürorn. Köveskül. Letcn.re. 
Nova, Pac~a. Siirneg-, Tapolcza. Zalaapüti, Za.la
lüvö, Za!a.szentgröt, Nag.r-k<inizsa (5), Zalaeger
szeg- (3l. Üsszes::n: Vas várn1eg-yénck 24 hel:v.:;e
~-~Cbúl 34 g,rógys:-::crt::.ír: Z::1b rú.nncg·rén.-ak 17 

237 

. .. ·1· "l·(lqyszert:ir. vagyis -11 . ·1 „\ '4 es 1 no, .,.., , . 
helysege.Hi - , · ,·rrvsiert{rr . 
hclys6oghCi1 :ifi -r- 1 ~) o ..... · · 

· ,·annef!vei lícriilet. Vili. So111ogy 

1 ··1 B·1bochav Káhnú11 (Kapns-Tisztdcthcli e 110 ': ' • 

\·úr). c:bor (l(áposvúrL 
J:'/11ök: Kd.l~n:~r c~.!i1s Laios (N\ozs~ó). . 
1·1 „kl1ef\'ct1es. J,1. ( ·ár) 
: no, · \· . Ferenc 0 apoS\·, · · Zl czk \' Titkar: B.0\01 ... Piatsek (Jyula cs o .. 
\!dfaszt11uu1y: HJ. ' , \'' cc (Csun~ó). Bar11:1 

(1( .:1r) Szabo 111 •• „ , ) V~1s-<Jyör~y apos~, s' l h J.ános (Bohon~c. . 
1 (M·ircza!i) a ug 

Anta ' : <N· gvbajon1 J. A 1:u1d 
d6nyey Ab.dar :'.- · ··, rrvó~yszertúntk: „.~ ~.r,. 

A kerülethez .t.u tozcll: "'· Bal,ttonszcntgy Cl!:--),: 
l:i·~boc<>·1 Ba!a1to11bog- ''.Ti··; ii·c Csuri.tú (2), Erdo-
), ··• l:i ·c1CZ"' BoHrl ·' • l' I ·ll 111·1-

Barcs (2). l\!f~ r. : .... s.cl Q\·ö11~yüs1nel ck, R1<"'111el',. k „, felsosegc · - K · 1 „ 1cs·1 e · · csn on:i,-·,. 1. . r.an'il1. a n1.i1 ·' • .
1
,,. . , 

rosl·"rénv. l(aclal'\tll, 11':,.. J\1arczali. rv ... 11:,c· 
- ,..... - Lcn~vc. o 1, • N·in·ocs. 

Körüs.hcgy, ,: i (?) Nagyba10111: · .~ ': (i) 
~~ ( N·l'rvatdl -: • ·1 Sz1•rct\-al ~ • 1 nozs~ i, ·~· "'· vv·'u· S.0111ogysz1 • .~. ·"" B \·iton
Ne1ncsvid. S.?1110~)· ~.-' 1(öröshcgy fiokJ'..1: .-.~" Kö
'l'•tb }(aposvar {J , fes.J .···,.c..,r Clvönk. fing~ esz. • ( > f \d e SOl -...:_._, · íii\d\'{1r _ l, al • - · ... 

. 1 ··1et ( .\ta~.;nloli.111. · te'"'C1 tcru · · \X B::1rany3 varn ,...t „ 

' · . g ,ei lícrulet. 
X. Tolna varrn~o~·iísúnszky Dénes (Kii

Tisz!clcfbcli cnliik: id. 

lesd). - . d . (Szckszúrd). ,. 
Ellliik: .Sze~l1y San ~~ , :\; Kornél (BünyhúllL 
Efnökllelyettcs: dr._ E1\(1D,1c,, -1 

' l IS[\"LJ\ CCS . (lJ' Titf'úr: Ve~ l ' .: . Lajos - ata-
' . . t f.(o/· . Pong1.1cz ) l\-1aczkú Vdlaszt11u111y1 a. "·E!cinér (Tolna , 

Szék) dr. licrcz~.~l r"r- ·'11dor (Te:ve-H. 
· • (~ 1 cs) fu 1 1.,:. ,"\ 

1
-. k · Búta-l ·'tsz\ó ._za \ • • . ryógVSí',Cí <11 a , -':\ kerülethez \artozo g .. 



szék, Bonr-h··tcl B ··1 . „.,, · · ' • o cske o ro e \'ar (2(, fadd Fe! .. .-: ecs, Debrököz D 
lesd, Lcni:;yeJ N- · . · SOJrcg, Gyön.k Ii „ , : 11-na
V<,i.r, Ozor't j) .J-a~yc!orog, Nagrn1·í1;voJ~f:rJ,esz, Kü
Snakcs T:1~11'1sa· •S_f (2), Pi11czciicJ;'.- - e·\' üdornbó-
( ') " · ' ' - r, cve! ·r 1 - • .,::.1111ontorn -
- · (l.sszesen ?- ! .

1
. : 0 na, Zornha s- 1. ~-a. 

-·1 le J.se.'.!"bc11 lcv{i ?<.; •• ,..._7:e,szard 
XJ s . -' gyogyszertür. 

7
„ · zegcd-v1dél · 1 
lSZfl'!eibc!i cl „ 1 íl i:CríiJet. 

FI "k · llOtl : Boko '\ -; n~~·-: fcrncsv<ir. 1 · „ r „ __ clolr (Sze'.-!cdl 
L!rzokhcl\'t'//"s· \'~ nzscr (.'.)ze,.,.,,,J) . . r· · "' ··11"1d 1· h ... · • r~ kdr : Borl·Ó!J; '1 .' Y_ . ozsef (Szc11 tes) 

( 
... ~alasz_rrndn.\·i lag~;,;z_se61. (Szeged). ' · 
J:Y u!a t:'' s ··. - . ' · arcsa:r 1(' . (l(.t'sl "" .... zins Rela (Sz · .- ~LroJy Bort~·,,. 

,nindoroz · ) . ... .eg-cd') 0-' · · -~ 
lsivún (H< d 5111 '.~ •• I~orbo!,t Dánie.l oUH~!. 1\1ihúly !e!e.J~) ) rnczovasa·rhclv) J'·l· .. (;"lako), Késiii 

\ • • , !I <lJOJ M.,.,. t ( ' 
A kcrillcthez t . · .sOS 011 l\is-

„,., 1 • • artozn ,.,. . · 
i-; ·H vanncrr, '.!: „ ~ • .slog-vszert„ · k ~ 
kundorozsrn:"J (, yil Csánytclc:k. ·cso .ir.<t. : Cson-
li!Üg'ócs. S:ír~\10~·:' :ostc:Jck, J\linciszL:;11ra~. (3), I\is-
1ncz6v„cs·· .

1 1 
r.1ha, Szcg-v·íi· ~- (_). Nagy. 

• •dl 1c~- (Jl'l . ' · .zcntes (ó) tt·· 
rne:;::rébiil (C · . · · !Szeged (I-) '·· odn~íclPaln;.:i, f·:~~~f::.1 /. :\i:-•ltialva, Bat't~nv~sa(~Jftd-~·{1r. 
hanhe.l:frcs p· ... e-,11\, Kt.\·cnncs. Kur ·i". :1 - ' Csa
gvéhfi!. (C'. It\.t1os. J\1r1k1i (7) :-~got.1, J\l·agy~tr-
hCJys6gb(i1s~r~k',t). !<iszornbor. ~z'iir ,' „oro(.n_t'.~1-vánnc-

i. ~-\ o~y.sz~rtúr. L:g, ls~z·cse11 '.!:! 

.- „ XII. Szolnok v·in . 
f.Jno/~ : Szele 13 ~1- -..' ncgye1 fi:eriiiet. 
!:~nök!Ie/yettes· ~-·l (~zo!nok). 
~t~~dr.· Bé!cz~1·a\~ T("LLas:-!ó ~<Karczag-,) 

P"l alasztrruin_\'i 1tiiu>k'. rol~. {Szolnok). 
.ti. LassduYi 1 ~ :. "~· r euer 1\li!·J · . r 

cser Zolt„ui "t.;,r.1n_._ Sug:ir krH!or (~~ os, \oczka 
(J<u1unadar'as) ( 1 orok.szcntn1iklös) S,.~c1'.!llo.!~). h'.é-

1\ !·e ··1 1 . . • ~zi dg~ i IUJrt: 
i · · \ ru et 1ez tartn · -
ok, Bcse:n\·:-;zi\<r e :~0 .!fYOK.\'sz.crt·1,1·-,ll1. \1 . ' · · · ..... ser:1, CzitY 1-1 „ · '''· · ' 1~1us;.-:1-

•• 1 \ J<1za. l1é\'a\'~nr:i. 

. "'f ;:;7:-rac'""5':"&: "'""'::::" '" 

i· (2), fcg-yYc.-rnck. Jákóha\111a, Jász.alsc'Jszentgyörgy, 
.Jász:apáti (Jl, Júszárokszálllús (2), Jászdózsa. 
Jfts1Jiónyszan1. Jás;i;kisé.r. Júsz.lad.~~ny, Jás1;szc1lt
andrás, Kenderes, Kötelek. Kunhegyes (2), Kun-
1nacl:\ras. K.unszent1nár.to11 (2). Rákoczifalva, Ti
sztLbli. Tisza!ü\dvár (2), Tisza.kiirt, Tiszaroií. 
Tisz.:1siily. Tisza.::.zcnti1nrc, Tiszavárkony, Török
szcntnüklós. (3) .Jászberény (4), l(arczag (4). Kis
ujszúllás (3), Jv\czötur (4). Szolnok (6), Tnrkevc 
(2). Osszcse.n 35 helys:é.~h~l 62 '.;'."rógyszcrt{1r. 

J 
j 
j 
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XIII. Debrecen-vidéki líerület. 

Elr1ük: l\'\iha\ovits Jcnö (Debrcczen). 
f:lnökflclyettcs: ()sgyúni József (Nyire\.l'Yhúz:t'J. 
Titluir: fV\cn1\aur Aurél (Debreczcn). 

Vcilaszt11uí11yi tagok: Ko~zos.i;h JánoS, Orosz Nagy 
Fcrencz. sz. Tóth Béla és dr. Batáry István 
{Debreczen), 8arbócz Zsig111ond (Haidusz.ab:i.szlú}. 
i\'\olnúr l\'\iklós (Haidunúnás). Schnk Józsci (liai
dubl\szönnén~·l. Szopkó Dezső dr. és Türük 
Oyu\:1 (Nyircg-yház.a). Jóna Lúsz\r'l (Nyirba.kta). 
tlr. Gödény Súndor (Nai:;;.'kállú) ticllcr l111re (Kis
\'árda, Solcz Gábor (Ko111údi), Bcnkü Sándor 
{Derecske). Traiánovich ~\nt:i.I (Bcrc.ttyóuiia\u) és 
Aln1cr Béla (i\.1átészalka). 

A kcríilct/lcz tartozcl t;,\'ÚJ.:.\'SZl!rflirak: 1~Jajdn-
vár1ncg-yéböl: I32.11i11(l.J.iliVfrros {2). Egyek. földes. 
f·Iajdudoroi.;. liaidul1adhúz, liajdusá.n1so11, Haidu
szovút, Kab:t, Nádudvar, Püspökladány (2), Ti
szacsege, Vá1nospércs. tiaiduböszönnén~y (4) l·\aj
dunúnás (3) Haiduszoboszló (3), Debreczen (16) . 
Szal:io\cs-vúrn1c.gyébül: 13alkúrrr. Bui, Biidszcnl
inihúly, Dernccser. 1)01nbrád, Oúva, Ken1ccse, 
Kisvúrd:.t (3), i\\{u11.lok, i\'\úriapócs, Nagykú\\Ü, 
Nyirac.súd, Nyirb1kt:a. Nyirbátor . (2), Nyirbo)4'
dúny, Nyir\\arúsz. Nyinnad:1, Tiszapolgár (2), Ra
k:arr1;.1z. T.iszatloh. Tisz:alük, UHehértó (2), Nyi
rcgyhúza ( 7 l, c~:onl\a-Sz:itinúr-vúnneg'yé.biil: 
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Cscng-er. Fchér:.:;yanrn1t. Oacsúly, Kölcse. l'v\átl::
szalka (2), Na~ydohos, Nagyecsed. Szat111úr
iiköritó, Vállai. Csonka-Bil1ar-Yúrn1eg'.\'Cböl: Al-
1nosd, Báránd. Berck-höszönnény, Bcrcttyóuiialr 
(2), Biharkeresztes, Bihar-Báránd, Berekhösziin-
1nény, BccrtlJ'ÓU]ialu (2). Biharkeresztes. Bihar
nagybajo111, Csöktnéi. l)crccskc (2), Oáborj{u1. 
J-lossznpú!Yi. Kistnaria. Ko111ádi. Nag)'lét:i. Po
csaj, Sárrétudvari, illetve Biharudvari, Zsáka. ei
hartorda. Ossz::.:-scn (ifi hclységhii\ Jíl.1 ~yt'ig-yszcr-
tú r. 

XIV. Békéscsgba-vidéki keriilet. 

Tisztl'lctfleli clriök: Varsúgh Béla ny. gyú\!:Y
szerész (Békéscsaba). 

Elnök: Réthy Béla Békéscsaba. 
El11iil.:l1etyeitc•s: Dc-brcczeny Károly (B~kés-

csah:\). 
Titluir: iii. R0.thy Béla (Békéscsabai). 
Vd/aszt111ci11yi ragok: Ra~cttl:r Júnos l3é.k-Cs, J\\is

r>úl·frL'.~ycs ·0s Radú ÍVE\\ilós (86-késcS'.lba). \\'ie]and 
Dénes ((JynlaL dr. Adler J\:\iksa (Oros.ház:\'.). 
Tt.:iicrt Károly (Szar\'as), ()sapay Lajos (Endrőd). 
Holdy Káhnán (Dobo~;), \Vic\;1nd (iyula (Sark:1dl. 
Búcs Béla (Elekl. 

4 kcriilctl11!'7 rarto'71.Í "VCÍ"\'S'='cruiral~ · Békl:.s-
\',{~rrn~.~y,0hii1: -Bó\.;és (°4 ). B~:k0~~s:;~nta·iHlr{;s. Csor
\'ÚS, Dohoz. I:ndrüd (2). füzesRyarrnat, Oádoros. 
<!ynn1a C?), (}yuktv:iri. Kttel!;yh'.tza. Kondoros, 
KöröE::l:tdúny, Köröstarcsa, i\\czőberény (2), Na~Y
szCnús, OroshúZ<L (4). Ocsöd, Szar\'as (-!), Szcg
halorn (2). Tútkon1\ós (2), Ujldgyós, Vészt6. Bé
késcsaba (i), (Jyula (-!). c.sonka-Ara<l-vúnnegyé
böl: E::.;k, f\\cd:;;ycsegyhá?,:i. c~nnka-Bihar-vúnnc
gyébfi\: Biharu~ra, Ocszi, Kötegyán, Okf1nr. 
Sarkad. Csnn~.;a-Cs:1nád-vúrn1..::gyébül: Csanúd
apácza, Do1nbe~yhúz, J\'\ezükor··cshúza. ()sszescn 
34 heység'höl ,::;s gyú~yszertúr. 

lnjectiones Zebegényi 
Steril subcután injectiós folyadékok 

cca 200 féle variatióban. 
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XV. Heves vártnegyei kerület. 
Tisztelet/Jeli efllök: dr. liíbay O~'Örgy (Eger). 
Elnö": Ve\cs-oy lstvún (Eger). 
f;lniild1clycttes: Ferenczy Zoltán (fiizc.sabony). 
Titkár: Prcss\cr Ar·inin (E~cr). 
\1cilaszt11uir1yi tagol~: Rhédey Endre (Verpelét), 

i'Aajt(tn A. Kaictán (E~cr), Sper\ágh Zoltán (tlat
v<tn), Pe:thii lstván (Vá1nosgyörk), Runyay Károly 
(Poroszló) és lrnrcy Béla (Oyöni:ryös). 

A. kcriilctlzcz /artozó f!YÓJ!YSzcriárah.: Apcs, 
Cs-á11y. E}tcrcsehi, fiizesabony, Hatvan (3), Heves 
(2), Biharkeresztes. B:11tarn1~a~ybajo1n, Csöknnö. 
Derecske (2). C}úborján. tioss1~11.pú\yi, Kisn1arj:i. l(o-
111{1Ji. Na:.,;yl:~la. Pocs'.:l.i. Sárrétudvari. illetve 
Biha:rudvad. Zsáka.Bihartorda. ()sszcsc11 65 hely
s~y;;hül 103 gyÓ\;YS7.Crtú-r. 

XVl. Mislwlc-vidéki l<erület. 
Tiszteletbeli elnök: Kincsessy Péter (Sútor:llia-

uj\Jc\y)."Í 
l:/llök: Baruch Oru\a (J\\is\olc). 
TdrstlTiök: f:hlcrt Oyu\a (Sátoralia11jhcly). 
Titkúr: dr. karúnscbcsi Rácz Oyör\..!:Y (J\\is.ko\.:::). 
Vdlaszt111únyi tagol~: dr. 1-•t.r1: Jáll•)S, VéhlY 

István Cs KcJ\q;;r Odön (i\'\is\\l,\·;z), fa\,::5ik Gf1bnr 
t:s j\\orYaY Júzsci (i'T'\czíikö\"i.::sJ\, Michna iV\H·á\y 
(Sa}ószcntp~ter). Pt'lShl Ferenc (Szcn:drö). C.les 
i lCza (Oiósg-yör), Köles 'fibor (Szcrcncs'i. Galan1-
bos Béla és J(ardos Zsi~1nond (Sátora\ia
ujhc\yl. Asz.ia\ns Oy11\;1 (Olaszliszka), Tavaszy 
1-·eren~ O"orró). R·i·1n:1y Zoltán (S1,iks.zú). Í\'\eisels 
Jakab ..\l;-::n1jsz.ántó), Stei·nhaus7, Béla (Putnok). 

;\ /,;eriilctfll'Z tartozó gyágyszertdrah: Borsó~d
vánne~y6bö\: ..\\sóábr{urr. Bogács, Boldva, Bor
súdnádo:\sd. Oi(is-;;:yör (-!), Edelény, E111öd. lielyö
c.saba, fVlezöcsát. IvlezüKercsztes. JY\ezököYeSd (3). 
Nen1esbikk. Onód, Ozd (2). l{.ud.abánya, Sajókaza, 
Saiúszentp6tcr, Sút;:1, Szendrö, Szi\vás\'árad, i'v\is-

rn 
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kolcz (9). Csonka-Zempl611-várn1egJ.'éböl: Bod
rogkercszlur, Gesztely, J\1ád. fl.1eg·yasszó, Olasz
liszka, Páczi11. Sárospatak (2), Szcr.cncs (2), Tar
c?-a-1, Tá!:ra. Tiszak·arád. Tiszalucz, . Tokai (2), 
1 olc.s\'a, Zcn1plénag:árd, Sútoralia'ujhcly (4). 
Csonka-A bauj-T orna-vürrnc~yéből: Ahauiszántú 
Forró, Oarac!n1. Oi"'ncz K rasznokvaida, Szikszó: 
e.-,..,11k1-Bcreg-vármegyéböl: Tarpa Vás{1rosna-
1116ny, Csonl~a-Oön1ör \·{1n11cgyéhő!: P{1t11ok, RaR"ály, 
Hornoród. (Jssz. 48 helység:böl 68 gy(iJ:!>'Szcrtár. 

Fenti kcrliletekbe Jnég- ninc,~enek beosztva n kö
vctkczó n1cgszállás .ab.tt \'Olt helységek gyó~-
sze.rtár.ai: Bácsal111fls (2). Bácsbokod, BácsYi1sli:ut, 
Baja (.J.). Bajasze11tistvú11, Csá\·oly, O:i.ra, Her
czegsz{u1ió. Katyinár, N1adaras, J\1é]y;kut, Vaskut. 

Ország:os Gyógyszerészszövetség-
( Gyúgyszcrészscgédek Orszügos Szövetsége). 
l'l11üll: Filep Béb. . 
Titkdr: Székely Jenö János. 

Budaocsti g-yóg:yszerésztestiilet. 
l:'lnök: dr. Deér Endre. 
Alc/niikök: Bavcr Antal é~: Boz(i < iéz:i. 
Titkár: l~éthd~·i József. 
.'\ltisodtitktir: Siska L~·iszló. 

!'NO!'.Oi\lfNYES OYOOYNÜVlcNY
NAOYK!oRESKEDOK. 

.-\ ~yög~·növl-nyck iorgalrnának szab;ílv,.z{t:;.:l 
1;'1rg-yúban k~ihocsútott korin[1nvrcndelet ér:i-el!né
hc11 n1ostanúig- a k.Ö\'üt.kez(i Z\:úg-rnövé11y.li'.eresk.e
dük kaptak nag-yk4'rcskedői ·(CxpOrtf:ur) jog-osuLt
s<Íg-ot: J\"lai.r.var (J~·óg:rnövén.v l{.-T. N;;rucla Nán
dor. Kotány'i Júnos, Dctsinyi frig-yes utóda, Klein 
J\1. és K„ Steiner 1\'lór. \Veitze11fe!d Cs iia, John 
0. Nadler, J. Ranzenhoier, Szcrérni József. fiirsl 
A1~thur és Neufeld J. budapesti cég-ek,, tovább;:i 
Dia-ina·nd Béla sze~edi, G:y-óg-y{1rukcres.kcdehni rt. 
de~>rcczeni és Herzog lgn{1c11é és fiai tabi cégek. 

SZAKLAPOK. 
Gy6v;yszerészl Hetilap. 

1\1cg-i11dult 1862-ben. azaz az 1922-tk évben (il. 
éviol~-'a1nában jclcni.k n1eg". A lci;.rré1:dbh ,n1agy3:r 
g-yógyszcrészcti szaklap. - Kiadj_a és .szcrkcsz.t1: 
Varsdi:;h ZoJ:tún dr. Fö1nunkatársak: Doblcr Bela 
és Va~stigh Jenö Valér. Joi.r.tanúcsos: .Nagy Oyőrg-:, 
dr. (Jözscf-körui 3.3. Tclcionsz(un: .lúzscf 33-75.) 
Szerkcsztöség-i és kiadóhi\'~liali iroda: Budapest. 
VIII., A~gtel-:--.ld-u . .s. 1. cni. 6: Telcionsz(un:. Jó
zsef 1:1-23. Postata:kart.'::kpénztúri chcqucsza1nla 
sztín1a: fiHG,;;. EHifize.tési üra ci::;ész évre :1Gl1 K. 

Gyógyszerészi I(özlöny, 
N\ecrinúttl•t IR~.1-bcn, azaz az 1922. évben JS 

évioh;_1nába11 jelenik 1ncR. -- Kiadja és szer
keszd: Karlovszky Cicyza. Türsszcrkeszíü: Er11fJer 
J:lek. Szcrkeszt{h;.ég-i és kiadóhivatali .iroda: Bu
dapf.!s!, VII.. J\·\uzc111n-ki\rnt 10. Ill. E!fífizetCsi úra 
L'i.;ész é\Te iHíO korona. 

Gyüg:yszerészi Értesítő. 
N\cg-indult J.S93-ban, azaz az 1928. érben 0(}-ik 

évfo\\·,an1üha11 iel211ik n1eg-. Kiadja: Sze111cre ( 1cz:1. 
felcliís szerkcszt!i: dr. Vondra Antal. S7,erke.sztií
~é,ri é<· kiadúhivata!i lroda: Budl.lpcst. V., lza
Í)eíi~i ·i!~a 71. iüldszini. Tclefonsz{u11: ·l-44. I:lii
iizer,-.si úra egész é\TC :160 korona . 

Gyógyszerészek Lapja. 
TV\cµ:induli 1906-h:in,· a.vaz az 1921-ik é\·bcn 1_7-ik 

0violy<unáha.n iclc.nik n1e:s. Kia<lia: az „Orszag-os_ 
Ovr'ig-yszc.·rész .Szö\'ctség'·. Szerkesztik: . Oyarn1at1 
!rltre és \!as\•dry Béla, icldCis szcrke.sztö: szcnt
i\'{111\'i Szdsz Tiha1nér. Szei~kcsztöséi:d és kiadó
hi\'.ai.a!i iroda: TJuclapest, IV .• J\'luzeunt-körut 17. 
l. 0111 Tclefonszán1: József 103-14. Az országos 
gvóiyszcrészszövetség ·;tagjai .tagi.Uet111ényként 

kaPi:.1k, egyébként c.gye,s szún1 úra 7 korona. 
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Magyarország gyógysz~rtárai. 

Az acl<itok ií!."Y következnek: 1. A hely só}!. 2. :\ 
111egye. .l :\ lakosság szúina. 4. A tulajdonos 
(hérlií. kczdii) neve. 5. A g"yóg-ysz.crtúr cin1c és 
ncn1c. Vé~iil íí. a g-yúb1;;szertár iclá\litúsának CYc 
{>s z;:'trújclheu csctlcizes észrevételek. 

Jcgyz{'f, Ehhe11 az összcioglalásban n1indazok a 
küzség-ek szerepelnek, ainc\yck <l húhoru e!öiti 
.\'lagyarorszúp;hoz tartoztak. azonban a n1cg-szúl
'.ott község;cknél csak a Jicly.sé~ ncYc. a várn1c~~·c 
s a n1e.gsz{!Jló 11c111ze1 szcrencl. 

.•\ha, fciérn1c~ye. \. 4!:1:1, Keresztes Béla dt .. 
~ •• µ ,. ()rang-yal. 

/: .-\haujszántó, AbattJ-Torna111egye, 1. 46K9. 1\1ciscls 
Jakab. fehér ki~yó (r). l.':12 

.\hauiszi11a. Ahani-Tornatnep;ye, cseh 
\ húd szalók, .!;lsz-Nagyku11-Szo!nok111cp;ye, !. ill9h. 

13althazár János, J\'la~y.ar korona 187.3 
·\hony, Pesiincg-yc. l. 1-1.7.?-I. Perényi Ciyu\a. Sze1l! 

fstv;ín ldrúly, 191() 
·· ·\hony. Lukúcs Dczsií. I~cinéuy, (r). 11-12.J 

·\bruclbúnya. Alsú-fejérn1cgye. (2), ron1ún 
\csa, PestrllL''..:'~·c. !. 1167, Juszktí n:vula, 1\h.'~\'Úh!'1, 

1887 
,\dit, l3ács-l3odrogn1t:!KYC, ju~oszlúv 
-\dony, fejérn1cg;Ye, 1. ~.).?/, Vajchi (Jyula. 1\\e;.;

y{tJi(i. 1819 

-\~úrd. Zcn1p!é111nc~yc, l. 1668. KiR"yússy 1:rvi1i. 
S;;eni Lúszló, 1897 

·\_ika. Veszprétn. 1. .?8fiS, Trcxler .ll'nii, Szil<ird, 
Re1nt!nr. 1883 

2.15 

Ainácskü. Oö1nönnegye, cseh 
Aknar·ahú, \úsd R.ahú , 
A·knasugata~. Mánunarosn1;::gyc. ro1nan 
Aknaszlatina, JY1xran1arosrncgye, .cseh , 

··.\tag-, Pcstincgve. l. 1621. Szcntpet~ry .P~ll. ~9~1 
Alap, fcjénnegyc, \. 2]j4. O_c_rgc\) J.cno, 191~ ,, . 
. \\berti, Pestincgyc, l. :x>69, .1 ubor OJ,_ula._ .Ma~J ·:1 

kirúh'. 1834. (A tulajdonos e\hal<d~zasa. toh ~ 
tún nira ado111ú11yozva 1898-ban. , fulaJd~_nl~S 
jogot nyert 1903-ban, hogy. gyog_yszcrtarat 
Irsúra úthelyezhcssc, e jogos1tványaval azon
ban nen1 élt) 

Albertiirsa, \úsd Alberti _ 
:\lcsut, feiérn1egyc, l. isoy. Kiss ~rnü .. :ló~~-eI _ i~_ú_

·ltir. 1882, f öherceg1 uclv<\.n .~:t og~· sze1 t,11. 
' \ 1 ·9- l a11Yú-(ercdetileg Bicske fiókja \"O t: ~ :)- )Cl\ -

sitottúk) 
Al~YÓKYalialu, J·luuyad1negyc, ru1_11Cu1 
.\\'1."u11úr. Toro11túl1negyc, ju!{oszlar. „ 

- i; · ·r,1-·· 1 Arau\-.-\!hú, Vas1ncgyc, 1. 1660, ouias 1yor~y. -
\\.ereszt. 1910 . 

:\!111ús. !ásd B:.'lcsal111ús. - lú_sd T?1:01ü.'llal!~!C~: 
.\lpúr, Pestincgyc, l. 3689. Ptalz \<..„alrnan. ()1.111-

~yal. 1892 
.-\lsóú\Jrún:;, Borsoll.1Hcgye, L 5UO, i'IZ\". To111kú .lú-

nosne, An~ya\, 1R89 

. .\\súúrpas. fogaras111egyc, rotnún , 
.\\sócsl!nr\ton l'lúrornszCk1negyc, ron1a11 
·.\lsód:iba;, P~stnu.:gyc, \. 235í, Rútz Káro!y i"1rük., 
. „ b. H.aYelka Ignác, R.crnény, 1839 

-\!súdornboru. Za\an1egye, jugos_:-lúv 
-\lsócrdüialva {AlsótátrafUrcd), Szcpc_s111e~\e. csel! 
AlsóJúra. Torcla-Arauyos1negye, ro1nan 
Alsókubin, Arvan1egyc, cseh . 

- .\lsólenc\\'a. Zalarnegye, jug{1szh1\· 
.-\lsónlihályi, Zernplénn1egyc, t:sch 



::/ Alsö11é1nedi, Pestineiyc, 1. 4.=il6, ·Geiger Kúrqly. 
J\'\agyar kirúly, 1916 

Alsónyár-asd, Pozsonyrnei:;.Yc, cseh 
Alsószfo1evér,. M{tran1ar<Jsn1e:.rre csc.h 
A1sót.átrafiired, lásd Alsüer:dőfalva, cseh· 
Als?verecke. Beregrne~ye, cseh 
A!.vtnc. A!só-fejénneg-yc. ronnh1 
A1llna Jásd Stájerla'.ka11<!11a 
Antalfalv.a, 1'orontü!ntegyc, jugoszlúv 
Apahida, Kolozs1neg-yc, ro1nún 
Apatin~ Bács-Bodo!{nlcg'yc (2), jugoszláv 
Apúca, !ús.d Csa;ná'dapúca 
Apáti kísd Jász.apú.ii 

'Anútfalva, Csanúdrncgye, l 5637, 1'i1ií.:hael Bék1. 
Istein.i Gt\!Hlviselés. 1885. 

Api.::, lieves1negye, 1. 2287 Kessler Gyula. lste,n:i 
Gcrnciviselé.s, l 1'96 

.-\·posta.g-, Pest-P,iUs-So!t-l(l.skunn1eg-yt,;, !. 2Sti."i, tte-
té.11yi Dénes, Kossuéh Lajos. 1906 

Ar.acs. ToronhUnteg~·e. iiu.;o$z.Jáv 
Arad, Aradrne~rye (J.1), rorntl1n 
.-\ranyosbfrH:'i:"<I. Torda-A·ranrosnie~ye, ro111ü111 
.-\ranrosgyércs, Tordaincg-yc, ro1nún 
Ara11yu~111arót, Barsineg-~'C, cseh 
:\ra:11yos111ci.;res, Szat111.:."1nneg:rc. ron1ú11 
Asszonypati'ka, hisd Nap;yh/Lny-·a 
Aszód, Pcsum;eg-yc, J. :191'5, Kor:uitz.ky J\Hksa iiri>k .. 

b. Kiss !stvún, J\'1ag-yar kirúl (i·). 1~3ii 
A vasicls<'iialu, Szat111C~rn11e:..;·yc, r<1Jt1úa1 
·'> vasuivúros. Sza trnúr.rncg-rc. ron1ún 
AlHúny, lásd A!só{~br{ur1v 
:\cs, Kornúrorn111cp;ye, ( 6000, I~:idákov·:c!i U0za, 

Szentt0tek, 1872 
Adán~. So111űgyrnc.;.:-yc, L lii59, Pt"1.sclJ Irnrt! iirök„ 

(Jrangyal. 1882 
Al\u::;, Szi!:(q,:-y;ntc.gye, ro111íu1 
Akosia!va. J\1arns-Tordatnci.rre. ronián 

1 

"" 
Alu1osd, B~ha111negye, !. 2134, Dobsa S{~ndor, 1906 
Arkod. Tororntáln1er;.ryc, 'jugosz~i;:ív 
Arokszf1llás. I:'isd Jászúroksz.á!lús 
Brubócsa. Son1og:itrnei;-re. 1. 2847. [Jr<1sko\.rcil:h Géza. 

iV\cg-váltú, 1874 
Badacson:v-tontai, ZalanH.~gye, !. 2500, J-Iuszár K;:i

roly, Ann.a,I 1911 
13aia, Bács-Bodrogrnegyc, 1. 20.709, Oyarrnati 

Ernil, Szcntháro1nsúg, 18-13 
Baja, iv1akray László qr., Szentlélek, 1870 
Baia„ Lovassv Dezső, Üdvözitö (r), 1788 
Baia, Ociringcr J{111os dr., Kereszt, 1885 
Bajaszentistván, Pcst-Pilis-Solt-Kiskunmegye, L 

3731, Görbe Gyula. Szent Istvan. 1904 
Bajn1ok. Bács-Bodrogmegye, jugoszláv 
Bajna. Esztergo1nrnegye, 1. 2095, Koretkú Géz-a. 

Isicni OondYisctés, 1884 
Bakabánya. IiontJncgyc, cseh 
Balassagyarrnat, Núgrád111cgye, !. l0.ú82, Ba!assa

h'1'arrnaii Népbank, k. ifj. Fényes Lajos t:-s 
neje Fúrnek Etelka, Szcntl61ck (r), 1748 

13alassagyarrnat. Verebély Erzsébet, h. Reb111a11n 
Rókus, f\la~crnr ,korona (r), 1819 

Ba!atonal!nú<li, Veszprétn1negye, 1. 609. Raft Oyut1, 
Balaion, 1913 

Balatonbog!úr. lúsd Bog-Júr 
na!aío11iökai{1r. Veszpn!-tnllH;gyc, l. 19."il, II. Sár

közy József. ·rurul. 1902 
Balatoníökl\·úr. ifi. Tanúcs Gyula, Szentlélek (KCi

röshcgy fiókja), (f) 
B;ilatonflired. Zala1ncg-yc, 1. 2262, özv. Orbú11 IR

núcné, b. Kov<lcs Béla, Oroszlán (r). 1797 
Ualatonkcncsc, Vcszpr0,n:rncgyc, !. 2400, Nényci 

Vilrna. Csillag-, 1918. (A jogosih«:Inyt eredeti
leg- j, Kovúcs Dénes nyerte, de az ado111á
nyozó vég-zés kézhezvétele e!litt cl11unyt. Erre 
V~szprén!lncg-yc közig-azg-atúsi hizottsüg-<l az 



2.1s 

ekként 111egiiresedctt jogositrá11yt Nényei Vi!r11;:i
nak ado!tnínyozta) 

Balatonszent!{:rörgy, So111og:r1ncg.rc. [. 1-t?l, Sa<ir.r 
Dczsd, Orang-yal, 1897 

Ba/avdsúr. Kiskiikiil!ön1egTe, rorll<Íll 
Balé.ízsfa'!ra, Abú-fehérn1Co;;yc, ron1ü11 

:: Bal.kán:r. Szabolcs1ncgye, l. 5758, Ba!kán:ri U,ru!a, 
fehér. kif..'"TÖ 1864 

Baln1azujvtiros. Jiajcl111negyc, l. 1.?A59. J«inap .-\la-
dUr, Szenth<iro1nság. 18,55 

Balmazuivúros. Néineth Lüszlö, Örang-ya!, 1897 
Balog-, lúsd fclsöbalog 
Baran.rabün, Bara,11y~u11cK.rc, jugoszl<i\· 
E:lrc:1roz.s11_rri, Brassórneg-:re. rornún 
Barcs, Sornog.rn1;;g-yc, J. 6-Hl7, Kohut Pül. lg-az

süg·, 1864 
" Barcs, Szőn.ri l~ic.!iüi:d, J\leg\'Ültö. l.~93 

Barcsszentkcreszt, !üsd <iara1nszcni!\crc.szt 
Barót, Hüron1szCk1n·:.:1,;.re. rn1nün 
Basa 11 id, To ro11tü !111cg-3 ·e, .i u g-o.szlü \. 

"' Batton.ra. Csanüdrneg.re. l. LlOO!, Kaui1na1111 
O:r!!hi, J\lag--:rar .kirül.r. (r), 183:? 

Batton.va. Cs:inüdrncg-yc, Fodor Isf\·ün. Oran.~.ra!, 1901 
Baraniste, lt!stl Honiokb;Urün.ros 
Bazin, Pozsonyrneg-yc, esdi 
Bücs, f3tícs-Bodrog-111eg-ye. jugoszlü\" 
Bácsallnús. Bücs-Bodrogrncg-_vc, 1. 1 J ACJ-1. Préiort 
. .fözsc.f. .Szent1C1ek, (r), 1835 

Bücsalrnüs. I?_úllai I:dc, Szcntistr<l11. !91-J 
Bücsbokod, Bücs-Bodrog-n1cg-ye, !. 407Ci. f::orkJ:r 

Vidor. J\1. O_ Szt. Erzsébet, 189! 
Búcsbreszio\·;:!c, lásd Szilberck 
Bácsfeketcheg-:r. Bács-Boclrog-r11cgye. j ugoszl:í \" 
13ácsfölclvúr. Bücs~Bodroi:.;111cg:re. jugoszláv 
Bücskeresztu r. Bücs-Bnti rogn1efrr e, .i !l~{OSzlü \" 
Bücs1nadaras, lüsd i\'ladaras 
B<ícsorclas, B<icsn1egyc, jug-osz!ü y 

Bút:spctrovószc!ló. !üsd Pét~rréri.: 
Bácss-zeutiván, Bács-Boclrog-rnegyc, iugoszlü\· 
8{1cstóvüros, Búcs-Bodrog-1neg>·e, iug-oszl{1v 
Bücsvaskut, Bács-Bodrog-n1eg:rc, !. 519.?. 1\\io\·(1cz 

I1nre, Sze:11thüro1nság-, 1886 
Bá!inc, Krass(1-Szürényn1Cf!Y.C, ro1nú11 
l3;:ín, Trencsé-nn1cl:!,·:\'C, (2), cseh 
l3á11{1t.kon1lús, l<iscl Nagykon1!(Js 
13:.índtujfalu„ hísd Révaujfalu 
Bánfalva, !üsd Gádoros 
Búnfiyhun:rad. Ko!ozs1negye, (2) ro111ü11 
Hü11laJr. Torontú!n1egyc. ro1nün 
B<iráncl, Bihnrrnei.;yc, 1. 4022. Szendrey ~{tndnr. 

Orang;ya!, J,1.\8.i 

Búrtia. Sürosn1c:;.:-.re. (2), cseh 
Büt. Hontrne~)·c, cseh 
Bütorkeszi. Ezstcri.;onJJnc~:rc. cseh 
f3tltos. Kolozsrnc~ye. romtín 
Büta.szék. To!nanu;gye, J. f-1031. PonKrúcz Lajos, 

~ze11t!iüron1s<ig- lS.16 

Biuya, Pestmc~ye, (f:tjsz iitikjal, lil 
Bütvu, Bcreg-rneg-.r~. e.seb 
B<1Zn:1, Kiskfikii!liiniegyc roniün. 
Becse lásd Óbecse 
Bc!aiinc. Zalan1cg-ye. jug-oszl<h· 
Beled . .Sopronn1egyc. 1. 2712, I~é111an Béla 0.rula. 

J\1eg\·{t!t6. IR92 

Belényes. Bih:irn1eg-yc, (2). ron1ü11 
BL'llu.s. ·rre11csén1ncg.rL', cselt 
13eodra, Torontúhnc.z.re jugosz!úv 

.: ílerce!, Nríg:r;:ídnteg-ye, !. 2052, A111hrus Lajos, An
.\fYal. IS97, (1895-ig- Acsa ii<ikja volt :-; ekkor 
a tulajdonos beszfítllcttc) 

Bereck. f·fürnrnszékl'.n1g:re. ro111ün 
13ereckuji:llu, !;ísd Kiní!yhida 
Bercg-ilosva, !;is-d Ho.sva 
Bere_irákos, l3cregrnegyi..'. esel!. 



Beregszász, Bereg111cgye, (4), cselt 
Bcrckböszönnénr. Biirarmeg;-c, /. .l.JU9, l_'ecoJd 

Károly, Korona, 1886 .· 
Beremend. Baranyar11egn, L 25iO, Hon·á1h Lajo,, 

J\lai:rrar korona, 1896 
BcresztDc, Torontoilmcgyc,' jug-osz/;:h· 
Bcretlialorn. Nagrkllkilllön1eg.re, ro1n.:íH 
Bcrctt.rösz6p/,:1k. Bihanncirre. rorniln 
BcrcttrúujíaJn, Biharmcgyc, 1. 8568, rlass Béb. 

k. Froitcr Ernő, Gr. Széchenyi I., 18.36 
llcrettyönjíaJn, Traiánovits Antal. Magyar korona, 189; 

Berhida, \'eszpr0nunenc. /. 1283, Weszelovszky 
Erzsébet, Angyal, 1882 

Berzíiszka. Krassó-Szörén_v111cgye, rornáu 
l3erzencc, Son10nmegrc, /. .1822, May Alad<ir 

örök., Sziiz J\1<iria, 1899 
Berzova. lüsU J\ilarosborsa 
Bese11.r6, faísd ()t:cscnrií 

Besseunzö,,., Jász-N,1gyku11-Szoluo!rn1ene, 1. "io.l. 
.S2/n1cci l1n1ác, Istclli Oonth·isclés, 1903 

Beszterce, Bcsztcrce-Naszi>dmene, (~!: rornúo 
Bcsztcrcchünra .. Zöl.ro1nrnei::.re, 3), cseh 
Bctlc-n, Szo/nok-Doboktunei.:.re, roin.:ín 
Bezdün, Búcs-Bodrognieg,re, (2), jugoszljy 
Bég-asze111g-.rürgy, Tnro11t<ilrncg:i,'e, Jug-osz/<!\· 
BékJísmeKJ'er. Pcrnnc~ye, !. 353.í, Traitcr Zol1Jí11. Szent József, 189S 

Jékés, Békésrne.t:').'c. l. 26.860. öz\·. Spitzer 1\'lik-
lös11é, k. Lürcnsteir1 Dezs(J, Ara11rcsi/L:1.t;. 1889 

10kés. llcncuicti· Grnb, fehér Hattrn. (r). 1821 
:ékés IX·:tgctt/_r .l1ínos, Isteni Go11c/viselés. 1870 
ékés. l'er1Jí11 llczsii. k. forster fmre, Megváltó. 19US 

ékéscsal;a, flékésmcgn, L "2.14G, Sií1h· lsívJí11, 
h. dr. ~íidy I-:rnr:i. A1egvültü, 188,i · 

;késcsaha, Réll1.r Bé!a, .Sas, (r), 1825 

2til 
Békéscsaba, iij, Badics Elek, Szt. Istv;:í11, I.Súö 
Békéscsaba, Lörinczy L;:iszló, 1895 
Békéscsaba, Radó lvliklós. fI. Rükóci Ferenc, 1906 
Békéscsaba (.Elzsébcthely), lYlispíl.! frig.rcs, Luther J\lúrton, 1902 

Békéscsaba, Debreczc'ni Ktíroi).-, M.ag-:i,·ar korona. 1914 

Békésszenta·nclrús. Békésn1eg-ye, L 7I3a, Uhri11 
Vince örök"., .!e Lipthay Endre, lvlegv;:íltó. 1879 Bél, Bihannegye, ronuín 

Béla, !üsd Szepesbéla 

Bia. Pcstine.!Z'ye, 1. 3173, Kalán Gyula. kczc!ii 
Oonda A nnáu, Ala1:n.'ar korona. 1892 ,. 

"Bicske, fejénneg.:vc, 1. 6717, Göllner Aurél. <>r-aug-yáI 1850 
Bihar, Bi11arn1cR.vc. rorn;ín 
Bi!iarbcéI, !üsd Bcél 
Bihardiószeg, Biharrncg-.re, rouiün 
Biharkeresztes, Bibarrncgye, l. ;155-1, özv. I:hirger 

Súndorué, le fúnagy f.:11dre. Szt. Isív<irr kirü!_v. 1858 
Biharpiispö!íi. Bihanncg·_\·c. ro111ú11 
Bi!1artord11, Biharrneg·ye, rontún 
Biharudvari. ltísJ Sürrétudrari 
Bihnrzsadüriy_ (Ugra fiókja), (f} 
Bilke. Bercgu1cg-yc, cseh 
Billéd. Torontú!incg_fc, ro111;íu 
l3ikszoíd. SzatH1<írn1e.t!"ye, ron1<1n 
Biiisc•. hiscl N;:t.í.!'Yhiitsc 
Bodajk. f.:-ejérnicg_\·e. l. 19,::ja. K. 

Sziiz JH<iria. L")92 .Jeszenszk~- L .. 

BodrnJ.;kc-resztur. Ze1npJC1nneg_rc, l. :?088, .Szatlt
n1oir.r K<ílnuíl!, J\:lcg-vüllö, 1913 

Bodzü.sujkik, !üsd A!sOn1ihál.ri 
Bog<ics, Bor.soc/111cg·ye. L 1991, Jezsr"i :\rihur, Sr.i. .-\nt;J!, 19i.J9 

Bogáros, Torontálniegye, ron1ü11 

1 



' Bogl~r •.. ·soíno T e 
Gyula- ö ·· RJ incgye 

Bogstí11, !·isdrok:· Bold .'- .!· . 151.S S ~;,[Ica. H1;r;ya~ernetbogs~~1iz i'Mri;,, IS~~rrtmilt,ílyí 
\Od K rnc"".rc örŐJ· ornd ron~n • _'.ornán . \., Angy l cgJc, 1 1-3 . ;aro~i gró ":. l

0

BiB. ·usss-·'; 3,. Zibaltl „. . 
13 I· allos1tvai gysz.rlarnak ig trokja vol l.urras. D~!\ISabánya K .. . ' rrgyauakkor 11 a tatai 

e ogassz(>.11.r iM.tsso-Ször~lll" i:;tt ü11-
M·ig, · oson rnegvc Bolúv·;~ Bar király 18~cgye, \. 27?R. ~0111ún '· orsod ' _ /Ü -\_ Su•r' vültú 1 incgye, 1 - ' • ._ ~ar Oyu]a 

llolv 
1
„ · 899 . 1082 I( .„ • B · • asd N' · 01·cr B. 

onchida, !( emctboll· ela, Mc"-
13onyha IC ol.ozsme;'. " 
nouyhád l~kukiillön~~~', .ro111;:1n 

és K, ·I o!narnegyc ,,\1 e. ron1ú11 
c1 Jo!t o· . 64'4~ E 

13 

sas (r) a11i"I 1· "· .ib'lcl 
,111xúprur11' IH20 - . '· Kerbolt 'D/ .cornél dr ~orosicrrii l \ llcsz1erce-N· „ • .rrnel, ,\ra111:_ 
iorossebc; .. ' '"lnrcnc. ,1szod111c"T, . 
llorsa M' • Aradme~. · romiin ·'-e, rom<íii 

Bors(·,,'111' '11raniarosrr1e. ).C, ro1n{111 
.tl '\S ! ~:\'C · 

gya], i9t~7 L 2,19.i.' o'r/rOHHÍ!l 
Borszék „ .• (1895-töl zcr Laios .... 
Bottia111: Cs1k11:cg)·c. . l91Ji-ig Ö;,d or.ok._. Ora11-
f3ozovicS Bli .1ssomc"r ,1 o11ra11 llohJa 1'<>111 

Böhön1·c:, L~ .rassö-~·'z" ,,. :._ ro1nún 
· • -""'OP .... ' 1 C!lYJ uos c3r· ro111ncg-yc [ l;eg-yc, rou1· 

Biilcskc: T l.111gyal. isrÍ-1. -8i6, ti111i1rt'fi. 1 
!éleko 1c,r1<11nc.1;yc 1 1- d og-11 .fi.i-

p ·· • o9U • · ·::>t\1 zi· JO!!yr.éi·;:~J· „ .. '' ~ !l!SZk\· !.;-
f3ösziir111 .''P. (Jomörm 1 ? . . .11drc, :)zt. 

Biis, Pozcny, litsd. tt,"· . ~-3i,3, Bndcii Brassó Jonyme«vc IJduboszürm · l3itlini, 191ö 

ílr{td- i..1 rassúnl~· r ; cseh cn~-
• ' lllll"l 

1 
g) e. (]()) "e incgyc .• roinún . npnau 

Bre1.nóbánya. 7J1\yo1n1nc~yc, cseh 
Bruc\niiia\u, \ásd l<.irá\Y\üda Bndaio\<. Pcstincgyc, Varsányi Bé\a. K\gyú. 190.; 
Bndaiol<. \. 10.943. TainássY f\r\ris. \1. V értcsi 

Sándor. Sv.!nt\é\c\>:. (rl. 1816 
Bnda.\<eS'l,i. Pcst1ncgYC· \. 5228. L.am\1cl"~ P. Kú-

Budaiirs. Pcst1ncgYC· \. i3S3. Lc,·ins Kúro\Y. c~zct\\ ro\Y. ,;\.1w;ya\. lR84 

Bnt!wcst. \. 863.i3ó. 1. Vúr). Túrrtok-ntca 1'. liz\'. \stvún. l8íl · 
Radn\cscn Oylirgyné. \l. Krc\1sz (ié1.a. Városi 

p;\'Úí-!:VSZCftá\', (r), 16i:;:,8 
B11d;1pcst: \, Oyöri-11\ 2)a. Kirú\Y ,\ntal. h. SziH\s 

BndaPcst. 1. .\tti\a-l<iirut öl. dr. naúl E11drc. \1. Ernö. 1(.einénY. \9\9 
j(cndc Mi\d(lS és f.rvirr. Sze111\t(1rontsú~. (rl. 

Bnda\lcsl. \. Krisztina-kön1t \0\. D. Sú>l\i'5Y \ .. 1786 
Ma~Y"'-rorszá<.; v~dasszonya, 188?1 

\lntla1Kst. \. \s1c11\tc'.'\'). Elitvlis-11\ca 4, \Yiesncr 
waios. Mát)'ÚS \<ir(1\)'. \88Ö. (\SSö-\894-ig 
iíól<ia volt \. 1<crii\ct. Ma~yarcll«'l.úg vét\asszo-

ll'Yúna\\ l Bnt\apcst. \. fe\lérvúri-nt \1). M. Kos<ca \lusztáv. 

S1,cnt (}c\\ért. H-J8S \W.la\1csl. \. ,.;1\<otús-ntca 34. \Joz•" \iéza. ,\\!<ntús. 

1906 Budapest. \. fe\tér\·(rri-t\\ ö4. ::''!.e'.,,., \.ús'!.\il. szent 

hnr:.:. 1910 ll11daPesl. \. Oc\\érr-tér. dr. Tcrrta\~ir Jir1.sci. \<. 
Mi\ncr \jyiirg\'. Szco11\\<crcszl. \9\Í 

Buda\lcst. \\, fi'>-mca 2í .. \c11cs Vi\nt0s lirli\<., \l. 
TamússY Dczsi'i. fe\<c\C mcd'·c. (rl. \688 

\lnt\apcst. \\. fii-11\ca 54, dr. Dávid Vi\<tor. \<. \1\ú
zer Ded\. Rillnai csú5z.ár. (r). \i93 

Bndu\JCSÍ, \\. Margit-\<ÖJ'JIÍ :18, 'fi)\\\ .li•zSCÍ. szent 

\~tVÚ\\. {r). 1í95 



25-1 

Bud;:L1P,est, lf. Zsigrno11<l-utca 17 fr<r•thn .. 
ohcr Dc25,-, a. -1 1-- • _,.,.. asi eud k 

B•ic/ - . - .:·: i_ana a ina, (r), lROG ' · 
· apcst, ll, Szena-ter J Riesz -\rini· '"-'· . nos 189"' . ' • · 11, .._.,,zeru .Ja-f • • . „ " ' 

1uc!apcst, .fi, Krisztina-körut 33 1\1<1 
gróf_ Széchcn:ri Jsrv<in 19(j'{ ' non Nlan(1. 

Liudapcs.r, II. Fö-utca 80 B '. 1• • 
Hudapcst. III. PoJg-iir-tér ~J 0f 1 · ozs~r. __Pálffy, 1911 

h. dr. Noin-r Bél· !vl-~. _,, 1ora:i, CJ:ru!a ürök„ 
(fi(ikka! a'"Ailarg-ir'~'zig-c'~~~--)ar korona. (r), 17S,::i, 

Bt1ci<1pest, llf. Lajos-utca 117 Bir· 1 .• 
188? ' n St\lt!Jt .·\!lg-y;i!, 

f3udape;t, III, LaJos-utca "~ ! . ' 
Ara1_1yoroszl<irr, lS75 _,. \{tpnsz:ttí.ss~- Uéz:i. 

Budafpl~s~~ III. F!öri;in-tér 9 !\'lci<.:els ii. 
~ onan, 189,1 · · · · :·-1. \OS, .Szent 
Luc!:~nest, Ifi, \'iirösrüri-u!ca 60, 

,-,zent kereszt, 1909 Lüng· József, 
BBdap:;st, Iif, Szentendrei-iiic·i l J p 

Szent I:nc!re, 1911 " '-· ,osc11t!Ja! <il!z:i. 
llnda1~cst, IV. V<íci-utca 3-1 V,. . . .. - -

haroinstí.l!", (r), 168~ ( i.- <l!.11 .t .J.ozseI, Szent
Hudapest vr f''·. .- ' \ dfOSJ g'~ Og'yszert·ír) 

' '. • .... 1 CtH;1ek-tere 9 /\'l l .· _ 1 . '. . 
i\ln!nar A!frCd, Ki'l"\·(J ( r - • • 

0 ~l~~I -!PO! t:S 
Hudoipcst JV V" . , ~- · g~ · 1 

.} l 1.s1 .. - · . <1c1-11tca 3 cfr ,\ug- __ z . 
!!.l!"YVéd, h. Orkény tt' <r. • N. . ~1sz, .~si~rnond 
1791 · u,..,o, ag~- h.nstúI, (rJ, 

Bud:tpc:-:.i, IV, Papnöve!dc-utc ? "s 
N<'ivérc, Orosz[{ui (r) j;

9
4· ->Ollt!Ja JL•n{i és 

path:.tR\"{i<r\·szci·t't•.'r·i/· · . 
1 
„

1 
(Orsz. !Jorneo-

- .--.. - • < ' • t:l CC L'Í! C'" p · · volt, !Jonn0t 1794 Cvl .d 
1 

":. _ ozsonyban 
B 1 /· . · JCJJ 1 e eu acheh·ez\·cJ 

! { ,1pe~t. I\'., fcrclin{111d holg"tr c·ir ut 14 . . 
fg-nac. fehér kereszt 1''8'... ' - • I~ad!fz 

!-' 1 ' ll_;'J 

.>!f{ a~est. rv. J\lehrnccl szulüín-u' .., ' '. 
v111, i\1uzcurn, 19JO 1 •~. Lederer f:r-

Budapcst, IV, J\1olnúr-uica 2,J, 
Aesculan. 191 J - Krause K<íroly, 

--··. -·,~"]l 
-~l 
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Budapest. V .. Nádor-u. ~. dr. Baruch Sándnr. Szent 
!'[V:Íll, (r), 1801 

Budapest, V. ftirclö-utca 12, Knrn1os Aladár, 1\\a
g-yar király," (r}, 1807 

Budapest. V, Nagykorona-utca 2.3. Zoltán 13Cla. 
Sziiz J\\ária I. a., (r). 2R,lR, (Józsei íöherccf!' 
udvari szálliíója) 

HuLl:tpcst, V. J\'\argiisziget, Zboray Clyu!a, Szeni 
j\'\argit, (i), 1.::;1,;, (III. Polg;iri-téri J\L1g-y~1r 
koror1a fiókja} 

Budapcsi. V, Vil!nos császúr-ut 66. Oahns Lajos 
dr., Klotild föherccgn6, 187.S 

Budapest. V, Váci-ut 70, tléder\"Úl'Y ling-ú' dr. 
Szent Lajos, 188;) -

Budapest, Dorottya-utca L~. Pallay Rertafan. h. 
R.önay Ferenc, Szerencs, 1S86 

. Budapest, V, Nádor-utca 24. Erdélyi Oezsil. Aranr
kcreszt, 1888 

11uc\apcst. V, Lipút-l\iirul 2H. Kerpel Viln1os. fe
hérs~1s. k. Grósz Núudor. l?\90 

HutL1i:-~st. V. Viseg-r:ídi-utc:1 19. Horvúth Antal. 
Nap, 19{15 . 

B11d:1pest. V. Vi!n1ns c.s<íszúr-11i. L:.:.::sner Aliréd. 
„Nyu~lti" 1919 

Hu(h\pcst. V, Lipr'it-körui 7. (iruhcr Arpúd, Ur:inia. 
1907 

Budapest. \", Vüci-ut. 3-L h~nth 1\L111ú. J.;erdi11:'1nd, 
1912 

Hudapcst. \-". Büihor;,--u. J,::i_ :-:;zold Lúszl<'1. B:'tthnrl. 
1912 

Budapest. V., Pozso11yi-u1 ?í. ,\'L:irhcrg-er Ciyu\a. 
ZJia, 1913 

Budapest. VI. Kirúly-ntca 12, Türük .lúzscf r. t. Ii. 
KjeiJ1 Lajos Jr., Sz::ntlt:kk, (r), 1716 

Eudapest, VI, Andrüssy-ut 1, Nyitrai hitc\hauk 
rt, h. Nérncth Gvula„ (r). 1.S34. (kiilöu horneo
pat ha-g"yóg'yszerÍú rra 1) 
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Budapest VI l . 
" ~."; Z~1Jt<i1; ~szt. Fcrcnc-tt:r '::io t.-

budapcst v1' --~?~Jtö IVI.:lrin ];:: :. l Cl]~'\"es J\iii!,·.<e .. 1 ' • f\lr<t/y 1 <. 061 ., 

jl e i: .• Isteni n _·.-u ~a 86, L-; r •• • 
11dape,c;r, Vt .Jond~·ise/es, 18i? egrdc/~· Erzséh, 

ia/ Ke ·· .. A11dn1.ss,·-1it R· -:.. 1.:) 
!{!lc/apCst, \~e,sz_r, 1~82 . '4, IIJ. dr. Ba_v„1· <~; 

1 • • ferez 1 ·· '" A11- ·J_ 
i f'<ti •• ~- \Ort1t ..,_ • 

f:h1daPcst"" l~'elr Károly, Szc;;:. r~ra_'.ificr O<illor 
0 , . Andr·· IVor,„,. l S' dr„ 

B Pcra. IRS8. .issy-!lt 26. T'"::_:. ( 86 
uc/apcst, \il \ . .. oi ok ;:;;incln. 

1891 · ·· rel!a-ut 12-1. l~(·, .. 
1

• 
BucJ<Jp . . lZS:-t\·oJg-,·j I 11 

' e.s1, VJ ~\ d·' · ·· ·;1ítyu. 
I~ . .ErcJfis .J: 1l ! ass.r-!H 55 

Budapest Vr ozscr, Szent B ~ ' .. Lachinyj Znlt;í11, 
h c--:1·· • Hu1JR<íri·1 1··· er t,l/an. 1899 1 . j 11 OJJ E d ' - lOf!Ji 9"' ., • 

3udapcst, VI ~1 re,. Fehér Gn1~"· l.':'itrausz AnniJJ 
. rul inacJ..' . .._ zonc/1-utca :;:> '/ ~n J, 1901 · 

Budapest '\11"'0' 1?01 , -. (aro/_\· Anni11 ·r· 
f , • c·!I· f . . 11-

IJ 1 crcnc. 1905' \ c1e11c-rér 6, Sziir.s P"i , 
!/( apcst VI l ·· .. d • Deak 

1906 - ' -O\"O/l/e-tér :; 1-, 
f311d<ipes1· \![ , , L!JC/u lríz.scf f' 

„ ··1 . • f-fu11g·ir" 1 .. , -dsoi. 
oro i:. 1- [( . -.~ Jd- \Orut -- , 

nur1anc.r.;t.' \,;, on1s::11szky Enc11~'· c:;,~SZfcrg;ír Bél:i 
gróf Ancl~ú-;n~u~ssy-!It 99 \\.::--.zabat/s<ii.:. 1907 

BBc/.:i,Jcst, \!/ "5-'.. ~1 .\"11/a, 190,~ itonan1J E!cn1L-r 
:\Jyibssr 'rs 1'._~i1os-i!tca 2-1, - . , - . 

Bi1t1<1ocst, \?r, S-t\ <1n, I:rzséhet 1/ ~:-1f:k~> L~iio.s 1i 
111artr M'l ·'zondJ"-utca -)~ 8 . 11 " -' 11 e. 190S 

Budapest· \!lr ld/~· •. 1909 -·J, <1ucr Adolf, \~ö .„. 
. 1 ·, • Vac1-ut )~ ios. 

1-' dU JH1s, 1910 l_,„ Zaka··.·. 
;!Jclapest \!f 1·· . . i i.ts Arp<icf. Da-

. l9JIJJ' · \rra/:r-utc:t B ,18, fspún 1 
!!dapcst, vr \!' 'Cnfí, Cariü1s. 

c/o \'· ' i/Jnos cs, · D -1· r. J/1110.s e .. - .. ,' .isza1-ur ?9 , -
llL,!JJesr. VI \-'" :li<LSzcir. 1911 - • ~zekelr S<í11-

1912 ' dCJ-111 87, T 
, <lliitsúry Ivún l'I „ • 

• IUJJJX, 
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Budapest. VII. Rákóci-ut 12, Peres Ernő és 
Muzsa Ciyllla, h. Sziisz Jen6, lV\eg-v<i.ltO (r). 
1828 

Budapest, VII, Király-utca 49, Si1nonovics Andor 
és"lieller Jinre. Szc-nt Tc-rézia (r), 1$37 
Szent Terézia {r). 1837 

B11clapest, VII. l~ák6czi-ut 88, liaas 1\\iklós. k. 
Szöl!ösy lstvá11, Kcrcsz.t, 1882 

Buclapc..o;:t, VII, Erzséhet-!dirut 21. R<ícz Jcnö. Vik
tória, 1885 

Budapest, Vlf, Thököly-ut 28, funk Józseí. K. 
Qy<i.rfás László, Szent Hennina, 1886 

Budapest. V11, Da1nianich-utca 2. Sziics Béta. 
J\'\a~y-arország Védasszonya. 1888 

Rndapest, VII. Erzsébct-ld>rut :16, Kalán Ciyula és 
Miklós Pál. Hunnia, 1890 

Bnd~pest, VII. Zugló-utca 16, Harsányi Károly, 
ürangyal. 1892 

·Budapest. VII. Károly-körut 5. Erényi Béla. !;;. 
Erényi László. Di<1na, 1895 

Hud.ap.cst, VII. Dohá11y-11tca 71. Orlinwa!d Oyuhi. 
Apollo. 1897 

Budapest, VII. Thök.öl;:-ut f\7. Kasztrincr 1\Hk\ós. 
Hun~ária, 1899 

Budapest, V\1, lstván-111 li, Boda Józs·2L f-11Jr:i. 
1899 

Budapest, VII. Kercpesi-ut 24. Szitvús.sy l:.;;íszló. 
Pannonia. 1900 

Budapest, VII. \\'csselényi-utca 30, Kckcsényi r·e
renc. \Vcssclénri. 1901 

Budapest, Vl!. Aréna-ut 29, Polatsik J(1zst:f. 
:\rl:na, 1901 

Budapesi. Vll, Dob-utt.:a Bü, I::rényi Lúszl<i, b. 
AnHÚliY Oyula, Fortuna, 1902 

Budapest. Vll, Thököly-ut 2l. Szabady Júnos, 
Arpúci fcjcdelc111. 19Ui 

Budapest, VII. Beth\e-11-utca 1-1, B<lkos József örök. 
b. Lig-et1 S:'1ndor, 1909 

17 



Budapest: "\:II. fzabe!la-tér :=i ·r -1 · Glória, 1910 ' ' 1 0 )lás %s1::.:-rno11 d, 
Bn'dap:'st, VII. I?ál\r)czi-ut 70 1 Roku.s, 1910 • )enc Vince, ;::;zent 
Bud~tpcst. VIJ D·uni·iii· .1 

t 
• [) ' . " ·' J!; l-lllC'I ·:;9 1\1' ··1 .\'<IS, a1njanicl! 1911 ' · · · t.szo, ~- :\l:i-

Budapest, Vf!, Kbu~ftl-ter 
Klauzü!. 1912 1. dr. f-!ess:::r .-\ridor. 

Budapest. VII ( iara.v-1er 
Garay 19i:) 19· Hii\·üs LúszL(J, 

lludapest. VIJ- 1 QuuJ.' 1- , • ~ottcnhi!!cr-11tl:a 6;"1 .„: • 
" ,t, r.. Razsó l\1"kl · 'VI. '· JPtegc! 

13.udapcst VI!I 13 · : 1 os, 1 n1crv:1, 192-i 
1 -6 '( , aros.s-11 cca 44 V ... „. e 

1 Jl azclött is íünnállot · „ 
01 o~ ;~·ula (r). 

az I. kerlilcthlil id, - t, rnint tabon patika; 
Budapest \IJJI '·\ 1 e i 90o-hcn !Jelyc.ztctelt 'ti; 

.... „ • • a enned szi !t..- . ' • 
(Jyorgyné iirök k i\l~-11~ 

1 ~u_r-ut 18. Kncgner 
rona (r), Jí90 ' · (J} ula, fl'\agyar ko-

ll11dap0s1 Vili fl 
Sz~nt Júzs.~f. f~~~rs-utc<i 71. ~zka!!a L. dr .. 

B11,L1pest Vili P·"J· •.. 
L 

' • \.d \UCZl-!H .\() ....;. . 1 ·· 
eng-ycl Jen{i e 'l!·; ' ·-: Ztla.;:i OdiiJJ, Ii. 

Budapest. VIII. N1t1ty{t~~t~\~',:; 1 ~~·1 „ 
. Kere~~zté!y. 18.S2 · fllo J.n1ns dr, Szt:iit 

Buoape:-:t. VJJJ f\öl·k ... 
() 1

.„. -. · ; :-;zJ!ard-utc~1 )N ..._. . 
SZ\d!, ~zent L<isz!ú, 11\S-l _,, ,-.,feiner 

Budapest \'111 111 · . :. : • e._s-uti.:a !.=i B!, ... 
proreta. J.S87 · · ~~ f.:1 !Cirol.\·. Illés 

Budapc-st. Vili, Jr'1zsci-kiiru ( , 
Apostol. JS93 1 H. Czukor L{1sz1(·1. 

Bud<-.ip~st._, :~·n f, _N0p~zinbüz-u tt.:a 
) .H1s, Szr.:111 J\\arg-it, 1893 l:!, Kor;in~·i L;i-

Ludapest Vl!! B 
~. f/. < . • arnss-utca 129 Konr:'tll Jeníi 

p l cs r e1s1ch Kürnl.r. 1(;'t!v;íri;~ J.'<().j dr. 
Jl!t •:Pest,. Vlll .. R<íkúczi-tér ' , '· . --

t.'$ HaJdu Odön dr 1. :· \ ._u .·:i.t I::rnü Jr. 
Perer. 189-1 · '· fi~tJdu (ldön dr, Szent 

Budapest, VIII. Prátcr-utca .:IS, Kász.tner Sándor 
és \Véber Dezső dr. Szent család, 1905 

Budapest, VllI, Rákóczi-ut 2.=i. EIC.k JY\íl1úly, 11. 
l(.ákócr.í FCrenc, 1905 

Budapest, Vili, Telekí-tér. !\,aurer Arn1a11d . 
,Teleh"' .191ö 

Budapest. IX, Ülliii-ut 39. Kosch K. Traugon Cs 
!(osch Arthur. Ang;.·al (r.). JS4i 

Budapest, IX. Üllüi-ut fíS. Czinncr Znltán. '.:'zc1n 
Ferenc, 1872 

Bud:tpe~t. IX, fcrcuc-kürut 22. f"\:ke.te „\ndo;·. 
Pádua.i Szent Antal, 18i9 

· BuJapCsr IX. Rádaj-utca l~. Dci:r l":ndre Jr. . .ló
pásztor. IR80 

13udanest. IX. Üllöi-ut lfJ5. 1-icib Pál. ~as, 1888 
Budapest, IX. Soroksári-ut 70. Pandula Józsei. 

Szent Anna. 1892 
Budapest, lX, i\'cster-utca 21. ::'ándor !sivá11 örök. 

b. · J\\est::r Ferenc. 1\1\agdonla. 1899 
Budapest, IX. Csarnok-ti:r. Kiss Kúrni\· örökösei. 

„Duna" 1919 . 
liudapc..st. IX ,Ül\(ii-ut Sí. Ncn1Cnyi S{111dor, Ste

fúnia. 1911 
nndapest. IX. Líinya~-utc:t 4íi. \\'ach~111a11 .l::11ii. 

Sanitas, 1911 . 
Budapest, X. Júszbert'..nyi-ut 7. fdczúnyi ls1vún. 

Isteni ClondYisdés, 1f.!í0 
Budapest. X. l({tpolna-utc<i 1. !V\ann Cii:z:1 dr. 

Aranysas, 1 HS8 
Budapest. X. Kerepsi-ut 12:-:. Kada István örök. h. 

l\örnücsy Kálrnú11, Szent Ve11clel, IRRR 
Budapest, X, (Tisztviselö-telcp)' Csalúd-utc·;;· 4•1. 

Lcnz J(izsei, iY\átyús kir(dy. l.S96 
Rndapcst, X. 0{.·r\,;ely-utca -ID. Nlocsúry S:lndor. 

, Szt. Katalin. 1909 
l3udapest. X. Orczy-111 47. Orv6nyi Héla dr. 

Orczy, 191 l 
!i' 
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Bugyi, Pcsünegye, 1. ,1474. ·Liszkay lstv<iu. ~zeut 
István Király, 1901 

Buj, Szabolcsmcgyc. I. Jl51. Rochiicz Ignác. 
Meg-váltó, 1899 

Bulkcszi, Bücs-Bodrog:rneg-:ve. jug-oszláv 
Butt:rin, Id. Körösbökény 
Buziásfiirdö. Tc1nes1negye, ro1ná11 
Biidsz-cntn1iháJ·y, Szabo\csn1eg-ye, l. 7k90, Hörön1pti 

In1rc. f'Aagyar kir{dy, 1873 
Cs.tba, ld. BL~kléscsaba 

+ Csahrendek, Zalamegye, !. 3291. Posgay Andor, 
Szent László. 1899, (Sii1ncg- fiókja volt 1901-igo) 

Csacza, Trencsé1nnc~,,rye, cseh 
Csanádapáca, Csanádrnegye. 1. .1806, Bonomi (iéza. 

fl1agyar korona.. 1884 
' Csanádpalota, Csanádrnei;.r:re. L 60S7, Nagy Albert. 

liattyu, IR80 
Csantavi:r, Bács-Bodro1,.'111c1-r:ve. jugoszláv 

., Csany, Csong-rádmeg-y(', l. 4223, Dotnián (it!z:i. · 
Megváltó, 1890 

Csap, Unginegye, cseh 
Csatád, Torontábnegyc, ron1án 
Csákig-orbó. Szolnok-Dob-0ka1negyc, ro1111.l11 
Csáktornya. Zalarnegye, jogoszláv 
Csúkvür, fcjérmegye, 1. 4448, .lirovcc t:n1il Cs 

neje, k. JirO\'CC Liiszló .. Isteni nondviselés (.r,l, 
1821 

Csány, Hcvesrnegyc. !. ·14.-3·1. J-!orv~itb Jnirt. 
1\\agyar !ioron:i.. 1894 

Csávoly, Bács-Bodrogrne~ye, 1. 3006, Hallóssy 
Endre, 1900 

Csege, !. Tiszacsege 
C~ene, Torontáltnegy-c, ro1ná11 
Csenger, Szatinárrncg-ye, \. 3516. Klein Re1.sú 

()roszlán (r), 1825 
Csepel, Pestrnegyc, L 9454. Requiui Attila. <)r

:ir;gy;.d, !89ü 

i 
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Cs-cpül. Pesin1e.g-ye, Paczek Jcnö. AJ1g-}-al, 1914 
' Csepreg, Sopronmet,l")·e. 1. 4097, ·Floderer Jenő. 

Szt.-hároniság. 1842 
Cserépa!Ja. Toronlálrnegyt;, jugosz\á,· 
.Cserrnö. Aradrncgyc, ron1á11 
Cse-rnátialu. Brassórnegyc. ron1án 
Cernáton. Id. A!sócsenáton 
cSernyc, Torontálmegye, jugoszláv 
Cservenka, Bács-Bodrogrnegye, iugoszl<iv 
Cseszte, Pozsony1negye, cseh 
Cse$zfreg, Za!arnegye, L 11 iO. Ferenczy Arpó.d. 

Segitö sz. Mária, 1913 
Cseté!IY. VeSzprémn1eg:ye„ L 115:1, J\'1.árkus Már-

ton, !iygiea. t913 
Csetnek. (Jörnörrnet.11·c, cseh 
Cséfia, l3ihannegye, ro1náT1 
Csépa. Jtisz-Nagykun-Szolnok1nc.gyc, l. ,-,;:; 19, Ha~ 

kos Sándor, Őrangyal. 1880 
C~iki.:-.virne.sbiikk. Csikmegyc. L 6290. Póis;:i. Sándor. 

Mátyás király, 1899 
Csikkarczíalva, Csikrnegy, ro1náu 
Csíh:szentn1árton. Csikmcgye, ron1án 
Csih:szercda. Csik111egye (2), ron1án 
Csiz. (Rirna.szécz fiókja) (i), cseh 
Csokonya, Son1o~yn1eRJ'e, 1.2145, Ciöntöry .láno.1:. 

Menédtó. 1906 
Csongrád, Barna Henrik. Ország cilner. 182.S 
Csongr{1d. \Veiss Béla,. Szent Rókus. 189rí 
Csong-rád. Cz~liEk L{1szló 
Csonoplra. Bács-BodroRtnegye, jugoszláv 

~·Csorna, Sopronnteg-yc, 1. 7666. i\1arinczer Jenő. 
Kösas lr.l. 1817 

Csorna, J\1eS.t_Cr László. t\'legváltó. 1910 
Csorvds. Békés1neg-ye, !. 5681. fon:rács K<i.rn!y. 

lsteni Gondviselés, 188.1 
Csóka, Torontálinegye, jug-osz\áy 
Csögle. Veszprérnmeg-ye, .1 1320. Barbacs:r Pid 
örök„ Isteni Gondviselés. 1888 
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Csökrnö. f-Hharnte!-.>:.'c. l. 36.?n. P. PécJ1y .lóz~cí, 
Olai;ig', 189~ 

Csörnör. Pestrneg-yl'. 1. .?7l;i, Faludi I<czsö. 1\1c;:r':'" 
váltó, 1909 
váltó, 1847 

Csurg-ó. Son1ogyrnegyl', L ,15~6. Sz.;:ihó Vince. 1\1e.((-
C?sücs~1. Kolozs111cgyc, roinan . 
~surg-o, B~lic1na11 J\'1i!1.:H~-. Szabadsá~. 1919 
'-::suroi:;, Bacs-Bodrog-rnef.,~'c, jugoszláv 
Csuz, Kon1úro1n111egye, cseh 
C;i,ecze. ff,;jérrnegye, 1. 3682. Killer Zs. trnö. 

i'v1et,.t"\'iiltf). 1835 
Czcgléd .. Pcst111eg-ye, 1. :t1.46R. Dr. Zaht;r· Károly. 

Re1nény. 1 ,'\86 
Czcg'léd. üz\· . .János.s\· Uézüné. b.' .Sálldor l!!és. 

Szent!Glek (r), 1807 
Czeg-J.éd, Dohos Oyörgy örök., h. Bernáth \stvü 11 , 

1896 
Czcg-\éd, Beksics (iyt1la. Isteni Cio11<lv„ 1910 
Czcg-léd. Iiaucr Lajos, I<ükóczi, 191-1 
Czcg}édhcrcz.el, LatinoYics Ciéz:i örök.. Nepn1n-1tld 

:;;zent .Júnns, 191E: 
Cze!!dön1ülk, Vasr11cg-ye, 1. 4606. l3isiczky András 

dr.. Bo!dn;.rs(tg-os Sziiz 1\lftria. 1815 · 
CzrcPa!ia, Id. C.serepalja 

, Czibal~h{1za. .Lísz-Nag-yh11 n-Szulnokn1e.i.;~:c. 1. .'1.?•lS, 
fiJ. /\\crtz .József, Sz;.:11thürn1ns;í~. 1A94 

Czifier, Pozso11yrncg-;.'e, cseh. 
Czi!lialva, :-:;oprOJJ!llC~~·e. l. .?100, r:g-ész Lörinc. 

Üclvüzitö. 1913 
Czinkota, Pcstrnc.i.;ye, l. 7blh. Takücs !stv<ín 1\í;i-
. ty{ts kirü!y, 1~96 · 
Czi11kota. (J\\útyüs.föld, tlin1an11-te!ep), Krisik Pii!. 

Sas, 1913 
Czinkota, (J\'\átrúsfölc!}, Dt!zsCnyi Oéza. !e Sziic.suC 

::::zíics Juli.a. 1917 
Dárda. f3ara11y:i,nH.~gye, ju;.roszl:lv 
f1l"'hly{1cska. Id. Tnront{dvás:ífhc{y 

Dcbrcczc11, Hajdun1ci;yc, L 90,J,:i,i, Ciutwei11 Lászlú. 
h. !vlc1nlaur .-\urél. Ar;uiy:i11g-y:d (rl. 1670-HiHO 
köriil 

J)cbreczen. 1\1ornrner Júzs.::i. b. Lux .-\r11n!Ll, 1\'os-
sut!J Lajos (r.}. 181~ 

lh.:brc:...:c.:11. i\lihalovits Jenü. Ki~yú (r). 1812 
Dehrcccn, sz. Tóth Béla, J\1agyar koro11:1 (r), J.SL1 
Dcbreczen, Kubek Sándor öri\k .. h, Koczogh .Já-

nos, J\le~vültú, 1843 
;< Debreczen, Bardách Dezső. Nap (r.), !HOZ 
, Dcbrcczen, Reichard Stindor. 1901 

Dehreczcn. Spitzcr .-\nta! iiriik .. k. í\'\ez() f.rn!i. 
Rc1né11ysé~. l.S6.S 

· Dehreczcn. 5z('kely :\d(!riún. Isteni OnndvisclCs. 
1904 

;: Dtbn:.::zcn, Haiüry Istvün dr„ Csokonai. 1906 
··-. Dcbrcce11 . .-\rt\11yi . .\rpücl, !l. Rákúczi fercuc. J!)lf7 
< Debrc.:zen, Sztankay .-\ha dr„ Nádor. 1913 

Debrcczen, r\\andcl Józseí. Sas. !91~ 
Debrcczcn. Szendrei Béb .• Bocskai. 191.'.l 
Dcbreczcn. 1\\ur:i.kiizy Lúszló. 1\\uraküzy, 191..J 
De.cs. To!n:tlllC~.\'C. 1. ,:;(j9,1, ve~l! b!Y{u1, j\·\a:.:~·;ir 

korona. !9ll9· 
uenbth. ·r\:111t:s111·..:i.;:rL:. l u!!;oszlá \' 
Oe111l!nyh{1z:1. l\\aros-T(1rdan1eg-yL:, rnnl:ÍH 
Derecske. Bihan11eg-y1,\ 1. 1n.zno. Rcnkii ~.;;úndnr. 

Ren1t.!11\', IS36 
Derecske. Pata~\y ~úndor. Ora11KyaJ. 19\.~ 
11etta, Tcn1es11H;~ye, run1ún 
IJL·JIH.:cs~r. ~z:ibo!csrne~ye, 1. :!,"1(1·L ~z0.\ie!:r !<cz:;ti. 

Ciond\·isc!es. 19L? 
l leVl'C!'.t!r. Vcszpn:111111eg"YL'. L -l;)fiZ. lhdog!J i'v\ihül:;. 

Szeuthároinsá~· (r.), 1~3..J 
Dtda. J\laros-Tordatnc)!yc, ro1n<i11 

D-0.s, Szolnok-Dnbokaine~y.e (2), ro111ú11 
Déva, rlu11yad1neg-yc (2). rotnán 
Déva:vúnya, Júsz-Nagyku11-Szol1ink1negyc, \. \,'.\,499, 

~lHn111er Bertalan, Örang;yal, 186i 



'.?<.H 

Déravtluya, Kolbay I~uúolf, ISte!li Uond\·is:.:lés. 
1896 

Dévény, Pozson.rinegye, cseh 
Dicsöszenilnárton, Kis-Kiikiilöntcgye (2), ro111án 

< Diósgyőr, Borsodrneg:re. L 17.204, f:~cs Gér..:1. 
JY\egráltó (r.). 1872 

Diósgyör-Pereccsbúnyate\ep, 1\1C1111t:r föchánl. 
. Nleg-\·áltú. 1909 

Pi<is;.ryör--Vasg-y<ir, ÖZ\". 1Ylcn11er Oitóné. k. Vér
tes József, A11gyat, 1897 (azelőtt a nuísik 
diósg-yöri gyógyszertár fiókja volt) 

Diósgyőr (Vasg-y{1r-telep), Vi11nos ltnre. :-:z:.-11t 
Lúszlö, 1913 

Ditró, Csilnncgye, ron1ú11 
Divékrudnú, Nyitran1eg:re. cseh 
Doboz, Békésincgye, !. 6877. tio[c/i Kálrnün. Isteni 

Oo11dviselés, 1900 
Dobra. Hunyadtneg:rc. ro1it,ín 
Dobrica, 1. Kevcclobra 
Dobsina. (}örnönneg-yc, cseh 
DnR11ácska, Krassó~Szöré11y111c~:re, ron1<i11 
Dnlha, l\:ltíraran1orsn1egye, cseh 
Dotov::i, Torontá!rncg-:i,.:e. jugoszláv 
Don1!Jeg-yház, Csanádn1cg-yc, L 3895, fv1aicr Oyörg·y, 

Aiwi-al. 1896 
Do111hO\'ár. J. Ódornbov{tr 
Dornbú. l\·1áran1arosn1egyc, cseh 

· Don1hrúcl, Szabolcsn1eRYc. L 5028. Nagy .Jcnö. 
Jezus Szent Szive, 188:? 

Dorog", L Iiajdudorog 
Dorog, I::sztergonuncJ.;yc, L 1945, Perl Józsei, 

Szent fl.1argti, 1893 (..-\ i:;yúgyszert;ír 1913-ig
Bajna iiókia volt.) 

Doros1na. Csongrád1ncgye. 1. 17,635. Szinnai K<i
ro!y. Szent István, 1861 

ílorosma. Dániel J\1ilnily, Szc11tháron1súg. 1907 
Döbrököz, Tolna111egye, 1. 4160, Bródy Ernő, ()r~ 

nngyal, 1908 

. 'l·· f 

Dön1siiú. Pestin~g.re. 1. 4458, dr. Frilh N. J\-\ag-y:1r 
korona, 1874 

Dragomérfalva, Múra1narns111eg-ye, ro111án 
Dunaadony, ld. Adony 

· DunaboRdúny, Pest1ne~yc·. !. 3350. \Vallenield i\·\i
hály, J\1adonna. 1907 ( 1905-1907-ig fiókgyógy
szertúra volt ~1 visegrúcli g-yógyszcrtúrnak.) 

!l1u1aiö!dvúr. Tolnaineg-ye, .1. l?.071. falucli Jenö . 
S:zent.húro1nsú:;.;. 1857 

1 ltu1aiölch·;ír, Zl!inszky Józsei. !s1e11 anyja (r.). 
li96 

Dunaharaszti. Pest111egye, !. 38.:iü, Baradlai János, 
fstc11i Go11dvisclés. 1886 

f lun:ikeszi. Pe.strneg-se. !. 3354. Brcicha János. 
Szent Mihály, 189i (Fót íiókia 1·olt 1904-ig) 

Dunapataj, Pestineg-~'e, 1. 5866. h1oc!ra Pál. J\1C)!
vü!tó, 1857 

l l11napc11tclc. Fei0nnegyc, !. 39.14, Szcpsy Sziiís 
Ernő. k. Szcpsy Sziits K<íln1;Íl1, Szcnthórnn1M 
ság-. 1864 

Punaszekcsö, Bara11ya111eg-yc, 1. ,::;876, frinnncr 
.Iózs;;f örök„ -Szcnt!1{1ro111s<i::.;. lSR:.1 

flunaszerdahcly, Pozsonyrncg-yc (21. esdi 
, !h1na\'t.'.CSe, Pcstrneg-yc, !. -1752, Bakos fercnc 

l\lcg-vúltó. lf\34 
Ecseg-, Nóg-rád111e::.;:re, L Hi43, Szahó Dezs(), Sziiz 

J\·l•i ria. 1895 
r:de.Jórr~„ Borsodrn~~YC. 1. 2248, Schulek (Jyula. 

(ira11::.;ya!. If\73 
f':g-hell. Id. Júkut 
i":.'{er. f'levcsrncR":ve. !. 2())-107, lrg-ah11csrcnd, k. BcM 

rccz Károly fidél, Oránüta[1na (r.), 127.S 
J':~er. I"Iibay Oyörg-y dr„ Kig-y{J (r.), l8.i9 
t:~er, r. Kovách Béla. 1\'la;,;yar kirrHy (r.) 1714 
f:g-cr. Pünczél Arpüc!, Őrangyal, 1897 
Ezer, Velcsey Istvün. Szent Anna, 1907 
Eg-ercseh~ fiev-csn1cgye, 1. 882, Nledi:rycs.sy György; 

Ma~yar kiri1b·. 1911 



Egeres, Koloz...<.;.111egye, ro1ná11 
E1tyek, Haidurn::.-g-re. 1. 517-l. Tóth Dczsö, Isteni 

Go11dviselés. 189.? (1892-95-ii;r Tiszacse{!"c 
fiókja volt.) 

t:lck. Arad1neg-yt:. l. 7259. Bács BC!a. Scg-itü Siiiz 
fv\ária, 1856 , 

f.1nöd, Borsodntegyc, 1. 3071. \Va.itay Kor11él. !\'\eg-
v{tltó. 1896 

l:Hcse, Oyőrn1e).;ye, 1. 520. Hege! frig-ycs. l~~íkúezi, 
1909 

t:ndröd. Békésrnegse. L 13,.505. Alapy :\ndor. k. 
Alapy Andorné, Za.ka fl.\ária~ J\\egváttú. 1876 

f:ndrőd, Osapay Lajos. Páduai Szent Antal, 190.1 
Enying. Veszprónunegye, 1. -tJ4.I;\. .-\dler lrnre. 

Megváltó, J 852 
Eóriszentpéter. Id. Őris1A.~11tpéter · 
Eperjes, S:irosrnegyc (-t). cseh 
t:rcsi, Feiérrnegye, !. 6877. Tscheppcn Dez:sti, 

Szenthárornság, 18ü7 
t:rdöcsokonya, hl. Csokouy<.1 
I:rdöd, Szatn1~írn1ei.;ye, roinün 
Erclöszú<la. ~zatn1árrnegye. ro111<i11 
Erclüszenlgyör;;:-;. !\laros-Tordaincgye, rnn1á11 
t:rnöhüza, TorontálnH~:;,;ye, jug-oszlüv 
frzsébetfah·a. Pcstn1ei.;rc. 1. :?0.959. !~ci11cr ,\1iksa, 

S zeni Erzsébet. 1 H9.:J 

t:rzsébctíalvíJ.. Rochlitz !Viúrtou, Arany.sas, 1898 
f:r1~séhcUalv<1. '.Szikszn~· Ci11sziúY. J\\ag»•ar koro11:1. 

1902 
trzsébctfah·a. rle::.;yi lstVÚJt, Ang-yzd, 1912 
f.rzsébeUalva, Andriska Viktor dr .• Vikloria. 191.:.; 
Erzsébethc!y, lel. Bt:késc:.:~:tba 
Erzsébctvüros. Kis-Kiikiillfi111c~~ve (2). ron1án 
f:szterg-01n. Eszter!4on11negyc, 1. 16,863. Kersch-

baun1n1ay~r Károly, fl.\cgvá!tó, 1R61 
f::":sztCrgon1, rochlitzi Rochlitz Artur iirök:., Szení 

Istv{111 (r.), 1793 

2G7 

t:sz.1crgo1n. \Vaiclits <Jyörgyi1é, fckci<C Sas, 
(hérce~printüsi udvari gyógyszertár) (r.) 
Ií27 

f"'..sz:tCrh:"izn. Sopron:rnc~ye, 1. 7ó9 . .Ta:n.thó TivaLl:ir 
Páduai Szc11t Ani.J.l. 1909 

t:téd, UcI\·arhcly1negyc, ron1ú11 . 
Ettyck. Fciérine~yc. L 31 ~O~ \'~~da Jó_:-;c:. Isteni 

Gondviselés, 189'"1 ( l 90:i-ig Snskut Holoa volt.) 
f:cs:ka, Torontúhncgyc, jugoszláv 
fJ{!sli. Bihann[:gyc. roinin .. 
1:rd, ·Fciérnlcgyc, !. -:1013. Túth fcre11c, ~7.enthá-

, ron1ság_. 1882 . 
Crcndrécl. ~zatntánnegyc, ron1.:u1 
f:rrnihúlyialv.a. Biharn1eg-ye _(2), rorníui 
f:rsekujy<ir. Nyitrantei.;yc C:n. cseh .. __ . 
f:rsekvaclkcrt, Núgráthneg-yc, 1. 31.32. ozv. ~1an1ck 

.Tózsefnti. k. Kcviczky Dániel, f\1egváltn, JR9;; 
Facsád. Krassó-Szöré.ny.me.~yc, rc.n1á11 • 
t::-.<\dd. Tolnantei.;yc, !. 600_6. ?zv. B_orsúd~' Jáno.snc. 

h. Netkovszky Júzsct, Szcnll1aron1sag, 1835 
faj,sz, Pestinc~ye, L .1-:176. Uyct\·ay Andor, i\\a

~yar korona. lk92 (fi('lkkal Bútyún.) 
Vcgyvcr11ck. J {isz-Nag-ykun-Szoh1ok1negye. /. <í4.1 ! . 

J\liskcY Dczsfj. lf\79 
r·lhén.;yar;nat, Szatrnánncgye, l. '"1618, Vaszkó 

Ovula öriik„ .k Ragyinka Endre, Isteni flond
visclés, 1859 

1-·c-hérternp!oni. Tc.nitsniegyc (2). i1n.::(Jsz.!á\" 
f(~kett:arclö, Ui.;oc::an1egy~. cseh 
fok,etel1rilon1. Brassún1egye, ron1;l11 
Feketehegy, !d. Bác..~fckeicheg:" 
f::-e!cd, Oörnünne;.;ye. cseh 
r::-elck, Szcbcn111cgsc. ron1án 
fe!·ka. Szcpc::me:;.:-yc, cseh 
Fc.lsöbalo~. Cli\rnürincgyc, cseh 
Fdsöbánya, Sz:urnúrrncgyc, ro1n~in 
Fclsöclcn1tr. Tnrontúln1co;r:re. jugoszláv 



f·'t:lsöfalu, Id. A vasfl!lsöi:tlu 
felsógalla, Konníron1n1egye, 1. 9554, Szt!nert Alu

dár, Me,•váltó, 1911 
1_.e!&öi:;öd. Ko.rná1ro1nmcgyc \. 2000. Orosz L.ászJó, 

örök .. b. l(a.sLlba Kálrná11. 1917 
felsöireg, To!nantegye. l. 2749. Végh Jál1os, Isteni 

Gondviset-és, 1884 
Felsóittebc, Toronkílrncgyc, jugoszláv 
felsökaboL Búcs-Bodrogn1egye, jugoszb.i.v 
felsölendYa. Vasinegyc, jugoszláv 
Felsölövü. Vasntegye, l 1059, Kiss Sándor örök .. 

Istenj Oond\·ise!és, 1902 (f.iókkal Tarcs<iu.) 
Fclsöör, V.asrncgye, l. :1905. Bakos Jcnö. J\1agyár 

korona, 1842 
fclsöpulya, Sopronincgye. !. ~63 . .Szczepá11ski ..\. 

örök., Szerecsen, 188-4 
Fe!söscgcsd. So1nogy1negye, 1. 2522. Vid.a Üd<\11. 

Szent Lüsz!ó, 1914 
f-'éls6sirn{111d. Ar.adnteg~·c. ron1<in 
Felsövisó, f\.1{1ra1narosrnegye, rorná11 
fc!söviz1S.öz, ~~irosrncg:re. cseh 
f-'eltót, Aradn1egye, ronJ<in 
Felvincz, Torcla-Aranyos111egyc, rornán 
Fcrenczhalorn. Torontáhnei.;:re. iugoszlá\' 
f'crtéifchércg-yh{tz_a. Soprontneg-ye. l. 1739, Kös Jó-

zse.í, iirök„ Ontngyal, 1893 

Fcrtöszcntnliklós, Sopronrnegyc, L J136, Konyúrr 
En1il. Isteni ()ond\-iselés, 1881 

F-élc.-;:r\'-háza, !d. KisktM1,fúleg-yház;:1 
Fé:\ixiiirdö. ld. Fuiryivás::lrlieh.
filipova. Id. Szcntiii!öp -
Fiun1e (8), olasz 
fog-ar~1s. fogarasn1egyc (3), rornán 
Foktő, Pi.:stn1eg:ye L 3351, Schrap Henrik, lsreni 

<Jo11dviselés, 1901 (.~ gyó~yszertár jogosif
ványa eredetileg 1893-ban lett adontányozva. 
clc tulajdonosa 1896-han h. 111. cngedélJ-ye\ 

::,::yógyszcrtárái. Uszúdr-<:. ~1clyczte ·át. Ugy~·naz 
1897-bcn Foktün iiók :n;tnasára nyer_t ~n:~edelyt: 

. de ezen jos;ositványát el hagJ.'ta cvul!11, 1nire 
a község-be 1901-hcn <1nyag-yóg-yszcrtárt en-
ged'l!lyeztek.) . „ 

forró, Abaui-Tor11a111eg-ye. l. !2R1. 1 avcL<;zy Fe
renc J\'\ag-y;i,r kiráb'. !86R 

Fót, Pc;ttncgyC, l. 3922'. Sul!cr Károly örök .. k. 
Böc};:el S-arnil. Szent' Oyörg~-, 1882 , , , 

... Földeák~ Csanád111cgye, \. 5120. Boros Karoly. 188~ 
földes, Iiaidu1nc~yc, L 5.519. Kúlla~· La.ios, Isteni 

Gondviselés, 1866 
Földvár. Brassón1::~tYc. rornán 
f'.ranyova. Id. Aracs 
f'ugyivúsárhe!y, Bih;i,rn1e!{Yl'. ron1á11 
fülek. NógTádrnegye, cseh 
fiilöpszáll<is, Pe-sltnegye, 1. S954, Nagy K~Umün. 
. Isteni Gondviselés, 1887 , , 

fiizesabony, fievesrneg-ye, \. 536.=l. f·ere11czy Zol-
tán. Nlátyús király, 1880 _ . „ 

ftizcsgyannat, Bék-ésrnegye, !. 9.S.:;h, ~in11g-h l(czso. 
b. Király Gáspár, Remény. IR73 . . . . 

GalJorián.. Bthamnc~yc, 1. 1750, dan1\·;~r;; .lankov1c11 
D .. Rcrnény, 1909 

1 iacsály, Szatmánncg-yc, 1. 1017. iii. Jiiger Kálntún. 
l~emény, 1872 

llalagon,yás. TorontáLn1e~yc, jn\Zosz1~1v 
llal-ánta, Po7 .. sony1negye, cseh 
llalgócz, Nyi1ran1c:gyc (2). cseh _ „ 

Oara Búcs-Bodrogrnegye, 1. -lllSl, f.ttYel Zoltún. 
~zenthá ~ontsúg, l S97 

tlarabos, Torontúhneg-ye, rornün 
!Jaradna, Abaui-Torr1an1egye, l. 70R. ~zékely Béla. 

Szent Antal. I 909 
tlar;.tmhalászi (Sz!i.ácsfiirdö), Zó!yon11negye, esdi 
OarantSze:ntbcnedck, Barsn1cgye, cseh 
tJararnszc:rnkeresz·t, üarsinegye, l;Seb 



:no 

<:!ács. Nó~r{1drnci.;:\."C, C!-i'CÍI 
' t1ádoros, Békésmegyc 1 3996 N· . J. .. 

angyal, 1882 (A k·ii~ég ne~,,; c.1zg;l·o·r·r"'s1~.s.nr·~yr-
volt f"' tk· 1 w w· d .uva 
1 

. l ~ J.a voA Nrurvszé:nú;;-;011 rrie!yet JS9i-
• Jen anyas1tott<Lk.) · 

q~lsz.écs, ,ze1nnlé1unci,rye. cseh 
~~talJa. 1 ernes111egyc, n)nlá.u 
O,lva„ Szabo!csn1cgyc, 1. 2776 o lk 

t)
.- J . •

1 
. · n.(> Ó :\ lbnrt. J'\.··1 _ 

, as ·oray, 18ó7 ', " ir 

SJcl.se, Pfeifier József, 19Ú·~ 
~er~yes~cg, J\1aros-Tordan1cR::;e, roináu 
Jeszr, B.1Lh~nn~g-ye, 1. J,'l.36, Horkav Be!a ''' C'zoll 

ner aszlo 191? · • · · -
Uesztcly, Ze1nPlénniegyc, L 

Aranyszarvas, lHSO 17~.S. J\lagi tY1ihály, 

Uirált, Sárosrnei:rre, c::::-c!J 
Ologovác, !. Othalorn 
(Jödölló, PcstmcRve ! -1, 4..:. ··-'· .1. „ . . . . . ,, n, ,..,í'...CIH~a l Dünicl. iYl:t-

g). ,tl korona (g-yr.l. tRl.1 

(!0lni:zbánya: ~zcpc.snleg-yt;, c.se-h 
(1önc~. AbauJ-1 orna1neg-yc, L :?811 l(ozrn~'try Zol-

t<.u1, Orosz!ún, 185;1 · 
Uörg-(·n\·szc·ntirnrt J\'l · . · ·i· 1 
0 1 

·' ~ • <11 ns- on arr1C"Yt: ronrüi 
~ura 1oricz, [d. f-lonczttí .... · ' 
<~uta._ Komáromnterryc„ cseh 
C!:\.::1lar. [lt111yadrneg-ye, roinál! 
<~:\. .llu •. kolnzsrncKyc, roin{ui 
C1ya11a.1alva .. Vasn1cg-vc l ·)101 '!;! 11 . z . ! f\\ . · · ' · - . h ,, lC .} t:S Sl'"-

;nü!l{ · _e).!"v:t!tó. !.SR8 L\ kor~HJ'hi tu!'t]dono~ ~! 
iunyt~ 1olyt:í11 190.i:).hen p{ih·üzat l~tV .b,-1 
a<lo1na11yo1~tatott,l ,u1 UJ ,o 

~yanta, l~ih.:irnwgyc, roin:'in 
!Y~nna_t~l~ !d. Tc1ncsg·yannat.a 

(!yakt, ,I o_rontáhncg-yc, ÍURoszl-:'.tv 
C~ycrg-yoahalu. Csikn1cgvc ront·Ln 
(J\'Cl"'„\'(i ~1-/. · C '1 .... ' ' , ~. . .... ! }f:.,\.,L">. . st.une,;;se. ron1ún 
Ci~ t..·riryoszentn11kló.s. Cs!kmtí,;Yt: (ll. ronlún 

t}y-crgylitölgycs, Csikinc~ye. rotnin 
<Jyerötnono§:tor. ld. f'l\agy.arg:yerömonostor 
Oyerty{unoS, Torontiln1cgyc, jugoszláv 
Oyetva. Zólyo1n1negye. cseh 
Oyércs. Id. Aranyosg:yL·.r'cs 
Qyilnc'sbiikk. Csikincg:ye, ro1niu 

, Oyon1a, Békésn1::g:ye, \. 11.688, 
Isteni Oondv·isclé.s (r.). 1830 

211 

: Uyo1na. JV1ácz A'\.:os. Angyal. JH99 
~ Oyorok. A rad111Ch'J.'C. ron1á11 
, Uyöntrö, Pestincgyc l. 4ú6I. özv. tiajász Pálné. 

k. Szé.'.\e\y Jenö, Segitö Mária. 1908 
Uyöng:yös. li.cvesrneg:ye, \. 17,72i, Basch Ern<i. 

Meg-váltó (r.), 185S 
Uyöngyös, Polony János, örök„ b. \Jnreh Béla. 

őra11g-yal, 1857 
Uyö;ngyös. Kunctz Oszkár. Szi\z l\\úria (g-yr.). 

1807 
<(Jyöngyüs. Boros Aladúr. Szent Bertahtn. 191 l 

Uyöngyösn1cl!ék, So1noiy1neg-ye, \. 651, Sze11t
g:yörg-yi !Jnre, Isteni Oondvisc\és, 1891 

l Jyönk, Tnlna111eg:ye, L 328fi, Banclli f. Kúroly. 
i\\egvál!ú, 1837 

,. Uyör, (Jy(irrncgye, \. 42.5K9. !(c..c;.erli Jt'lzsci. .-\11-

gyal. l86D 
Uylir, Rostctt-;:.r János, Aranysas (r.)„ 1767 
(Jyör, Flesch En1l\ dr„ ör., iV\ag:-yar korona. 1847 
Oyür, 1.:-orgúch Júnos, J\\c~vúltó (r.). !(i.~0. ((tllitó~ 

lag- n1úr lfi~U-han á!litották icl a jezsnit(tk és 
l704~hen incni út 1na~úntu\ajdonba.) 

Oyör, :Stinncr Jrnre. Szentháron1súi:r. 1894 
Oyiir. I~úbl Je.ll<'i és Riiblné Koncz Erzsébet okl. 

t.;yú~yszcrésznr'i. Városi p:y{igyszcnúr (r.). 

1654 
tjyör. 1\\ohi\b_ Rezsi), Seg:-ltö i\\úri:i, 1911 

'Uyör, Mehlsclnnidt Ferenc, Isten szc1nc, IB29 
Oyör. Korbuly Dczsi), Szent Ferenc, 1911 

< Oyfir, \Volbcr Lip{1t, Korona, 1919 



:.'72 

fi;.·6rszent111cirto11, ( lyürn1egye. 1. · :1059, ·f. Tóth 
Oyula, ·b. bihari Szathrn;lry Géza, Szt István 
Kirúly, 1854 

t1yu!·:t, Bókésn1ci-.;yc, \. 23,91 l. Király (Júspúr és 
I~ácz N .. Szenth<irornság (r.), 185-t 

· Gyula. \Viekl:nd Dénes. Ara1ty:ke.rcszt. lHfi~ 
· Gyula. \Vinkler Lajos (r.), li60 

·· Gyula. iii. Payer Béla„ Szent József. 190.l 
Gyulaíchérvúr. Alsófchérn1egyc (3), ro1nú11 
Oyulavári, BCkésrnegyc, !. 3:526. z. C~iszár 1-"i:-

renc. Ro1né-ny, 1905 
tlada<l. Szil6.g-yn1cgyc, roin<i.,n 
Hadház. Id. J·fa'jduhadház 
tiaiasd, Ung-n1.cg-yc, cseh 

Hajduböszörntény, Haidu1neg:rc. L 28131, Jacger 
K. József, J\ranysas. 1828, (a haszonélvezii 
elhunyta folytán púlyáz:tt utján ujból adomú
nyozva, 1900-ban) 

'Hajcluböszönnény, Schuck Józsei. Isteni Oond
viselé-~. 1894 

Haic!11böszörr11ény, öz\· Crscy Gáborné, h. Bozóky 
Oyörg-y, 1\\agyar korona, 1871 

l·íajd11böszörrné11y, A111<1lóczy K:ízrnér, ~zent-
hárorns;íg-, 1913 

ltaiduclorog„ J·fajnrrnc~ye, L 10,462. Lengyel 1\1ik
léis, J\lei:;Yúltó, 1055 

f-l<ijduhadház, f·fajdurne~ye, l. 9?-il 1, Novák Józseí. 
I~ernény, 1S-t7 

l·lajdunánús, I-IajdurHe.t:"ye, !. !6,772, L<tkner Uyu!a. 
1\k1gyar korona, l.S32 

C-lajduri.:inús, i\loti:{1r J\llklús, l\i~yú, 1H88 
Haidun{u1{1s, Kabay Péter. Rernény, 1913 
1-lajdus{unson, tlajd11111cg-yc, l. 5377, !. Kovúcs 

Nándor, Rerné11y, 188-t 
rlajduszoboszlö, tlajdu111ei-.;yc, l. 16,079. B:1rh(ü;:z 

Zsig-rnond. ClnndYist·lés. J R3 t 

27:1 

Jiaiduszoboszfó. dr. Nag-y Béla, h. Kurucz Diodor, 
Justitia. 1888 

H-aiduszoboszló, Zala E1nil, Bocskai, ,1914 
Haiduszovát, 1iaidu1negye, 1. 3638, Ats Nagy La

jos. Őrangyal, 1890 
Ii-ajduván1ospércs, ld: \'{1111ospércs 
Ha·iós. Pcshmegyc, L 448íl. J\l\'.l,rt:1nnvics J. iij„ Segitö 

- J\\ária. 18i6 
t·lalas, lel. Kiskun!Jakts 

~t·Ialász.i, l\:lo~on1neg-ye, 1. 1941, Stockinger István, 
1912 

1·Ial1ni, Ug-.rocs-a1iH::RYC. ron1:í11 
Handlova, ld. Nyitrahánya 
Haraszti, Id. Dunaharaszti 
Harkács. <lö111önnegye, cseh 
Jiarká11y. B-:iran.ra1ncgye, 1. 797. ie!sököröskényi 

Takács Ln.jos örök„ Ürang:yal, 1898 (a tulaj
donos Je1nondás:1 folytán pályázat utián 1903· 
ban ujbúl ado1nányoztatott,) 

Jiarta, Pe.stlnegyc. 1. 4965. tlaln1i Pá! lsieni (}011d
viscl~s. 1894 

l·lat·van, Hc\"csrner.;yc, 1. 12,0,'i.S, Sper!:i;:d1 Zoltán 
i\1C:;!"\'{litú, lH45 

1-Iatvan.. St:per Oc,-;sii, Anv:ral, 1897 
J·Iatvan .Szén1a1111 Ar.;ost, P:íduai Szeni Ant.al, 1912 
H<tv.asinczö, i\1{1ra111aros111cgyc. c::.eh 
f-Iáió. Biharnte.s;yi;, ror11<111 
liársialv~L. Bcrci:;111cg-yc, cseh 
Hátszeg, Hnnyad1ncgyc (2), ron1á11 
Hegybúnya., liont1ne1.;:ve, cseh 
Ji.cgyesha\orn, J\'\osonntcgye,. 1. 2402, Oeon.'ievit.s 

Pál, Nap, 1893 
!·Ic:~yia!u, Vasinegye„ 1. 9-!S, Eger József. Szent

háro111súg. 1898 (96-98-ig fiölq.!"yógyszertúra 
volt a sárvúri g:rógyszertárnak. 

f·fcjöcsab.a, Borsodrn~gye, L 2493. fehér · Béb. 
Küroly, 191.'.i 

\iJ. 



Hcrczc:;.riah·a. · Fciérn1;,;g-y...:, l. t-:-14f.', ... Szekeres b:t
rún, Isten :tnyja. 1892 

f-lerczegszántú, Btics-Bodrn~111e~yc, !. 3706. Bk:-
liczky Kúroly, 1912 

f-!enkulesiiirdii. Krassó-Szilré11rn1ct!.·ri.:. ron1{111 

f-lcrnúdfal':a. ~zepcsn1c:;.ryc„ cséh 
li;.:rnúrJzsadúny. Aha11J-·ror11:\n1e~ye, cseh 
!-Jédcrrúr, Oyiirn1::~y{.:, 1. 110,1, C1éiltl Pú!, Szí..~llt 

1:rzs:.!het. 1084 
He\·cs. J·levt:n!egye, 1. 9116, Czingcl! Lúszlú iiriik .. 

!i:. J\:\údcr !v'ik~:a, 1\\e~yccilner, 1829 
J·fercs. J\'\artns Oyu\a, J\'\cg-vü\t(í.-19Ifl 
HérizflirrJií. Cséby L:1jos. Loius. (K::sztltc!y 

iiú!\ja) (i.). 
f·léchúrs. Súrnsuie~y;;, cselt 
tJ.idaln1ús, Ko!ozsn1c:;.rye, ro1nún 
!·iolics. Nritra1negyc, t.:scll 
Hon1nkhúlrú11yos, Tcnte~~!IH.:gye, ju);!,:t)szlú\· 
f-lon1okos. Tc1nesrív~~R"YC. ju~oszlúr 
1-1ornokszil, TL·111cs111cg"ye, jugosz!;!\· 
Ho11101111a. Z:.:111pl0,n11u:~ye (2), cseh 
J·to1n()rúdsze11t111úrt{H1, U d\·a rhl'l~·n1l!g"\t:. r111n;·u1 

1-lonl'.7.tö. Ar:1d111:::..;re. ro1Hú11 
Horgos, Csong-r;idnle)..;ye, ju~<lSZ\Ú\" 
/·insszua:~zt'1. Kis-!\.iikiillö111e~Ye. rn111ú11 
t"losszHíalu. Br<tssórnesye. ro111;'111 
liosszun1ezii, J\'iúran1aros111c:.;ye, ron1úu 
l lnsszup{i!yi. Bihar111e).!;yc. 1. ,:;sr~o. KL:11d1.: i·:rnii. 

1~7S 

Hrid1nez{i\·üsúrhely, Cso11).;rúd111c'.~Ye. 1. ö2.3CJ.J, K. 
Körn11.:11dy Súndnr. Isieni floudvi~:clés, 18.19 

Hr"idn1ezü\·;ísúrhel\", Vas\·:iry C!e111tr. !'viag-y·ar 
kiníly, li-19,:; · 

J·lúdn1czü\"úsúrhL:i\". Nérnetli Lajos. fVia:-::rar l\o
rona, lRS.? 

t·!(irJmezfivúsúrh~lr. lk·reczk Péter. 1\h::;.rYúltr'l, 107.'\ 
!"lódn1:.:z!ivúsúr!n.:J\·. fialli11a Bé!:.i.. Reinény, \fiCJ·! 

f·lódnH:zövás:'trhe\y, fekete ~1Cz:1. ~zenth;irnnts<i~. 
(r.·l, 11-iOK 

Höd1nezöv{1súrbely. Ta!.!:ányi Arth11r. (fran:zyal. 
1880 

Hódincz(ivús[u·hely, KCsüi !stv<i.n. Kcn:yzi. 1907 
- t"lód111cziirúsúrhely, P..liiller J\\úr. 1907 

1·Iódrncz(ivúsúrhcly, Sko11n1úl Jcnii, Zrinyi. 19111 
f'l(Jc\ság, Bücs-Boclro.\.;"1ncg-ye Jugoszlúv 

-!.. !iíigyész, Tolnan1cg-yc, \. 3955, Téry .-\ uré!. ::-;zcllt-
háron1sú~ (gyr.) 18ll2 

Höltövény. Brassórncgre. ron1<in 
Hradek. ld. l.ipi(iujvúr. 
tinnyadc\obra. Id. Dobra 
Husz! .• i\1.úrci11i:irosn1egyc (2 .. l. i:sch 

.;. lg-a!. ~tllllOi!:YllJegye, !. 208.J. J\1a:.;:iy Kúlrnin, Or
angya!. 189.J 

Igló . .Szt:pc:-:1ncgyc (.:)), cseh 
!hahrnsbcrény, Sn1noi.;yn1;:gye, 1. 19.i!. l·i{1rnpe1: 

Lúszl(1,' !stCl!Í non(L(:isclés. 1~9.) 

l!\a\·a. TrcrH.:s{:11111::g-ye, cselt 
llosva. Hcn.:g-n1egyc, csel! 
!po\~:ny0.k. J-Jonuncg-yc. cseh 
[po!yr<'ina. N"<"lt.;Tütlrnegyc, cseh 
!no!ysúg, f·fonlrnegy~. i:sch 
Isaszeg, Pcsrnu:gye, !. 4\9.:;. Pesth~· ;\"\ihú!y, .-\11-

g-y.al, l.S99 
lstvúniöldc. TcrC" 1:L·1.:nn:.:.:ye, ju•.;oszlú·Y 
!~.tvÚ11\·ii\gy Tnl·{int{t lrncRYe. .inR"oszlú \ 
lttcbc. !d. felst>ittebc 
lzs:H~. P:.:~·tnl'..i.!.Yí..'. 1. 7\2(.1. Hndor .lú:ius. 1,...,3,f 

Jab!{u1cz. Nyi1.ran1c'...;·y:.:. cseh 
.!ablon\:a. Ar\"arnc).;yc, c~eh 
.larkovücz. Id. Arli:od 
Ja.sze:nov:t. ld. KarúsjcsZ(;ll(i 
Júkflhalrna. Jász-NagykuH-::.;.zolnnknie;..r:;e, l. 4.i.S!l 

Slq:,;hy (iyu1:1 Oran~ya!, 1;;\R6 
IB' 
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Jáin, Krassó-Ször6nyrneg:rc. jugo"szláv · 
Júnoshaltna, Bács-Bodrogmeg"ye, l. 12.66í, Si.llyc 

. Oé~áné, le Sillye Géza, Szentlélek (r.), 1847 
"' Janoshaza. Vasn1cg-ye, !. 4250. Fischer József clr.. 

1'\legvúHó, 1843 
, Júszalsúszentg-yörg-y, .J {!sz-Nagykun- Szolno~.111 .. 

1. 4.S60, Krieg-ner Ká!n1án, SzenthárDtns(ttt 1888 
Jú,~z.apáti. .lász-Nagy.kun-Szo!no~n1egye, L '11"18.'i. 

Rácz Illés, Me~vidtó, 1832 
.!ász.apáti, J\1iinszter Jinre, Szenthárornság 1904 
J{1szá rokszállás, .1 ász-Na1-n'kttn-Szolnok1neg

1

yc, 1. 
13,262, Outtn1ann Sá11dor, S. Szüz Mária, 1851 

Jászárokszállás. Sch\vartz Manó, Szenthárornság 
1902 ' 

Jf1szberény, · Jász-Nag-yku11-Szolnok1n., L 29.384. 
Bordús János, Őrani::-:ral, 1883 

- Jászberény, K. Révész ln1re, '.Szcnthároms{1rr (r.). 
1791 • 

: Jüsz:ber-ény, To111ory l:lt:n1ér. Szentlélek (r .. L 1829. 
Jászberény, Tornyos Lajos. Isteni C1onclviseté:s. 

1913 
Jászdózsa, Jász-Nag"ykun-Szolnokrnegye, 1. 4534. 

(Púlyúzat ::datt. l Púduai Szent Antal 1903 
.lásziúnyszaru, Jász-N~1~:rkuH~Szol11ok1n . .' l. 6íCJ8. 

fúbry Elek. Retnénység-. l.Si(i 
Jászjá~kóhalrn1, ld . .lúköl;ahna 

: .lászkarajenö, Pestin., !. ·6083. Zontbory Uyörgy. 
Szen1háron1s;íg-, 1S82 (l882-85~ig az ahonyi 
Re111é:ny zyógyszertür fiókja volt.) 

.lás:ikerekegyháza~ Id. Kerekegyháza 
Jászkisér. Jász-Na):;ykun-Szolnok,incgye, L 6647. 

J\1e.ntler Károly, 1\\af;yar korona, 1871 
Júszb.dány, Jász-Na~ykun-Szolnok1ncgJ.'e, 1. 9258, 

Oriiner !\\úr, h. .R_adinteízky ZoH:'u1. Kigycí, 
1867 . 

J::iszó, Abaui-Tor11an1eg-yc, cscl1 
.l{1szsze11t.a11drús. Jász-NaRykun-Szolnoh.111., L -1654. 

Szil{1g-yi fJéz:1. Szűz .l'vlúri.:t, 1914 

Jo\sYa. Oö1nön11c!{yc. cseh 
Jóka. Pozsonyn1e:gye, cseh 
Jókut. Nyitrarnegyc, cseh 

'!.Tr' 

-.:.~(aba, Haidun1e~yc. \. 6797. J-lnr\"út.11 Kfdnrán f,;·fik. 
k. Boros Illés, Gondviselés, 1875 

l(adarkut, Sornogyn1c~yc. 1. 2059. PopoYics Zoltán. 
Oram:yal, 1875 

J(;a_kasl01nnicz (Tátralo1n11icz). SzePesnH.'i,;YC. cseh 
Kakon, Id. Kákóíalva 
Kalocsa. Pestrn(;gye, L 11.727. Közga7,Jasági BauJ.; 

r.-t.. l(alocs<t. ·k. Lo\·asy Odön, !'i·\agyar ko
rona (r.), 179.?. (AJ;ipitási t'.:ve is1neretten. dc 
biztos, hogy rnár 1792-bcn ícnnúllotL) 

Kalocsa. Li~c.ti Ernő, Őrangyal, 1895 
J(apnib<ínya, Szat111ánnci.;yc, ro1nán 
Kapos. Id. Nag:rkapos 

, Kaposvúr. So1nogyn1e~ye, L 2.1,528, Babochay 
Kó.lmán. Aranyoroszlán (r.) Iií!.l 

Kaposvár, Zlóczki Ciyör>..11· és Mittclrnann Jcnö. ·k. 
Zlúczki Oyürg-y, I\.-\ag-yar korona (r.), 183.i 

7-Kaposvár. Kc!lauer Ciúbor. Arauykercszt, 1896 
o<J(aposvür. iii. Piat~ek t1y1ula, „Jg'azsá~". 1919 

Kaposv{tr. Bokor Ferenc, l(ig-:"l·ú 1907 
Kapuvár. Sopro11111ei.:se. l. 6669. far-kas Antal. 

Ren1ény, 183S 
Karácsond, t·le\·csrnt;gye. L 337;';. Koszl:yúr !\\óric. 

Re111Cny, 1900 
Karád, Son1og-yn1c~yc, \. :1719. Körn1~iHJy Káh11{111. 

Sze11t1élek. 1826 
Karán.sebes. Krass(i-Ször-Cnyrnegye (2), rornán 
Karasicszcn(i. Tcrr1es1ncgye. jug-oszlúv 
KarczaR. Júsz-N:ii.~skun-SzolnoS:n1e1~yt:, \. 20.~96, 

Sir L{iszló, J\'\a::ryar korona. ![~26 

Karcr_,:ig, Ste.rn Laios. OrosíJ<í.n, 1883 
Karczag-, Ardó Leó örök .. Ürang"yal, 1901 
Karc:z.a1t. iii. Solcz OábQr~ Sz.échenyi. 1914 
!\ass...1.. Aha11j-Ton1a1nei!"YC (7). cseh 
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Ka.tyn1tir. Btl.cs-13odro).;nlt.:l!\"~. 1. 470:?, Cscpy An-
tal. Sziíz M~1ria, 1R91 · 

Kaza. id. Sa.iókaza 
K<:1kóí:1!\·a, Krassó-Szörény111c~~·e, ron1á11 
Ka!, tlcvcsn1c~ye, 1. .~71{ Rú11óczv Sándor 1\1('.g--

vúltö, 1908 · · 
!\r"tlmá11csc. So111og-y111e~yt:. 1. !.Sf;::í, Kelényi J\.Hll<ily, 

i\·1ag~n.ir korona. (A ~y(>g-yszert<ir 1896-han 
Szulokra e11).;edélycz1c.1ctt. honnan !91.1-ban 
idi: lett üthc\yczvc.) · 

!({1kiz. fcjérrn;::g-~·c .. !. 44-!:-l. Jc;.;cs A11ta!. Ma).cvar 
knrona, 1862 (l.;"ió.kia Na~ylú11g"on.) 

l\{dlú. NógTúdnlcl!rc. l. .2:.106, Biró Lúsz!{1. Jsieni 
Oo1H1viscl0.s. 1909 

l\ápn!n:1. Hcvesrnf:'~YL" L 176h. Na;.;y J:';zs::i. <)r
';u1gyat. 188,J 

-.; l<<lpo!nás11yék, Feiérnieg-ye. L 21 !.S. B<ilo~i i\\ihálv. 
dr., Vür{i!::rn::i.rthy, JS6i' ( 18.'\7-!~ 1\1arir•nvüs~ir 
iiúlija ro!t.J 

Kápol11okn1011os1or. SzoJ11nk-Unboka 1!1l'!:\'L' ron-i-í n 
Káro!rial\'a, Id. N:i~y-Kürolyiah·;i · · ' 
h:ücy, Búcsn1t.:í-:"Yl'. iu~oszlá\' 
Kecskt:111ét. Pestn1e.;.;\·c. l. 67.7Ui, :-:zékl'lY ~únJor. 

lstl!lli (Jondrise!és. 1887 · 

KL'C.'-ikl'lllé.t. B. f'"ar·~\as l~lllÍC é-:-- r·ark<1S Béla dr„ 
i\lútyüs \.;irúly {r.i. !1'2! 

Kecskernét. Túth !st\·ün. _'::;zellth<:ironisú:..; (r.I 17·10. 
(A!:q1itúsi éYe is1nere!l2n. 17·10Ml::!n rnür fenn~ 
:illott.) 

Kt.!c~·\·cn1t:t. Csorb:t .lü11os\" !.;. Podani .lúnos, i\"\e:-!M 
\'á]t{1, 1904 

"Kl.'.csken1ét·. Katona Zsil-:"moud. ~z.:nt!é!':.'l\, 11":.Ji 
"'KtcskLmét. Zinia~· Pú[, !(Jgyó. 1907 
· Kecskeinbt. :-:'.klrisi l-IL'.nri\.i:. ~z~11t f.rzséht:t, 1911 
-- Kt:C!':"ke111ét, dr. Diirniitör !S'.\'Ú!l, 191.1 
_,- Kcc1::.:l. Pcs.u11eg-ye. 1. -42."-'.1. Juszt Oszk1"1r J1i;1.sei. 

:-::zcnth{1rn1ns.{q.::·. 1890 

Kc~L;vicháza. Toro11túl111eg-yc, rn1ná1t 
Kemecse. Szabolcs1ncgyc. l. .~:14S. Ocrgc!y ii y i\\ i

h{t\yn.é,· k. rácböszörrnényi Kelcn1c11 Júzsci. 
Kigyó (·r.J. 1:'.-i47, (1919-ig fiókja \'olt Nyir
hogdá11yba11, hol !~-17-tiil IR9-!-ig az anya
g-yógyszcnúr úllot.t.) 

/ K.:Jndere.s, Jú~z~Nagy.kuJ1-'.:::zoinok111e~ye. l. :i6fi.S, 
J\1ocs Batn~;-11 Sándor. ·Rcn1C11r. 1H79 

Kerekegyhúza. Pestn1egyc, l. -1-1-1.'.1, iiZY. !~111tk<1Y 
Lajosné. b. Sajó Miksa. Jk9--I 

Kcrcsztényial\';L, Brassón1eg~·c. ro1ná11 
Kcrcsztén;·sziget. Sz·~be111ncgyc, ron1<ia11 
Kerény, Bács-Bodrogrncgyc. jug-nszlá\· 
Kcrn~«Ua. Id. Kerény 

.'Keszthely, Zala1ncgvc, 1. 72-18. CsChy Lajos. KCi 
Orosz,\án (r.) 174:1-ben tnúr ie1111úllott. 1H60-
han isrnertc1c11 e! n.:ú\ingnak.l fi(1kkal Hé\'iz
iiirtlön.) 

Keszthch', dr. lYa11:1s K!'trlily, J')ra11g:;<d. JH97 
Kevcdob.ra. Turontúln1cgyc, iul!:osz\úY 
Keverrncs, Csanúdrn'.:gyc. 1. .'.lfl20, Bauer Kúrn!Y. 

Isteni nonth·ise\és, 181'\(I 

Kc.vexúra. Tc!!H:sn1c:syc \2), ju~os:/Jú\· 
KécEke. Id. Ujkécs.]\c 
KC:k:.:!'>. ~zol11ok-Doboka1ne)!;\l'. ro!llÚ!l 
Kl:-~i:1li:ü, Nógrúd111eg-ye. cseh 
KCn1é11d. I:szt~r~on1n1e).;yc, cseh 
Kés111úrk. Szcpcsrncg-yc ( .?). cseh 
Kétcg-rhúza. Béké!->111.:g:ye, 1. -1.17-L ::-:,aikr [léil".:s 

örük„ b. é . .!aka1bii\ l"erc11c. sliu1i nnud
\'isc!Cs. \t-IKK 

Kézd[\·üsúrhL!y ,Húro111~zt:·k111cg-yc (2!. nn11<'111 
Kirú\ydar{1c . .:'z'.1t1nú rnl'..:/!Yt::. ror11{111 
Kirülyhüza, Ug-oc~a. cseh 
Kirúlyhehnccz. Z1.:n1p!é11n1ef':\l' (.?/, cseli 
J(irülv!Jida. J\'1oso1111;eg-ye, 1. 9fi6. Tarj:'u1 :\udor. 

~eg-itf1 Sziiz 1\1úri~1. l~OU 
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Kisbccskere+i, TeTn1cs111egye.~ ronHill 
Kisbér. Ko1náro111n1c~re. 1. 3882. !van Arpúd dr .. 

Szent I rnre, I 832 
KisR'ararn. Zólyon1n1c~re, esdi 
Kishatta. 1. Harta 
Kishe~yes, Bácsrne~ye, j u~oszlá' 
Kisienő, AraJnH.:.).;YL\ ro1nán 
Kiskornáron1, Zalarnegye, L 199~. P..::11cz Jánu:-:. 

Angyal, 1883 
Kiskörös. Pestrnc~yc. !. I l,551, Thurzó Béla, Isteni 

Gondviselés. 1883 
Kiskőrös, K;:;rckes László örök„ k. Szenes József, 

Pctc'.ifi Sándor, 1914 
Kiskunfé,lci.ryháza, Pestn1cgye 1. ,14,711, Gel!ér 

János. Scgitö f\liária, 1877 
: Kiskunfélegyháza, Czira Endre, :-:::zentllárontsü1r 

(r.). 1818 
' KiskunfC!ci;;yháza. Sz. Tóth Józseí, .Szent lstrán. 

1894 
Kiskunil-\eg-:1.'ház:t, Thury Andor, Póduai :;;;zent :\n~ 

tal. 1904 
Kiskunféleg-yháza. Tariúnyi János. i\1e~vá\tó, 1914 
Kiskunhakts. Pestincgyc, 1. 24,376, 'Búcstopn!yai 

taka.ré'.i::pénztár, k. J\1ikes Ferenc. ls!eni Clond
viselés (r.), 1817 

Kiskunhalas. I<ácz János. J\la~yar korona. 
h'.isku11hak1s, Czurtla Vi!rnos örök., k. 

Károly, Szent István k.irály, 1904 
Kls.kunhal:1s. Szekér József. II. I<ákúczi 

1913 

1~88 

Ar\·~ty 

Ferenc. 

Kiskunlachúza Pcslernegyc, L 4975, l'é!essy Jó-
zsef örök., Szentlélek, 185U 

Kisku1unaisa, Pestincgye, !. 15,96;1, 13yörffy t'l\ú
tyás, J\1eg-vúlt!ó, 1852 

'Kiskunrnais•t. Csúbrúdy János. Szenthárornság-
1911 

Kiskunszcntnüklós, l<ísd Kunszentnliklós 
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!(isrnarja, BiharnH:gye, 1. 2472. K. Na.lt"Y Loránd. 
!viegvá!iö, 1864 

i(isinarton, Sopro111negye, 1. 2951, lrgal1nasrcncl, k. 
Kncitucr K. Tivadar, Oránútal111a (r.) li~O , 

l(isrnarton. l"loHé ()éza üriik., k. Berke l\\1klos. 
J\1cgvültó (g-yr.). l i60 

l(isn1artonhegy, lúsd Kisn1arlo11 
Kispest, Pcst1ne~y.c, 1. 30.154. Uer(.:,tYcis Tan1ús. 

Szt. Lúszló. 1SS5 
.1 Kispest, J\\ajo.s Pú! .L~1szló. fc~1ér Kereszt. 1902 
.,:_Kispest. Tehkcssy Odön dr., '! :1rul. 19~2 , _ 

i(íspcst, Oöinhl\::i: Zoltú11. b. 'I ruhl Ka\lnan. lQJ:; 
Kisszcbcu. S{1ros111eg-ye. cs'eh . 

..;. Kistel~.k. Cso11grúdn1e~ye. 1. 8735. fv\a1or A~oston. 
Szentlélek, 1878 ° 

Kisterenye. Nóg-rádineg-ye. !. 2.S9(í, S1netena Ala
dár. l\1ag-yar korona, 18S2 

K:isujsz.úl\ás, .Tász-Naíykun-Szolnoknt. l. J3,:i24. 
Kiss lstvún. Gólya, ll'-'27 ., _ 

Kisuiszúllás, Vincze li\iklös. l\1ag-y.ar korona. 188:; 
Kisujszál\ás. Lassúnyi Józsei. ~)r:angya!, 1907 

~ K.ísván.la. ~z.abolcsn1;;~yc. 1. HUH 1. fricd SúnJor, 
Csilla~. 1.SS,l 

!Osvárda. fi:i0r Ferenc. Kh~y(·1. 19Ui-' 
Kis\·árda. Heller ln1rc, :\ranynroszlúl! (r). 1~1;·; 
Kiszetó. Tcn1esin::g-:vc. ro111ún 
Kiszo111bor. Torontüline~ye, L 4\f!O. liofhauer An

dor. Isteni Ciondviselés, 1.SRO. (Fiókkal Kc1r
lc\·icsházün) 

Kisucaujhe!r. Tr::ncsC11n1e~ye, cs::.h 
Knéz. lúsd Tcineskcnéz 

1 Kocsér, PcstnJt;g-:1.·c. !. ,1727. Bnios lrnrc . .Szeni Isi· 
ván kirú\Y 1S9S 

Kolozs. KolozSn1;:~ye. ro111:.'u1 
Koloshorsa. Kolozsn1e~-ye, ron1ú11 
Kolozsvár. Ko!ozsrnegyc ( 11). ro1nún 

;; Kon1ádi. Biharn1cj.!ye, 1. 8S62. Solcz (iábor. Rc-
111ény, 181'2 
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Konuiro1n, Ko1nitror111negyc (:)) cseh 
Ko1nárorn; . ?r.. Rét~1y Laios, r·~hér kereszt, 18.SS. 

(A gy og.rszcnar tulajdonképen Uiszőnybcn 
\~an. rncly 1896-ban e•cve•·it\'C l"tt K., 111 .· ·. rnal) ..... ·"'· ·~ 1 <ll nn1-

Ko1nüit. Nyitran1egye, cs:;h 
Ko1n..~ö. Bara11yan1cg-rc. 1. 1509 rliibner .lr'izscf 

orök .• Scgi:tö !V\úria, 1900 · 
Kuncloros. Béi;;é~nie·~,·e 1 "!" ll ". „ .. 

1 
h_ • • u- :1, ariss Arp;\d 

.oro.c. k .. Korr9sy Károly. Re111énv 1892 
Kont11y1ca. lasd ()szada · · 
Koron1oa. Szcpesn1eg:yc (2).cs!.:lt 
Korpon:~. Hontntegye, cseh 
l~os.~_u~h1_alva._. Búc.su;egye, jui.rnsz!áY 
!~~\ .iszn,1. H.1ro1nszek1nc~.re. roniún 

·"·Koka, Pe:stineg.rc. 1. 44.31 (Jyl\rk<'is f>.·11 1882 • . . ' , i\'\e~\·;í.!üi. 

Kölcse. :::;za.ar1iirn1t.":"Y" \. 1 !73. Ladúnyi K:i!1111í11. 
Szent .-\1111a. 1fi94"'' 

Kölesd, Tolnan1ei.;.rc. 1. 2!J70, id. Korisúnszky 0 .. 
k .. iii. Korisünszk\· Dé111.:s. Isteni Oonth·i~"el~s. 
1879 . 

Kö!tüvé11.r. r~rass!lnie"VL: )'(Jl!\Úll 
KöpcsCnr, !v1o~·oHnw~~:e.' L 3117. t:ni.;l'b tiyu!a. 

fl.1e~vúHó. !.S.S/ 
Könn~n~. \'asn1eg;yt:, l. (l!J7ll, Knv;íts Súndor. ;\'\cg;-

valto. 1895 
K~~nn~nd._ Sonn~\··:.:nd tiyula. Orosz!ún (rl, lHO.~ 
K?rn1oc.ba11.ra. Barsn1cgv1.:. cst:h 
Koteg-.ran, Biharrnei.:se. 1. 29.,19, Tarr Dezslí, 1\1a

g-yar korona. 1891 

Köveskúl. Zafan1;;gyl!, !. JO~h. 1\\érey Dénes. 
J\lag-yar Korona. 1891 

l~~!Yes!iget. J\1úra111ó\ro::;nH.:!,(y·~ . ..:selt 
f';!h_<_tlo1!1. NagrLiküllt'i1nt:;gye (3). ron1ú11 
l~~~r~:s1J~:n~';1, !-lu11~·ad111~g,·e. roniü 11 
h.oroshoken.r . ..\radrnegrl'. roin<'tn 

Köröshegy. So1nogy111ei:;re. 1. 1519. iii. 
Gyula. Szcntl~lck. 1893. (fió\\'ia 
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Tanács 
Balaton-

iöldvár) · 
-.·.Körösladány. i)é.kC.sn1egyc. l. 7579, Kovács Kúl-

1nán. Kigyó, 1872 
Körös1nczü. J\r1ürarnarosn1egye, cseh 

I· Köröstarcsa. BékCs111eg-ye. 1. ,=í64 l, I1ohler Béla. 
Szt:ntlé\ek, 188f' 

Köröstarj<l11. BiharnH:gyc, ro1nái: 
'f Köszci:;. Vasn1egyc. 1. 7874, Lendvay Lajos, i'l\a

g-yar király (r), 1671 
-;. Kőszeg, Kütte! DczsI1. Szerecsen lr). 1690 

Kötelek. Júsz-Nag.r-Kun-Szolnok1negye, L 2982. 
Radolay N., Szc!lt Istvün. IS86 

Krassó. !ásd 5zan1oskrassó 
Krassóvár. Krassó-Szürényn1egye, ron1án 
Kraszna. Szi\úgy111eg-ye, rornán 
Krasznabéltck, Szatn1únnei.;.rc. ron1án 
Kra.sznokvajcl:1. Abauj-Tornan1egyc, \. 597, t"ischcr 

Júnos h. Szilúg-yi Oéz<.t. Angyal, 1897 (Nagy
. ida iiókia volt 1~9:í-96-ban: Je1nondús foly

t{111 a11yúsit\·a) 
Krístyor. H1111yad1ncg-ye, roinúu 
Kucora. Bács-Bodrog-1neg-ye, jug:uszhív 
Kudr,ic, !úsd Tenu.~skuias 
Kndsir. J:Iuny.adrnc~~ye. ron1ú11 
Kuc!sir, !-iunyadn1egy1,;. ro1nü11 
Ku1nú11, Toron1ú!111eg-yl!, j111.\05'z\ú\· 
Kula. Bócs-Bodrog-rn~g-y<: (2), jugoszláY 
Kun{q!ota. Csanúd1111,;~ye, \. 5758. fejes: Lajos örök. 

.k. lliás !\\an.dt. Szent lstvún, 1891 
Kuníéle~yhúza, lú.sd Kis:\unié!e~yhúza 
Kun!H:g-yt:s. Júsz-Nas.r-K.un~Szolnok1n::~·yt;, !. 9112.-l, 

Szondy Lúszló. i\\a~:var 1827 
frig-yes dr 1900 

l. 7579, 



2.~! 

Kunniais~ l<isd 
~:- Kuns·1..entn1árton. 

10.404, Lu.kács Andor 
Szenthárorns;:íg-, 1i92 

'. Kunszentmárton, Szabó Jöz.scf, i\legváHó, 1882 
Kunszcntinikkis, Pestrncg-ye, L 8.116, Kunszentmik

lós, Dabas-:)zabadszállási takarékpénztár, k. 
Kurdy Lajos. Nádor (r), 185R 

Kurtakeszi. Kornáron11neg-yc, cseh 
Kutas, lásd Tc.rncskutas 
Klirtiis, ..\r:tc!n1eg-yc, ro1ná11 

Laborcszög-. U11g-11h~gye, cseh 
LaCh<iza. !úsd Kisku11!achá1~a 
Lajnsfalva. 1'isd Nag-ylajosfal·va 

-L~josniizse. Pes.~rncgye, !. 9891, Buttinger ..\rp{id, 
Szent· Istrán kir{ily. 1889 

Lajtaujfa!u. Sopronn1cg-yc, 1 2859, Vargyass:r 
(}yula, Örani.;yal, IS9·L (fiókra Szarvkön en
gedólyt nyeri. de ez a jog- c!éviilt) 

Laknn1pcik. ~opron1n::gyc, L 1662. Lacz.a Dczsfí 
örök .. Sas· (r). 18:11 

Lcibic. SzepL'.S.!ll!!RYl'. cseh 
Lcrncs . .'.';íros-incg-ye, cseh 
Leng-yel, Tolnarneg-.rc. !. .S92. fiihrer Andor, Se

~itö Sznz J\hiri::i.. 1910 (l'c\0el fií')kja) 
l...1~11.1.;yeltóti. Son1og-.r1ncg-yc. L 2.S27, Gallé Oéza, 

Ang-yal, 1857 

Letenye, Za!arneg-ye, !. 2l7S, DCry Jó;~s~,f, Sze1n
Jé!ck. 1870 

Lfbcny. !\.\osn111ncg-ye, 1. .:1191. Rerncsúk i\'Hklós. 
J\\ef"..'TÚL!ö 

Légr{1J. Zakl1n·..:g-yc, jug-oszló.v 
Léka. Vasmegye. 1. 1203, Iiáry Antal. Szent J\1ar

i:;il. 190.J 
Léta. Id. Nagyléta . 
Léva, Barsn1eg-yc \2), cseh 

cseh 

1:121, Rcrtalanfíy 

Iinre, 1904 1 
b · ·) Zói''Oin1nci.rye, cs~ 1 Lopér (Zó!yo1n irezu . .J 

1 Nó · d ne~ye (3) cse 1 Losonc .. gra 1 .. n '. ' 1 · 3479 Bicskei taka-
Lovasbcr-cn:r .. fek.JerrKnc~;1· 1 ,: Vino~ '.zent Istvá11 

rékpénztar, ·. on11.1 1. . • , . ~ 

(r), 1830 1. 2Rö0. !logdándy x Lovászpatona, Vcszpr.é1n~1eg-ye. 
Jenö, űrangy.a!. 188::> , 

Lovrin, Toroni11lrnegyc, ro1nan -~ 

Lón:'.'atclep, tlunyad111eg-ye, ro1n.~1:„ th Kálmán, Se
LövŐ Sopronrncgyc. L 1411. Ho1 \ ,1 

iitö Mária, 1879 
Lo-cse, Szcpesincgyc (2). cs~h . 

1 1 ··qr.n Hollús Kára Y · Lörinczi, Nógrád1negye. . ,1_ n . 
Szent Anna, 1896 

Lublú. Id. Ólubló · J,) rnn1<i11 
Lugos, Krassószöré·ny1111;:;.:ye „ {, · 
Lupény. 1i u11y~1d1ncg-ye. r0111,u1 

A\adaras. Jásd !(unrnadar.as 
1 iV\ad;:iras, Búcs-Bodrog1ncgye, \. :;77.t. Klein I:.ini . 

- Szent erzsébet, 1903 Er11f\. 
; •\\arr\ód Pestn1eg-ye, l. 3302. ~Vertheirnt:r 

· ~ ~J\'lagyar korona, 1916 
" e : d l1C"Yl! i 4000, Boros· f\'\ag-varhánhcgycs. sana r ';';, , . 

. lyán Lajos, Orangyal. 1888 

f\\ag,·,1rböd. Ahaui-Torna1ncg-yc, :::seh ·· i' . 
' ' ·r· t'lnicn·ve Jll\:;OSZ .t\ i\\agy.arcsern:ye, oron a ...... • . , .. 

'\a"\'arcsék.e, I~iharrncgyc, rornan l 
lT • 1> • p - . 'g"YC cs.e 1 i\rl·1gyarchószcg-. ozsorn· rne. : . 
r\\~1i;yariah1, Pozsonyn1cgyc, esdi 



Nl<Í.rosborsa. Aradn1c~Yt\ ro1115.11 
i\<\.arosíl\ye, 1-Iunyad111egye, ron1ú11 
J'Vlaroshéviz, !'v\aros-Tordatncgye (2), ro1nfl11 

1\1aroslud:ls, Torda-Aranyos1negyc (2), ro1nán 

1
\1urosuívúr, Alsó-fehénncgye (2), ron1ún 
[V\arosvás{1rhe\y, J\1aros-Tordarnegyc. (6). ron1á11 

1\larosvécse. J\'laros-Tord:1meg-ye, ron1{u1 
N\artonos, Bács-Bodrogn1~gyc, jug:nszló.\· 

< !\1nrtonvús:'ir. fl:iérrncg\"e, \. 2'S72. Ciri111111 Rudoli, 
Szent lstv:'n1. 18?10 

i\\úd, Zcrr1plL:nincg-yc. L 3746, f;íliry L:.\jus t.lr. b. 
Donto~.;:os J\:\ihúly, Kigyó (r). ISJS 

f'-;\á!,tucs. Baranyan1cg:yc. \. ,;(,\~. bényei Za~\ry 
El2rnér. 1\1cgYúltó. \f\5;) 

fl;\ú\cza, Zcn1plt:11n1cgyc. cseh 
1\\úndok, Szabolcs111cgyc, \. .1102. To111pos t:nllrc. 

N\eg'VÚ\tó. 11'61 
i\'\úrarnnrosszigct. J\'\úr::unarosnl:.:;.':.\"t: (fil. ro111úa 
1\16.riJiö\dc. Torontáln1cgyc, ro111:'111 

:/ iv\úriapócs. Szaholc~111eg-ye, !. 2ni1?. l)u.sa t:rni'1 . 
.Sziiz i\'\úria, 189:1 

!\\úri:1rad11:1. Aradrne~ye. ro111ú11 
i\\úslak. Ten1cs1ncg-ye, ron1á11 

< 1\\ú1észalka. Szatr11:'tn11ci.c1-e, '\. :;1.,121 . .. \1111\.'.r [)él~i. 
Orosz!ún (r). IR.?'S 

:\\útész:1\k:l. Kúlq1ú11 l:rn(i, Csilla~. 190~ 
J\\ccsekszabo!cs. D-aranya!llC\!Yt:. !. 4077. L-3alo~h 

Oyu!a iirök. k. linr·,·{ith rL·k. ::-:;~c.nt Borbála. 
1885. 

\\ecze1izéf. Ahauj-Tornarne\,!;\"C. cselt 
J\'\cd~ycs. N.-Kiikiilt{in1e".::yc (;;\, ro1Hún 
,\\'•cJ<ry"~'"'\'h„lZ't Ar·td111 \. .-162.1. Dr. Kar\"assy 
. ·- ·J(1~~1~-~· A;1~:,;al·. i~J(l! „ 
i\\cgyasz{1. Zc111plé.111ne!.;Ye. L ,-,61l!l. ~zabú Jcnti, 

19211 
:\i\chaia, Tenu;s1neg-ye, jcL:nle~ Tc1nc~vúrhnz csa-

tolva. \úsd ott 
:\'\chúdi:t, Krassú-SziirC11y111::°'y1:, ro111:.i.11 



1\·IeJc..i;;icz, Tn:ncsén111eg-~·c, cseh 
1\·lcrcziia!va, Ten1cs111cgyc, rornáo 
r\1elencZe, Torontúfn1ef..r:.·e, int~oszláv 

· J\'lerérr:v. Szepcs1n:;g-ye, cseh 
J\1crnye, So111og-yr11cg-yc. !. l-lS9. Zsoldos Boldizsi1r, 

Oran::.~sa!, JS.-;~1 
J\\ez{_íh{1nd, i\-1arns-Tnrdainci.;ye, ron1;ín 
Alez6berény, Békés111ci~Yt:. L 1;1 . .?i'-l, br. J\'laithértYi 

Lúszltiné, k. I~cllncr i\1;irton dr„ Isteni Ciond
visel0s (r), IE<10 

1\iczlibcrény, (JriirnrakJ ln1rc. Oros:zlún, 1899 
1\lCzöcsát, Borsodmcg'yc, 1. :i-ISS. \'eres Barna, 1\·ia

g-yar kir{t[y, LS29 
!v1ez6kaszony, Bereg'n1eg-;,-c. cseh 
1Y1e7.ökercszü:s, Borsodn1cg-yc, 1. "l-19.1, Siska Jr'i

zsei. J\i\ag.v.:ir korona. IS()S 
:\1ezökorn<írorn, Vt.•szprtrnrn::g-ye, J. J,:;...is. lVlocler 

Déne-s, b. Vág-11t:r Ti\·atiar. ()ran~yal, 1904 
li-\czökovúcs!Jáza, Csanúdrncí-:'Yc. 1. -l-121, Rozvány 

Oyörg-_,„ J\icgTú!!ó v;;s2 
1\'iczi.ikü\'csd. BorsnUrriezye, 1. 17.1 S(i, Böh1n IR"nflc. 

Oran~:;al. !S9:1 
, !\1ezüktiYe.<:d. f:dcsi!1: flühnr. Üdviizitil. !S.-q 

;\Iczökü\·esd. il1or\·:1i · .lúzsci, 19!H 
:\lez!'ila!::orcz, Z:.:rnpl0.nrn::g-_\·e, cseh 
,\1ezö!'irrnénycs. Ko!ozs111cg_y;,;, ro111ün 
1\1ezciriics. 1\\aros1nrdan1e;.,·yc, rninnn 
fl\ezlit<1rpa, Ben:Rnlf:RYt:, !. .l'iS6, i\1nn(J lstv~in. 

Aran:roroszlü11, u;;fi7 
;\lcziitc!e~tl. Biharrncg-yc, rn111ü11 

l\ok.szi!J Szih·iny, l\\cg-,·{11i{l (r.). IRJH 
I\eichacJ Jenő, 1\i\ag-vúltö (r.l, l.SIR 

<; ,'\\ezfiiur, .!üsz-Nai..;:.·J\u11-Szoli1okn1c~..;ye, l. 2.=i.snn. 
\Vin1n1er Jcnü, l\ernén:,'; JRRG 

1\lt·z61ur, l:!ek Je11ii, A1a:;;yar korona. IS72 
J\lczötur, Kahnúr Istv{111, J\\a;:ryar kir{1!y, 1899 
J\1ezötur, Rokszfn Szih·iny. J\\ef..'l'<í\tú (r.), 1818 
~\lcz(J\'úri. Id. Vári 
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f\.'élykut. Bács-l3odro~1llci,ryc, 1. A0:-'14. Erdös Gerr'i, 
Szt. Anna, 1886 

t\liava, Nyitrainegyc, cseh 
J\1ih{tlyi, Sopronrnegye, !. 1.109, Krcnz Kúroly 
iirök.. Angyal, 1896 
lv1ilitics, Bücs-Bodroi,:"n1ei.;yt:, jugoszlüv 
Nlindsz-2nt. Csongr<idn1::g-yc, !. 10.ff5I, Katnlla lst-

rtin, 1864 · 

~ r~lindszcnt, Hubacsek Káhnán, 1914 
YJ\'liskolcz. BorsodrncR"ye, L 49,182. cir. 1-Iercz Ivlór 

örök,. k. dr. Hercz Jünos. Aran:roroszlán (r.), 
1811 

:\1i~kolcz, Nyitrai kcre..<;kedeln1i- és hitelintézet, k. 
Baruch Gyula, Kigy(J (r.). 1803 (A!apitási éve 
isn1eretlcn. l.SO.?-ban lett TülJy(l!"ö! üthclrezve.) 

J\lisko!cz, Ncnics Arpúd és J\lészáro sErzsébet, k. 
V-égh lstv<in, Ist~ni Gondviselés, 1894 

"J\'1iskolcz. Reichard1 .lcnö. h. I-lal<isz Béla, J\'\a
~,;:\·:ar korona (r). l.Sl9 

, 1\lis:ko!cz, Kellner Üdiin. Aranysas (r.), 1760 
, 1\Hskolcz. k. Rúcz .Jcnö iirök„ le kar{tnsebesi I~úcz 

Ciyula, Aranyszar\'as {r.). 1760 (fr;ín~usz 
Nlihály orvostudor {t!!itotta fe.J.) 

1\iiskolcz. \Véhly István, Erzsét;;r, 19U.1 
JVHskolcz, Sz!ly Gyula. ()rang-yal. 1909 
Nliskolcz. Cso111<1s György, 1918 
J\'\isztútalu, romúH 
!\'1ocsonok, Nyitraincgyc. cseh 
1\1odór, Pozsonyrnegye, cseh 
!\lohács. Baranya1negye, 1. 17,0ön. :\uher Vihnos. 

II. Lajos J\\agyar kirúly, 1848 
J\\oh{1cs, Sc!Jn1idt Károly, S7,e11thúro111súg ( r.) 

1795 
J\lol1úcs, B<ilint Lajos, Ang:yal. 1901 
1\1ohol, Búcs-Bodrogrnegye {2), jugoszldv 
.l\,okrin, 1'oroTJt.{1Jrneg"ye. iugoszh1v 
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;\lonor, Peshncgyc, 1. 11.426. Ja1n11itzky D~ncs, 
1836 

1\louor, Pcstn1cgye, clr. Schu!n1ann Bódog-, Rúkó~ 
czi, 1907 

J\'lonyoró!\erék, Vasrnegs~. L ,;,;n, J\\úzer BC!a, 
1900 

i\'loravica. !cl. Tentí:?s1nöra 
Nlorvaszenfiúnos, Pozsonyrncgye, csel! 
J\'\oson. J\'\osonrnegyc, 1. 62.,10, Teutsch Reinhold.' 

fvlag-yar korona, 1847 
1\1osonszcntjános. J\'\osonntcgye, 1, :-l.10:-l. Oyőríiy 

József, Szentháro111súg, IR77 
i\'\osóc, Turócn1eg;rc, cseh 
fV\ozsgó, So1nogymegye, l. 130-1, (iüís Lains1 

Szent Margit, 1904 
;\\úcs, Kolozsn1egye, rornán 
i'ilö<los. Torontáln1eg:i,'c, ro1nún 
J\1ór. fejénnegyc. l. 10,644. Rücz Rezs<'i, Őrangy:d, 

1876 
J\'\!'Jr, Oörnbös Lász\r'J Cs rH::je, k. Ciiitnhiis Zoltún. 

J\\{1fia segitsége (g-yr.), 1741 
J\\óricfö!d, Ten1esn1egye, rn1n<i11 
1\\ra111orák 1. tlornokos 
1\\unkc-'tcs. Bercgn1egye (..J.), cseh 
1\1 uraszon1ba i, Vas1neg;.·e. jugoszlú ,. 

Nag1·ajta, liáron1sz-ékrnegye, ron1ü11 
Nag-y:1tád, ~01nogyn1eg;.-c. 1. :-1663, üzr. Szahi'1 1\ii

húlyné, Szent Isf\'Ú!l (r.), 1827 
Nagyaiúc!, Vasdénycy I:lcrnér. Turul, 1906 
Nag-yl::l]orn. Bihanncg-yc, !. -1.JUS, i\lezey Lain.s, 

Sz.enthúro1nság-, 184S 

Sagybajcnn, Son1ogyn1eg_yc, L 508~. \iasclérr_vcy 
:\lad{1r, i\1agyar kirúly (r.), 18.3~ 

Nagybánya. Szat1nánncgye (3), rornán 
Nagyb{tród, Bihannegyc, ro111{1n 
Na~ryhec~kcrck. Toroní6!n1cgre (7i. jug:oszhiv 

Nagyberczna. U11g1negye, cseh 
Nagybicsc, Tre11csénn1egyc, cseh 
Nagytocskó, J\lúra1naro~111egyc, cseh , 
Nagyborosnyó, . t·füro1nszék1ncg:ye, ron1a~1 . 
Nagycsáküny, \' asinegyc, L 1 ?80, O!crt Erni!, Szt.-

lélck. 1912 
Na~yccnk, Sopron1ncg-yc, l. 1736, Zal!or;.inszky 

Ervin, J\\ag~«tr knro11a. 1.S72 
Nagyclísznód, SzcLcnn1egye, rornún ·~ . , , . 
Nagydobos. Szatn1úrn1cg::vc, 1. 2002, ::-;1epan La.sz!(), 

JYlcgvú!tó, 1.S95 .. 
Nagydorog-, T0lna111egyc, L 344.S, Szcnc!nn·ics \'!\~ 

111os. Jstvún -kirúly, l.S.S9 
Nagyecsed, Szaonúnnegyc, L 46fil. Tóti! licrta!;111. 

fvlagyar korona, 190..J 
Nagyc-uyed, A!só~Fchérn1egyc (2). ron1ú11 
Nagyha!n1<ig;.·. Aradrucgyc. roinán 
Nagyida, Abaui-Torna111cgye, cseh 
Nagyigu1á11d, Kon1árarn1negye~. !. 2116, Zalai !n1rc. 

örök„ b . .Saxinger Ottó, l)ra11l.;y:ll. 1.S.S7 
Nagyilonda, Szol11ok-Dohokan1cgyL', ro1nú11 
Nag:rilv.a, IJesztcrcc-Naszóclrnegyc, ro111{u1 
Nagyjécsa. Toront<l\inegyc, rornán 
Nagykanizsa. Zalameg;yc, \. 25,7MlJ, l'rág-cr Béla 

ör„ k. Ncu1nann Aladúr. l~ekete sas (r.l. 173(1 
Nagy].;anizsa. dr. J\\crkely Belw' Jt'lzsti. igazs;'t~ 

(r.). 18.lfi 
Naivkanizsa. Bogcnrkcler frigyes, Salvútor, lt:'S.2 
Nar,;·kanizsa. Sz;ibr'l Alher·t. Pftdua..i Szent :\11taI. 

1907" 
NagyJcanizsa. Kroseiz Uyula. h. Scheiber .lúzscf. 

Orang-yal, 1913 
Nagykapos, U11g1ncg-yc. cseh 
Nagyk{dna, Barsrnci..;yc, cseh 
Nagykálló, Sza-bolcsn1eR"yc, 1. 7979, Oöden;.· 5ún

dor dr., Isteni OondYise!és (r.), 1813 
N;1~ykúroly, Szatrn;ínne~ye (4), rorná11 



Nagykárolyfalva, l'e1nes1negye. iugoszláY 
Nag~áta,. Pestrncgyc, 1. 8901, Sz. Baks<Jr Beta 

~. zentlclek. 18i4 (Korábban a t<'tpi{ihi<.:s!-c: 
~yógyszcrtár fiókja volt.) · \ 

1 

Nagykikinda. ·rorontúhneg-yc · (4), jug-oszlúv 
~ap;).'kornlös. Torontáln1egyc. ro111<in 
~a5.('ykoszto[(tny, .Nyitran1c.~ye, l'.sel1 
Na~ykörös. P~siineg-yc, 1. 2.S,431 . .Schrcibcr !Cí

rob:. iV\ai.;yar korona, 1889 
Nagykürös. üzv. f~hér Dez~fíné .. \.;. Klein Ciyub. 

Mcgváltii (r.) 1805 
-" Nag~vkörös. Borbély Endre. Kigyö 1864 

Nagykfirös, Ridlcr Clúbor, Ang-val 
0

190:1 
Nag-ykörös. dr. Karvassy .J~ii1os' Re~nénY 191 
Na~ylajosfalva, Torontáhnegye, i~1gosz\úv · · 
Nagylak, Csanádrncgye (2), ron1ún 
N~1gyl.á11g, f,chérrneg-ye, 1. .11.:J.2, Jeg\.:s Antal. k. 

I~g~s Bcla. J\la~yar koro11a i. {Külúz fiöki11.) 

Na~y!(·ta, Billarn1egy<..', !. ti3!S. Alhcrt l~czs{\, 1\\e~..:-
vü \te\ 1848 

Na\.;ylucsk·a, Bercg111cgyL'. esdi 
Nagy1nagy<1r, Pozsonyn1eg-ye, cseh 
Nag-yrnaros. Hontn1egyc, 1. 46i7. 1\h;dyect.kv 1\\ik-

lós, Isteni (}ondviselés (r.), 183.í · 
Na~·y!n'.:rton. Sopronrncg-yc, 1. .~76.í. 1\\ol11~ir 

(Jyorgy, i\'\egváltó (r.). 1799 
Na.t(y111ág-úcs. Csougrúd111cgyc, \. 39.32, h~ciner 

Dezs(i, .Sc~dtö J\lúcia, 1898 
Nagy1nú11yok, Toln:uncgyc, !. 1407, . Nag-y Kor~ 

tnúny Zo!lú11 örök .. J\lcgvá!tó, 190R · 
Nagyrneg-ycr, Ko1núro1nn1cgyc. cseh 
Nagy1nihú!y, Zeinplé11rnegyc (2). cs;;h 
Nagyösz. Torontálmcgye. rornán 
Nagypalád. Sz.atrnúnnegyc, ron1ú11 
Nagypcrküt-a, fcjénncgyc, 1. .184i, Illési Odün, 

J\\e.gvúltö. 1885 
N:ig-yrl>pt.'.·ny, Nyí1ra111egye, cseh 

Negyrc'icí.!, Oön1iinnegyc, cseh 
Nagysalló, Barsn1egye, cseh 
Nagysajó, Beszterce-Naszódniegye, ron1á11 
Na'g-ysúrnuí.s. Kolozs1ncgye. ronn'u1 
Nagysúros, Súros1ncgye, esdi 
Nagysclyk. Nagykükiillöntegyc, ro1nú11 
Nagysink. Nagykiikil1\ü111cgyc. ron1á·!l 
Nagyson1kut, Szat1núrn1egye, ro1nán 
Nagysurány, Nyitra111egye, cseh 
Nagyszalatna, Zó!yónunegyc, cseh 
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N.ag-yszalonta, Biharrnegy (3), ro1ná11 
Nagyszeben, Szebe111negye (i). ro1uán 
Nag-'yszcnttn,ihá\y, Vas1negyc, 1. 2163, licrbst .Júff 

zsef, űn1ngya~ 1895 (Vúrosszalón:i'k fiókja 
volt, az anyásitús jogát eli\bhi ,kezelője, Vincze 
Arp<id nyer-te cl 1899-ben, dc az ado1nú11yozás 
idejére 111eghalt. 1nirc a jogot lit.rbst J<'>zsef 
k:1pta.) 

Nagyszcntnük\ós. Toro11tül111egyc (2), rornün 
l- Nagrszénús. B0,kt!sincgye, L -1668. fehér Dezs{í, 

i\1ag-yar k-irú\y, 1894 (Oúdoros íiökia volt 
1894-tö!, de 189i-bcn anyüsittatott: elhalá\o
zús íolytún pál~'úzat utj(1n ujbó\ ado111ú-
11yozva.) 

Nagyszcnnbat. J-lozsu11yn1egye U;). cseh 
Nagysz{)\lös, Ugocsan1cgye (2), cseh 
Nag~/ta!n1úcs, Szebc111negyc, ro1ná11 
Nagytapolcsúuy. Nyitn1n1eg-ye (2), cseh 

-; Nag.rtétt!n)-, PesinH.~~Yt. L ii919. fúy l~núc, Szt.~ 
lélek. IS79 

· Na!o}."ytnpo!y. Ttn1esn1egyc, 1"(1rnúH 

Nagytúszcg, Toroniá!rnegyc. jug;oszlú\· 
Nag-yv{\rad, Bihannel:[YC (15). ro111{u1 
Na~YVÚZSOl!Y. Vcszprénlll!Cg"YC. \. 2212, rhiczy 

Oúbpr. Scgitíi l'vlúria. 1856 
Nagyzerind. AradnH:gyc, ro111á11 
Nagy7~<;(u11, Tcrnes1negye, ron1ú11 
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Na.szód .. Besztcrcc-Nasz6d111c~yt!. ro111án 
Núdasd, Baranya1ncgye, 1. 2620, Cservénv Znltü11 

Szenthárornsúg-, 1884 · ' 
Nücl.asdlad:ín~·. fehénncg-yc, 1. 1~7'1. \Virnnier \'il-

1nos. Aquinoi Szt. Tarnás, 191:1 
„ Núdud\·ar, liajdun1cg~yc, 1. 9412, Sz. fc\'ér Józsci 

örök„ k. Sz. fe~··ér Józseí, Fekc!~ sas (r.). · 
1842 

N<'l:;.;ücs, So1nogyn1cg>:e. !. 1141. De1nctcr (Jy11la. 
Jézus SziYc, 1901 

N<ikófalva. Toroniá!n1cg-yc. ju:-!"oszlú\' 
Nfuncszt(J, Arva111egrc. L'.Seh 
Núnás. lúsd liaidunü11(1s 
Nándorhcgr, K1;assó~·Szöré11y111cg"yc, ro1nán 
Ne1ncsbik-k. Borsoc\rncg-yc, L 1129, l\1o1n{tr I:rnli. 

Gróf Széchenyi Ist\"ún, 1903 
Nen1csn1ilitics. Búcs-Bodrogrncgye, jugoszlüv 
Ne111csócsa, Ko1náro1nn1cgyc. csc!1 
Ne1ncsvid. Soinog"yrnegyc, !. 17:10, Adú111 Pül. 

J\'\eg:vültó, 1870 
Nczsiclqr, J\loson111cgyc, L 2fil-J. öz\·. \Vittek :\n

ta[né. k. Alcxa11ciru Aurél, lste11i flonclvisdés 
(r.), 1740 

Né111etbo~s(111. lúsd Boks(ti1bú11\·a 
NCn1eihol:i:. Bara.11yan1cg:'-'C, ( .1.?9.~. !:iiry lstr:i11. 

. Szenthárorns;:í.t:. 1830 
Né111ct!ipcs;:, Lipü:inieg-ye. cseh 
Nérnetlö\·<i, !úsci Lövii 
Nén1e.tprúria, Nyitra111c~~·c. cs'..!!i 
Né1nct:::ze11tp0tcr, Tc1ncsn1eg-yc, ror11ú11 
Né1nctujvür. Vas1ncgre. 1. .?176, J-Icrbst Bé!a. 

Diana (r.), 1817 
NúgTúdbercel. l<I~;d Bcrce! 
'.'l'úgTúdvadkcrt, lásd f.rsc:kvadkcrt 
Nög-rádvcriicc. Nóg-rúdrncgyc, 1. 19-18, dr. Kudar 

.Jenö. Re111é11y. lf\93 
Nova. Za!anic~yc, !. 1.;;;31. Pcrsar flyu!a. Clr

angyal, 1886 

NvúrádszercJa, 1V1aros-·rord.an1:::gye, ron1á11 
N\rcrgesujialu. Esztergo111111egyc, 1. 2730, Pozsga~
. · Gy. örül\ .• h. Lakner Laios. Szent Lajos .ln-

r(i!v (1833-ln111 Piszkérc engedélyeztetett, ide 
19Ó4-h:.:.n hc!vcztctctt át.) 

Nviracsád. SzabÖ\csn1cgyc, 1. .1203, Dobozy :Endre, 
· - J\·\egTá\tó, 1SS4 (1907. évben az ujonna;n cnge

délyezcit nyiraclpnyi gyógyszertár fiókja lett. 
111cLrnek 111cgsziinté\"e\ 1909-bcn ujhól a11y(1-
sittatoti és NYíracsúclra helyeztetett.) 

N\·irbakta. Szabolcsn1egye: \. J.~02, Jóna Lúszll1, 
· f\'\cgváltó (r.), 1838 (Fiókkal Karúszon.) 

...:. Nvirbátor, Szabolcsincgye L 7769, Vadász Elek Cs 
· Nádas Izidor J\i\agyar királ:r (r.), 1830 

;.Nvirbátor, Boldizsür Irnrc, Szent Ferenc, 1902 
N~'irhogclúny, Szabo!cs1ncgyc, \. 2155, fric~1n~1111 

Sándor. Isteni Oond\·iselés, 1909 (:Ereoc.tileg
Nyirbo~d{111yba11 üllitatott fel. 1894-bcn Kc- . 
111ecsére helyezték. tlclyébe fiókgyóg:vszertúrt 
cngcclélyczctt a bclügy1ni11isztcr. a1nely 1909-
bcn t:n{d\ö gyógyszertár iclállitásúra adott 
cnRedéllyel 1ne_~szii11t.) ~ . 

) Nyiregyhúza.. Sz1bolcsrn~gyc, . 1. .16.9S'l. Szopko 
Dezsii dr. és neje, k. :-:.zopkú Dezs("i dr. 
.-\ran\"~~a;.; (r.), 1648 

, Nyiregyh;·1za. OS!:rYÚt1l Júzscf. Korúnyi. 18(i7 
Nyire~yhúza, Szabolcsi hitelbank rt. k. J\1arton 

Szilúrd, J\\agy.ar korona (r.). 1834 
1 Nyin:gyl!úz:t. Türök Oyula örök„ Ara!!ykcreszt. 

1893 
/Nyiri;gy!iáza, 1.:arkas Jenő, Orúf Sz0chcnyi István. 

1901 
>NyircR~·]Júza, Jiaissiug-er Viktor, Angyal, 1907 
-"Nyircgyhúza. Oergelyfiy Qyürg-y, Vaskercs?,t. 

1914 
Ny-irkarüsz, Szaholcs111cRYC. !. 222ii, \Véb-e.r fl<'1ris. 

· fV'l.eg·vúlttJ, 1805 · 



OriszcnipCtt:r, Vasn1cg-yc, 1. 1 !fi9. Turkos 
Angyal, 1886 

Othalo1n, Arad111egye, ron1ú11 
Orszállús, Bücs-Boclrogn1cgyc, iu.l!;o:--ziú\· 
Öscsanád, Torontülrncgye, ronlíin 

Pacsa. Zala1negr<;. l. 1578, Bichlcr Oyu]a, Szc11t
IJ{1ron1süg, 1860 

Pacsér, Búcs-Bodroi.rnicgyc, jugoszl{n· 
Paks. To!nan1cgyc, 1. l2.fi49, dr. Abay Ncn1cs 

Gyula, Szentbárn111s{1g (r.) 1777 
Paks, Krii1ncr Szil<írd. b. Páskuj Antal, Or<1ni.rral, 

1907 
Pal:in.ka, Büc.s-I3odrogn1egy.e, ju~osz!á\· 
Palicsiiirdil. Búcs-Boúrogrnegyc, jugoszlür 
Palotai!va, J\1aros-Tord<11negye, ronI<ín 
P<incso\·a, Torontúltnegyc (4), jugoszlüv 
Pankota. Aradn1egye, ro111ú11 
Parajd, Ucivarhclyincgye, rornán 
Par<id, licvesrnci.rye, 1. 2344. 1'óth Púl, Sz.~nt 

Antal. 1853 (1910-ig Vcrpc!Ct ii(l!\ja volt. A 
rerpe!éti g-y(}gyszertúr alapit:lsa előtt l8S.1-
!.Stí9-ii.r az czyik ~riiri~ryösi g-yúg-yszert~ir 
iirikja Yo]L) 

Purip<ís, B<ics~BodroRnH:RYe. Ju.t.;·osz\ú\· 
Pü(.;i!l, Zernplénn1~g-ye, !. 1822. Szi!ú~.{Yi BC\a. 

Isteni Oo11dv-isc!és, JS9ü 
Púloc. Un;.;rnegyc, cseh 
Púdé. !üsd f\'\a,1.;yarp{1de 
Púnctlcse!J, Szolnokdobok<11nei.rrc. ron1ú11 
P;ípa, Veszprérnrnegre. L 19,8S6, lrg-alrnasrend. k. 

t-fk~bsch Oy, Dezs<i. Oránc:Halrna (r.), 1757 
Pitp<i, Piatsek Gyula. ()rani.ryal, 188.'.i 
P;'1pa, Karlo\'ÜZ Adolf, (Városi Rrc'1gyszcrtürl, 

Mcnúltú (r.), 1740 

Púr:·a, Nénietl! Dczst'J, Szt. :\nna, 1907 
Jl;ird<in~·. Toro11tti!r11e.t;yL', rornún 

, . . [:SZlCl''"Ol\llllC),!;\'e. CSCh , , , 
Parkan~. -- · " . 1 ·.:785 P·'tsztüi takarckpe.nz
Púsztó, 1~JC\'l'SlllC1;) e, . ,") ' ' .( r ~. ), lRlU 

t,-tr rt. i\'\ngy,ar korond \..:) 1. • '· • ·z .· . 
' . . ~ '" . ~ 1 ?Q07, Papp [\.. ~SIP:d, 

Pecsenyed. Sl~pron1~Ct:..:'>- j·.· ~ :: Oonllviselés, ll\9R 
h. Pasloii A1!!~1.. ste1u ,. ; 'Ú ryszert{ir ,·nlt 
(Savanyukut i!O~\.l,'1-„ "\nj ~~~~irí-\ ti és ennek 
191-4-ig, a111ikor noloa .• t11),1S. tau 
fiúkiá~·ú ez lett átalakitv.a.) 

Pclsüc Oö1nörrnegyc. cs<;;\i 
l:Jcrhct~. Ko111úro111n1cgyt:, cseh 

U , ·e cseh Pcrccsony, 11gn1cgy , .. 
Pered Pozso11yn1cgse. cs.;h , 
Pcrjá1;1os, Torontúln1egye. ~01na11 
I:Jcrla.k. Zala1nci.r~·e, jugoszl.av . I' . 

T l · irrc<•\'C n1gosz a\ 
Perlasz. oront_ a ~~ ;, ·1 1:.59 ~cholz Endn.:. 
Pcsthidcl.!:kut. P..:stn1cg> e. - . o . 

,.fviú~ia I~e1nete", 1911 .
1 "'Pestszcntlürinc, Pcstn1egyc. \. íSl'.?, t'I. Bi:rnola.;: 

1\\úté, 1897 ·1 · 
! .. . !l't"\'\:nl"i Arcndúsi \!nrc. 1- ()J'a. ~ Pc::;tsz.·::nt ormc. '.-... ' ·"' 

191.t -- 1- 1 · C.:.chii11idd Jcnt1, 
> Pi:stuihe\y, F\:strnl..'.gye, l. o:1- ·'· t 1 • -

cc,riili J\lúria, 1909 
~ ' „ 11" 1919 "P~stuiht:lr. K.acián ::3aut~or, „~p-~i, o. . 

Petre. TortHl.iú\Jncgy~, iugoszLn 
!Jc:trillalón\'a, lúsd Lonyatcl_cp . : 

. - Ii .. d ncn-vc (-:>) J o111,111 Pctrozst:ll:I-'. un>··1 1 .. !e'> ••• ~ .• 
Pctrovoszc\lr'i. lásd Petcrn.;\ e 

. Pctrovoszdlú. lúsd Petre . „ : . 

Pelrüc, Búcs-Bodro!'lll'.:.~Jl·e;, r~t~~~sz\~~;éh!.!r Dé.ncs, 
Pécs. Baranyarneg-y:„ , · --:1 1 •'- • • 

Aranysas (r.). l1S8 . . 
'\ ! ferenc, (Jrúnat-Pécs. Jr~al111asrenJ, k. h' ancsei: 

alm;i (r.), 1796 
8 

.? 

e., . "-c··i· Bc'l·i J\'\a~var korona, 1( ()_ Pécs, s1nc.., \ · · - · · 189-
/ P-Ccs, ~zigcihy 1.:rigyes. Re1neny,. ·' :i 



Pó . .:~. Siplil'.z István iirük 1, F · · 
e· ( ·• . nn<i;;y Súnclnt .. ... --.zerecsen r.), 169i 

f~~cs, Göbel Külrnún örök .. ~ziiz N\<iria 11..:s7 
~~·:cs, !<~r~.s.zté1~y .Ján~)S, Ű,rangyad, !9ri1 

~cs, farok Janos, Szent (}:rör~r 190t-: 
P~csk~1. lásd fl;1a)ty·ar- és Opécsk<i • ' 
Pccs~·arad,. Baranyan1c.1ryc, ], 2i69, Nékánt Aurél, 

. Sze11tharo111süg. 1832 
Pcccl:_ ~cstincg-ye, 1. 5520. csik.icnöialvi Oycn)!'c 

\i ikror, J\1cgvültö. 18-:!2 

I~~~1no~1ostnr_. B~ra11ya1ne~~·c. iu~oszlü\· 
I. :~za~. Tor 011taln1cg:ye., rotnún 
I~~!crr~vc_. B<i.cs-Boclroginc~rrc. iug-osz!úr 
l -c.tcr\:asa~· .. Hev::-smc},Tj.·e, J. 20-16, öz\·. A<l{unffy 

L<~sz1one. ~on~,nok Steiner Oszkúr, k. JYliii
::>· lc1 ~!ck Laszlo, J\iL,1g:yar korona. JH.'il 
l:)C:rg. las<l Hcgylni.11ya 
1 rlis,. I~cst1nc,>.;ye. !. .:'1760, Hinii11er .fl'Jlli ~1· 1 g·\„ir k1ra!y, IS96 · ' ' · ' 

PUiscsaba. Pcstt1te~rt..'. !. :?-!!9. Taniús J\liliúlr. ::-;zt. 
U1szl1\ 1900 · 

Pil'sinarút. Eszt~! '.-,!OltlllL:.g:\ e, ! !0.11 Pap Lúszki, 
lstem fio11d\1selés. 191.? 

' Pi!isvörös\·;:ir, Pestrnecr\·e ] :;:;7s J,'1·,;11„,.z I : .. 1 · 
·· ,''j· b r ,. , "'· ' • • ' ' '• " ,_._,, -<lSZ O 
01 _o \... . . l.\;:d111a11 !V\or. Sze.nthürornsúg ( r.). 

. 1841 (l~ea!Jog-un:i-k 1866-ban isrnertett el.) 
Pi!is\~Ör~>s.:'Ú~'. __ Anibrus :\11!<1!, b. Káln1ú11 Kúro!,·. 

:-;cg-ito :-zuz 1\\úria, 191.1 · 

Pink;~fi!_. \'asrnt:g:re. 1. 2.')72, Stöhr J\'\anó, Üdvii
z1to (r;), 178-l 

Pinct:hc!r. T0Jnan1~-~\·1: J 2920. Török J · 
Oo11dvi~el-Cs. 1s9,j • · \ülinüll. 

l~~!!c~d. Btics-Bodrog-1ncg:re. iug:o.szlüv 
I ):.sk1telep .... H unyadrneg-re. roniú1t 
I 1tvaros .. CsaJtüc!n1e~~·e, !. 29.11, '.:"z;:ibado;.; J • · 

Istein Gondviselés, 18l3.J. · uz.-,·i:r. 
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1- Pocsai. Biha.nneg~yc. \. ,'ióOO, Nagy Ernt'i, Lehel 
vczCr. 1911 

Podolin, Szepes111eg-ye, cseh 
Polgár, !úscl Tiszapolg-ár 
Pol~<írdi, fciér-1nc~Yc, !. :-l9"l 1. 1~icht11er frnil, fcl1ér 

ga\arnh, I87;i 1 
Pnrnúz, Pcstincg-yc, l. 4-172, J·ierko\'icil Súndor. 

lstvún király, 188(l 
Poprád, 'Szepcsnu.:~yc. cseh 
Poroszka. Trencs6n1neg-yc, cseh 

~ Poroszló, tlcvcsn1ep;ye, 1. 512.:!, Schrt.:i!Jcr J\'\illú!y. 
Isteni Gondviselés, 1877 

Pozsony, Poz...:;onyn1cgye (14), cse!i 
Pozsonyligetíalu. Pozsonyn1cgy, cseh 
Pozson:vpiispöki, Pozsonymeg:vc. cseh 
Pösiy61i. NyHnunegye (2). cseh 
Prázsn1ár. Br.assórncgye, ron1án 
Privigyc, Nyitran1egye. cseh 
Puhú, Trcncséinncgyc, cseh 
Pu.i, I·iunyadincg-yc, ro1nún 
Pusztaszentlörinc, lásd J(lspest 
Pusztaszentnühá!y, \üsd l(ál\osszcntnlihúly 
Putnok, Oö111önncgye, 1. 3S-14, Stcinhausz Béh. 

Fekete sas, 1824 
Jliispill~iiirclö. lásd Húió 
Piispük!adány, liajclun1eg-yt:. L l2,5S5, dr. Birí{lk 

L. Sándor, J\\egrúltó, 1851 
Pilspökladány, \\'ern::r Oyu\a, f~en1ény, l9tlti 

Radna, !üsd 1\iáriaraüna 
l~adnót, Kiskiikiillön1eg-ye, ro1nú11 
Ragály, <Jönllinncg-yc, 1. (i~fi. Bottka ln1re iiriik .. 

Rcn1ény, 1886 
Rahú, ~Márarnaros1ne~yc, cseh 

l(aiec. Trencsérunegye. cseh 
, Rajka, Mosonn1cp;ye, .1 267í, Oth Ferenc ö~ük .. 

k. Krizsún Rez-sli Béla, Isten szen1c, Ifl2t 
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Révujialu. Torontálinegyc. j11~osz!{t\· 
Rigyic·a, lásd W:egöcc 
Rimakokova. Oö1nörrncgye, cseh 
Rin1aszécs, Oöinönncgyc, cseh 
Rirnaszo111bat. Oö1nörn1cgye (2), cseh 
Ritberg, , lúsd Végvár 

,,:.. Rohonc, Vas1ncgyc, L ..J 1.:3.-3, Si111011 Géza örök., !e 
Incze Béla, Angyal (r). 1786 

Ronll1ány. Nógrádrncgye. 1. 1962 (1negi\rcsedett jo
gosilvány J'vlo!núr Kúln1ún lcn1011clása io\yt{!nl, 
()rangyal. 189,"3 · 

Ronic, lásd Kisgaran1 
Róna, lásd lpolyróna 
Rózsahegy, Ljptón1egye (2). cseh 
Rozsnyó, Gö1nönnegyc (Z), cseh 
Röcc, lásd Na~·röce 
Rudabánya, Borsod1negyc, 1. 2.:319, Lo!!ok László. 

Megváltó. 1917 
Ru111, Vasn1cgyc, l. 1::;10. Bokor Jenö, Szcnthá

ron1ság, I.S92 (Vasvúr iiókia volt, 1898-ha11 
anyásitottftk) 

Rusza1Jdafiirclö (I\lele.ncc fiókja) jugoszláv 
Rnszkabánya, Krassó-Szür611yn1egyc, ro111á11 
Ruszt. Sopron111cgye. \. 1fí27, Bauer lg-n{1c. J\\<t-

gyar király. 1875 
R1li.tka, Turócn1egyc, cseh 

Sajkásgyörgye, Búcs-Boclrogrncgye, jugoszláv 
Sajókaza. Borsodincgye. 1. 2322. Kellner Kúrol;; 

örök„ i\\ol.nár László. Aranycsillag, 1887 
YS,.'liósze"<!Jtpéter, Borsod1negye, !. 5íl74. i\'1ichll;i i\'\i-

, húly, Szerecsen (gyr), 1810 
Saitén. Csanádrnegyc, ronián 

-'.Salgótarjún, Nógrádrnegyc, 1. 13.726, l"iankus liu
réné, k. I~ákos Gyula, i'ilagyar koro11a, 1893 

!::'a\gótarián. Rákos Gyula, b. Lúsz\ú Lúszló. ()r
angyal, 1870 

Sa\gótariún, Szaucr Andor, I<crné.uy, 1903 



/ ~arkad. Bihannegye, \. 1l.700, \\'ieland GY11h1 k 
, Kovács Béla, V.éclang:yal, 1858 · ' " 
~arkad, Harsányi Lajos, II. Rákóczi Ferenc, 1901 
:::-asvür, Nyitrarneg:\rc, cseh 
~ava11yukut, Sopronn1cg:ye, L 101, Papp K. Zsi~-

1nond, Isteni Gondviselés, 1901. (Fiókkal Pc
csenyéde11. Lásd az észrevételt Pecse11véclnéJ) 

~<'u11so11. lásd liajdusárnson · · 
~;lnclorfaJva. Csoug-rác!tnegyc. 1. -1955, Kristó Nag-v 

Istvún, Megv<lltú, 1890 · 
S[u·,aL1h·a, Torontálinegyc, rornán 
:-:;árbo~árd, Fciérrncgyc, L 5764, Balázs Arn1in, Ti

nódi Sebestyén. I 865 
;-;:1ris!'1p-A.nnabátrra. Esztcrg-01nn1eg-yc, !. 2R2fi. 

l\neitner Kálmán, B<l n\·a, 191..J 
Súrkány, fogarasn1egrc. 1~0111<h1 
S<irközujlak, Szatn1árrnegrc. ro1ná11 
:-::<trosd, Feiérn1egyc, !. 2174, Bossúnyi <Jusztáv, 

Kereszt. 1897 (Súrbog-árd fiúkia Yn!t 1901-i~d 
Sürosfa, Pozsonyn1Cí-.>J·c, cseh · · 

··- S{1rospatak, Zernp!étJtneg-yc. L 9-! 17. Kús·a Sándor. 
:\:11gya! (r). 1634 (f-litelcs okn1úny szerint 163-1 
fcbru{1r ht'i 7-611 adon1únyoziaiott R:ík.i'iczi 
Oyörgynek) 

Súrospatak, Ooldh!att FL-renc. 11 l~ákóczi J·\~renc. 
1894 

Súrréiudvari, Bi11anncgyi::, 1. 4-líll, Halúsz 
Isteni Ooncivisclés, 1901 

·~·S:írvár. \':Lsnteg-ye. 1. 70~6. f:{íry Vilinos, Ivlcgvált(I 
(rJ, 1797 

St'trvúr. l\usznyák Lajos, Szent :\utal, 1911 
Súsd, Baranyan1cg-:re. !. 1137, 1Y\(lzcssy (Jéza. 

Sz:.:nt Uyörgy !nr;;1g, J.SR4 -
.S:'ita. Borsodmeg-yc, 1. 1107, T!Juránszky Kúroly, 

J\1cgváltö, 1907 
Sútoraljauihcly, Zc111plénn1cgyc, 1. 19.780, Kútl(tr 

Gyulri, Isteni Gondviselés, 1888 

Sútora.Haujhe!y, \Vidd:.:r Oyula és Kardos Zsig-
. 111ondné, fl.1ag-yar korona (r), 1796 

1- Sátora\jaujhelr. Oalan1hos Béla. Üdvözitö, 1865 
~SátoraJjaujheJy, Ehlcr.t Gyula, Szent A.ntal. 1911 

Segesvár. Nagy-Kükiillön1egye (3), ron1án 
SellYc. Baranya.n1egyc, l. 2094. Bubregh !.c::nút:, 

·Aranysas 1843 
Schnec- és Bé\ahánya, Hont1negye (.?). csel! 
Sepsiszent:syör.c::y, fl;:i.ron1szék1ncl!:rc (2). ro111á11 
Scrc:;.;él:rcs. fejénnc.c::yc, !. 4345. ffillcr .l<lnos, :\n~ 

gyal, 1869 
y·Siklós, Bar;;u1yan1cgyc, 1. 5781, Kcrbo!i Púniel .. 

I(jgyö, 1873 
Siklós. Antal Gyula és neje, k. Antal Ch._, Szent

lélek (r), 1805 
Silnánd, lásd fel.sősitnúnd 
$i1nontor.11:ra. Tolnan1cgye, 1. ,1;1R3, Pilich Ferenc. 

Szentlélek. (r.) 18lö. 
S'.óiok. Vcsz.pró1nn1egyc. 1. 2763 Kotschy l::cn:,nc. 

Szcnt!é.loe:k 1869 
Soborsin. Aar.adn1c.c::rc. ro1nán 

;., Solt, Pcstrncgyc, 1. 701.S. ertékes Lain:·>. Szcnth<í~ 
ron1súg, 1869 

't: Soltvadkert, Pcstn1eg-yc, !. 78:i.=;, Bozóky Dé!a. 
IVleg-vá!ió, 1886 

Sol\·n1úr, Pcst!neg;Yc. !. .-HOR, Dr'lsa Béla. Szent 
· i\'\.:.u·g-it, 1909 . 

501110.c::ykéthcly, So1nog-y1ncgye. 1. 3K0:1, P. Kbzer 
(Jyu\a, Scgitö J\\ária, 1913 

t .So1nog-yszil. So1nogyn1ci:;yc, 1. 2613, Bcscnyei De
zsö. k. Czehc Aladár. Szent István, 1864 

-Son1ogyvár. So1nogy1nc~yc, l. 2.119. Kocsis Kül-
1ná11. Szenthárowság, 1894 

So1noria. Pozsony1ncgyc, cseh 
Sopronrnihályi, lásd fl.1ihál:ri 

\fSopron, Sopronmcgyc, 1. 31.597, Boti:r K<'drnün 
örök„ Angyal (r), 1680 

:w 
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/Sopron. Nitolics J\11Uivoj, .-\ra,11,3.roroszl{~n (r.) Bihannegye, ron1<in 
Sopron, Binder N., i\1agyar király (r), 1767 Jásd Na!,r;,.'szalatna 
Sopron, Szerdal1c!yi János és neje. f\'1e~vú[tó Bihanncg-re, rom[111 

1787 Pestn1e~y(', l. 570(i, C1alarnhos 
Sopron, Jchn Vihnos, Arany kereszt, lf('17 Kálrnún, J(.cn1é11y, 1916 

- Sopron, Gallus Jcnö, lrgalrnasság. 1909 Szalónak, lüsd Vürosszalónak . 
'Sopron. Lclo\·its Jözse.i, Szent Er::sébct, 1912 c;zan1oskrassú, .Szain1ürrncg~·c, ro1na11 
Sopronkcresztur. Sopronrnegye, l. 3::128. oz1·e1rvc1· Szarnosujv{1r, Szolnok-Dobokan1ef.n:c, ro1núu 

.Skrach A11t:d110, h. Oöl!ner Frigyes, '=zanis::!ó. Szatrnárn1cgyc, ron1ú11 . . 
lck, 1837 5za!IY. Sopro11111egyc. !. :12-l.J. 111akray .Jozscr. 

Sor.oksár, Pe:stn1cg-yc, J. 13.3.JO, Szcntnüháh·i Szünt A11n;1, 1885 
Scgit(i N\úria (r), lR14 B0ké::-n1~~Y{.'. 1. :?.=i.Hh3, LúnR Oszkür. Re-

Soroks{tr. fiirst Elcn1ér, Púdual Szent .-\.!Ital, rnény, 187:1 . 
S.oroksárpétcri, Pcstlncg·yc (Pribék IinrCnck Sze.n1zö lnirc dr.. Szaryas (rJ. 179-1 

11ní.nyoztatott a jogosi.tvúny, akí azonb:tn Tcífcrt Kúroly. iv1arg-ít, 1899 
végzós kiadúsakor 1nár elhunyt. P1Hyúz:lt Papp t:rnö,. J\ilcgvál,tr'i. 1906 

:)úskut_. fciénneg~'c, 1. 3650, Tomka lvün. SopronnH:;.;y~. l. .?.547. Nyu[assy lsi"\·ún. 
Rozália. 1R81 1903 

Sóvár. \{1sd Tótsórár Szatrnür110.1neti 
St.ájcrhlkan:na, Kra.ss(1-Szüré11y1negye ( .?), Szatrnúrnétnc.ti (S.zci t1núrhCRY). ::-;z:itrnár111eg-yc ( 9) · 
Strldóvár, Za!an1cgye, .illROSt:hi r ro1n{u1 
~ton1fa, ~ozsonyn1cp;ye, csel! sz.a1111árörükit<'1, ~za1m(1rn1c:.,(yc, !. 1900, Var:.,(a Púl, 
~tubny;1fiirc!ö, T11íócrnegyc, cs\:11 191.f 
~iikösd. Pcstn1eg-re. 1. -ll.19, forkh· B. iirilk. .Sz<'1k111. Krassú-Szöré11y111cp;ye, rnn1ú11 

:;.;yul. 18F-:6 Szflnt{l, lásd Ahau]sz(tntt» 
Sii!elrncd. Szi\{tgy111cg-yc, ron1(111 Szászkabánya, Krassti-Szörén~·1negy~, r(l111;'111 
Sii1neg:, Zalarnc:;.;ye, J. S7U6 111. Kossa Szászkézd, Nag-ykiikiillö1nc~yc. ro1na11 . 

és n1. Kossa 5ándor. k. Ill. Koss:t Szú::.·zlekcnce. Besziy_rce-Naszódn1c..:,t;y:::, n~_rnan 
Tv\cg-rúltó (r). 17tí(J S1 .. úszr6~c11. Jl.1aros-Iordanic;:;:r.G (,1), ron1.1H 

Sz<:'iszsehes, Sz:..:bcrunegy..:: (3). rornán . . 
Szab:tdka, Bács-Boclrn~nt;;~ye (!Oi, ju~·oszlúr SzásZvúr, Baran:raincgye .. 1; 1796: Balla ~L,1szlo. Ii . 
.Szahadk:i-P,alicsiilrdc'i, bsd P;:1!icsfiirdö Giiótli Ki:izniér, Szentharon1sag, l.F:S.1 
Szali.1dsz<illtts, Pcstniet:·:rc. 1. 9SS-i, I<osi11!.!,·l'.r Szászvúros, lin,nyadineiryt~ (2). ro111Ll.n . 

Isteni Oondvisclé.s, 1847 $zeg-cd. Csnngrú~uH::gJ.:c. ,1. 115.306, ,,Barcsay Ka-
;-;zakülháza. Ten1e.1-~n1cg;ye, roruá11 rol:r. Isieni (1onciv1selcs (r). 181-
Sz:i.kcs. Tn!n.:lnle:.,(>:c, 1. 318.S, l\iac7J;ú Gerle .Jcnö. Kigyú, 1874 

rös Kereszt 11:\RH Szithier János és Nindl J{1110.s, J\'le~:;Y;:íltás 
~zakolca. Nyitrainep;yc, cseh 1713 

::o· 
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,, Sr,.egcd. Franki, Antal. Szent György, 1869 
Szeged, Lcinzin~cr Gy., Szcnthárornság (r). 183,f~ 

~Szeged, Salgó Péter, Szent Istv{111, 1870 · 
Szeged, Szent Rókus, 1863 

,, Szeged, Löbl Iinre dr., Seiótö !vl;iria (r). 18::';0 
;t Szeged. frankó Andor, Kúlvánia, 1888 
Y::-:zeged, Ternesváry József, Petőfi, 19Cl.í 
,Szeged, Torf'k i\Lárton Erzsébet királyné, l)U7 
Szeg~d. Zal\ai Sándot orok„ J\\agyai korona 19 
::-~zcgcd, :-\pró Endre. h. L;\.11~ :-\Jadúr. Paduai Sze1 

..l11tal, t909 
~zc~ed (Ui-), Bo1bt1s O~u!.i, Üra11g~al, 191(1 
Szeged. BorhCb lózsei, Rc1né1n. 191::? 
;-:.zegcd, :Székessy Ferenc. Csillag·, 191..J 

~·Szeged László László, 1911' · 
_..:;.ze~halo1n, Békés1ncgyc, L 9711, ÖZ\". Kiss f.:..né 

~'· _Kiss L{1szló, Szc11tJu:iro1nsú~. 18-i.Jc. (Ere: 
detileg- Kéirüslad<inybau \"Oli a ~YógJ.·szertáÍ. 
dc kés(ihh Szcghalornra l:::M {1thelyezyc) 

~zcghalon1. Csák!y Lúszló, Ki~y(i, 190·! 
:-·zeRhcgy, [};ícs~Bodrog-n1e,1..:·ye, jug-oszlár 
Szeg-vát. Cso11grád111cg-yc_ 1. 7360, Krúnczh: I::-e 

rcnc, J\1cgTált(i. 1~79 · 
Szek.':z~\nJ. To!11a1neg:rc. 1. l-i.19.1, Szci:;hy Sá11dor, 

f. 13éla király, 1_$6.1 :.: 
Szckszúrc!. Kon1.sits f.lc111t:r, fekcic Sas (l-!."~'r). J751f 
Szclistye, :::;zcbcinnegyc, ro1ná11 
Szen1lak. Araún1cRre. ron1ún 
Szene. Pnzson:rinc~yc, cs~h 
;-:izc11drö. Rorsnd111'.!;ZYe. 1. 2860, Po.sía Ferenc 

lüloz<is io\ytún ujbO! adon1únyozv:1 
Isteni Gondviselés, 1836 

Szenice, Nyitra1negyc, cseh 
Szentandrtis, lásd Békésszcntandnis 
.Sze.ntancir{1s. 1·en1esn1egye, rornú n 

i.::::zentelck. \iasn1cgye, L 2796, Kottás :-\laios, f\lcg
- váltó. 1885 
c;zente.ndre, Pcsü11egye, 1. 5664, Czibulka .János. 

Y.-- Szcníhúrornság (r), 1767 
<::zentc~.- Cso11grád1ncgyc, L 31.559, Várady L. ifj„ 
' Angyal, 1888 . 

xSzentcs. Nyifi Bc1:tala!1• Hain:tl (g~-rJ. 181~
,~·szcntes. Ho:vas Jozser: !Y\agyar ~;:ira_ly. 181 
rSzcntcs. Danos 1\\argit, h. lukaralvi Nngy BCla, 

Szent A11na. 1901 
sze.ntcs, farkas Eugénia. b. Leher Al~r\!\I, J\h.:R

vúHó 1842 
{Szentes, :\1-exander Dön1c, Sze1~tháro1nsúg 190.3 
szentiiiiöµ. Bücsntegyc, iugoszlav . . . 

;:Szentgú!, Veszpré111111egye, L..J:?..JJ \Volt Bcla. 
Aranyszarvas 1866 

szeiutgott11úrd. Vasrneg;ye, L 2618 f:;riedrich Ödü11. 
Szent lst\·án 11'126 

Szentgyöq.;y, Pozsonyn1egyt.: cseh 
Sz.cntgrút. lúsd Zalaszcnt!{rút 
Sze.nthubert, Torontúlrnegye jugoszlá\" 
Szenttinre. Jász-Nagskt111-Szolnok1ncgye. !. 3():-;9 

Papp Lúszlú, l~t!.'..:JIÍ Uondvisdés 1891'\ 
Szentiános, j\·\oson1nci.cve. 1. .1;'.;0?· Oyöriíy Júzsei, 

Szc11thúron1súR 1R77 
Szentlöri.nc. l3arauva111c~yl.!, l. 272U C:-;onka Lajns. 

Szent Jst\·;in 1877 
Szentlörinc. !üsd Pcstsze11tlüri11c 
Szcntn1úrto11. !{1sd Ciyürszcnt111árto11 
Szcnt111tirto11káta, Pcs+n1cgye, 1. ~l-!S Tcrt.:c7~k~· 
Pál. Isteni Gondviselés 1915 
Szentpéter. l:.ísd Saiöszcntpé:tcr 
Szcnttan1ás, B;:i,cs-BodroR1n;;.~ye, iu~o~;Jú\ 
Szcpeskela. Szepes·rnc:;!;YC cseh 

lásd Uiszcntanna 
"""'""'o'"· Nagy,kiikiillöme:gye, ron1Cu1 

Szepcsófalu. Szepes111egye cseh 

:jlli :;~::~:·~~.~~~1~[;"Szepesn1egye cseh „„: Szepesn1egyc cseh 
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~zcpcsvára!ia. Szcpcsn1eg-yc (2) cseh So1nogy1ncgyc, 1. 61.35 Visy Sci11dnr, 
~zcpsi, Abauj-Ton1a1ncg>·c cseh Zrlnyi 1883 
Szcrbcsenc, !üsd Csc11c Szigetvár. Salarnon Jci:ö .. fV\ag:rar: ·korona (r) p;o~; 
Szcrbelernér. !üsd fclsliclcn1ér (JS97-hen lett rcá\Jognnak ehsn1ervc) 
Szcrbntódos, lásd l\'lódos ,,.Szikszó. A.Jxtui-Tnr11an1:i:crc. !· 466~ Rilnay B~la. 
Szerdahely, Szebenrnegye ron1á11 k. f(i1nay Zoltán, Sz0ntl1aron1sag, (g-yr) 1821 
Szered, Pozsony1negye (2) cseh Szil. Sopronrne~ye, 1. 2837 Schur.ina Cyrill, Szc11t 
Szerednyc. Ung1ncgyc cs~h J\largit 1907 

<Szerencs, Zen1olénrnegyc. 1. 6086 M.,1la\o•vs1oky'} .)'(Szilasbalhús. Vcszprétntne~ye, 1. 4.19.S Kovács !g-
Ouszt{n·. Isteni Gond\·iselés (1741-ben n:fLc, őrangyal 1884 
adás-vevés tftrgyát képezte, de rnlósúniile~;i' Szilágycseh, Szil<l.l-.'1'1negyc roinán 
1nár rég'ebb ic!ö óta fen11{iJI) Szilág-ynagyfalu, Sz.ilágy1negye ron1án 

<.Szerencs. Kolos Tibor. Szent Antal í9f.L-) Szil:.igysomlyó. Szi!ái.;yn1egye (2) ron1án 
Szécsény. lásd Tororüá!szécsány Szilberck, Búcs-Bodrogmegye jug-oszliv 
Szécsény, Nógrádn1eg-yc, 1. -1238 Bolgár Szilvásvárad, Borsodmcgye, 1. 1251 König János. 

Szeiit.húrornság (r) 1741 b. Vidovszky Lajos, Mai;ryar korona 1872 
~zékel~'hiú. Bih<1nnegye (2) ro111ú11 (Fóikia volt Bánfalván Borsodrnegy-c, de tu-
~zéJ\c!Y!i:cresztur. Udvarhelr111egyc (2) ro1nú11 Jaido110~~1 beszüntette) 
::'zékl:lyud\·arhel:v. 'Udvarhely111cgye (2) rornún ~zinna. z~·rnp!énn1~~g_ye cst·li 
:::z6kcsiehérvúr. fejérn1t:gyc, 1. ;14828 E. :sz:,nér\·úr:dh1. Szatn1ánncgy.e ron1á11 

Laios, ft..•kete sas (r) 1743 Szirák. Núgrüclruegy,e, \. 1620 I<étay János, Rc-
:-'zékesíe.hé.rvúr. Ta'~\-út~i Nag-y Júzsei. Isteni u<.•«u-;* rné11r 11'129 

viselés 189.? Szklenúiiirdü, Barsn1e:..;:vc cseh 
~zé.kcsiel!ér\·{tr, Szlics f<útx:n. J\Lt:;.;yar kl1ro1w Szliücsfiirdü, lásd Gara1nhal.ászi 

178--1 .5zob. liontineg-yc, 1. 196.1 t:csi Zsolt. J\\egvú!tú .:-.:zékc~sie!ié.r\·ür. ::::Oay Rczsü örök„ Ii. !\ov{1cs 1894 

Súnllor, ~zentháro111súi.; (r) 1~06 Szoboszlú, lásd liajduszoboszlú 
.:-.:zékt..>sft:IJérvür. ifi. Püsztor:1; Sándor. Sz·..:11i Szobránc. LJ.nginegye (2) cseh 

vún H'.3--1 .Szolnok, J<ísz-Nag-y-Kun-Szolnokn1eg:yc, 1. 2t:l40(i 
Szé.kcsi·.:llérv<ir. .-\11.\·os J::n1il, Orain . .;ra! ll'iti9 Sug{tr Andor, Isteni Oondvis0lés (r) 1799 
SzC.kudv~ir. Ar:1<l1neg-rc ro1JJú11 
Szépbe\~·. Ten1esni:.:.!!'ve rorn:'ui Szolnok. Lassányi Jenö. 1\\ei.;váltú 1871 

Szolnok. ,'\'lexander Jtínos ürök .• h. Be!ez11ay 1\li-SzéplaJ\. lúsd Bercttyúszéplak · 
Szép\ig·ei. B{tcs-Bodro).l'ntegye j U).l'oszl{t \. ro\y 1882 
S7.épviz, Csik1ncgye ro111á11 Végh :\nt<.tl, .-\11gyal 1903 
~zi~c!szc11trnikl6s, PestnH:!.g-ye. L Szel~ Béla, i\·la~yar korona 190lí 

Kü!Jnü11. Szt. 1\'Hldlls 1899 Bi\!1111 Inire. Kigyó 19l!J 
\'Olt 1899-ig) Beregn1cgye cseh 
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Szo111bathc!y, \ asn1egyc, \. 29500 d1. Sunon 
Isten sze1nc ( r) 1793 

;, ~zoinbathelv, D,·orszky Béla dr '-'zc111lc· 1c1,· 1753 . . .. • ' 

Szo111bathc\y, Suthco Laios, 01 ang:\ a! !.'591 
"~zombathcly. OZ\. liodászy lgnúcné. k. \ iz1 1!;1rc, 

Angyal 1901 ~ 
~zotnb:tthely, Dr. \\'iener Jenő, Kigyú 19U7 
=::;zornolán:r, Pozsony1negyc cseh 
Szo1nolnok, Szcpes111e)t:,i,;e cseh 
~zon~. Búcs-Bodrog-rncgyc jugoszlú,· 
~ZOVolt, lásd Haiduszovát 
Szováta, J\'laros-Torda1ncgr:.:: ro1ná11 
Szőr~g, Toront{dn1cg:\'e. 1: 4052, Júnús J:ndr~. 

Ornngya! 1880 
~ztapár, Bácsbodrog-rne~ye jugoszláY 
$ztropkó. Zc1nplénn1egyc cseh 
Szucsány, Turócmegye cseh 
Szvid1ük, lásd fclsöszvid11ik 
T21b, Son1ogyrne~rt. 1. 3170 Szentch !st\·<i11, h~;az

ság 18•9 
Tahitótialu, Pcstr11Cí4'Y~. !. 22-14. P. Po!erczkr ft.:

rcnc örök., Szent András 1897 
Ta!Inács. lúsd Nag-ytaln1ács 
Tallós, Pozsony1negyc cseh 

"' Ta.1nási, Tolna1negye, 1. 5.=i2.? László Oéza. Szent 
Júzsei 1836 

~ra1núslaka, Toronlálin.2gye, jugoszlá\' 
fapolca, Za!aJne\..'}'C, 1. 6686 Glaser S!Fntlonié k. 

Reinhardt József, OroszlúJt 1830 · 
Tarcsa.. Kiss Súndor örök., k. 'csalo,·i1.:s I:k·k. 

(Felsőlövií fiókja) 
Taracköz. J\1úrantarosr11e~vü cseh 
Tarcal, Zcn1p!én111cgyc. !~ '.J.876 ürns.tein lí:idor. 

Nádor 1840 
Tardoskedú, N:ritranH;gye esdi 
Tarján, Kon1árornrnegyc, !. IYl7 J\'\aior t:':\:..·k. 

SzenMélek 1894 

313 

2001 Perg:-er lg:nác űr~ 

lstvún, l~tenl 

YT·aia, 1. 6580 Ferenczy Arpúd. 
Angyal 1891 

Tata. Michl Géza. Vürosi g-yóp;yszcnúr 1774 
Taitatúváros, lásd Tóváros 
Tatrang, Brassón1e~ye ro1nú11 
Tauc, Jásd Feltót 
Tállya, · Ze:'1pl61uneb'1'C. !. 364.3 TolY6th Rczst1, 

fekete holló (r) 1787 
Tápióbicske, Pest1negye, !. 3.Sl 7 Ihász Nándor, k. 

\.Veiman Félix, N\cgvúltó (r) 1827 
..,.. Túpiógyörgye, P~stntcgyc. \. 5666 Safíáry Gyula. 

Szent J\1agdolna 1898 
Tápiósiily. Pest111-::g-ye. !. 1927 Pehr J:rnű, Scgitrí 

Mária 1904 
Túpiúszelt.:. P.estin~~ye, l. 795í liartóif~· Jen<i. 

Szent lelek 1849 
Tú:tra!o1nnic, .\ás<l Kakas\0111nlc 
·reke, Kolozsn1egye ro1nún 
Telcs, Beszterce-Naszódnte).!.;ye ro111á11 
Terucrin. Bács-Bodrogrncgyc jug-oszlú\" 
Tcn1csgyannat, Tcrncsn1cgye ro1nún 
Te1neshidegkut. ·rernesntci,;YC rnntán 
Ternesken6z. Te1ne.s1nc~ye ro1ná11 
TcnH:skulün, lásd Kevevúra 
Tcn1eskutas, Ten1cs1111.:1-rye juguszl;i \" 
Te1ncs111óra. Te111es111ep;ye rornún 
Tc1nesrékús, 'I'c111es1negyc ron1á11 
Tcntcssúg, ·ren1csn1cgyt.: ro1nán 
Ten1esvúr. Tcrncsu1egye (18) ro1núu 
Tcn\:c. Biliannegye roinún 
TercgoYa, Krassó-Szörényn1egye ro1nílu 
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T(;sü!d-Kendctelep, Tcn1es1ncg:re ro111ún 
Tevel, TolnanH::R:rc. 1. 2176 Führer Andor, ()!·-

a11gya! 190.? (Fiókja Lcngvclcn) 
TúcsCi, J\'1ára111aros1negye cseh. 
Tétén~·. lásd Nag-yléténv 
T6ih, !ásd J'éihszcntkut· 
Téthszcntkut Gyönncg-yc, 1. 411!.~ Szcbclléd:; 

fcrcnc. Angyal 1867 
Tinnye. Pcstincgyc, 1. 1257 BaJogll Kornél. i\ihq,::. 

vúltó 1884 
Tiszaabád, lásd Abütlszalók 
T1iszaa!pár. lásd Alp<ir 
·riszabö. Júsz-Nagyku11-Szob1okn1cgyc . .2057 ,'.\(il-

11ár Ber·ta.lan 1915 
Tiszacsege. Haidu1ncgyc. [. 4707 Juhüsz i\1ürton. 

Isteni Gondviselés 1876 
Tiszadob. Szabolcs1negyc, 1. 3515 üzv. Zajacz Kú

ro!:rné. h. Kelernen Kajetún. Segitség t.S84 
1884-94-i~ iiók volt) 

Tiszafüldvúr. Jász-Nagykun-Szo!11ok11i;::i,D:c, L 886-t 
Goldrnaun Adoti, Acsculap 1872 

Tisz.:döldvár. J\tertz Gusztáv, I\'lc~v::.iltt'i 1912 
Tiszaflired. f-lercs1negye, L 9017 Enstein Uéza. 

J\'\a.:.;:i.'ar korona 189.~ 
li$z.aiürcd. H;;rcz (}úbor, I(e111étJysé.:.;, JS2-! 
Tiszahegyes. Torontál!ncgye jugoszlú\· 
'J'iszaistvániulva, Bácsinegye jug-oszláv 
Tisz;ikarúd, Zcn1pléruncgye L 2817 Szécsi Uéza 

1915 

Tiszakürt. Júsz-Nagyl.;\tl.l-~Zolnokuwg·~·..,: L .)()91 
J\lik~a <.iyula. Szent Katalin 189.S 

Tiszalök, Szabolcsn1c.:.;~·c 1. 499.1 l~all .lr'izsei iirük. 
Szarvas (r) 1847 

Tiszaluc. Zt::r11plén11H.~!{ye, L 27,,-J \\'t!ller Uéza. 
Isteni Gondviselés IKYl 

Tisz<:tnüna, !·JcvcsrnL'[{YL'. L •JH.59 B. Kulin 1-·~r::11c 
1888 
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xTisz.apolgúr. Sza:bolcsn1egyc, l. 11366 Hcrn1a1111 
Anna, J\1egváltó 1869 

."Tiszapolgár, Kazár lvú11 1913 
·Tiszaroff, .Jász-Nagykun-Szolnolonegyc. \. .i42 l. 

Barsy Lajos. Csillag 1883 
Tíszasiib:. .lász-Nagykun-Szol11ok1ncgyc, 1. 27h2 

13ath(J Béla örök., Páduai Szent Antal 190i 
Tiszaszc11tin1n:, lúsd Szentin1rc 
Tiszaszenhniklús, Torontáltncgye jugo;;;z!ú\· 
Tiszauj!ak. Ug-ocsarncgyc csel1 
Tisza.vi:ldvonv. Jüsz-Nagykun-Szolnok1ncgy1:, \. 

2263 Bo·h;úry János, R.e1nénység 1894 
Tíszolc. Oömörrnegye cseh 
Titel. Bács-Bodrogmegye (2) iug-oszl{n· 
Tokaj. Zernplé111negye, l. 5097 Bölun (iusztüv. 

Arany korona (r) li95 
Tokaj, Róihf;1chs EYang-. János. J\legváltó, {gyr) 

líOO 
Tolcsva, Zen1ol2-nnH:gyt', L .3194 frits Júzsci 

örök„ k, Lukúcs lrnrc. i\legvúltú (r) 1840 
"" To!na. Tol11an1eg-ye, 1. 8545 I-Ierczot.( Elcrnér dr. 

Szcnthúroinság (gyr_) 1830 
To111asevüc, lúsd Tan1ús!aka . 
Topánfa!Ya. Torda-Arauyosnie~yc ronian 
Topolya, Búcs-Bntlrogn1::;~yc (2) jugosz\á\· 
Torda, lúsd Bihartorda 
Torda. Torda-Ara11yos1ncgyc {.1) ron1á11 
Tor d~lSzen t \{1sz lö, ·rorlla-A ran .rosinegye ron 1{t1 \ 

Torna, :\baui-Tornan1eg-ye esdi 
Tornalja. (Jö1nör111cgye cseh 
Tornóc. Nyitra1ncKYC cseh 
·rorockó. 'f'orda-Ara11yos1ncg-ye roniúu 
Torontúla1n1ás, Toron!ú\1ncgyc jugosz!úv 
Torontúlszécsá11y, Torontü 1 r11c~~·e jugosz!ú \' 
Torontú!szigct, Torontál!ncgyc jug-oszláv 
Torontúltorda. Torontúlntt:gye. jug-osz.láv 
Torontú \vúsúrllt..•ly. Toro11tál1ne)!YC inKoszlú \ 
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;\Ifi 

··Torzsa, Bác.s-Boúrog111egyc jugoszl{tv 
Tószeg-; Pap Vil!nos örök. 1918 
TótÍalu, !üsd Tahitótfalu 

·Tötkornlós, Békésrneg:ye L 10•!86 berkeszi Nagr . 
L;íszló. Szentlélek 1861 

Tótko1nlós. Ada1nko\··its Kúroly, Szent lst\·án 
1896 

Tú1pelsöc. Zó!yo1nrnegye cseh 
Tótsóv{1r, Sáros111cgyc cseh 
Tóváros, Kornáronnnegye·. 1. -476U J\'lenich Déucs, 

h. J\1cnich Istvún, Megvált() 1876 
Tököl, Pestinegyc, l. 3604 Vin!a. Lajos. Isteni 

gondviselés 1907 
Tüketerebes. Ze111plén1negye (2) 1.:seh 
Törcsvár, fogarasn1egyc ro1nü11 
·rörök.bá!int, Pestinegye, i. 3531 L;ui~er Küroly. 

Boldogságos .sziiz i\1üria 1893 
'!'örök.becse. Toront6hne~ye jugosz!úy 
T örökk:n1dzsa. ·ro ro.ntfr1rneg-ye jugosz!á \ · 
Törükszc:ntinJdós, Jt1sz-Nagyku11-Sznl!1ok111cJ.;:\'e, 

1. 25053 Récsey Zoltá:nné. IV1e~v;íltó (r.) 1827 
Törökszcrvt·rnlk1ós, I~écsc,· Zolt.á11. fehér :k.creszt 

ISRS •. 

Türökszc11tr11ik](1s. (iarzó <lyula. :...:z~11thúro111s<ig" 
1911 

Tii1~tc!, PcsinH;g~·L', !. .lü29. Cser1ticzkv f-'ri~ycs, 
J\.1agyar korona 1902 · 

Tü\·is, A !süicién11ci.;yc roinci n 
Trencsén. Trcncsé11n1cg-yc, cseh 
Trcncsénteplic. Trc11csé111ne~yc, cselt 
Tribsvettcr. l{ts<l Nai.;yösz 
Trsztena, Arva1nc1~:vc. csel! 

-«:/'ura. Pcst111cgye, !. 557.?. Prokopovitscl1 Brun<"!. 
Sz{·nt "I'créz.ia. l.SS(j 

Turdossin, Arvarncgyc, <.:seb 
" Torkeve, Júsz-Nai.;~·kun-Szolnok111cg;yc, !. J.1.0.'19. 

E1nbcr Be!a, J\'\agyar korona. IS49 
Turkevc •. .\dan1etz Leó, Nlegváltó, 1895 

Turúcszc11tn1úrinn„ T11ró:1ne~:·c. csel! 
Turzúfa\11. Tn)ncsentne~J e. cse.!1 

· K · rn·c cseh 

:ni 

Udvard. on1aron1n1c.-..1 .. 
Udvari Jásd ~iharu~l':'an _, 100. K ·>~ch Ede, l~teni 
LJn·nd, Vcszprl!lllJl!Cg:~·c, 1. ( • 

..... Gondviselés, 1898 -
1 

1 · · 
• . 1 ?i();;; Don1okos (Jyu a, steni 

Ug:raO. B1ll1~r111l~gJ c\,kP' 1 --( f'ir\k1;:u\ Hiha rz~ad{1nyhan. l 
onc \·1sc cs. '- :.--i • · • " 

U·. ·ad 1'en1cs1ncn·ve (2), rnn1a11 1a1,, • - ""· 
Uibiu1ya I3arsrneKYC, cseh , 
U. • ·i „' Szc\·nnincgyc ro1nau . 

JCITT·.
1.1:-. "..;' 'i' J·si~l"''"~'C é- l 10,SS6. Bardach 

Uife-herto, "za JO e. "'""· ·- . · · ·1 \'\ „ „ · 1·orn11·1 
· Dczsö (r). k. i\\arton Sz1larc. : ag:;. ,u \ '· 

1836 . . K" • . !914 
Ujfchértó. J\'\olnar c._1yulla.S:1~1f;. ~-llacz C1é-z.u. i\1e\.:"

Y Ulkécskc. Pcst111cg;. e. · '· :i • • ' ' 

· \•a"lt<i. 1872 ·- „, 
1 •,;26. Bányay [1nre. :-znz Uikigyós, Békésrnegvt:. · -i 

· [V\úria, lkS.S . 
Ui1noldo\·a.Krass(l~Szöré-ny1:1cgye,: r.n1na1i 
U·. . . Torontáln1ci:;yc, iugosztl\ . 

1ozor.a. . -- 1- 4 C!cJ· P·d dr r\\agyar 
·y Uipcst, Pesuneg;.·c. \. „,;i, / · - ~ ' · 
· · ,korona, I.S94 _ 

Uipcst. J\'\czcy Elek. An~:;a!. 181r:„ 
U. est dr. Szabó Béla„ '.:'zent I;;;t\,111. 1~:il 

JP • . . . l "9-
Uipest vancza JozscI. (': 1 ~ 1 ~Úll-
uincst' Véhcrn0 Barú11y I:lza _és. C1er1au:;er 

. d~r. k. Vébcr Erné'i, i\\cgvalto, 1.900 

xLJjpcst, Kaidúcsy Pú\, Koss.uth, 190~ : 1912 
Uipcst Baunn~artcn G11sztav, OroszL111. 

7 Uinest' NCn1cth l}.;i1ác. 1913 , 
UÍrécs' ·r orontálrncgye, Jugosz\a\· 
UiszásZ. Pesünegyc. 1. 4249, Bene t:rnii, ili1agyar

orsz{lg- védasszonya, 1883 

Uiszeutanna. AradnlCkr>:e. ron~á,11 

Ujszivúc. Búcsn1egye, Jugoszla\ 
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\'a.iiszlú, Baranyaincg::rc. L 137n. Se.i· 
. Magyar korona, 1882 L<íszli'i. 

Vajdahunyad, tlunyaclrne_g-ye, ron1{in 
Valla, J\losonn1e.[!"yc, !. L,'-17. Sp11lcr Arihur. Or-

angyaL 
~~1!.ká1_1y, Torontáln1cg-ye, ron1;i11 
\ ,u a dia, Ten1esn1e~rre, roinún 
\;ar~1n1H\. Ze111p!C11n1e~::e, csel! 
\ arJaS, f C!TlCSl11C.1.;}'C, rO!llÚll 

Varsc.lny, Veszpréri1n1e~\·e J 1392, J\lürkus N\úr
~onné, <'hang-yal, .. 18~7 · ( !H87--IS96-ig· Zirc 
lirikja \'Olt.) 

\''.askon, BihanneRye, rn111ú11 
\'~askut, lúsd Búcsvaskur 
\nsvúr, Vasrner.n:e, L -113.S ,fial!a Jr'izsef. ~zein

hüromsúg, 186.1 
Vüc .. Pe.stn1e~rre. !. 18.676. Irg-ahnasrend, k. 1\\a.i!<Íll 
.. ·\!<iJos, Gránütahna (r), 1766 

'~~te, S~_Ig'vúrl Júnos. Szentlt:lck (r.) Jti!-! 
\<.1c, <}ollncr fingó, Szent Antal, 1909 
\ ac, ?rpo~s. !<ülrnán, 1916 (A tulajdonos jog:nye-

res 1111atL len1011d{tsa io!.yi{H1 uiböl adoin:1_ 
. nyozva 1918-han. 1920-ban uitú( nl"gn:vilt) 
~~Ichartyán. Pcstrnci:;yc, 1. 863. ·Sc!!atrl~ ·JSt\-;í.n 
\ ag-besztcrce. Trencsénnu:gve. cseh · · 

Szt. l.st\·:!11, !901-\ . 
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Vúgfark-asd. Nyilra111e:~yc, cseh 
V<ígso\lye, Nyitramegye, cseh 
Vágujhel:r. Nyitrantei,:;yc (2'), cseh 

.-;.Vál. Feiérn1cg-ye, \. 309G, Ja110\·i1s lstvún, :\llf.!Yal. 
1872 

Vúlkti. Sz-atinárn1egyl:, l. 2ú23. l"iins Ferenc. J\\cy;-
vúltó. 1913 

.i.. Ván1osgyörk. HcYcs1ncgye. \. 2207. 011ropai F\:thei'1 
· István, J\'\cgvúltú, 191:1 
. \';i1nos111ikola. !inntrncg-yc, !. Jf\57. !"". Po11~r{1cz 

Béla, Iv1ag:yar korona. 1870 
Vú111ospt:rcs. flajc\un1cgye, !. ,1862. \Veisz J~l1H1s 

örök., 1888 
Vürbogsán. Krassi'1-Szöré11~·111cgyc, ro1nt111 
Vúri. Befcgtnegye, cseh 
VftrinczCL Szilágy111cg~'c, ron1ü11 
Várna. ·rrcncsén111cgyc, cseh 
Vúroslöc!. Vcszprénunegye. L 2151. \Vell111an11 K:·1-

ro\y, Szent Antal. 191..J. 
V<irossz:a!ónak. Vasmegye, \. 10-!fi. ÜZ\'. Schw:ircz 

G.-11é, h. Júnossy .-\ladúr, Fekete sas. 1,s;:;:; 
_„ Vúrpa\ot.a. Veszpré1n1ne~yc, 1. .54.1.=i, fark:1s .lúnns. 

Szenthúron1s{1~ (RY.J. I.SL1 
V<isúrosnarné·nr. Bert.:~n1cg-~·e. L 2235. Buzinka:.· 

Anna. h. p. Buday Ferenc. Rcrnén;; (r), JS37 
Vecsés. Pest111-::.~ye. ! .7.,9--1, So111og-yi .l{tnns. :\1e:.::-

\·{dtú, IR94 
\'erbó. Nyitratnegye, cseh 
Verebély, Barsrnegyc, cseh 
Vcrecke, lásd Alsóvcrcckc 
Verescgyhái.Ja. Pestrne.).!'ye, !. .?20tí, !(aui111:11;11 I~n~;;_ 

Megváltó. 1913 
Verespatak. A!só-fc.hénneg-ye, ro1nán 

/Verpelét, t-lcves111t.:RYC. !. .1276. I~héclcy 1:11drt.'. 
Kígyó, 18Gö 

Versec. Tc1nesn1eg-ye (4), jugosz\áY 
~. Ve8znrén1, V\!szprén1111e~ye, 1. 14,Slfi. Czern1úk 

Lipút Aranyoroszlún (r). l.SO·l 
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Veszprén1. Kncsuba Eini!, f-!.-ekctc 
1 
~as (r), 1794 

Veszprérn. Földes Lajos. Pádu'ai Szent Antal, 
190i 

\
1eszpré1n. Incze, Kúltnún, Őrangyal, 191íl 

Végvár, Ten1cs1neg-yc, ro111án 
Vérnénd, Ba.ra11:ra1neg:ve. 1. 2387, Ha11tzi11ger Jc'i

zscí. Isteni Gondviselés, 1896 
Vértcsácsa, Feiénneg-:re, !. 2491. Kazay Endre. 

A1ag:rar korona, 190ó 
~-Vésztő, B.ékés1neg-yc, 1. 8910. Pctry J{lzsef. J\'\ap;yar 

korona. 1868 
Vihn:re. Bars111cg:rc. cselt 
Vii<ii:;os, Arad1ncg-yc, rnn1ú11 
Villány, Baranyan1eg-y~. 1. 2546, Folk111a1111 Ferenc, 

Isten An:ria. 1873 
Vinga. Te1nes111egyc, ron1:.i11 
Visegrád. Pestrncg-yc, !, 150,,, Farkas L:t.ins. l~e

rnény, 1886 
Visk. J\1áramarnsn1e).t"ye, cseh 

Dr. Szász Alfréd kir. föbakteriológus, m.-tanár 1 
eredeti baromfikolera-ellenes vaccináJát <'"'Ó'.'" '"'"'""'· :-:-:e:---:::-:--:-=:-::-'.:--'-: zálo OJt<'anyagíl.t) 
kizárólagosan Budapest, Vi!„ Stel<inia~ut Siiraönucim: 
l/a alatti intézetében eg;·edtll maga termeli. S.::,fa.::al Budapu/ 

Vine11c. N:i,·itr<iJ!lt.:~yc, i.:.'ieh 
Vizakna, Alsó-fchérn1ct.,'Tt:. ro1nú11 
Voloszúnka. lásd Haiasd 

. Vörös1n<.1ri, Baranyan1eg-yc, jug-osz!ú.v 
Viirös\·úr. lásd Pilisvörösvúr 
Vnlk;í11. !:'1!:id Zs!ly·\·ajdcjv11\k{u1 

t:a~yvarék<is. Pcstn1c~re. !. 5050, Teleki Béla. 
Szcnt10.Jek, J,1)94 (fiókja vo!i Bcsscnyszög-ön. 
de tulaic!onosa 1900-han lernnndntt rúla.) 

Zalapúti. Zlaarnt.:R"Ye. 1. 154.S. Orosz Ferenc. 1912 
Zalac).t"crszeg-, Za\;:uneRYC. 1. 10.637. 1\\úndi Jcnö dr., 

Szcn1h:.íron1~-:1!-t" (r). 181-1 
Zalae~crszcg·. Kaszlcr Súndor. Szentlélek (rl 1768 
Zalaegerszeg. Hrabnyszky Rczsü. ~zent Antal. 

1906 
Zalalüvö. Zala1negye. 1. 11-lli, 111. Erdélyi Júz.s-ef, 

~zentlélek, 1886 
Zalaszcnt.grúi, Zalan1cg-yc. \. 227R. Czuczy Ciyüzü 

és gycrn1ekci. k. Czuczy Ciyiizü. J\lag-yar 
korona ( rJ. 1823 

Zalatma . .-\tsó-t'"cjénnc~yc. ron1ú11 
Zúdorla,k. Ternesn1cg-ye, r(1n1ún 
Zág-011. tiúron1szé~111.eITT-'C. ron1á11 
Zenta. Búcs-Bodrog-megyc ( 4 ). jugo!:lzlü \' 
Zcrncst. fog:aras1nc.!Q.""c, ron1án 
ZichYialva, 1'orontúlrneg:yc. jugoszláv 
Zil~t!i. Szilás.ryntcITT-·e (2). ro1n{u1 
Zirc. Ycszprénuneg-sc. 1. 2750, Ra<ik Oyula. Szent 

Bcrnút. 1849 
Zniúvúralia. Turócn1egyc. cseh 
Zohor. Pozsony1ncgye, cseh 
Zólyo111. Zölyom.ntcgy-c. cseh 
Z6lyon1brézú. !{1sd Lopér 
Zúlyo1nlipcse. ZólyD111nte}rye, cscll 

·rolnarneg-yc, 1. 2049, Józsa J)e;;.sr'í. Isteni 
<1ondvise1Cs, 1863 

21 



Zon1\Jnr, Búcs-BodrogJ11egye (6), jugoszláv 
Zurány, N\osonn1cgyc, !. 21.'·ll. Kiszely ln1rc. 
Zsab!ya, Bács-Bodro~nncgyc, _iug-o!:.-zlúv 
Zsar11óca. Barsn1eg-yc. cseh 
Zs.úka. Bih;u·1nc~yc. L ;)326. Jank<i ( iyula i\rö\.::„ 

Őrangyal. 1890 
Zs{unbf:k. Pcst111c~yc, 1. -1209, l':rüs (]yu\a örök .. 

b. (r). IS2ö 
Zsá1nhok. Pcst111cp;-yc, l. 2216, Altstock félix. h. 

László lstván Káhnfu1. 1917 
Zsán1hokr6t. lásd Nyitrazsá1nbokrt!t 
Zsebe ly. \úscl Szépbe.ly 
Zseliz, Barsn1e)D'e, rornán 
Zsibó. Szilágy1ncgyc, ro1nú11 
Zsidve, Kisküküllőtncgyc, ron1án 
Zsílyvajdejvul!mín. linn~·adincgye, ro11[á11 

ZsolJ1a. Trcncsérunegye (2). cs-ell 
Zson1bo!ya, TorontáJtncg-ye (2), jugos:dáv 

Az eredeti Dr. SZÁSZ ALFRÉD~félc baromfi-kolera· Jli 
ellenes vakcina . -, ,_ 

jol,éso; r1::1· ·O ..-., ·!' ~ ~ 1 u 
Buda~uf, V/I., \ j' ''.'f s~,f~"'"."' '" _/!· 1--;0,1~~&/ilf' I ' ·._ •. · __ .!._ .. Surgan11c1m: q/ ,-vV ./cf--·~/ l 
S=ih~al Bpe~/. ' / . 

Kérek. _szives értesitéSt a c~mjegyzékhen 
netán mutatkozó hibákról! 

Előnyös beszerzési 
forr ások 

Ampullák 

lrn1nurtitas r.~t. Buda.pcst, 1\' .. P{1risi-u. -1. 
T·.:lc-io.n: Józsci 104-.:22. 

Állatgyógyszerek 

Dr. Pilpay-iélc oltóa:11.yag: l·.s szénun-fnt0 
z.ct r.-t. Bud~1.pest. TcrL·1>körut ;;1, :-r:. 
Te!.cfun: 20--19. 

Dr. Pécsi Dani és István. nltóaB:;a~ti:r.nieiti 
int;'.-;zetc. A 111. kir. úll. szcnnútenuclii 
ini!C-zct ,kizúrúla~os .képviselöic. I3uda
pcst. IV .. I::Skii-!it fi sz. Te\cio11: .ló7~'-'ei 
:i8~~97. 

Thalltna:ver és Scitz. ;.n-·ó?:rs.z.cr:i.ru \iw.:~r
\\ crct>kcllé$. Budapest. Zö1n-i-utca .1. 
Tc\e:fn;i: L38---IG. 1.18_:.8;;. 

Szivcsked_h;k a (iydgysz. Zscl11u1ptlirra llivatkoz11i. 
/ta a fcriri ct;ge/uiil oiánlaior /a;r vagy 11dl11k 1·dsdrol. 

~1· 


