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Soopul aoestei dirtioele'este, ca ln i:induá 
oompact'e sa dea '° oglinda sumara a ev,eniinen, 
tdor de ordin prnfosional pét1'ecute in ·cursul 
anului trecut. Fice;;te acest lucru nu ·este U'iOr, 
lm><Í . aJ,es acum, cfrnd cu toti bine cunoa'item 
aval~n-~a ev71enin1ie:nt,el.Or cari au '_coplie'.]it' fa1Tiua:
ceutica· rürrllina. , 

, Putem spune chiar, ca aproo,pe, · nu . am 
JmiaÍ avut ocaziunea sil. imegistram' as,emenea 
)noercari grde. . · . · . 
, . .H aosul este g~neral. ·• Noua 1ege sanitara · 
cfeschide perspé-cti'.'e inspaiinlantatoare pentru 
farm!aóeutica, ale carei interes.e, 'ii chiar d1•ep
tmi .8'u fost cu totul nesocotite. P:ace ca o at- · 
11nosfer:~ .?u~'m13·n:oa.s~i s~foca -· p··~f}fiesb;nea -. ~i 
farmtic1'itu au pcazmnea de a se conVllt!ge sm
guri, ca numhi ei insa'ii se p>o.t safva. Cum.
noua 1e,ge deschi<Ie ca1ea unei ·sedi lnt1~~ , 
de Pevindicari, farm:ad~tii . in pmptiul, intcres 
t!'ebue sa ia lupta ln miod solidar, s,efon!lfrnd: pe 
pe oonducaborii lor, cari nu au álte miotive· de 
agitati,e, déd.t bíúele túturor. .· ·. ..· ·-· . . , 

.. Cu tóate ~r,eut~\Üe éP;'hi. carítrcce;n1, av·~1:;1, 
dreptul dc a fl optlm~~ti. ·· Pr~n imunca ·m1'ens1va , 
vom put,ea Pepata toate neajunsurilc. · 

Intr'al 50-lea an al . exi$t,enté Asocia\k\ 
~10astr·e prof,esionalc 9 grupare 'cje. oaipieni in· 
tcres:a\i .. a. proclam:at d,isolvarea i~1stitu\ill!n,e1; 
sprpji,~_ffil('ea awi .Pescµi)iber !11 a.pele ttl,rpu, 



l'!<ilíe. Noi.·•vom lupta .. Em,potríva a.oosto.ra, ~· 
t:ru:tll dupa ·a .:noastrll ;·pllrere .•ca ~i,· in.c tr~·Ut; 
11~a c'eyi az~·A~?ciaiia:: este si.11$Urul •Orga.n c;au: 
p:t>ate oolldianza de. buniL. voJ>e pe .farnilae1m) 
din (arlt1 ~i prin caro iei t~i pot s pun e cuvAn tul 
l:or ·;:iut1prizat, Crediem. tl nici ill!Ó.ul- dintne oolegi 
nu poate fr .d;e altlt •parere; „ .·. .. · .. 
. . 'Tlilitihl~iunea Colegiului ·· Fatmaoeut·~c · ·~j 

scop'\11 ascüris ·pentm CáVé; a· fost lnfiint.at• este 
mditun sfinx de bepatruins; DÍ!I1. !>átllear n<iast:l'a 
átn vrea sa vediem• acea,sttt histítu~iune a ·un 
örg;;n · <len:ili·'ál 'p1'bfeshmei inte}ettuaie·· dintr.'ü 
~a nW.ne, iar nu ca to itnstitu\iune pohlj\ista •gafa 
!;a stitl<!' fa dispo~i\ia oricarui· guVtem, l?i-drept 
?0Vád1í' dl scoptiriM Golegiului· •iera\i' obscure· ~i 
mw<>tnva íntereselör'profesiüne'i· •noastre··· . .:Jte 
ca'·· pre~dilirele aVéa p'tevazüte·dreptüri dÍcht-0• 
riaie; lát farnl!a,d~tii nid un Wt ldrept, doclit síl. 
pllltea!kll. Wi>tl ~i· cotita\ii •exaig;erate, cari! va
rki/tF!tt'tré 2 ~~I<? .odd• 1ei, la éil.ri se ma:i adtmga 
r lá • siuta din:· iricaslitil>tl farm!Uillor:. · P.elttrti•t;!) 
~copurk cu ce Jel de ínlíen\H; •aoeastit' ramilntv~ 
r.akrif 'VietíilliclL ' 

Datorám recuno$tin\a sincerá d-lui mini);tru 
<lr. Emil Ha\i,eganu, car.e a inlatürat re~· 
lam!entul Colegiuhti ~i in margi,ni.Ie posibilita. 
\ilor 11e a YJenit in ajutor. {)o.eg>nl · astázÍ este; 
!ntr'o :noull gesta\ÍiUne, i)Í credem d reorgani; 
zat el va av.ea sli 1ucrere pentru noi, iar nu lm· 
potnva no.a,strá. 

Fuziun(la insfitu\iunilor U fa ~ Demed rlin 
~r~ericine Du a dat rerultatul dorire. Crl;.e. epe. 
nmnicá. prin eare ~. (nu ~ ).1\l'lloo GJ.. ~ "'"'· 

·?Yi 

ktsc: urmiel.e ei • ~í. b:to ;Weasta. dnstitu\l'tJil<l, N!i „1errf' &!i. 'n.g ocupám e cu ··evenimente ,carí ' lndt 
nu:·se·, ~tie cum::·vor :evolua,:. crede.m l:n.;á .cu 
tatie,.•dí. fristitu\innea ,ac.easta, atát ü.e apropiat~ 
d.C, &nfletul;-.~ostru v;a ;putea tr·eoe .criza. . : . 
. , ,,„ J\,"'Yci.atia• de ajutm• ~i: Sindicatul„ prec:ill_I 
~i sec\ia. din ArdieaL~i··Ba'niat luota c:u l{\"llll 
greuta\i; tmií.11d11-~i.·.c:u. m\lltá g!,1!:lllta~ .suflietul: 
Nu ~tim, <:\e ar .~i. pir~ea , sqoa<e dm siar,ea li.u 
let'>tgica:. facnp.acenti.ca,, r~a;: 'iitl)e ,· .. ·:· intú.i 
:o,epasar~:.c@damp;abil)i.~1Je,aR1;lÍ. '· sfll,r~i~ . ca;r<; 
daca 'vom,c<mtmua a. f1.Jhepi;lsat-0n,c1W··Xa pu~~ 
fr·:inli1turat.„ .:·'•·„•·:.": ,., .,,,. "" ,,,., •. „ ·- ,;,, 
,„,', AnÍ\.11, ·n<;n1 .ya, tr,eoui 'l!J,, ,,_dw::lí, \niai· •m1l!lí 

friqredere .. de. sfue; <t\itudtni <la;rze , fut ,m~e!'e'11) 
QID~tesc;; •. rnqet;lex,e.··.hií,,p)lte~iep. noa,s\f~:. de:.:X\""I.~ 
solrd;tntáte J:Cd<e<;ta: §1.· rpi~, JIJJl\!)t,.SJ?!\l;l~ dy.)~: 
fá. •.h<t.a Cl1.rr;snm s~qptinl<1 .lt!PPY'e,,noa,~tr:é ,n;1 
qursuJ ~1r11ui.il):<;are .<tl)J.; mt;at, D,a<;a V'O!llJ.::r;t;)l~,l 
.oií,. l'C"!l.lizlí.ro tQ<ttt'r;i.oestea,, v91rµ ii~i din imp;:,;>J\I 
:grlaV • ,\'!n:: ca.re„. „ne, ,. gii},s!fl)t„, . .11.,ltf,e\, ~t,;lr~1t1\1 
ni1 ya ·. put~ Ji. · l;illatui:.at„ · 

, .. 
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. . . famek a kis . kön yV'Thek, az AlmJanach:nak 
hivatása tulajdonképpen az, hogy zárt sorok\<a;Í1 
és. töm,ÖN)'n e,gy dm\ult év ,,eseményei .után •'+ 
gyógysz,erészí helyziet •képének adja hü tükn~t. 

N<;m könnyű mla ez a feladat akkür, afri{
km m'1rndannyia:n jól tudjuk, hogy· a~ elmúlt 
éy . mily;en göndokkal teli súly;os mlegpróbálta'-
tásokat rótt a gyógyszei·ész.etre. · .· ,. . . 

· · · ., · Ha fprgatjuk · az auna1.esz,ek lapjait; · hi
;;c)nló megpróbáltatásokra aligha találu;nk pél-

. dát. '. ·, ' ' :<: 

. A khaösz teltes. V<Lu uj töi-Vényün)', a!nJeif
if\ek nendelkezésel rettenetes perspekuvát uylt
illa)< ,l11Jeg előttünk és amelynek ineg.a]lootásliµ~l 
·a . gyógysz>érész·~t 1egdem[Jbb jogait SEl!J1 rés: 

· pektált;,i a,· t'Örvényh9zás. Egy ellenséges ;i,t
!r.\Os~férána)< ll!lind1en adottsága n\e1'elt Ra,: 
m~nta gyógy&z.erés>;,ete csak arról győző4het,?-tt 
~g, 'hogy :ffi1e1pnentését es sorsának jobbra 
~orf!ulását . S'enk1 mr,stól nem·. várhMja, csák 
5'/:ját h!iágát61. Ez ,a törvény uj küzdelmek iio
roi:'!;fát nyitja meg és az uj ·év küszöbén 'a 
gyógys~rési':etr'e csak az· a kiadat· hárulhat, 
h~gy. J1eudezve sorait, egységesen vonuljon f.el 
<\':r~ a küzddeml"e, aJm\elynek vezénei ·nem 
1egyénl célok szolgálatát és betéges arriblG;ók 
k~1~gli1é'sét; •hán,em ·.a gy6gysz1erész·et:;egyete
imreS\''.•éi:t\>eroeit: :sz·olgálják: · .. · . .• ·:··.· 

'·' '.Az: optimiilnus .. hi~e· diktálja azt, .hQgy.·el-

v:!>.>live s:em\11i :nincs és kitart6 11ml'>l{ával a ki:\ 
r.el jövő pótohü fogja az elmülasztottakat. . 

Országos Egy1esületünk ötven éves fen~ál
láS<Í!nak ü:nn'."pén, minden jog és törvény el
lenére egy kis csoport zavarosban halászni akaró 
ambidójára ·kimondotta a feloszlását. Küzdünk 
'.ellene, mert az Egyesület reg'y;edül az a morális 
.erő, amely a gyógyszerészet érdekeit kellők<\u
~n védeni tudja .. Ennek beism\erése ' mind-
~i!l yiunk k.őtelessé~. · . · .· 
. . A Colegiul Farmaoeutic intézménye és rél -
Ja.J11<1k rejtett rugói mlég 1111\a ·is bJasonlitanak a 
Sphmx"hez. Olyan intézmlénynek akarjuk látni, 
amlely n<'iin tltkös réndőrség a mindenlwri kor,
(9.liányok szolgá1atiában, hanem regy nagy őr· 
szág egyik inuel1ektuel osztályának mléltó, és 
rerőteJj,~s !epr~zentáfója .. Nemi ilyennek ké3zjílt, 
fm"'.rt <eltek11iltve attól; . hogy az elnök részé''" 
valóságos kényuri autokrata jögokat akart b1z
tpsítá!I'.! .· kétezertől tiz,ez,erig ter}edő tagdijakat 
és a.z. os$zbevétiel l száz.a1ékát iakarta ielsősorban 
!Jeinkassz~lni isme~etlien oélok sötét érdekébe."1. 
H~la · és 1elismérés Hafü1eganu miniszter umálf, 
aki ·ezt a regu1amJentet félredobva, a lehetőség 
határain belül segitségünkne jött. Ez .az intéz
ITI{é:ny lmJost van kialakulóbaii és lllisszük, hogy 
é11ettünk és nem 1el1enünk fog dolgozni: . ·. ' 

Az Ufa-Demed egy;esülése sajnos nem hoz
ta.2'..,>eg a várt "~ményeket, a gazdaságíkr:zis 
és inyom,aszt6 • pé!nzügyi l:ielyz:etünk itt is énéz
lle!'.e sulyos . kövietkezrnlényeit. Az es1~inéii~ok 
1el:ejélxé vágp:li még neim !.ehet, 'hisszlik a.zt; .hogy 



át .„1aíidál)'ókKn\ kereszrm á lclkifu1:: és· silvtt!ik, 
höz nőtt intézmé<tlyünk kiállja a vi'hart. 

Segélyzö Egyesületünk, Szindikátusunk, 
Erdély és Bánáti Sectiónk mind a sulyos h;h
i;alél~ok .jegyében küzd vékouyka kis, éle.~é'fri' 
Vajjön 'hol iau az áz erő, a'' miggylhöct'éso<:k 
a ,hite, a,rn{ely e:n:nyi cs,a.lódáS{)n. ker·~.ztül fel· 
\ud ja,, r;;\pii halálos k'.ta1·giájáb6!. és. büni,\s ne.~ 
t~xő<li:\m'?égéi;)ő/ .a~t ·.a gy,Sgy~zerés;o@1le!\,· .• ~11n1114y 
h"1t~rt. .ke\?ellel ·Ai;. · ~riszékeny oorngi~'\>JSyevé>.sd 
v;\rJa a, sültgaja,m'!:> .. m.s<Jjára i:epülő, hal;\!.o~ 
ítéletét. . . . . .. . .• .. ·. . .. · .. ·· ... · 
,,: Ho:iz(>1·:, "~.'" iii éy ;tti}b~ Ö\llJ,Íz"'ITTiiat;·~~
rm«;~· é~ Sl'Jll(qlllért Sl'lll.'NaJo• trJ>~ga\;\z6 ,be).ó· 
d~;í.st„ a: t*'ját .. lábU'fl,kmh· val(> j;\:rá>; erejm~k 
i:i;n,nl!:J.i'tát, ·egy,ségesitett S<ffoka,t .és .Afdoza\J<é;;~; 

sé.~{lt.• '\I<;z .. a.; J .. iiv. ~ .... fe·ta· .da .... ··ta.· '.ha.·.·P""f ... g é.r,t .. j·ü·'k, .·'?. .. ·.•ién .•.. k a ;JoYŐ; é,s.,_az ero, '.ha k1bu,1'4;'1)1i: al{,>l;a, )elltiisi;r,"'1<.-
l)(ltWiJ<:é,a,. felelősség., épew .. és: a bjztqs ti,inJme· 
•me~tel, .t!Jl]OO. . , . , . . 
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• i fi·.11.:·r.·i: $. 6: lll:··~.~.·;,:1 
. ,',' !'!~ul µre~dn~fe hl·. Gok~ülui r;ll;1'mac~~c 
~ín C!Ufnu esté up··<>tn.nou: 'Pe :r~r~ ': 
fösf \muHimtre ateia:, car1 · av fulqt';lédtt; sa Prlj· 
,tifyia: ev•eÚifr.eiitelé Prln • mfá,S\hi ·ci,i'é\'gl,oe. ~u 
.,;·fösf tn\.e}es' ~i s•'ii·dat• de o' pat't·e.''Dar ever.'· 
mimtele pre9oniz~te de 4ilinsul. <\U .tu:nt~t 1:1[ tíiA:k! 
f:itaL •Este· un batbat phn 'de energ1e, de o iru· 
tere de 1riúnca; fo~m'idábilaii pl~i de' ö ; vi!I<ilJ.\~· 
ii!ívindlfüai 'ln ácn'Vitatcii lm este phn de de•
i!rit~resai'<i' ln ac\~uni1e ln.trepnnse nu d~ •un· pas 
l:rui:pl:ú. í~ cfrlit grotav(l' !n.'..,:árt~ ~a:~~'.i'.. fö:r
t11\ikétitka1 '61 '<i ln:\ieles' e.a ~s.ti~t1;i;i.eil: are ~~
voie'<le pUóei\ea lm de '~Ca ~l 'd<:' C1Xll?~!'Ylfe]k, 
\µi. Ali el se <>'lise~te dm nou pe arena mtietlé· 
s<;IQf-;,P~)Pf·~~iR/,~te ~i. ln rnibimP.ntul oe n pr:
vim cl\ aniulte nade1d1, trebue sa-1 urmam fata 
eonditíi ~i sa-i dám int~egul nos!r:i concurs, 
In ultin><ele luni a desvoltat o acuv.1tate i;nten-
5iv!i pentru binele comltin, dar cu ~t dreptul 
v,rea sií vadlí, dacií este í:n\eles ~1 .ni·u ales ur; 
:mµt de to\i. Nu ieste.omlul comphmenteloi;, e; 
plin de eruergi'e el in'ID,ii.re~te cu pe1:severan\a 
pkmul pe ca"e ~i l'a propus, ca un. m~1tor al 
pr.ofesiunreí sa1e, a ciírei decidere n. mtns~za: 

Tel<tul cel nou al 1;egulamentuh11 Coleipulut 
l'arinlaoeutic i:ndí nu a aparut ln Moo1von1l 
()fidáL Reguh;men111l íniti,a1 c;n'.e a fost í:nloc· 

·~r 



l11Í.t pe:ntru inter,esele.unef dice, intlmpulsup
$.ecr.etariattilru dlui Moldovan .gra(ie mirncii neo
bo;]te <J,dlui $om1eaa fost modificat s_im\itor. 
Publicá111 tiextul aciiJStUi proect; car.e se bucurá 
de asren#lllleTitul d-lor pr_oL, unív. dr. ;Víntí
lescu, insJ?.-' gral focán Ml.lrgáu~ 'piie~dínteLe 
si:ndicllt!l1tti.~I;ál as,O:da\~ei de ajl)tór, Maiiib!<escu, 
dr, bascar, Go:nstantinoy~ci'Frunzá, __ • .. _ -Nico!áe 
J\fanta; t'.iaml. llfozj\s.; Gol1ÍJéli1t1. :Oeffieiii::r etco · 
Nu ;;fon· indí 4ftca acest p_t'?ecta,sµf:étit vre-i> 
irnlodifica.iie, fu .· oriqe caz hlsá ná<lajdtti!rn • cii 
spiritu! lµicá)auzl!löi:.a ramfas abe41~; ... ···.': 

·-·- '.1-. 

·:;_ 

1mm 11111111mm1111111m111111111111111111 nn nmm mmmn. --

·,: .. 

MIHAIL ~OMI,EA 

wummnmmimm111m1m11mm111111111mmm11 mm 
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1unrtll111ttm1ttn11i11"1 ll1l1~«11ttlli.it~ 1u~~1tttrn1rn10111m1tt111u1m!Jjljltttül1.Ut1t 
;:··· 

„.'·','J•'·._·_·_ .. ·· __ ;,'~._-_·> .· ... ) __ ·;·-:-·--,_', __ ', _· __ ~-:.-: ··' : '.,_ 

; ·.~ ~ em .}í f :emb?F •a,·• C;J\iJ .. · mkg}'.ei . t';oU~grui{i. 
llJ.Qjll.).a)l·.· .. ·me~á~~zt•o.tt·· ell).?J<.é:;· Yal,a,rnj11ci>t, · · li 
Jpe~<l)et· lMzdétéi't• 1d<cá11s· elgo1Tdolás<:ikka1 · .• en~!t: 
gilni'sialli· 'aki.ina·' fflegíe1:/liui' ··ah' c;<•;e$.eni1í1\Í.~;\Jk.;jt'. 
~eí,n; ~rieft~k'liiiief es f<Sfr~· 'i!ít: :na:w~s di'é+'.. 
g-.a, 't1szfa n1!Lll!1'liáillrn:rá's' és·' kitlliéletkíi{ ·e~ő '' iii 
•egés~ · ·ember. E)•gondolásaiba,n ·őnretl'eill; ·· ·· if,\'' 
dek;eilnk vé?elméboo l•etipor11iatatla,n. Sulyo.; 
fü?rrapalm1 idők termel!f!•\8< csak ki ilyen 1 egyé· 
niségeket. A gy6gyszerész,et végső romlásáb•m 
m!~,gérezte, hogy er.ejére, fojé11C és 1nunkabirá· 
sára ,apellál a gy6gyszerész.et. Ma kinnt áll " 
po.rondon a. 1e$szebben biz'tatói . J<ezdet ~ej6n„ 
~m.1runk mullk, hogy ugy támogassuk és ad· 
JUk :tJJek1. az •egység. erejét. lhogy eredm,l'!lye· 
lret yerekedhes:;e;n Ja. Az. utóbbi hónapokban 
dolgozot~ mindan~1'1unk. 'hielyiett, a jövőben is 
<ezt akaT)a, .de j:ám1 .!IJ<aT]a)llogy ebben a mu.n
kában milyien 1rn>egértéS kíséri 1 Nem udvarias· 
k9dó b6kiJk ernbere, muillka, kitartás és ered· 
mjények elérése a progralmmja, aki magát és 
pályáját becsüli, akil!!ek fáj a 11om<lás :rninde:ntn;ap! 
látása, iaz köv>eti őt. · . . 

A Coleg!ul F~rmaoel'.tic negulatmie;J.tje hi· 
vatalios.aJtJ mai napig nem JdettJt !meg a Monlto· 
rul Of~ba!n .. A~ a terviezet, amelyiet Mol<ki· 
VAA mt~1szter 1die1ébeu 'hogy U/;:)'\llllO!lldjuk h;Wii. 

híiS.mál\i,fra 'ItéSziítHf: regf 'érdiek "tsőpoFr; 'Sótfr'• 
J,ea Mihály mu.nkájának e1'edrnény.eképpen so· 
kat és ·előnyöse,< módosult. Ezt a tcrvez<?tet 
adjuk itten, amely tervezethez teljes egészében 
hiJzzájáryltak;, dr,. V.intileS<:u .egyiet>e111i tanái.;; 
loan Murgáu vczérinspektür, Si!lld. és Segélvzlí 
E~:,"t!si\]eti elnök, .Manoles.CTJ,„ dr. 1,;tscax,;;Con
~f;afüínÓvfr~ F\'Un,.:,i.,,. Manta. Miklós, iVf6pes . K;á; 
ri;>\y, ne:nfe\iér Co,,µí'J <etc. 'kol1égái;nk,.akik.$óin;''. 
1",'1;mi11My"\1nmkaját.megyitatták .. 4s.: riia&;y~é;-r~ 
tet:\rk fÍDg)'.. ,szenwdctt:e mó<;lqs1tá•t, .111.11 .tµég 
ri<c1nf··~1dj1*,, ·.de h}s~z~í)<., ,, l,qgy 1e~ imli'\dt .. a 
':f'~ér '\),'tNÜ, ;, ,_. . „. „ , '• " . 

~··, . ' 

''.'- . ) ·-

;:. '.=~ i ' ' 
:,.1·; ·:1.\'t 

;,;;_,";;. \ '·;;:--•;.- >:,}:: '1i. 

,, '-~t . ·.'•','~ i .;, ' -,~·„) ' 

• ::.. ·- • •·• _; ' -. " _:i!J:· 
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este.f~stul pr.e!/ed~t.e a! sec\iei Ardeal >i lla; 
nat a asociatiei •i pre9eclilntele de. onoare pe 
via\aal eÍ., memptU Íll toate DOnsilii11e de admi
nistra\Óe ra:e ipsti u\ijuni1or IOOastre. Fart\i;aö:mtica. 
din Ard,eal 9i Batn::.t 11 impr·ejoarli cu sinc'°ra 
sim!Bati.e., In cursul anului trecut rn urma acti· 
v.ita\íi sak mreri\uoas·e a pr1rrfü o dec·ora\i"' 
ínaltiL Un om de inima, prntotipul barbatului 
sincér. ~i desinteresat. Aqiunea care t\\ldea' tn 
spre. d.estrabala1,e.a fanrfaóei roimifme.. pU?a la 
cale de catre c:'l\iva inter<isa\i de rea cre<linta, 
a mcéput prin. incercarile fücut2 pe langa d-sa 
cle a:cl c:l!ltiga pentnt munca distrugatc;are. Fa
ris·eiS~ul aséuns,. 111 haina „in9.vat•iúlor'.' nu l?i~a 
a•jutns insa scopul. Noi fann(0t.ci~tii oari l'am 
cunoscut in lupte1e pwfesionaJ.e din cursul a.ni
lor l:hde1t1nga.\i, un reprez,enta,nt plin de farm'-"'' 
ceutic.ei ·r-om·~111e,. cátie va 1tnai a·duce servicii .tn~ 
semnn.te profositmei !n lupteLe pe cari averríJ. s:í. 
dam: pentnt ridicarea instiruviunei din care ia
cem paí:te, · 

n 1n1mn1111n111111111n111111m11nin11n1111111111mii111im11 
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D E u E ·'l·r•E•::a e·.•o •R-111 ~···r, 

]';rdély .... és Báná,\i ~örzetijnk; ,, v;;>lt elnöke 
es tÍsr.teLetll•elí öroki\3 eJinlök,e, , ~SSZ>!'S, inteZi111:é· 

. l!1 neiiik''ij'faigat'Ó~ági'': fagjii'.·'·'Etdélif''é~/'Báiiát 
~ógysrerés;ete igaz. sz:enet•ettel és mlegbe<;sü
léssd zárja ·Őt sJ,iv'él:).e. Az elml.tlt,. év folyanián 
a le:g-itragas;ibb kira!yí ]fogy ma~á,s 'kitü:ntetés
bffi réiitesiuetreo A•siiv etii'bere, iiz 'ősíi.riti;ség 
és 1ö11zét1e:n'ség proti:itipusai 'f'cí a folyamat, ;,lmtl. 
ri gyógyszerészet erejé!nek megbolltá'.Sát füité•ki 
a mult' év· folyaJ!náu '.feladiatáuT;a.z ő: 5z.emélyén 
kezdte ·el azt az akna=kát, 01m'lt'•a mJ<iguí· 
hodás farizeus,, )<öpe'fy,é~,, de. az egyé:ni · eto· 
lok sze!!lt .. egoizm!úSáhaai ·· á:kaii . 1!11legvaI6\Sít;uli. 
Nem !lil!:H'iílt \ es );h\\<l,H gyógyszeiéMMé>&sztönö· 
Sl;lll;é!11,lz,zl\k

1
az\, 11;ogy.,J?,e1ne,t:e r, Comfl évti

z~e~ .. ~,ran, ~ja~é)<)S·Ö~{)tj :itY<\,!n;SZef~S:Ú, hité
vel ·és meggyllződésteh bOO;ill~éryJ ;l'<e · a · 
S!'~gy~;perésziyté, .;i;neIY .,~~zk~ :';3;11FLöt, mm· 
dig a mágaéna.k es szam~t rrut\di,g. sreretetér,o 
é.!\.,munk4sságá:p.ak . fel nei:i;• ~sü]1~;et~, · er.t'jérc', 
a !J,Oií~p; t':l~lt előre .. ,nem 1at)\át6 .. !óu(;!elirnlllbe\L 

,,. ' ' "'·' -· ,„ -,--<.' ·,. •", ·- ~- ·- - ' ' .„. -.• -- ' ' •• -- " - "· ·---- ._„ ··' ;"' .. '-~ 

mintllJH!HIQllllll llltllll!UllUllJIÍUlllliUllllUUlllUIHll IHlfl!IJlllmUlllOlll!lfllUlll 

' ' it. É G 'ti t j_ H E llí T tr ... 
· ~„1„iftj,it.~ .,„~„e~;.tt~'.lh. a~.·„~,; 

.. ·.·.·.. . .. . CAJ>ifÖLtJLI: •·, 

.; ,J\rt: 1.. J'9frlvit ,.;.t. 4()() .Am J~g;~~ :sanÍt~r;\f 
H. <)~ ,9crot1~ "')•\Pf;pcll1J\'~te, re~\all)/e,ntúl dc 

~~~ ~~ii, ~~'..~~'..~<l'?~k'~lic ·~;!'j;tt pr1J1 .. ai'!: 
Ali; .. 2; . Sedi-Ut ;;;ó1egluh\L Jarihá~~\ltil; .ést"' 

ln ,.ll.ucure~J<. . :,.·,. 

, • .,·'· ': c}\.pJtC)t,t)r,;' tr. •<• '·· .•. 
······ .. · .. $COPÜL.·$(,AIRiáÚ'fH]NILE ,,,,, 
·,••:'.; A.1:':),· ~ol'egiUI tá:r§ce11tis~''ae':Scíi.(J: 
d /• '. Sií;, ~ .~trofoz,~. pr~ct1ra j/fofo$'iUnei 

.• ~,"~r~c~,hei·e· •·' ·······; ·•• ··•,········' ........ ·• · .. . · ill ··•r··· .. · ... S:..... ~-J?iís'tra1•ea.~res,t~~tJ!ui.:tor• 
g u~„5~;:\i~i1ieú···dm p~c:t• d: vZd~1~ 
profest~nal act1v1tatea !ntregmui i)eroonáf 'far' 
mjace\1!1C; · 

. . 4· S1i se U:tervina ~i s1i solu\ioneze orice 
!!!cident ~urvemt hitre peroonalul farmaoeutic 
dm ex.erc1tiarea profesiunei de farmacist · 

~· s~ ;w:~heze la aplicarea regulam~telor 
'Ji d1spou\1unilor relatiVie kt orele de m,unca 



a p('rsonaluhti„$i tm<:lie, de <lescliidel'e ~i mchi: r.•·.·.·.·. 

d·ere a farmacu1or; . , . . , . , 
6. Sa v·eghez·e asupra \inute1. ~1 d:S<:iplmei 

diferitdor grade de. erarhie prof.es1?r:ala, '.n cor. 
pul farm:aceutic dm ttrn'p:'l s·~rv1oulm, 

" S" ·tabi'easca ,cond1\mmle de acceptare 
si d·~ · co~c~di'e;e. ~ p.ersq-µ<ilului ajuta~.or; . 
' ' 8. Sa stabileasdi un mi:úmum de salan~~ 
lunai' a. pers•onalt;lyi ajutat:or \mandu·s·e seama 
de grad:ele erarl11·e1 _prof·es1nna~-e 1 • •• ~ ..• '_ 

9· Sá stabil,eas.c:i rc0tatia iurni5ur1L·or inti e 
fá.Tn1:aciile .ac.eleiaeyi_ ca~u11'C sau J ude\' c;_on p 

form. dispozit;h1ni\ot; legi1; .. 
10. Sa cohtwlez·e aplicarea ta>tc1 medica-

mentdor !ti farmacie; · · . . . . 
' 11 . Sa. S·esizéze cÜm'Í_sia .. cl1i,1111co~f~rn:_aocu~ 

tica. la aparitia 11011il-or ined1.ca.n~ente ~1. SJ. sta~ 
bileasca pre\ul rnaterialdor samtare preyaz:ite 
ín taxa, la .curslil pie\ei, _di~ 3, ln __ ~ lun~ 1A~ ~ 

12. Sa primeascii. ~1. s« soln\1on.ez".. l? a,:1 
g,erffe rnzultate dm. e;<;ercltarea profc,mnet de 
lar1Uacist · _ . · . . . ·.-. -<· 

. IJ• s'a C0'.1tro)·éZ~ \Ü sa rapo_rtez,~ o~gan_elo: 
ln drépt practica Jl1c1ta a profesmme1 d~ fa1111;a. 

cist; .· ' s~ stabileasca Ú1dexnl rneclicamentelol: 
14. a . . · ···. · · · · inde in far· 

SÍ artiooldor oe se pot depoz1ta \H V, . : . \' 
IDacÜ_ ln af,arii d·-~ oelé r:·e:v~z(lti_e Aí_ri,_, taxa· iffi~( l,~ 
camiéritíe_lior ~i Farmaóop·ea __ ·R·omana,; . . 

, 15 . Sa mtocmeasca r•égulamentul mter1<.>r. 
al farmaciilor; ·.. ' .. · 

·tis: Sa Jndrumeze prin organel·~ .. s~k ~ 

()()t1duoere $Í · oontrol eJOerci\iul $Í eJOerdtarea. 
pr·of•esiun1ei de farmacist; 

17. Sa propWla adunar·ea de fondnri ln 
scop $Üin\ific $Í umanitar; 

, .18. Sa poatií, conform legii, cumpara sau 
clad1 1mobüe pentru: Casele farmaci$tilor pen
tru .bibli?t•eci $Í muz•ee profes.lonale, pent;u de
pozlle $1 labo11atoarn; · 

. 19. Sa faca propuneri asupra pmgramu
lm de studii din inva\amintul practic al far' 
r1:ac1e· .~1 aoel s1uperior Univ,ersitar; · 

20. Sa fondeze burse pentru specializa11e in 
$lÍir<\a farmaoeutica; · 

21. Sa sus\ina internat•e pentru studen\ii 
1n farmaóe $Í azile pentru fanmaCÍ$l\i ba-
trani, invalizi ~i i;nfirrn~; · 

22. Sa creiez·e un fond de pensii pentru 
farmaci$ti $Í familiile 1or; 

23: 1?ií lntocmeasca un tablou de exper\Í 
f1'.''.'.11Jac1$tl pentru mstan\de de judecata $Í Gon-
silnle de arbitr~; · 

24. Sa incadvez.e activitatea prof.esfonala 
'.' lntvegului persona! farmaoeutic ln sfera de 
mfluen\a a oolegiului farmaoeutic; 

25. Sa 'hotarasca asupra oportunita\ii oon: 
V·?ca.rii ad1;1narilor extm ordinave $~ asup~a or-
dme1 de z! a acestor adunari; . 

, 26. Sa fix•eze ootizia\iile m~rnlbri1or din . on-
1eg1u pe categorii dupa gradul de erarhie pm-
f.esionala; · · 

27, Sa dispuna de !ntr.ebuin\area fonduri
lor adunate de Golegiul Farma,oeutic; 
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28. Sa intocmeasca $i sa \ina la curent 
liste1e de membrii ool•egiului; 

29. Sa ac\ioneze ne!ntr·erupt . $i unitar pe 
toate ·· díile !ngaduite de leglle $1 regulall1li\n
tele Scatului pentru a promova $i inal\a Insll
tu}iun,ea Farmaciiei Ro1m3:nie. 

CAPITOLUL III. 
M·EMBRH COLEGIULUI 

Art. 4. Co1egiul farmaoeutic se wmpun:e 
.obli15'ator din to\i farm".ci;;tii cu dr>eptul. la ~1-
bera practica !a proí1e~·1~~e1 . d1e farni:ac1st . 1n 

. tara afar{t de farmac1st11 dm cadr.ele act1ve 
. ale ~rrnatiei, cari ramá;n' supu;;i 1egilor ;;i reg:i-
larnente1or specia1e militar.e. . . 

Art. 5. Se incadreaza ooleg1ulm farmaoeu
tic, sub raport de indrurnare, conduoer•e ~1 
oontrol, precum $i sub o~ioe alt rapo::t o~ s·e 
d1educe {lin pr1actiaa 1ef1ect1va a pr'Ütes1tr~e1 'clc 
farmacist, lutreg persionalul fa~maceu!lc ;;1 
,anume: 
.. a) Elevii >n stagiul de practica a farmia-

cJJe1; . " 
b J Asisten\ii in farmade .Pe tot t;mpul cat 

pliactica in f,arI!;lia.cie; " . . · 
e) Studen\n faculta\I1or de farm.ac1·~· 
Art. 6. Sunt §i ram:t:n 1membru ai cole

e:iului >i acei f1annlac·\;;ti cu dr.eptul 1a hber.a 
Practica ·a pr:of1esiunei. in t·ara cari ooupa func
\iuui sau deminita\i ln virtu~ea 1egi1?r de ?r
ganizare a Statului sau funq10neaza 1ll fabn~1, 
sau laboratoar.e de pr.oduse farmia,oeutloe-me
dica.le. 
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Art. 7. Nu pot fi inscri;;i ln Oolegiu to\i 
aoei farmaci;;ti cari, de;;i au dr>eptul la libera 
practica a pr1of·esi1n11ei, sa ocupa cu dro.gu:eriaJ 
cu comertul cl•e b<luturi spirtoas•eJ restaurantcJ 
bode.gi ~i iorioe alt comert, lntrieprind,ere SJ.11 

ocupatiune car,e ar fi die natura sa aduca ·vreo 
;;tirbir·e pr.estigiului ;;i demnita\~i prof.esíunei. 

Aprieci1e11ea ocupatiunilor inoon1patibile, ca
c1e in sarcina Gonsiliului g•eneml centrala al 
Co1egiului. 

Art. 8. Calitatea de membru a! Colegiu
lui Farmaceutic síe pierd·e n·u!ma1 ln cazurile 
uru13.toane: 

a) Cl!nd f.armacistul a p1erdut sau a r,e . 
nuntat la oetilt•enia r1on1:ána; 

b) Cand 'farmacistul a pierdut defiuitiv 
drieptul die a rexercita profies.Íu!n·ea de farn1:aci.3t; 

e) Cand f.armacistul a renun\at de buna 
v-0:e la pr:actica prof:esiun1ei d1e farntacist 9i a 
oerut ~ter.g1er1ea sa din contr•oa1ele fafm,aoeu~ 
tioe. 

Art. 9. P1ersonah1l farn1áoeutic h1cad1íat CqH 
legiului sub 1aTt. 5 1iteri1e µ, b, e, nu áre dreptul 
de Viot ln ')•edintel'e sau adunarile colegiului „1 
nu plate')te cotiza\Íle. 

Art. w. Nimeni nu poate practica fanma
cia daca nu 1est1e :í"nscris tn Coliegiul far1n1a
oeutic. 

CAPITOLUL IV. 
SECTIUNILE JUDETENE 

_ Art. r 1. Golegiul farmJaoeutíc es.te ]m
par\it in sec\iuni jude\,ene. 

Seqiunilie jude\ene v.ar \ine un tablou al 



miembrilor 1or ca11e sie Vla afi$a la S'ediul oon· 
siliului sec\iunei ln fieca11e an in tot cursul 1u
lei Octom'Vrie. 

Art. i2. Toti mlembrii co1egiului din cu
prinsul unui jude\ adruinistrativ avi'lnd domi
ciliul stabil, ori proviz1oriu d·e sierviciu in locali* 
ta\ile aoeluía$Í jud,e\ oonsti1Jt,;esc la un 1oc 
s,ec\iunea judej'eana a coiegiului farm:aoeutic. 

Art. 13. Fi,eoare s;ec\iune jude\eana este 
condnsa de un oonsiliu oompus din 5 membril 
$Í un supieant, a1~$Í pe timp de 3 ani dintr·e 
membrii sec\iunei jude\ene, de catre aduna· 
Dea generala ·· cu o ma}oritate absoluta de vo
turi 1exprimate. 

Sup1ea!ntul nu iutra ln fmqiune decil.t c~tid 
s'e desoorup1ecteaza oonsiliul ou oel pu\in 3 
Illje:mbri. 

Art. i4. ln oorupune11ea oonsilii1or vor iutra 
3 dirigin\i proprietari sau ar,end<t$Í actu1aJ
Jm~nte de farmacii $Í doi f.armacist numai cu 
d11eptul la libera practica, $Í care pr,ofeseaza 
lntr'o farmacle publica. 
-Art. i5. Membrii consiliului aleg din si'l.

nul 1or pe pr'e$edintde s·ec\iunei jud,etene care 
1este totodata $i pre$'edintde Consiliului, cum: 
$Í pe secretar $Í casier $Í sie lntrunesc obl~gato· 
riu odata pe luna. 

Pr'e$·edintiele trnbue s:e a'iba vllrsta de cel 
pu\in 3 5 ani lm'pUni\i, cu o v;echime de od 
pu\in 10 ani dela libera practica. 

Art. 16. Sediul consi!iului siec\\uniei jude
\e:rre este in ora$ul de ~e~ed\n\a al jude\ului, 

. 
·r· ... · ... '·.·.·· . 

Art. 17. Atribu\ÍunHe oonsili.ului sec\Íunei 
jud1etien1e sunt urm3.toíaJ:'lel•e: 

a) Sa ieJ<ecuta toate· lrotarárile luate de 
oonsiliul g'eneral al colegiului; 

b) Sa ex,ecute dispozi\iunilc aclunanei ge
neralie a sectiun1ei; 

e) Sa · eJ<ecute dispozi\iunile rngulamentare 
de sub art. 3 - [af.ara de aliniatde 7, 8, r4, 15; 
16,. 19, 20,- 21, 22, _2.J, 24,_ :zs, 26, ~i 27 -
car1,. srunt ln c3.d1e11ea ·C,omitetului ex·ecutiv al 
Co1egiului. · 

Art. 1'8. Gei oari angaieaza sau concedia
z.a p~rsanal far!l)aoeutic de orioe grad sunt ob
lrga\1 sa anun\'e: s'ub pedeapsa disciplinara, in 
ti~rmen de 5 zJ!.e dela angajare, · sau conce
d1en~,. p:e pne$edintele sec\iunei jude\,eJne res-
pecl1V1e. · 

CAPITOLUL V. 
· CONSIUtJL GENERAL CENTRAL 

Art. 19. Consíliul geneml cu secliul in BuC 
c.un~$ti 1est'e compus din to\i pr'e$•edin\ii sec
\1umlor jude\,ene $Í din membrii oonsil~\.!lú~ 
sec\iunei jude\u1ui Ilfov. 

El sie lntrun1e~te 1obligiaVo;iu l1a fiecar,e ttei 
1a1ni ~n zi~a de 12 D1eoerrikti-1e sprie a a1eg•e co:.. 
com1t<etul eioecutiv $Í des1ernlna pe me!lJbrii $i 
sup1ean\i din ooruisiunea de di:sciplina oentralá. 

. Art. 20. Me!lJbrii Consiliului ,general aleg 
dm sllnul lor cu o majoritate absoluta a VO" 

turi:1or exwí1?"'t1e un pne~edinte $i opt 'I1Jle!lJbrii 
ca.n oonstitm~sc oo!lJit>erul eJ<ecutiv al o01egiu -
im farmaoeu:tlc. . . . . . 
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P11e~,edintde oonsiliului g;eneral ,este ln a
oela, timp ~i pne~edinteie colegiului ~arma
oeutic. 

Pre~·edintde trebue se aiba vilrsta de cel 
pu\in 35 ani 1m:pl~ni\i, cu o vechime de cel 
pu\in 10 ani dela libera practica. 

Art. 2I. Pre~'edintde oolegiului este de fapt 
~i de dnept oonduca1lorul oolegiului fannaoeutic 
p1e car1e íl repr,ezinta in toate í~prej.urárilie. 

P11e$edint1el1e in c.ilz d1e lmp~edecane m1oti
vata, poate da clelegia\le de a fi r,eprez•entat ln 
t·oate atributi 1unil1e salie ori carui me·mbru 111 
comitietul ;e~;ecutiv pe t1erim1en oe n:iu po.are, 
trece pes'tie 30 d1e. zile. . . . 

Art. 22. Gomit•etul e10ecutiv al col•egmlu1 
a1ege .$i nume:;;te ín caz ct: n,eoesitat•e p'.e~so-. 
rnalul :ruec•es:ar p1entru fu·nct110TI!are.a onnsll1'ulu1 
.grenenal. 

· Art. 23. Atribu\Íunüe cominetului ex•ecutiv 
sunt: 

;a) Gonduoerea ef.ectiva a colegiului in aare 
scop s·e V'a rntruni obligatoriu oel pu\in odata 
p1e lunii; 

b) Aduoe -~otar1ri ~efi.nitive . ~i . o):iliga
tio:afie, p1entru t1ot1 ·m1embr11 a1 oo1e.g1!ulu1 $1 pe:r1-
tru perso11alul farmaoeutic incadrat oole_giu
hii oonform art . .S alin. lt, b, e. . . . . 

e) Hiotaveste asupra tutunor d1spoz1\>um-
1or cle sub ;art. 3 al regu1amentului fara nici 
o exoep\le. 

Art. 24. P11e,,edipte1e ool>egiului impr1euna 
cu oomfoetul executiv supmvegbieaza apliqanea · 
tuturor dispozi\iU!llilor 1egfü s,ainitar,e ~i de ocro-

tit.e, 11eferitoave la e10erd\iu1 farm(adJei (i\ 
aplica toate dispozi\iunile prevazute in negula
mentul de fa\a. 
. Art. 2 S. p,~ !inga Gonsiliul general func

t1•oneaza ·oom;1s1un1ea oentrala de dis'Ciplina 
pr,evií,zuta la artioolul 38 din prez1entul re,gu
lament. 

CAPITOLUL VI. 

ADUNARILE 
Art .. 26. 1_'o:ate ~di;na~ile sec\iuni1or jude

\ene se \m obl1g;anonu m zma de 2 Decembr\e 
in f1ecar1e an p1entm cont110I.ar·ea ~i diescarea~ 
nea Gonsiliului de. g'estiune sa ~i pentru apro
barna bugetului ~i la fieca11e 3 ani pentru 
al1~genea co.nsiliului sesJitmei. 

P·~ntru r.:tl1eg;er,ea consiliulrui v1onul este s·ecvet. 
_Aduna1,ea s'e Jirue v:a1abil cu meimbrii pre

z1e.nt1 ~1 a1egie11ea sie f.aoe cu m·aj•0Tit1a-Uea v;oturi
lor 1exprim·at!e, 

A:rt. 27. Pne~1edintele sieqinnei jude(ene este 
obl~g;at ca sa ;afi,ez•e in limba nomilna la u~a 
sediului consiliului sec(iunei ('i sa publioe 
oel pu\in. 1ntr'unul din zianele 1oc:a1e ale s•ediu
lui, cu oel pu\in 10 zile liber,e inain.te de ter
m;enul adun3.11ei, ordi:n1ea d,e zi a desb:atierilor, 
la: pentru aleg>erea -oonsiliului va afi~a ~i pu
blloa ln aoela> termen (iÍ lista candida\~lor. 

Art. 28. Biuroul iaduna11ei esne compus' din 
mjelmbrii in fnnc\iune a! oonsiliului seqiund 
sub pne(iiden\ia prn~edinte1ui seqiunei. 

In oazul ln cave membr,ii oonsiliului in
clnsiv pne~1edÍin1Je1e candideaza, biunoul va fi 
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oompus numai din pre~edint<:le seqiunei ~i . 
doi farmaci~ti din ce1 mai m virsta dintne 
mJElmbrii colegiului, din care unul propüetar 
oe farmaci1e, cari se gasiesc ln sala 9i cari nu 
figuneaza printrn mndida_ti. 

Biur•oul hotárie9t1e cu 1nrajoritiabe asrupra tu
turor oo:ntiestatiilor nel,ativ1e la a.d·unarie, cu 
dnept de apel la oonsiliul general oeutral in 
termen de 8 zile libere dela data adunarei. 

Art. 29. GandidaturHe se declara indivi1-
dual pina ln oel pu\in o zi lnainte d? afi~am 
§Í publioane, iar votarea se faoe pe hste con
\inilnd oel mu!t numarul persoanelor de ales 
ln oonsiliu. 

Lista oon\initnd ma.i multe nume sau ahe 
numl!, decilt ale caindidaJilor anuleaza votul. 

Art. 30. A,dU!nari 1extr,aJord\nare nu se pot 
oonvoca diecát au; ap11oba11ea oomitietului ex12.
cutiv ,al coJ,egiului, dupa cerenea P""'§•edintdui 
oonsiliu1ui seqiund, sau a jumatate dm nu ~ 
maru:l total a! membrilor \nscri§i tn lis~a vo
tain\ilor sec\Íu'nei jude\1ene r·espective. 

CAPITOLUI; VII. 

FONDURILE 
Art. 3r. FiecMe membru al colegiului v1a 

p!ati oot1za\ia lunara 'hotarilta · de Oomitetul 
el<!ecutiv al colegiului §Í car•e nu \la putea fL 
mlodific:ata ln cursul oelor tnei a,ni de ft;nc\~o.
nane. 

Art. 32. Ootiza\iiLe se aduna sub raspun· 
denea prn§edin,\i1o_r ~'.onsili~lor s•ec~i~ilor )ude
~ene de. cati:;e ca.s;em acelor Qo;i.si,\l;l, ca.r\ sunt 

§Í ramiln persona! raspunzatori de sume1e in-
caS'ate. · · 

C10tizatiil1e se v1arsa sub luar:e d1e chitanM 
ta, comitietulrui ex•ecutiv al colie.giu1ttit din tr,ei 
m trei luni, dupa ce sie v:a rietine pentru tl'.'.eM 
buin\de seciiunei jude\ene IO la suta . din to
talul sumiei lncas.ate. 

Art. 33. Fondurile coJ.egiului farmaoeuüc 
p1e lan,ga cotizatiil1e ,die fiai 'sus, se oo.mpun di;_n: 
d,onatiuni, l1e.gate $Í 1orioe a1te Vien~turi adu~n.ate 
p1e ciíi1e piermise die Ministerul Munciti, Sa-
nata\ii $i Ocrotir~lor S.ociale. , 

CAPITOL\JL VIII. 

COMISIUNILE DE DISCIPLINA 
Art. 34.' Judecar·ea tuturor abaterilor pr,o

f•esional1e oomis1e d1e Laran!aci$tÍ ;;i d·e ·pers10M 

nalul farmaoeutic incadrat este C!ata. ln ciom
petin\a oomisiunei de disciplina a. sec\Í1U,nei ju
d1et•en1e riespective ~í exercitata d1e ciítre con
s.i!iul seciiunei jude\ene. 

Gomisiunile de disciplina V'or put•ea fi se
sizate de p11e§·edintele seciiunei r,espectÍVie fii; 
d.ilil oficiu, fi·c- ln rurma 11ec1'a1m1at\milor ce I 
S1e· vor fi adr.es:at. 

Pre$·edintde \'ia deleg;a un m<Jmbm d]n 
(.:1onsiliul cu ·ceroet,a1;ea oazului, ascult3..nd p1e 
IDv.in-uit cane va fi citat, pri:n scrisoar•e 11eoo
miand1ata cu oel putin 10 zil1e libelie inai:nt1e. 

ne .nezultatul oercetarilor va depinde tri
mlt1e11ea s1au nu, a inv.i:nuitiu1ui ]na~ntiea C101mi~ 
siun1ei. 

Art. 35. Oomisiun~1,e judeca fie in prezien\ia 
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1nvinuítului, fie ln absen\a lui daca a fost . 
chemJat prin scrisoare reornmandata cu cel pu\in 
10 zilie lib,ene inainte. 

Invinuitrul l~i va putiea fac.e apar.area ina
intiea comJisiunei s~ngur, ,asistat d1c un oo1e.g, _ 
sau de un advocat. 

Deciziunile collliÍsiunilor de disciiPlina se 
vor motiva, rele trebuind ln mod obligator a 
fi r1ed:actat1e oel mai tarziu ln ter.me11 d·e 10 
zile libene dela daia pronun\ar•ei. 

Art. 36. Dreciziunile oornÁsíunilor de dis
ciplina sre dan cu dnept de apel ]n t•ermen de 
15 zile libem dela comjUn\ciare, la comisiu
ne.a oentralií de disciplina. 

·C1om\Unioar1ea sie faoe prin scrisoaf'e T·COO· 

mJand.ata, riecipís•a d1e prim.lir1e a scriisoaI1ei d·e 
catne oficiul po~tal siervind de dovada a 00-

municanei. 
Art. 37. Gomisiuniloe de disc\plina pot pro

nunt,a -dupa gr,avitatea ínvÍ!lluÍlieÍ, urn1l.í.toareh~ 
pedepsre: 

1. Mustrarea confiden\Íalií; 
z. Avertismentul confidren\ial; 
3. Avrertismentul publicat ln Buletinul Go

l1egiu1uí Frarm1aoeutic. 
4. Interdiqia temporara a practioei far

m1aoeutioeJ care nu ~a putea fi 1m;ai mare die 
6 1uni. 

·cand ,aoeasta i1nt1er·dicti·e iest'e aplicata di
rigin\ilor proprietari sau arenda>i actualmente 
de f.armaci·e~ pDe~iedintiele oonsiliulrui siectiu,nei 
judet•ene respectiv1e ~a incuno~tiint-a Minist.e
rul pentru a delega un dirigínte, uecom<1ndat 

de pre,iedinueJ.e oolegíului, cane sa oonducií far
rnacia pe durata interdic\iimei .. 

CAPITOLUL IX. 

COMISIA DE DISCIPLINA CENTRALA 

Art. 38. S1e infiíntieaza o ciomisiu:n,C'"·dedis
ciplina care poarta numiriea d1e oo.misiun•e d,e 
disciplina oentralií, fune\ionilnd pe litnga Gon
siliul Gener:al din Bucnve>ti. 

Art. 39. Comisía de discipli(na oentralii se 
oompun1e din 5 1membri dintre car·e p11e~·edin
tel·e va fi un oonsilier de la Cnrtea de apel 
din Bucure~ti, iaT oeilal\i 4 mflmbri desem
na\i de cansiliul gerueral al oolegiului, d1ntr-e 
me1mbr.ii s.ai. 

rf1ot 1odata se va, desemn1a ~i un supliea.Jnt. 
Art. 40. Gomis.iunea de discipl~na oentralií 

judeca ln apel, to.ate deciziunile date de comi
sii1e de discjplina alie s:eqiunilor jude\·iene. 

Gornisiunea de discip!jna centrala judecií 
cu aoeJ.ea~i formJe ca >i prilt111a insta:n\a de 
disciplina. 

Art. 41. In conformitat•e cu dispozi\iunile 
art. 430 ~i 249-253 din 1egea sanitara >;i de 
oc110tire, toate pedepsde pr-evazntie de art. 429 
din iaoea 1eg1e 1af,ara de a·dmionesta.re} car.e se 
.aplica d1e elitre Sierviciile siani:taJ.ie die pie lft,nga 
diriectorcitie ram:an in cade:rea 001misiun•ei ]_ie
gionale de disci\plina cane judecií dupa pm
oednra stabilita de leg•e. 
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CAPITÓLUI.; X. 

DISPOZITl!UNI fINALE ~H CELE 
TRANZITORH 

Art. 42. Membrii Co1egiului fanma,oeutic 
pr-ecum $Í membrii lncadra,\i oolegiului sunt 
obliga\i de a se supune in 1Jotul dispozi\iu1t1ilor 
specificat>e pe artico1e rn pDezentul regulament. 

P1entm orice ab,at•ere \nOr fi cLekri\i oo
misiunüor de disciplina. 

;Art. 43. Mitnisterul Munó(i, Si:Ílnata\i~ ~i 
Ocrotirilor Soci\ale, aue dneptul ca, .prin deci
ziune n:tin~stieriala,, sá.· diz•olve a;tit .oonsiliul· g1e~ 
neral farllljaoeutic cát ~i oonsill.i~e s1eqiuuihor 
jude\ene m aazul ln carie se ia,u bhtarári cad 
oontravin 1egilor, regulamenúelor sau di~pozi
(iunilor daue de Mijnister sau nu s·e eXJecuta 1c
gile,. regulamentele ~i di;spozi\~Üe da.1Je de 1V[i-
11istier. 

. . In. mz de dizolvane, Ministerul va. fiXJa data 
iiOUilor al:eg1eri. 

Art. 44. Orioe alte Mribu\*mi de ale co
legiului farmaoeutic scapate din vedere la al
catuinea pnezentului regulameut s·e vor supune 
discu\iunei ~i hotarihei oo,nsüiului general al 
oolegiului, cari hotarári vm f~ ina.int•e Mini
stemlui spne apreciene ~i aproha<e de a. for
ma supliment de r·egulament al oo1egiului. 
. Art. 45- In conlorm[tate cu dispoz~ii~e .o.rt. 
358 ~i 410 din leg1e<Ji sa,nita,ra §Í 1de.1ocrot~re eJOer
ci\iul ín condi\iite 1egei a profosrunei de far
macist in Farmac>e nu poate fi. oonsiderat ca 
iutDeprincLere oomerciala. 
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Art. 46. Foaia 1ofíc~ala a oo1egiului este 
Bu1etinul Colegiului Farmaceutic care apare 
sub íngrijir,ea ~i conducerea comitetului exe
cutiv al oolegiului farmaoeutic. 

Art. 47. Alegerile dectuate párra in pre
z,ent pentm sec\iunile jude\·ene vor fi validate 
de catrie Minister, urmánd a S1e face oonform 
dispozi\ip.milor de mai jos, a1egerile nevalidate, 
oe1e neefectuate ~i alegierile pentm jud~\ele 

·Cluj, Iao1i ~i Ilfov unde s'au facut a1egen se
parate pentm jude\ 9i munici,piu. 

Art. 48. - ln cazul pDevazut de articolul 
prieoedent, 1>dunariea de oonstituire a secti!unilor 
jucle\ene ale oolegiului farmaoeutic se convoaca 
de catre M;nisteml Mundi, Sanata\i,i ~i Ocrotí
rilor Soóale, pentm al1eg.erea oons~liului ,ec
\iunei respecti;,e pe o durata de 3 a,ni. 

Biuroul adunauei va fi oonstitnit din dele
gatul Miinist•erului carie via prezida adunar·ea ~i 
cloi membrii desemna\i de prie9·edinte dinire 
farmaci~tii mai in v:'i.rsta ~i pr1ez1en\i la deschi
der1ea adunarei. 

Art. 49. Drept de V'Ot ln aoeasta adunar,e 
au to\i farmaci~tii prevazu\i la art. 4 ~i cari 
nu oad in pnev1ederile art. 7, ~i 8. din prezen
tul regulament. 

P1entm a putea viota vior ;_>rez,enta Moni
torul Oficial oonstatator de llbera practica, 
afara de proprietarii 9i arienda~li de az1 de far
macii - tn func\Íune, ca,ri, s1.1nt dispens:a\i 
de aoeasta dovada. 
. Art. 50. Candidaturi1e se \'or propune in 
chiar zi~a, aleg,erii, ~ biuroul adunarei ca.re 



1ntocme>te lista candida\Ílor, pe care se ttec 
t1oti .aoei oe v·or sa candid1eze .'.?i cari, se v,or 
<limm\a Ill termen cle oe) mult I Dra dela des
chid1erea :;;redint1ei aduniirei. 

Dupa expiranea termeuului li~ta caudida
\Üor va fi afi,atii la U>a localului de vot. 

Numai oandida\ii afj,a\i pe lista pot fi vo
ta\i. Oríoe alte nume trecut pe buJ.etinul dc 
v1or atr~g'e anular•ea viotului. 

Art. s 1. 'Biumul hotara,te cLefin~tiv cu m1a
jmitate asupm tuturor contesta\iilm relatív.e la 
adunare. 

Art. 52. Primia lntrunim de consti1tuire a 
consiliului g.eueral al oolegiului farmJaoeutic s.e 
va co:nvoca de Ministerul Muncif!, Sánatá\ii ~i 
Ocrotirilor Soci1ale. 
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Munka, Egészségü11:yi é.s Jóléti Miniszterium 

lfto1nánia Gyógyszerész Colleg.itm.:m.á@ak 
s z a b á 1 y 1• e :n d. e 1 e t e 

L FEJEZET. 

r. par. Az •egészségügyi és jóléti törvény 
400.-ik parn;grafusának megf,elelő1eg, az ez·en 
törvény 399.-ik paragrafusa által megter•Elmt-ett 
gyógyszerész ool•egiumról az 1alábbi szabályren
c1elet készül. 

2. par. A· gyógyszerész colegium; székhelye 
Bukar•est. 

II. FEJEZET. 
CELJA es HATASKöRE 

3. par. A gyógysz•er-ész· colegium; oélja: 
I. A gyógyszerész pálya gyafoorliisán'.lk 

ellen.őrzése; 

· 2. A gyógysz•erész testület ~ekintélyén:ek 
megőrzés.e felett való felügyelet; 

3. A pálya gyakorlása szempontjából, az 
1e,gész gyógyszerészszemélyz1et m·üködés·e fe· 
J.ett vialó f.elügydet; 

4. Közbelépni és megoldaini báTimely ~n
cidenst, ITI!ely a .gyógyszerész szieim!élyzet k:ö
zött a gyógysz•erész pálya gyakorlásából kifo
lyólag támadt; 

51 



5. ~elügydni a szabályrendeletek és in
tézkedések, a sz·emélyz.et rmunkaóráinak vcala
mint a gyógyszertárak nyitási és zárási órái,ta 
vonatl<ozó alkalmazására; 

6. F•elügyelni a gyógyszerész testü1et kü
lönböző. rangfol<ozataiban Ievőknek a szolgá
lat idej•e alatt tanusitott magatartására és fo
gyelmérn; 

7. A s•egédszemélyzet felvétde és elbocsá
tása foltéte1emek megállapítása; 

8. A segédszemélyzet havi fizetés mlni
mtu:mának megállapítása a pálya rangfokoza-
~ainak figydembe vétde mellett; · 

9. A törvény intézkedés•e szerint, ugyan
azon községben vcagy megyében Levő gycógy
sz•ertárak között, a szállitások rotációjának · 

· megállapitás1a; ; 
10. A gyógyszerárszabványnak a gyógy

sz•ertárakban való alkalmazása Jielett való fel
ügycelet; 

II. Megkeresés•e ·a chirnfoo fanmiaoeutikai 
bizottságnak, hogy az uj gyógysz•enek árát 
m~gállapitsa és a taxában fel\nett $Y6gyany.a
gok árait 3-3 havonként a piaci árakhoz 
arányositsa; 

12. A gyógyszerészi pálya gyakorlásából 
enedő panaszok felvétde és elintézése; 

13. A gyógysz•erészi pályca inetékte1en gya
korlásának ellenőrzése és az il1etékes hatósá
goknak való bejdentése; 

14. Index megállapitásia azon $YÓgysze
nekről és cikkekről, mel)'ek a gyógyszertárak
bán raktámn tarthatók és eladhatók, azokon 

kívül, mel)'ek a gyógyszerárszabványl:ian és a 
Thomán Gyógyszerkönyvben Jiel vannak véve; 

15. A gyógyszertárak belső rendtartása 
szabályrenddetének összeállítása; 

16. Vez·ető és eUenőrző köz•egei révén írá
. nyitja a gyalvorlatot és a gyógyszerészi pályca 
folytatását; 

. 17. Indítvány tétel tudományo0s és jótékony, 
sági alapok gyüjtésére; . 

18. V•ehessen v.a,gy építhessen a törvény 
rendelbezése szerint, ingatlanokat: gyógysz.e
rész házakat, prdessionalis könyvtárak, mu
z1eumol<, rak:táralc és lábo1~ató.riUlmÜk- vészérie; 

19. Indítványokat tenni a gyógysz•erészet 
gyialmrlati és folső •egy.etemi oktatás program-
jának össz•eál!itásámál; . 

20. Ösztöndíjak alapítása a gyógysz;erészi 
tudomán)'okban való speciális kiképzésre; 

2r. Gyógyszerész,etta:ri hallg.at6k részére 
intiernátusok és elöneg•ediett, r·okkant __ gyógyítha· 
tatlanok részére pedig menházak fenntartása. 

, .22. Nyugdij al,apítvá:ny mreg-t1e111e11n~tés1e gyógy· 
sz1erész,ek és családtagj,ail{ részére; \ 

23. Szakértői kimutatást készít biróságok 
és választott bíróságok részéve; 

24. Az 'egés~ gyógysz•erész svemélyz-et 
pwf.essio0nális müködésének a oo1egi111m hatás-, 
körébe való utalása; . · 

25. Határozni a rendkívüli közgyülésdc 
oportunns voltáról és ez,en gyülésdc„ napirend-
jéről; · 

26 .. Megállapit•ani a oolegiul tagsági díjait, 



a proliesionálís hierarhía rendfokozatával meg-
á11apitott kategóriák sz,erínt; -

27. Intézkiedik a gy6.gys~erész oole,gium 
által gyüjtött alapok hovafordítása felől; 

28. Össz1eállitja és nyilvántartja a colégium 
tagjainak lajstromát; 

29. Az állacm törvényei és renddet,eí ált'll 
:meg1engiedett minden _uton állmdó é_s egysé
ges müködésévd 1m111dent dköv,etm, a Ro
mán Gyógyszerész,et intézményének foHendi
tésére; 

III. FEJEZET. 

A COLIEGIUM TAGJAI 

4. par. A gyógysz1erész oolégium, kötele
z/Heg, mindazon gyógysz1erész1ekből alakul, 
kÍkrnek joguk van a gyógyszerészet gyakorlá
sár,a az orszá.g tierülietén, kivétielt kép.e.zn.ek az 
aktiv katonai gy6gyszerész1ek, kik megmarad" 
n1ak aspecialis foatonai törvényd< és r'endeletd( 
uralma 11latt. 

5-. pa-r. Irá:nyitási, viez.etési és ellenőrzési 
v,aJ,amint bármely más a gyógysz,erészet tény
leges gyakiorlásáb61 eredő viszony1atban, a 
co1egiulhoz osztatík be az, egész gy6gysz,erész 
sz1emélyzet ,és ped\g: · -

a) gy;aborlatukat végző gyafoornokok; 
b) gyógyszerész assisten9ek gyógysz,ertán 

gyakorl1«tuk 1egész ideje alatt; 
e) A gyógyszerész fakultások hallgatói. 
6. par. T1agjai a oolégiumnak azon gyó.gy

szierész1ek is, k:il{ Jogositottal< az orszá,g terü
letén a gy6gysz1erész1et szabad gyaloorlására és 

állami funkciókat vagy tisztség1efoet töltenek 
be az. á!1amsz1ervez,etről szóló tör„ények sz,erint 
vagy gyárakban vagy, orvos-gyóg!sz•erészi pro
duktumokat készitő laboratóriumokban mü
köd:nek. 

7. par. N1em irhaot6k ]),'."a ool1egiumha µÜn~
azok a gy6gyszerészek, kik - még lra van is 
libera pmctikájuk - - droguistaságot, szieszes 
ita1okl<al való foeDesfoedést üznek;- viendégl&
sök, bodegások vagy bármely olyan ker•eske: 
delmet vállaJbozást -,,agy foglalkozást üznek, 
mely t1~r.miész1eténél f,o.gv,a csorbitaná a gyógy
szerészi pálya t'ekintélyét és mélt6ságát. - A 
f.oglalbozások ös1szdérhetd1e,nségének meg
áÜapitása, a oo1egíul általános központi főtaná
csállJak fdadatát képezi. 

· 8. par. A co1egiumi tagság csak a köviet
kéző esetickben siünik m~g: 

a) ha a tag megszünt vagy Iemondott a 
r.om:án álla!mp1ol1g,árságról; 

b) !ha a gyógyszerész végleg elv,esztette a 
gyógyszerész,et gyafoorlásához val6 jogát; 

e) lla a gyógys~erész önként lemondott a 
' é ' k ] ' ' 'l ' 11 " " g·yogysz1er sz1et gya or asaro es a,z e 1enorzo 

1ajstromokból val6 törlését kérte. 
9. par. A gyógyszerésztári személyzet:nek 

az 5. par. a), b) és e) pontjai alatt fdsomlt 
és a co1egiumba beosztott tagjai a colegiul ü1é
s•ein vagy gyülésein nem bimak sz,avazaii jog-
gal és nem fiz1etnek tagdíjat. , 

10. par. Senki sem ,gy,aboro1hlaJi<1; a gyÓ$')'
szerész1etet, 'ha nincs beirva a oo1egml tagp1-
nak sorába. 



IV. FEJEZET 

MEGYEI SEKCIOK 

l r. par. A gyógyszerész colégium megyei 
sekciókra oszlik. 

A megyei sdccíók kimutatást vez,etnak 
ta,gjaikról, melyet a siekció ta,nácsáuak szék
helyén, minden év egész október havába1n köz
sz,emlfre kell kit,enni. 

l 2. par. A oolégíum rmínda~on ta.gjai, kik 
egy megye közigazgatási területén b1rnak ál
landó Lakással v;a,gy ideiglenes szolgálata van 
azun megyéhez tartozó v,ala:mely helyiségben, 
'együtt a gyógysz,erész colegium megyei s,ekció
ját allmtják. 

1_3. par. Minden megyieí s;ekció vezetését 
·egy 5 tagból és egy póttagból álló tanács végi
zi, kifoet a közgyülés a megyei tagok közül 
választ a kifej•ezett szavazatok absolut többsé-
gévd 3 évne. · 

A póttag csak aklmr müködik, ha a ta
nács folbomlott 3 tagra apadván. 

14. par. A tanács 4 gyógysz,ertár v1ez•etó 
tU:lajdo:nosból vagy jd,enleg bérlőből ,és foét 
olyan gyógysz,erészből áll akiµ:;ek csak libera 
practikája van és nyilvános gyógyszert.árh3111 
működik. 

15- par. A tanács ·bagjai a saját foeblükből 
választják a megyei sekció elnökét, aki egy
Uttal a tanács dnöfoe is, valamint a titkárt és 
pénztávost és hav.onta · kötelezőleg ülést tar
tanak. 
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Az elnök le'galább 35 éves betöltött gyógy
szerész kell legy,en, aki legl<evesebb 10 éves lí
bera praktikával T•<lndelkezilc 

16. par. A megy,ei sekció tanácsának szék
helY'e az illető megye székhelyén van. -

17. par. A megy1ei sekció tanácsának ha
tásk_ör~e a l{öv1etl{1ező: 

a) A oo1egiul által:ímos tanácsa határoza
tainak végr-ehajtása; 

b) A megyei s1ekció közgyülés;e iritézfoedé
siei111ek vé,griehajtása a 7„ 8„, l4.,_ 15., 16.,, 
19., 20., 21., 22., 23.,, 24.i, 25., 26. és 27. b-e~ 
kezdések alatt 1evők kivételévd, melyek a 
központi végrehajtó bizottság hatáskörébe 
esniek. 

18. par. Mindazok akik bármely rangu 
gyógysz,erész személyzetd fogadnak fel vagy 
bocsátanak el, fegyelmi büntetés kövdkezmé
nye mellett, a felfog;adástól vagy elbocsátástól 
számit-ott 5 napon belül, az íllető megyei szdc
ció elnökének jdenN,ni tartoznak. 

V. FEJEZET 
KöZPONTI AL TALA.NOS TAN A.CS 
19. par. Az ált,alános tanács Bulm,nest 

székhellyd áll az össz,es rncgy<Ci sz,ekciók el
nöfoeiből v.a1amint Ilfov megy,e sz·ekciójának 
tanács1'agjaiból. 

Kötdező módon hár·am év,enként egysz,er 
. december l 2 -én gyül össze, hogy megválasz

sza vévehajt6 bizottságát és kijelölj'e a köz
ponti. fegy,elmi bizottság tagjait és póttagját. 

20. par. Az általános tanács tagj1ai a ma
guk kebeléből, a kifoejez,ett szavazatok , abs•a-
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Jut többségév,el, elnököt és nyolc tagot válasz
tanak, kik együtt a gyógysz,erész oolégium vé
gr<!hajtó bizottságát allwtják. 

Az általános tanács ·elnöke egyuttal ,a 
gyógyszerész oo1egium elnökie is. Az elnök
nek legialább 35 évesnek kiell 1enni és 1egalább 
JO évi gyógysz•ertártulajdrn10si gyalmrlata kell, 
hogy legyen. 

2i. par. A colegiul elnöfoe jogilag és tény-
1eg viezetiíje a gyógyszerész oo1égiurn;nak, me
l)'et minden körü1mén~k között l<épvisel. 

Az 'elnök, indofoolt akadályoztatása esetén, 
megbizást adhat a végrehajtó bizottság vala
melyik tagjának, 30 napot meg nem haladó 
idiíre, tdjes hatáskörének hetöltésére. 

22. pa:r. A végrehajtó bizottság megva
lasztja, szükség •esetén kineviezi az általános 
tanács. működéséhez szükség,es személyzetet. 

23. par. A végrehajtó bizottság hatásköre: 
a) A oolegium ténylegies viezetése, mely 

célból' kötelezőleg havonta legialább egyszer 
ülést tart; 

b) Véglegies és kötelező határozatokat hoz 
a oolegium összes tagjaira és az 5-ik par. 
a), b), ·.e) bekezdés,ei sz·erint a oo1egiurn!hoz 
beosztott gyógyszerész szernlélyzetr.e; 

c) Határoz a jden regu1ament 3. par.-ban 
foglalt össz·es intézkedésekne nézve kivétel nél
kül. 

24. par. A oolegium elnöke a végr.ehajt6 
bizottsággial f.elügy;el az egészségü,gyi és jóléti 
törvény össz•es gyógyszerészi vonatfoozásu in
tézfoedés•einek alkalmazására és alkalmazza az 

ezen szabályrendeletben foglalt összes intéz
kedfaeket. 

· 2 5. par. Az általános tanács mel1ett mű
ködik a jelen regulament 38 par-ban mei::
emlitett központi fegy!e1mi bizottság. 

VI. FEJEZET 
GYOLeSEK 

26. par. A tanács ügyvitdének ellenörzé
. s.ér.e és a foelmentvény megadása vég,ett vala
mint a költségv•etés j6vábJagyá:sám i:z össz,~s 
megyei sekciók minden év dece!llber 2-án ko
tdezlHeg gyülést tartanak és mlnden 3 évben 
sekci6 tanács választó 'gyülést. 

A tanács me.gválasztása titlws szavazat
tal történik. 

A gyülés a je1en1evő tagokkal érvény;3s 
és a vá1asztás a kif.ejez,ett szavazatok többsé
gévd történik. 

A megy;ei sekci6 elnöke köte1es a köz
gyülés megtartásának határnapja előtt lega
lább tiz szabad nappal, a sekctó tanácsa szék
helyének ajtajára rnmá:n nydv0en kifüggiesztei:i 
és a ll>elyi napilapok közül leg:alább egyben _ki
hirdetni, a gyülés tárgyalás:amak n;ipir•end)'~t, 
a tanács megválasztásám vonatfoozolag pedig 
kifüggieszteni és kihirdetni ugyanaz,o,n határ-
időben, a joelölúek névsorát. . 

28. par. A gy.ülés e'.n.öksége a rnegy~et soel~ -
ció rnüködő tanács taig1a1tól és a sekc10 dno
kéből áll. 

Abban iaz es,etben, mifoor a tanács tacgjai az 
elnökkel együtt jdöltek, az elnökség csak az 



'~lnökbiíl és a gyüléster•emben található két 
1dős,ebb gyógyszerészből áll, kik közül az egyik 
gyógysz•ertártulajdonos és kik a jelölbek eorá
ban - niem szierepelnek. 

A gyülésDe vunatfoozó foontestációk fdett az 
'elnökség szótöbbséggel hatáDoz és a határo
zatok d1en, a gyülés napjától számított 8 sza'
bad napon belül, az általános tanácshoz van 
foUebbezésnek helye. · 

A jelölésd< bejelentése individuális és 
bej-elentése legkésőbb a kifüggesztés és kihir
detés 1előtt egy nappal kell megtörténnie a 
választás pedig listával történik, mely n<lm' tar
talmazhat több nev,et mint a megválasztható 
tanácstagok száma. · 

Az a lista mely több vagy más nevet tar
ta)n;raz, mint a j·elölt·ekét, a szavazat megsem
m11s1tését htüzz.a magá~al. 
. . 30. par. RJenclkivülí gyülés,ek csak" a co
lég1um központi végDehajtó biwttságának jó
váhagyásával tarthatók, az eme vonatkozó ké
rést . a megyei sekci? dnöbe -;agy a megyd 
s.e~c16 . sz,'.lvaz:attal b1r6 tagokra] vezetett lis
tá3ába 'be1rt tagolmak fo1e terj-eszti be. 

VII. FEJEZET 
ALAPOK 

3 I: P:~r. i\ oolégium minden t'agja Havi 
t~![ság1 . d13at f1Zet, ~elyiet a oo1egiul végre· 
ha3t6 biz"~ttsága álla pit meg és amely a há- ·. 
rnmévi /működési tartam !alatt nem móclositható. 
. . 32. par. A tagsági díjakat a megyei sek

c16k tanácsai elnökeinek fdelősségie mellett, 
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1ez,~n taná~s·ok: pé
1
;iztá11os:ái szedik b·e, kik sz.e~ 

mely,esen is felelosek a besz-edett össz·egekért. 
A tagsági díjak, miután azok össz•egéből 

10 .. sz~zalé~ vis:~ziatartatott a megyei sekciók 
szukscgletemek fedezés ér-e, 3 havonként nyugta 
e~~·cn.ébe~ .a ool·~giul végrehqjtó bizottságá:nak 
kuldendok be. · 
. . 33· ]J~r: A. gyógy?z'.~rész colégium alap
i.~~ a, tagsag1 d13•akon kivul meg a köv·etkezők. 
bol allanak: adomá1'yok, hagyományozások 
vagy a Munka, Egészségügyi és Jóléti Minis· 
t~nui:i, által meg,eng·eclett bármely uton gyüj. 
tott Jovedelrhek. 

VIII. FEJEZET 
FEGYELMI BIZQTTSAGOK 

34· par. Mindazon kihágások fdett, mely.e'. 
foet a gyógyszerészdc és a beosztott sz,emély.
~et, a pálya gyafoorlás:a közben elkövet•ett, az 
1télfo~zés. a megy1ei sekció f·egydrrti biz.ottsá
gát 1!1eti, és mely1et a megyei sekció. tanácsa 
gyakorol. · 

A fogydmi biz,;ttságokat az illető me
gyei ,sekciók elnöfoei hivatalból h~vhatják össze . 
yagy az 1elnökhöz érfoe.zett fdjdentés·ek alap· 
Ján. 

Az elnök ." tanács egyik tagját de1egá1Ja 
a~ . 1~s,et megv1zsgálásám, aki a gyanusitottat 
k'.h'a:llgatás végett ro szabad napp;i,l 1e!őbh. 
aiánlott Levélben megidézi. · · · · ' 

A. viz~gá!1at 1enedményétől füg, iiogy az eset 
a fogyielm1 b1wtts.á,g elé küldessék'ie vagy nem. 
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35. par. A bizottság ítélloezik tekintet nél
kül arm, hogy a hibáztatott je1en van-e vagy 
sem, ha meghivatott 10 szabad nappal előbb 
ajánlott 1evélben. 

A hibáztatott a bizottság előtt maga lát
Jlatja el védelmét egy col1ega vagy ügyvéd 
társaságában. . 

. A fegyelmi bizottság ité1eteít meg loell ]n: 
dokolni. és köt,e1ezőleg ·az ité1et kihirdetésétől 
sz.árnitott Legkésőbb 10 szabad rnap iJ,1att írásba 
fog1alandók. 

36. par. A fogyelmi bizottságok itéletd 
e11en, a közléstől számitott 15 szabad nap alatt, 
a központi fogyelmi biz.otts.ághoz, fdebbezésnek 
van helye. 

A közlés aján1ott levél utján történik, me
lyet i'. postahh~atal kézbesítő ívvel kézbesit, 
mely a közlés biz.onyitékát képezi. 

37. par. A f.egy,elmi bizottságok, a kihá
gás sulyiosságához foépest, a köv<etloező bün
tetésefoet alkalmazhatják: 

1. bizalmas meg dorgálás; 
2. bizalmas megintés; 
3. a Gyógyszer·ész Golegium Buletil}jében 

közzétett megintés; 
4. a gyógyszierész,et gyaloorlásának ideig

lenes felfügg,esztése, mely hat hónapnál hosz
szabb llJJem l'ehet. 

Azion esetekben, miloor a ti1a1om gyógy
szertár dirigens. tulajdonosokllliak Viagy bérlők
nek alloalmaztatott_, az illető megyd sekció ta
nácsának elnöloe, egy a oolegiul ell!löke által 
aián1ott dirigens delegálása séljából, megloe, 
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rnsi a Minist,eriumot, aki az interdikció idej'e 
alatt vez.esse a gyógy„zertámt. 

IX. FEJEZET 
KöZPONTI FEGYELMI BIZOTTSÁG 

38. p.ar. Yegydmi biz.ottság létesül,.mely
nek neve központi fegyelmi . bizottság és a 
Bukarestben levő általános tanács mel1ett mü
ködik. 

39· par. A központi fogydmi bizottság 5 . 
tagból áll, kik közül az elnök a Bukarest-i 
itélő tábla 'egyik tanácsosa a többi négy tagot 
pedig a oo1egium általános tanácsa. küldi ki 
a saját tagjai közül. . 

Egyuttal egy pótt°'got is ki roell jdö1ni. 
40. Az egészségügyi és jóléti törvény. 430. 

és 249-253. p.ar.-ban foglalt intézroedés,eknek 
n~egf,eldőleg, az ez,Em törvény 429. par.·hm 
t"oglalt összies büntiet.ésel<, a megintésien kivül, 
mely,et az igazgatóságok meUett 'mülcödő :egész
ségügyi ügyosztályok szabnak, a roerületi fe
gydmi biz.ottság hatáskörébe tartomal,, mdy 
a törvényben fog1alt eljárás szerint ítél. " 

X. FEJEZET 
VÉG ÉS ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK 

4 ~. par. A gyógyszerész colegium tagjai · 
valami;nt a oolegiulba beosztott tagok is kötec 
les,ek mindenben alávetni magukat a jden sza
bályrendelet parn,gmfusaiban megjelölt intéz-
roedéseknek. . . . 

Minden eltérés a fegy,elmi bizottság elé 
wtló utalást V1onja magával. 
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42: par. MÍndazon hatásköre a co1egiul
nak, mely a jelen r.egnlament összeállítása al
kalmával elkerülte a figydmet, a oolegium ál
talános tanácsának megvitatása és hatámzat
•nozatala alá tartozik, ezen határozatok a Mi
nisnerium 1e1é fognak terjesztetni értékelés és 
jováhagyás végett, mely után a colegiulm! pót
regulamentjét fogják képezni. 

43. A közegészségügyi mÍl!lrsztmiumnak 
jogábaln áll, hogy m1irniszt•eri r·endelet utján 
fdoszlas·sa ugy az általános tanácsot, mint a 
megyei alakulatokat abban az es•etben, ha tör
vényellenes•en müködnek, ha a regulwmen1Jefoet 
va,gy a m'i'niszteri rend1eleteket n•e'm haj'tják 
v;égne, vagy azokkal sz,embe IJ:Jelyezlwdl!loek. 

Fdoszlatás 1esetén a mfi:niszter kiírja az 
!Ujvá1asztásoloat. 

44. par. Az •egészs'égügy és jóléti törvény 
358. és 410. par.-ba.n föglalt intézfoedéseknek 
megf.elelőleg a gyógysz•erészemek a gyógyszer
tárban való gyakorlása n•em teki:nthető keres
foedelmi válalkozásnak. 

4 5. par. A colegium hiVialtalos lapja a Bu
letinul Colegiului Farrnaoeutic, trnely a gyógy
szerész oolegium végrehajtó bizottságának fel
ügyelete és - v;ezetésé alatt j.elenik meg. 

46. p•ar. ·A gyógysz•erész oölegium megyei 
s1ekciói:nak ielslí alakuló gyülését a Munka, 
Egészségügyi és Jóléti Minister~um hívja ösz
sz•e 1930 deoember hó második napjám, hogy 
az illet& megyék ta:nác~ait 3 évre 1m1egvá-
1assz~. 

A gyülés ielnök~é~e '.' Mini;t•erium deJ.egá
tusáb?.l áJl, a~l :eli;okolm fog es az elnök ál
tal kii•;lolendo ~dosebb gyógyszerészblíl, kik 
a gyules megnyitásalmr Jelen vannak, alakul. 

46. par. Ezen gyüléS!en a jden r·egulament 
4· par.-ban .fo.glalt össz•es gyógysz•erészeknek 
van szavazati 3oga, ha i1em esnek a 7. és 8. 
par.-ban foglalt intézfoedések alá. 

Hogy a szavazati jog gyakorolható legy,en 
f.el foell rnu.tati:} a Monitorul Oficialt, mel~ 
l!hera practiká3at tartalmazza, kiv·év•e az ac
t1v gyógysz·ertártulajdonosokat és bérlőket, kik 
f.el vannak mentve •ezen . biz.a.nyitás alóL 

. _A8.,pa:r .. A rnegejnett·megyéi választásomat a 
:m11n1~zte; 1el1s1;11~~i, ami~~l lzövietlc1ezik, h;Ogy áz 
alanti dis.zpozic10k alap1an rneg•ejtendők az ér
vényt1el1enrtiett, v1agy mi:nd1ezid1eig 1meg oc1'e1m. ej
l!ett választások, val'.'mint a Clnj, Ia~i és Ilfov 
Cm/egyék választásai, ahol a választások a vá
rosra és a megyére külön-külön történtek. 

A~ 1előb~i pontban körülírt ·es1etekhen a 
megy•ei. sz.~~ciók a)akul? gyülését a köz•egész
ségugy1 :rmmszt·e~ ~.iv3a ossze, hogy a.z általános 
tanácsot 3 évi 1dotartamra rnlegválasszák. 

49· par. Az e~nökség sz6többséggoel vég
legesen J:atároz mmden a gyülésr·e vonatkozó 
loontestá.ció felett. ·· 
. 50: par. .A. Col•egium •elnöki ta,ná,cs.át a mi-

:rns·ztenum hiv3a össze. 
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LABORATORUL 

Dr.AL._TEANU 
Bucure11t1, Strada Vaslie Lllscar No, 3. 

· l'élefon 33-70 

ln cutii Ú2 liole ~i cu 
suta Toate formule
le ~i dosapele uzuale 

Specialitatii 
farm·aceutice apro-

bate de Consiliul Sani-

Fiole injectabile 
Iteaou 

tar superior: Hemofer-Itea· 
nn. lodipon, Nevralgine, Jurist, 

Poctosin, Vin Iodo-Tannic, Urosol-
van. - Preparate cosmetlce Flora, 

Pudra Flora 3 m1irimi1 Siipun Flora_, S§.pun 
Lapte "de Crin, Praf de dinti. Apa de gura, 

.'paata, „Bucol 111
, Flora Borax- (Emolin), Lapte de Crin, 

Crema Flora, Pomada de piír, Capilogen Flora. 

· Reprezententa §i depozitul general 

E. LINDENBERO & L. CIOARÁ 
Bucurer;;ti, Str. ~tele-e. 23. Telefon 7-79 

Cin e se intereseazií de problemele pro/esiunei 
noastre, evinimente/e din fard 
~ i din strdlndtate, 

Cl.ne vrea sd urmdaze cu actuales 
progrese/e noastre sl/lntijtee 

--- · $1 praclice, tntr-un cuvdnt 

Cine vrea sd find Pll$ un 
• . epoca tu care. trdtn 

sa se ahonet:e Ja 

BULETINUL 
FARMACI$TILOR 

unde va gasi tolul 

abonamentul pe 
l an. 600·- Lel 
pe 1/, an 300 Lel 

Apare de 2 ori pe JunA le 1 ~i le 15 

REDAC'f!A $1 ADMINISTRA'f!A · 

CEUJ, C. MOTILOR. 22. 
TELEFON 5·09. 
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Romániaii képvilseli :i: 

„H Y G E au C L. U J 

Romá.nia. 
1930-a.s egészségügyi és 

népjóléfi törvényének 
· gyógyszerészi 

vona.íkozösu . 
. része 

1 
Hiteles fordií6s ! 

Megjelent a Monitorul Oficiöl 
1930. évi julius hó 14-iki, 154. számába.h 
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II. RÉSZ 
I. FEJEZET 

Általános intézkedések 
358, § 

A gyógyszertárak az életben levlS törvény, szabályrende
letek és egészségiigyi rendeletek szerint miíköclnek és a munka-, -
egészségiigyi- és jóléti miniszterium ellenörzése alá tartoznak. 

359. § 
A gyógyszertárak a k8vetkezö kategórfákra tagozódnak : 
a) Nyilvános városi és falusi gyógyszertárak a közönség 

szdkségleteinek ellátására. 
b) Klinikai, korházi, munkáspénztári gyógyszqtárak, a 

saját sz<ikségleteiknek ellátására. 
e) K.ézigyógyszertárak a lakosság s4rg8s sz-likségleteinek 

kielégítésére olyan falvakbant ahol nyilvános gyógyszertár nincs. 

360. § 
A gyógyszertári jogokat, a jelen törvényben foglalt intéz:„ 

kedések figyelembe vétele mellett a munka-, .egészségti:gyi- és 
jóléti miniszterium engedélyezi. 

II. FEJEZET 

Gyógyszerészi gyakorlat 
Általános intézkedések 

361. § 
· A gyógyszerészetet a jelen törvényben foglalt feltételek 

szerint hazai egyetemeken végzett gyógyszerészdOktorok és ok
leveles gyógyszerészek gyakorolják, vagy azok, akik idegen 
egyetemeken végeztek, ha diplomájukat valamelyik hazai egYe
tem a fennálló törvények és rendeletek szerint echivalváiták. 

5+ 
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A gyógyszerészek román állampolgárok keU, hogy legye
:nek és az ország teriiletére libera practicaval kell birniok a 
gyógyszerészet gyakorlására. 

A gyógyszerész egyazon icl6ben csak egy gyógyszertárnak 
lehet tulajdonosat bérlöje, vagy gondnoka és ugyanazon időben 
nem lehet sem. tulajdonosa sem gondnoka vagy bérlője valamely 
drogueriának vagy más gyógyszertárnak. 

A gyógyszerész tényleges otthona ugyanazon helységben 
kell hogy legyent ahol hivatását gyakoro1Ja. 

Tilos a gyógyszerésznek orvosi tanácsot adni és ezen ta
nácsok alapján gyógyszereket kiszolgáltatni. 

362. § 
Bármilyen természetii gyógyszert bármilyen formában 

egyszerű:, összetett vagy gyógyszerkü~önlegesség alakjában csak 
gyógyszerészek á.1ta1 készithetiSt kezelhetö és adható el és csak 
gyógyszertár név alatt engedélyezett oficiná.kban. 

Droguistákra, akik drogeria engedély birtokában van
nak, vonatkoznak a 4J J. par. 3 és 4 bekezdésében foglalt intéz
kedések. 

363. § 
Egyszerű, vagy 8sst:etett1 speciális csomagolással és név

vel ellátott gyógyszerkiUönlegességek forga:ombahozatalát a mi
:niszterium engedélyezi, a chimico farmaceutikai---bizottság véle
ményének meghallgatásával. 

364. § 
Orvosi tendelvénvek csak az orvosnak az eredeti rendel

vényre irt. avizójával is~ételhetök meg. 

~65. § 
A nyilvános gy6gyszertá.rak kötet esek _a. román gyógy ... 

szerkönyvben foglalt összes drogokatt vegyi termékekett a ga
lenikus készitményeket, reageniJeket és preparátumokat tartarlit 
melyek meg keU feleljenek a román gyógyszerk6nyvben foglalt 
min6ségi és tisztasági követelményeknek. A gyógyszertá!ban 
taitott és felhasznált drogok;. vegyi termékek és galeniku1 ké
s.zitmények, hivatalosok és nem hivatalosak, jóságáért és tisz
taságáért az egész fele16sség a gyógyszertár vezetőjét terheli. 

Klinikai és korházi gyógyszertárak ellátása, a aaját Szük„ 
ségletük szerint történik. 
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366. § 
. Az összes gyógy~zerek és gyógyszerkülönlege!ségek csak· 

orvost rendeletre szolgaltathatók ki, a gyógyszertárak ind 'b 
foglaltak kivételével. exe en 

. A gyógys.ze~ek. árát a miniszteriuin állapitia meg, a chi-
mico farmaceut1ca1 b1.z:ottság véleményének meghallgatásával 

Ezen .árakat a hivatalos gyógysterárszabás fOglaljí\ ma: 
g~ban. A_ htvatalos árszabásban foglalt árakat az összes nyil
va~os ~yogyszertárak, bármely kategoriá.hoz tartoznak, betar
ta~t kötelesek. A gy?ini;szerkülönlegességekre árszabás álla it- · 
tattk meg, melynek arai nem fogják meghaladni a beszeriésí 
árat plus 20•/o. 

' 367. § 
, Allatorvosi rendelvények~ amennyiben ezek valóban ál

lati célra rendeltettek, 25°/o levonással taksálandók, k6tözősze· 
-rek lOO/o levonással. 

368. § 
A hivatalos árszabás egyszet évenként és pedig január hó 

_f?lyamán kö~el~zőleg revideálandó, az évfolyamán előforduló 
f,_gyelemre melto árváltozásokt a chimico farmaceuticai bizott
sag javaslatára revideáltatnak. 

369. § 
. A gyógyszertárak bels6 berendezése, ellenlSrzéséaek fel
Ug-ve1etének, működésének módja, a vasárnapi munkas;ü:net 
valamint, a nyitási és zárási órákt szabályrendelet utjáa fognak. 
megállaptttatni. 

III. FEJEZET 
Nyilvános gyógyszertárak 

Gyógyszertárak alapilása, engedélyezése és költözése· 
370. § .·. 

. Nyil;rános gyógyszertárak nyitását a helyi egészségügyi 
ha~oságok Javaslatára, vagy községek és gyógyszerészek kérésére, 
a Jel~a, törvényben foglalt intézkedések figyelembeVételével és 
a ch1m1co farmaceuticai bizottság véleményének meghaHgatá
--sával a munka·, egészségü:gyi és jóléti miníszteriUm engedélyezi 
A megyei és törvényhatósági egészség'ligyi tanácsok javaslat: 
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alapján a miniszterium összeállitja a listát a helyekt klSrök és 
székhelyekről, ahol uj gyógyszertárak állitandók fel és ezt ki
hirdeti a Monitorul Oficialban. 

371. § 
A kérések, melyekhez csatolandók az összes okmányok„ 

melyeknek alapján a jog kéretik, a kihirdetéstől számitott há
rom hónapon beliH a mi.niszteriumhoz terjesztendők be. 

372. § 
A nyllvános gyógyszertár nyitásra szóló engedély szemé

lyes jog és arra a helyre szól, amelyre engedélyeztetett, csak a 
jelen törvényben foglalt feltételek mellett vonható vissza. 

Az engedélyek precízen meghatározott kerületekre adat
nak, városokban 5000 lakosrat vidéki orvosi körökben 8000 la~ 
kosra, olyan gyógyszerész dirigensek részéret akik a jelen tör
vényben foglalt feltételeknek megfelelnek. 

Mindazon drogériák, melyek olyan községekben á11ittattak 
fel, ahol gyóg.Yszertár nincs és . okleveles gyógyszerészek, vagy 
gyógyszerész doktorok tulajdonát képezikt a j~len törvénybenr . 
foglalt feltételek mellett gyógyszertárakká alakithatók át. 

373. § 
Városokban a gyógyszertár kerűletét azon teriUet képezi11 

melyre a gyógyszertári engedély szólt uccák és meghatározott 
távolságok szerint. . 

Az orvosi körökre engedélyezett gyógyszertár kerületét 
egy vagy több község képezi. Ezek engedélyezésénélt hogy a 
régi gyógyszertá:rak existenciája ne vesiélyeztessékt a lakosság 
számán kivült a gazdasági viszonyok és a nép más általános 
érdekei is figyelembe veendök. 

Vidéki orvosi körökre szóló gyógyszertári engedélyezések„ 
nél a gyógyszertár székhelyének megáUapitása ugy történik
hogy az azon kör lakói által minél könnyebben hozzáférhet& 
legyen. 

374 •. § 
A gyógyszertár nyitási engedély csupán azon helyiségre:. 

, és körre érvénYest amelyre az eugedéty szól. 

375. § 
· A városi ·és vidéki (falusi) uj nyilvános gyógyszeftárak 

nyitására szóló engedély a kérvénye.tő~ osztályozása alapján 
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adatik, ezen osztályozást a miniszter által kinevezett osztályoz
bízottság végzi. 

A bizottság tagja 3 egyetemi tanár a 3 (Bucure§tit Cluj, 
Iatjl) gyógyszerészkiképző intézettől, kiket az illetö fakultások 
küldenek ki és a miniszter által delegált két chimico farmaceu
ticai bizottsági tag. 

A versenyviisga a három egyetem gyógyszerintézeteihek 
valamelyikénél tartatik vagy ·a chimico farmaceutikai intézetnél. 

376. § 
Az uj városi vagy vidéki (falusi) gyógyszertárak létel'Ji

téséhez szükséges kapacitás vizsga 2-2 évenként tartatik, ok
tóber vagy november hónapokban és 3 feladványból áll és pedig: 

a) egy írásbeli feladatt az általános gyógyszerészi chemia 
köréből. 

b) egy gyakorlati feladatt valamely a román far:macopea
ban· felvett szerves, vagy szervetlen termék .gyógyszer vegyké
szitmény azonossági és tisztátalanságainak meghatározása. 

e) egy szóbeli feladat„ mely áll 4-5 hivatalos növényi 
vagy áUati eredetii drognak felismeréséb&l és általános leírásából~ 

Jegyek 0-20-lg adatnak. 

377. § 
A bizottság által összeállitott classifikáló lajstrom a 

miniszteriumhoz tétetik át további eljárás végett. Azon jelöl
tek kiknek általános közepes jegye minimum J5 (tizenöt) 
a lajstromban felvétetaek mint classifikáltak. 

A lajstrom 5 évig érvén)res és a gyógyszertári jogosit
ványok a laisti:omozás sorrendjében adatnak. Azokatt kik bár 
classífiká1va voltak, de nem kaptak gyógysze1'tári jogosítványt, át
viszik a következő lajstromba jegyük k5zepessége arányában. 

378. § 
A versenyvizsga eredményéröl jegyz8kö:nyvet vesznek feb 

melyet fe1terjesztenek megerősítés végettt ezen jegyzőkönyvhöz 
csatolandók az összes documentumok, irásbe1i feleletek, melyek„' 
kel együtt egy dosárt képeznek. 

379. § 
A gyógyszertári engedélyek királyi dekrétummal adatnak, 

a miniszterium által jóváhagyott classificáló eredmény alapján, 
a miniszterium által jóváhagyott végleges lajstrom sOrrendjfben 
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optá16 kérések alapján, melyeket a Mon. Oficiálban való ki
hirdeté:Sétöl számított 30 napon belő! nyujtottak·be. 

380. § 
A királyi dekrétum magában foglalja a gyógyszerész ne

vét· és ptecizirozza a helyiséget és a kerületet, melyre az enge
dély adatott. A jognyertes köteles, joga elvesztésének terhé alatt, 
a MonitQtul Oficiálban való kihirdetésétől számitott, legkésőbb 
egy év alatt megnyitni gyógyszertárát. 

381. § 
A classificált gyógyszerész, aki optált a jelen törvény 376• 

§-ban meghatározott idön belül, valamelyik pályázatra hirdetett 
kerület gyógyszertárára, elve'.lZti ezen classifikálás előnyeit, de 
joga van uj classificációra jelentkezni. 

382. § 
Azon gyógyszertártulajdónoso·k, kik a classificálás alapján 

optáltak uj gyógyszertári jogositványra, elvesztik régi jogosít
ványaikat, melyek üresedésben levőknek fognak deklaráltatni 
és felvétetnek a pályázati lajstromba, más gyógysierészeknek 
adhatók az ü:resedés kihirdetésétől számított 30 nap alatt. 

. ' . 383. § 
A munka, egészségügy és jóléti miniszterium köteles 2-

2 évenként kihirdetn,i a bármely helyen megü:reseettd jogo
kat, valarilint az ujakat is mely_ek a nép szaporodása ará
nyában engedélyezhetők. 

384. § 
Bármely kategoriába tartozó gyóg)'SZertár, ugyanazon he

lyiségben és saját ker"iiletén belül, csak a miniszterium engedé
lyével változtathatia. helyét. Az engedély a helyi egészségügyi 
és jóléti tanács refe:ratuma alapján, a chimico farm.aceutikai bi
zottság véleményének meghaUgatásávaI, mely köteles nyilat
kozni a gyógyszerész kérésének beadásától szám.itott 30 napon 
beliil, adatik. 

IV. FEJEZET 
Klinikai, kOt-házi, szezon és kézi gyógyszertárak 

385. § 
A. minisZte:rium, a chimico farmace:uticai bizottság véle

ményének meghallgatásával ene-edélyezheti a gyógyszert~ta~ 
fe)állitáoát ; 
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Produsele 

EL IDA 
fiind preferate de public 
din cauza calitiitei lo~ 
superioare ~i fiind 
bazate pe o reclamá 
humoasii si eficace 

vd asigurd un mare cd;;Ug~ 

SAYons„ Cremes, Sham_poo, Poudr..Qi 
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• Cluj, Calea MotUor 22. 
Telefon szám: 

8-04. 

a) Az egyetemi klinikáknak. 
b) Legalább száz ággyal biró korházaknak és a m.unkás

biztositáshoz tattozó intézeteknek. 
Klinikák, korházak és más nyilvános intezetek gyógy

szertáraiban a gyógyszerekkel való kereskedelem iizése tiltva. 
van. Ezen gyógyszertárakból a gyógyszerek és egészségügyi 
anyagok kiszolgáltatása, a korházakra vonatkozó intézkedések 
éa: rendeletek szeríntt csak a gyógyszertári jogot nyert intézmé
nyekben ápolt betegek részére történik. 

Ezen gyógyszertárak c~ak gyógyszerész doktorok, vagy 
okleveles gyógyszerészek által vezethetők. 

386. § 
F iirdö és klimatikus helyekl'et ahol nyilvános gyógyszer

tár nincs, a miniszterium a chimico farmaceutikai bizottság vé-· 
1eményének megha11gatásávalt engedélyezhet szezon gyógyszer
tárat gyógyszertártulajdonosnak és lehetőség szerint azon vidé
ken levőknek. 

A szezongyógyszertár nem önálló jogositvány és mü.kö
dése mint fiókgyógyszertár, ,csakis a szezon i6ejére tartt május 
1-től, október l-ig. 

A szezongyógyszertár nem adható bérbe, sem. át nem 
ruházható más gyógyszerészre. Megsziint abban a piUanatban„ 
amikor a gyógyszerész már nem tulajdonosa annak a gyógy
szertárnakt melynek részére adatottt vagy ha a :oyHvános gyógy
szertár felállitásának ténye állott be azon helyiségben. 

A szezon gyógyszertárak miiködésiik alatt alkalmazkodni 
tartoznak az életben levő t&rvényekt szabályrendeletek és egész-

1 

ségiigyi rendeletekhezt melyek a nyilvános gyógyszertárakra/ 
kötelezők. 

387. § 
Orvosok és állatorvosokt kik olyan községekben mük8d

nek, melyek legalább .lO km. távolságra vannak a legközelebbi 
nyilvános g'yógyszertártól, kérhetnek ,és kaphatnak a helyi mi
niszteri -ögyosztálytól, betegeik kezelésére szüksége!i gyógysze
rek tartására, kézi gyógyszertát'i engedi!lyt. 

. Ezen engedély megszün.ik, ha a községben, ahol enged
rilényes lakik, vagy közelebb mint .lO .km. távolságra nyilvános 
gyógyszertár nyilik. 

A helyi miniszteri -ügyosztály jelenteni fogja a minisz:te.
riumnak a kézigyógysz:e.rtár enged:ményesének nevét. 



V. FEJEZET 
Gyógyszerész személyzet 

388. § 
A gyógyszerész személyzet áU: 
a} Farmacist dirigiate (gyógyszertár vezető). 

, b) Farmacíst stagiar (kötelező gyakorlatát végzö gyógy
~zeresz). 

e) Ajutor de farmacist {tanulmányait be nem fejezett, de 
.a szerzett jog alapján müködö gyógyszerészsegéd). _, 

d) Farmacist asistent (gyógyszerészettanha11gató, aki leg
alá.bb egy évig egyetemen volt és rendesen hallgatta az elő
adásokat). 

e) Gyógyszerész gyakornok (tanuló, aki gyakorlatf 
idejét tölti). 

Más személyzetnek a gyógyszertárban való alkalmazása 
tiltva van. Minden személyzeti változást, vagy alkalmazást 
t~ nap alatt b; kell jelenteni a megyei vagy törvényhatósági 
főorvosnak, akt Jelenteni fogja a helyi minfa:zteri ügyosztálynak„ 

389. § 
A gyógyszerész dirigens c:im elnyeréséhez szükséges : 
a) A tomán állampolgárság. 
b) Gyógyszerészi oklevél, vagy doktora.tus. 
e) A S!Yógyszerészet szabad gyakorlatának joga az ország 

"területére (libera practic:a). 
d) 3 évi tényleges gyakorlat a libera prac:tic:a elnyerése. 

után, egy a miniszterium által e1ismett laboratoriumban. Gyógy
szerész doktoroknak c:sak 2 évi gyakotlat kötelezö. 

A katonai gyógyszertárakban eltöltött katonai szolgálat 
:be!eszámit a gyakorlati időbe„ 

A gyógylilZerész dirigens címet kérésre a rniniszterium en
gedélyezi és ugyanakkot disponál aziránt, hogy ezen cim az 
illető kassierjébe bevezettessék. 

390. § 
. A gyógyszetész . dirigens c:immel biró gyógyszerésznek 
1oga van valamely városi vagy falusi gyógyszertár dirigens tu
lajdonosát ideiglenesen és 6 hónapot meg nem haladó időre 
helyettesíteni, a miniszterium által engedélyezett szabadság 
esetében„ 
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391. § 
Farmac:ist stagiara.ak tekintetnek az összes gyógyszerész-. 

doktorok és okleveles gyógyszerészek, amen11yiben román állam
-polgárok és Hbera practic:ával rendelkeznek. 

A farmacist stagiar - dacára annak, hogy a. gyógyszertá-r
vezető feHígyelete, alatt dólgozik - telyes erkölcsi és jogi fele
lősséggel tartozikt ugy a maga által elkészit~tt és kiszolgáltt· 
valamint a jelenlétében és felügyelete alatt, az ass-z:isz_ten8ek, 
által kész:itett és kiszolgált gyógyszerekért. 

A farmac:ist stagiar a gyógyszerész dirigenst távollétében 
helyettesiti és összes jogait gyakorolja. 

Joguk van sz:ezon gyógvsz:ertár vezetésére és ideiglenesen1 
helyettesítheti.e valamely városi, vagy falusi gyógyszertár veze
tőjét 6 hónapot meg nem haladó időre, ha az iltetö ezen időre·. 
a ministerium által jóváhagyott szabadságon van. 

392. § 
Gyógysserészasssz:isztensi cinimel biróknak tekintetnek a: 

hazai egyetemek mindazon tanulói, 1iik tanulmán-y;aik második 
évét v~zik, ha tényleges tanulók és rendes látogatók. 

Ok a gyógyszertárakban a gyógyszerész dirigens, vagy:.' 
gyógyszerész: stagiar feHi:gye1e alatt dolgoznak. 

393. § 
Gvógyszerészgyakornokok a gyógyszertárban végzendő~ 

gyakorlati időre való felvétele a megyei gyógyszertárakat, dro
gériákat, laboratóriumokat stb. ellenőrző bizottság engedélye.: 
alapján történik. 
. Sem a nyilvJ:nos, sem pedig a korház:i gyógyszertárak,.. 
nak nincs joguk egynél több gyakornokot az elsé5 évte és egyet: 
a második évre gyakorlati idejének elvégzésére bejelenteni. 

Egyetemi klinikákhoz tartozó gyógyszerészeti intézetek< 
gyógyszertárai legfeljebb 8 gyakornok beiratására jbgpsitottak-. 
Gyakornokok a gyógyszertárban csak a dirigens, vagy- gyakorló· 
gyógyszerész jelenlétében és a.z: ó egyenes és tely.es- h:lielósségére
dolgozhatnak. 

Egy speciális regulament preci.:iroz:ni: !Ogfa- a tö-bbi :fel
téttleket. 

394. § 
Minden gy6tya:ertárat, b?.rmely katega:Náhot: tartozikt -

a szezon gyógyszertárak kivét!dévclt - melyekre k.filöi:tleges in-· 
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tézkedések vannak érvényben, a miniszterium által elismert 
,gyógyszerészdirigens kell, hogy vezessen, aki telyes felelósséggel 
-.tartozik a vezetésért, az érvényben levő törvények, szabályren
.:delet éa egészségiigyi rendeletek szerint való miiködéséért. 

395. § 
A felelős jogtulajdonos gyógyszerészt, aki a helyi minisz".' 

tleri iigyosztály főnöke által elfogadott indokok alapján, hiá
-;nyozni kénytelen a gyógyszertárból, - falulfi gyógyszertárakban 
·- ideiglenesen és egy évet meg nem haladó idöre, helyettesit„ 
heti egy gyakorló (farmacist stagiar,, városi gyógyszertárakban 
azonban csak dirigens címmel bíró gyógyszerész helyettesítheti. 

A megyei; vagy törvényhatósági feHi:gye16 és ellenőrzö 
bizóttság, ha megállapítja, hogy valamely gyógyszertár felelős · 
jogtulajdonosa képtelen lett a gyógyszertár vezetésére, megkeresi 
a helyi miniszteri -iigyosztályt, törvényszéki orvosi bizottság ki
.ikii:ldése és véleményének kikérése iránt. 

VI. FEJEZET 
A nyilvános gyógyszertárak haszonélvezete, átruházása 

és jogosltványa 

396. § 
A nyilvános gyógyszertárak jogosítványa személyjog. Bár

·mely cimen való eladása, bérbeadása vagy elidegenítése, a ka- , 
:pott jog megsemmisítését- vonia magával. 

Halál esetben vagy a 395. §-ban megállapított vezetésre 
való képtelenség esetében, 3 évi likvidálási terminus adatikt 
.mely idö ·alatt a gyógyszertárat gyógyszerész dirigens fogja 
·vezetni. 

397. § 
Az előbbi paragrafusokban megáll3.pitott eseteken kivűl, 

,:a nyilvános gyón-szertár joga megszűnik még: _ 
a) Ha a gyógyszerész megs.Zűntette gyógyszertárának mű

:ködését, vagy megszűnt személyesen vezetni, a 395+ §·ban foglalt 
.eset kivételével 

.82 

b) Ha a gyógyszertár egy másik kerületbe költözött. 
e) Ha a jo&nyertes önként lemond a jogról, 

~··PAs.si·i ·10.iiNA„~ 
! Medicarrienlul de elecfie al inlelectualilor, !l 
~ scriilori, profesori, arlis!i, oameni de afaceri lf 
: surme:natx . : : „„. : 
! 11.llXIOSI :J 

~! :nel~l!'istiti „ fl . 
~! cu 1:nsom:n1e H 
! NU CONTINE NICI UN T 0X1 C jl 
· fie vegetal (Jusquiam, opium etc.) ::::.!::.·:.:J fie chimic (Derivalele Malonylurnin) J 

Eu poate fie luate in doxe mari fara frica 

= de intoxlcatie 
: ' 

mult timp fara frica 

de toxicomanie 
DOSE MIJLOCI 

2-3 lingurlte de cafea pe zi in timpul mesei 
sau 2-3 lingurlte seara la culcare 

Reprezentant pentru· R~ma.nia :. 

Í BUCURE$TI, Strada Precupe\ii Vechi No. i. i 
e··.··.··:.::;.·· :.::.:··.··.„:.:······~··:::.::.:,:.: :.::.::.::.::.: ········:.::.::.::: :.:~!..l 
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398. § 
A minisz;tcrium a chimii::o fatmaceuticai bizottság vé1t

ményének meghaUgatásával visszavonja a jogot s 
a) Ha az engedélytulajdonos gyógyszerészt közönséges 

bűntett miatt véglegesen e1ité1ték. 
b) Ha a jogtulajdonos gyógyszerészt egy éven . belii_It a·z 

egészségligyi vagy más hasonló törvények és a gyógyszertar ve
zetésére vonatkozó rendeletek ellen elkövetett sulyos kihágásért 
többször véglegesen clitélték. 

e} Ha a gyógyszerész elvesztette a rosi:lán állampolgárs~got. 
d) Ha a gyógyszerész végleg elvesztette a gyógyszcrcszet 

gyakorlására vonatkozó jogát. 

VII. FEJEZET 
A Gyógyszerész Collegium szervezése és működése 

399. § 
Gyógyszerész Co11cgium lé.tcsitt,et~k abból á célbóJt . hogy 

a gyógyszerészi gyako:rlat cllcnőrizhetö es a gyógysz:eresz1 kar 
tekintélye megvédhetó tegyen. _ . _ • 

A tótil.ániai Gyógyszerész CoUegiuttl az ország terö:!eten ~ 
gyógyszerészet gyakorlási joggal biró (libera practica) gyogys;,e-
részekböl áU. 

Senki sem gyakorolhatja_ a gyógyszerészetett ha a Gyógy-
szerész: CoUegiumnak rtem tagja. 

400. § 
Az összes többi feltételeket killön szabályzat fogja meg

állapitani. 

vm. FEJEZET 
A gyógys•ertárak el/~nőrzlse és felügyelete 

401. § 
A gyógyszertárak _felett való feHi:gyeletet és ellenőrzést a 

to.iniszterium gyak.sr·ol_fa. : . . _ 
a) Chim.ico f;irmaceuUcai intézetek. 
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b) A ffliriisttttium. gyógyszerészi űgYosztá1ya. 
e) A helyi öiiniszteri egész:ség~gyi iig}rosztályok. 
d) Megyei el!cnórzóbizottságok utján. 

402. § 
A miniszterium gyógyszerészi ügyosztálya ezen cé1b61 

nyilvántartást ve.zCt az összes bármely kategór1ához: tartozó 
gyógyszertá_rakról, valamint az: egész: gyógyszerész: sz:emé1y_zetrö1 
Ossze fogja állitani cassiereiket, :melyekbe fel fog jegyezni min~ 
den tulajdonos változást, a vezető személyzetben beáHott válto
zást, valamint mindazon adatokat, melyek a gyógyszertár akti
vitására és mp:ködésére vonatkoznakt a gyógyszertár jogi hely
zetén kiv{i1. Oszefogja á1Htani a cassiereket (mioösitési táblá
zat) és ezekbe fe1 fogja jegyezni a gyógyszerészi müködésre vo
natkozó összes adatokat. 

403. § 
A megyeit vagy törvényhatósági eHenőrző bizottság éven

ként legalább egyszer ellenőrizni fogja a gyógyszertárakat. A 
bizottságot a miniszter nevezi ki és a következő tagokból áll : 

b) A városi vagy megyei egészségügyi hivatal orvos 
főnöke. 

b) A megyei vagy törvényhatósági egészségügyi tanács„ 
nak egy gyógyszerész delegátu.sat akinek 1egaláb~ 5 évi gyógy
szertártulajdonosi gyakorlata kell, hogy legyen, 

e) Valamelyik laboratórium fővegyészet ott ahol van. 
Gyógyszer próbák fognak vétetnit az ezen törvény végre

hajtási utasításában foglalt formák beta1•tásával. 
A gyógyszerpróbák vegyvizsgálatát a chímico farmaceu„ 

tikai intézetek, vagy a miniszter által a chimico farmaceuticai 
bizottság meghallgatá_sával kijelölt labo1'atóriumnk fogják végezni 

IX. FEJEZEf 
EJ!.észségügyi és jóléti intézetek gyógyszerrel való ellátása 

404. § 
Az egészségügyi és jóléti intézetek gyógyszerrel való el"' 

1átásat bárkitől is függjenek azok, együttesen eszközölhető ár
lejtés tttján a chimico farmaceutikai intézettel egyetértőleg ösz
szeál!itott jegyzékek alapján történik. 

405. § 
A míniszteriumtóf függő intézeteknek detailban való el

látása a gyógyszerraktárak utján történik, vagy ezek hiányában 
nyilvános gyógyszel'tárak utján egy speciális taxa alapján, me~ 
lyet a min.iszterium a Gyógyszerész Egyesülettel fog összeállítani. 
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406. § 
A jelen törvény végrehajtási utasitásábatt felsorolt 6sszt:s 

egészségügyi és jóléti intézetekt az összes nyilvános gyógyszer
tárakban a ke:lvezményezett intézetek speciális gyógyszerárszab
ványában foglalt redukált árakat veszik igénybe. Ezen taxát 
minden évben a mioiszterium fogja megállapitani a követ
kező tagokból átló és a miniszterium által kinevezendö bizott
ság javaslata alapján. 

a) A miniszterium egészségügyi igazgatója. 
b) A vegyész gyógyszerészi intézet igazgatója. 
e) A chimico farmaceutikai bizottság egy gyógyszerész 

tagja. 
d) A munkásbiztositás központjának egy delegátusa. 
e) A Romániai Gyógyszerész Egyeslilet egy delegátusa. 
f) A Casa Muncii CFR. egy delegátusat 

407. § 
A munka-, egészségű:gyi- és jóléti miniszterium. a váltó

lázzal sujtott vidékek lakosai részére saját szervei, vagy bár
mily alkalmasnak talált módon, ingyen vagy olcsón chinint 
oszthat ki. Ezen chininnek sajátos jelzése kell, hogy legyen. 

X. FEJEZET 
Átmeneti intézkedések 

408. § 
Engedélyezett gyógyszertáraknak tekintetnek mindazon 

gyógyszertárak, melyek az egedély~ vagy jogosítvány elnyerése 
idejében életben volt törvények szerint engedélyez.tettek. 

Mindezen gyógyszertáraknak nincs szii:kségiik uj enge
délyre. Tartozµak jelen törvény kihirdetését61 szám.itott 6 hó· 
napon belii:l alkalmazkodni a jelen törvényben foglalt i:ntézloe · 
désekhez, de ·respektáltatni fognak azon szerzett jogaik, melye
ket az adományozás alkalmával életben volt törvények bizto„ 
sitottak. 

A mii:ködésben levő gyógyszertárak nem. k&telezhetők 
arra, hogy elhagyják a helyiséget, m_e_lyet elfoglaltak. Az J~26. 
március 23·iki törvényben foglalt gyógyszerész dirigensek, sta· 
giar gyóg)rszerészek, gyógyszerész asszisztensek és gyógyszerész
segédek és általában mind.azok, kik valamelyes cimen az .előbb 
érvényben volt t&rvény 'szerint illetékes hatóságtól a gyógysze· 
részet gyakorlására, vagy arra, hogy mint tulajdonosok, bérlők, 
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m TBE BAEDER . ~ 
j PERFUMERY C:O. 1 
~ LlllTED 

~ahr.ica de Parfum·, Cosme· 
hcuri l?i sapun de Toaleta 
Illatszer·, Kozmetikai 
Pipereszappangyár 

• 
Ajánlja állványedényekbe csoma olt 
konce~ttált i11atszeteit. Közkedvelt fog
pasztáit. (OvenaU.Hygeol} szájvizek 

1 
B;i~lantiao~, Rougeok, Ajakirak, K.ő1~ 
i;.ivizek~ Szinházi festékek, (paszta, lack 
es garnit~rák), Puderek, Arc- és kéz
ápoló ktemek, Velmetina champoiag 
Bay-Rum, Borotvaszappan és a te tő~ 1 kéletesebb PIPERE~ SZAPPANf: 
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gondnokok stb. ha szonélvezöi legyenek valamely gyógyszertár. 
nakt megörzik összes jogaikat, ha ezen törvény életbe1éptekori> 
haszonélvezikt gondnokolják, vagy gyakorolják ezen- jogaikat. 

A besszarábiai gyógyszerész segédek megőrzik az l 926' 
március 23-án megjelent törvényben biztositott jogaikat. 

409. § 
A feiedelmi pátensekt vagy e1öbbeni törvények steri.nt 

szerzett reális és tulajdon jogok él'intetlenü:l maradnak, mégis 
tilos élők közötti szerződések utján másoknak eladnít rni:ot 
olyan gyógysZet'észeknekt kik jelen tö1'vény szerint kaphatnak 
gyógyszertári jogosítványt és csak a jelen törvényben foglalt 
feltételek mellett. 

410. § 
Az egészségügyi törvények szerint engedélyezett gyógy

szertár bezárását semmtféle hatóság sem rendelheti elt csakis a 
roi:niszterium és az is csak a jelen törvényben foglalt esetekben 
és a formák betartásával. 

Tilos a gyógyszerészeknek gyógyszertáraikban egyebett 
m:lnt gyógyszereket, orvosi és egészségügyi tárgyakat tartani és 
eladni. Ha- a jövő népszámlálás alkalmával bebizonyosodna, hogy 
valamely városban a gyógys~ertárak száma nagyobb mint a 
mennyi a lakossag számaránya szerint n-1egilfeH a 372. §-a sze
rintt a chimico farmaceutikai bizottság véleményének megha!1-
gatásáva1 áthelyezési engedély adható egy olyan városba, ahoi 
a. működésben levö gyógyszé:l'tárak száma már nem felel meg a 
,lakosság számának. 

Ezen áthelyezés ancienn-itás alapja szerint történik és az 
ezen kategoriá.ba tartozó helyek kihirdetendők. 

XI. FEJEZET 
Drogériák 

A drógokkal, gyógyanyagohkal és olyan vegyi anyagokkal val6 
kereskedelemről, melyek technikai, ipari és mezőgazdasági cé

lokra használtatnak fel. 

* 411. § 
Gyógyszerekt gyógyszertári készítmények és gyógykü:1ön-

1egességekt organikus és seritherápiai készitményekt galénikus 
kész:itmények, gyógycélra szo1gá19 vegyi készítmények behoza-
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T • 
t~ta„ és a velők való kc:-reskedelem ü , ~ 
ktvtdt csak a te-rmelő ipat'i ü:ze k ;es~ ba gyógyszertárakon 
la1n.1.nt a gyógysze-rraktáraknak me es a o-ratóriumoknak va
vényben fogla!t_ feltételek meUet~an megengedve,, a jelen tör-

Sem a termelő ipari iizemek d' 
-táraknak sincs jogok és n m ' k • hs~m ce tg a gyógyszerrak
kereskede.lem üzésére jogo~. ts ap a na mást mint nagybani 

nosai !aLe~!~:;i :ne~edély alapján mü:ködö drogériák tulajdo
g"l"ket hozhatnak b[ éss !Jh!Tn~?a:rokat, ,gr,óg!szerkülönlegessé
d'toguista indexbe fel- vannak , a közonsegnekt melyek: a 

A . d __ veve. 
z tn exet egy speciális bizottsá f 1 

mé -ynek elnöke az egészségii , , 6 g og a összeállitani, 
niszter által kinevezett két gyt tt tga7gat , tagjai pedig: a mi-
.g yógysAzei:észegyesület és a dr:~~st:~~yo:s~t:~tk~:~kétd 1 ors.zágos 

Jelenleg működő dro _, 'ák k e egatusa. 
:törvények alapján szerzett jog~~r~es::ktil~a:~~t~ érvénybeii volt 

Gyógyszerraktárak létesité ' iíködé vezetése mellett a · ele , se es m se, felelős dirigens 
rendel~e~ben f;gta/t feÍtétt~;:~n~:i~;t:zt~~~~~Ík. és egészségügyi 

.oklevele: g~~:;!..t~r:e~ vezetöi dcsak. libera practikával biró 
ként a jelen tö-rvén ben Ío vagy , rog~tsták lehetnek, ha egyéb 
natkozó fe1téte1ekn~ me fg:a;t ~s gyogyszerraktáto vezetésre vo- 1, 

S k
. g e e~ne . ,f' 

en t sem lehet több · t vagy tulajdonosa és g t mi?"d"ebgy gyógyszerraktár vezetője 1', 
sz:el'rtárn k u yanazon i o en nem lehi:t sem gyógy , 
donosa. a t sem pedig drogériának vezetöjet sem tulfl,j: 

11 
ó A_ ~rógy~z~rraktárak berendezéséről, feHigye1etérő1 és 1: 

e en rzese-rő1 kűlön regulament fog intézkedni. t j[ 

412. § :' 
szolgá~ö~~re.i. d~tg?k, techt;ikai, ipari és mezőgazdasági CélOkra 11 

dietetikus, hiienik~s t~rm.ek:.~ : valalmi:°;t tápszerkészitmények 11 

készitményekk 1 16 k ozm: td !"'' va amint általában mi:ndazo-
munka- e é ~ ;ra . , e~e_s , e. es, melyekhez nem szükséges a 1~i 
1 

g g szsegiígyt es 1oleti mini-;zteríum e.ngedélye a külön <1·1 
~ es, vagy nyers gyógyany k: k' ét 1' 1 t -és regulamentekb áll ago iv e eve , a jelen törvényben 111,1 

cakon ki ül en meg ap~t.ott keretek közöttt gyógyszertá-
van eng~ve~z engedély alap1an mii:ködő drogériáknak is meg- ]!: 

A föld javitására sz:olgá.16 és a inező~atdaSá-g, kertészet„ r 
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szölészet, borászat, valamint a hernyókt egErek, patkányok stb;. 
kiirtására szolgáló anyagok és termékek behozatala és eladás
a földmivelésiigyi miniszterium intézkedései és a mezőgazda
sági kisérleti állomás véleménye alapján történik. 

413. § 
Drogéria létesitésére szóló engedély adása a jelen tör

vényben foglalt feltételek szerint történik. A dl'ogériák vezetése 
droguista vezető (dirigens) által történik. 

414. § 
Gyógyszerraktár engedély vagy vezetése ,elnyeréséhez & 

következő feltételek szükségesek : 
a) román állampolgárság, 
b) katonai kötelezettség te[jesitése, , 
e) !ibera practikával biró gyógyszerészi cbn, droguista.. 

dirigens, vagy gyógyszerész segéd (farmacist ajutor)t 
d) ha nem volt közönséges biintéily miatt elitélve. 

415 § 
Drogeria felállitására,· vagy vezetésére szóló engedély el-· 

nyerésére a következő feltételek sziikségesek: 
a:) román állampolgárság, 
.6) katonai szolgálat telyesitése, 
e) drogeria dirigens matricola, vagy gyógyszerész segédi 

cim (farmacist ajutor), 
d) ha nem volt közönséges biintett miatt elitélve. 

416. § 
AhoZt hogy. valamely társaság vagy társulás, bármilyen 

természetii legyen, gyógyszer.raktárak nyitására engedélyt kap-
hasson, a következö feltételekkel keU bírnia t ' 

l~ Bizónyitsa az iUetékes törvényszék bizonyitásávalt hogy 
a kereskedelmi kodex szerint alakult és bejegyzett cég. 

2. Hogy a vezetéssel megbizott személyek megfelelnek a 
jelen töl'vényben foglalt feltételeknek. 

3. Hogy a helyiség, melyben berendezkedik minden te• 
kintetben megfelel egy i1ynemd kereskedelem iizéséhez. 
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417. § 
Vezető (dirigens) droguista cim elnyeréséhez sz:ö:ksiges : 
a) droguista matricola (vizsga)t 

~~~~~~~~~~~ 
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b) bizonyítvány arról, hogy tényfeg elvégzett 3 évi gya
korlatot valamely drogeriában, vagy gyógyszerraktátban. 

418. § 
Droguista matricola elnyeréséhez megkivántatik :_ 
a) Egy a muilka-, egészségügyi és jóléti miniSzteriuri:lban 

éveeként egyszert éspedig márciusban vagy szeptemberben meg
tartandó és a miniszter által a comisia chimico farmaceutikai bi
zottság véleményének meghallgatásával delegált 3 tagu bizottság, 
(melynek _ egyik tagja droguista dirigens), előtt leteendő vizsga. 

Regulament fogja megállapítani a vizsga anyagát és a 
többi feltételeit. 

A vizsgára bocsátáshoz szűkséges: 
a) román áUampolgárságt _ · 
b) négy középiskola, vagy alsó kereskedelmi iSkola eivég- ' 

zéséről szóló bizonyítvány, 
e) legalább 3 évi gyakorlat egy drogériában, vagy gyógy-

szerraktárban, 
d) ha nem volt közöttséges bűntett miatt elitélve. 

419 § 
Drogériákban a d.rogéria vezetők mellett, csak a követ

kező személyek mú:ködhetnek: 
a) a droguista matricola elnyerése végett beirt droguista. 

gyako.rnokok, . 
b) matricolá val biró droguisták. 
Bármely személyzetfeivétel, vagy a személyzetben beál

lott változás, a helyi egészségügyi ügyosztálynak le-gkésőbb 15 
nap alatt bejelentendő, 

420. § 
A drogériák és gyógyszerraktárak ellenőrzése, tényme&• 

áltapitása és inspiciálása a miniszterium által történik, a gyógy
szerészi ügyosztály, farmaco terapiai intézetekt az igazgatóságG:k 
egészségűgyi osztályai., ellenőrzőbizottságok a miniszteriucn bár
mely 01ás szerve által,_ melynek ezen céfra speciális megbizásil. 
van és tagra lévén a bizottságnak egy droguista iSt midőn ;i 
drogheriák inspiciálása történik. 

Ezen célból a 01.iniszterium gyógyszerészi ügyosztályi 
nyilvántartást fog vezetni az összes gYógyszertárakról és drogé_„ 
riákról, bármely kategoriához tartozzan~k is azok, valamittt a 
benn'8k működő szem.élvzetről és általában minden adatról„ 
,mely ténykedésére és mö:ködésére vonatkozik. 
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Cassiereket fognak fe1fektetnit melyekben a d!og~ria és 

~!~z·;:~:!:1!: !::1~ h:!r~·~~.~::~:y::~.1~~1~fo:~::~~:!!i:: 
és általában minden adat, mely teve enyseg r t 

vonatkE~~~ gyóg)lszerraktárak és dr~gé:i~k ellenőrzése legalább. 
egyszer évenként„ kötelező módon törten1k. 

421. § 
Egy speciális regulament fogja meghatározni ~zgy:.1!:::~= 

• . b k ét lé k módját valamint ezen gyo 
zes es pró á v e ne , u ' é - -„ ködéséhez szükséges 
tárak és drogériák helyes es tvrv nyes mu 
többi feltételt. 

422. § 
A gyógyszerraktárak, drogériák és ilyen, kereskkbede1met 

. ii: 'k k"vetkezö esete en i ii:ző társulatok engededlyle mlegsz énse!töÍ sz~mitott egy éven bellit 
a) Ha az enge e y e nyer 

nem kezdte meg működését. id · e 
b) Ha a tulajdonosa, vagy vezetője, tu1a onosa vagy v ~ 

zetöje lett egy másik gyógyszerraktárnak, drogériának, vagy 
gyógyszertárnak. 'b 

e) Csőd likvidálás, vagy feloszlás esete en, 
1 

'd 
d) Ha ~ gyógyszerraktár, vagy drogéria dirigenstu aJ o-

nosa közönséges büntett mkia~t elitéltet~t~géria elismert vezet& 
e) Ha a gyógyszerra tar vagy r " b fo lalt más 

néikiil miiködik. valatnint minden ezen torvény en g 
esetben is. 

423. § k 
Dro ériák nyilvántartására vonatkozó engedély városa 

és törvénytatósági városok területére ad~tthanat~~O.Oi~::gk;:ir;k~gy. 
Faluk- és kiilvárosokban nem nyi 0 u . 

XII. FEJEZET 
A gyógyanyagok és termékek industrlája 

424. § 
Senki sem termelhet és ~em gyárthat semmiféle gyógy

anya ot vagy terméket, dietetikus tápszerkés.zitményt, koz!11:; 
tikai~ v;gy higenikus terméket semmiféle formában, ha nin 
erre speciális miiködési engedélye.. · 
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Kosmetikai készítmények, ha nem tartalmaznak toxikus· 
anyagokat, drogériákban is előá1Hthatók, a dirigens tényleges 
feliigyelete mellett és felelősségére, ha ezen vezető gyógysze
részi cimmel bir. 

Vegyitermékek, galenikus termékek éS anyagok, gyógy-· 
szerkűlön1egességek, organo és seroterapiai t_ermékek, steriliz_ált 
és gyógyanyagokat tartalmazó kötsz.erek elé'íáHitásával fog1al
kozó gyárak és laboratoriumok működésére vonatkozó enged"élyt 
a miniszterium adja, a chimico farmaceutikai bizottság véle
ményének meghallgatásával. Azokban az esetekben, mid8n 
gyárak m-ü:ködési engedélye van tárgyalás alatt, az ülésen a Gyár
iparosok Országos Szövetségének egy delegátusa is asszisztál. 

Működési engedély csak abban az esetben adatik, ha a 
vezetés gyógyszerész - vagy vegyészre van bizva. 

Egy speciális regulament fogja megállapitani a részlete
ket, ezen gyárak és laboratóriumok mi.iködéséról. 

425. § 
Gyóg}-szerkülönlegessségeknek azon gyögyszerkészitmé

nyek tekintetnek, melyeket a miniszterium mint ilyeneket, a 
chimtco farmaceutikai bizottság véleményének meghallgatásávaf 
engedélyezett. 

Egy speciális :regulament fogja megállapitani a gyógy
szerki.ilönlegességek: behozatala, gyártása~ eladása, ellenőrzésének 
módja, vegye1mezése, árainak megállapitása, valamint az összes 
többi feltételeket. 

Ilyen engedély csak gyögyszeriparoknak, hazai gyógyter
mékeket forgalomba hozó laboratoriumoknak, hazai gyögyszer
.táraknak, libera practikával biró gyógyszerészeknek és az ille
tékes házak jogosított képviselőinek adhatók, ha az :illetők: 
gyógyszerészek, vagy droguisták. 

426. § 
A behozatali engedéllyel biró kiilfö1di különlegességek„ 

csomagolt, vagy nem csomagolt á1lap9tban is behozhatók. 
Speciálitások gyárQsai, reprezentánsai és raktárosai, csak. 

:nagybani eladást űzhetnek és a jelen törvényben foglalt intéz
kedések figyelembe vétele mellett. 

427. § 
Nem engedélyezett gyógyszerkiil6nlegességek behozatala 

telyességgel tiltva van. 
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428. § 
A bóditó szerek gyanánt minősitett drogok, gyógyanya

-gok -és gyógyszerkűlőn1egességekkel való kereskedelem és azok 
'ibehozatalat a bóditószerekkel való visszaélés leküzdéséről, va
Jamint a bóditószer ek egyedárusitásának felállitásáról szóló tör
vényben és regulamentben foglalt intézkedéseknek vannak 
:alávetve. 

XIII, FEJEZET 
Büntetések 

429. § 
Gyógyszerészek és droguisták, kik jelen törvényben fog- ' 

1alt intézkedések ellen kihágást kffvetnek eh cselekedeteik su-
1_yossága szerint a következő fegyelmi büntetésekben részestilnek: 

f.. Megintés. 
2. :J000-20.000 1eig teriedö _pénzbüntetés. 
3. A gyógyszerészet vagy drogu:ístaság . gyakorlásának 

ulleghatározott :id6re való elvesztése. 
4. A gyógyszutár, vagy drogériának meghatározott időre

-való bezárása. 
5. A gyógyszerészett vagy droguista pálya gyakoflásának 

végleges eltiltása. 
430. § 

A megintést az igazgatóság meUett mük&dö egészségügy~ 
osztály alkalmazza, az összes többi büntetéseket a kerületi fe
uelm.i bizottság. 

A kihágást elkövetőket a fegyelmi bizottság elé a helyi 
miniszteti főnök utasitja. 

A helyi miniszteri ügyosztály főnöke által kihirdetett 
büntetés ellen, a miniszteriumhoz van fetlebbezésnek helye, a 
kerületi fegyelmi bizottság büntetései ellen pedig a központi 
·fegyelmi bizottsághozt :l5 napon belül. 

A központi fegyelmi biZottság ugyanazon formák b_etar
tásával itélkezik, mint az első fegyelm.i fórum és itéletei elien a 
közléstől számított 15 nap alatt a tábla mellett működő köz
-igazgatási birósághoz van fellebbezésnek helye, 

A véstleges büntető határozatok végrehajtását a minisz
terium végzi saját szervei utjáa. 

431. § 
Orvosi rendelvények elkészítése és kiszolgáltatáSat gyógy.:. 
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'.lJZerek vagy bármi1yen anyag eladása, 6árme1y formában, spe
.ciáHtás vagy galenikus készítmény alakjában abból a célból„ 
hogy emberi vagy állati gyógyszerül szolgáljont csak autorizá
..cióval bíró gyógyszerésznek és csak gyógyszertárban szabad, 
kivételt képezvén a droguista inde:x:ben felsorolt, a miniszterium 
.által engedélyezett speciálitásokat és a nyers gyógyanyagokat 
.azon droguisták részére, akik a jelen törvény kihirdetésekor 
.autorizációval bírnak. 

Ezen intézkedés e11en való kihágás, mint a gyógyszeréSzet 
rtörvénytelen gyakorlása bíintettetik 5000-től 20.000 leig terjedő 
?J>énzbiintetéssal. 
· A kihágás tárgyát képező áruk és anyagok elkoboztatnak 
a korházak javára, a delikvens űzlete vagy vállalata pedig, a kihá
gás sulyOsságához mérten, örökre vagy ideiglenesen be fog záratni. 

432. § 
Ugyanazon büntetés alá esnek a nagybani gyógyszer rak

;tárakrak, ipari váUalatok, gyógyáru- és gyógyszerkülönlegessé
geket készítő laboratóriumok tulajdonosai, valamint ezek keres
kedelmi képviselői is, ha az ezen törvényben tiltott árukat 
másnak mint jogosított személyeknek adják el, ha ezen áruk a 
-jelen törvény szerint csak gyógyszertárakban vagy drogériákban 
.adhatók el és ezek részére engedélyeztettek. 

Az engedélyezett drogériák kivételével, a drogeria elne
-vezést senkinek és semmiféle formában sem szabad használni. 

433. § 
Az összes vegyi gyógyszerkészítményeket és gyógyszer

ikűlönlegességeket termelő gyárak és laboratóriumok megőrzik 
mindazon jogaikat, melyeket az engedménytik kibocsátása al
-:k:almával érvényben volt törvények résztíkre biztosítottak. 

Ami a gyógyszerraktárakat és drogériákat illeti, ezek 
:szintén megőrzik a létes-O:lésűk alkalmával érvényben volt tör
'V~nyek által biztosított jo,gaikat, a 41,1. §-ban foglalt precizirozá
,sok figyelembe vétele mellett. 
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Chloraethyl 
Richter 
15, 30, 50 és l 00 grammos csoma
golásban, a legjobb minőségben. 

Richter-fé1e 

gyermektápliszt 
és fápcukor 

Vizben 'oldható acetylsalicyl készltményekl 

KALMOPYRIN HYDROPIRIN 
caklumsó lithlumsó 
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STA 
VEGYÉSZETI ÉS GYÓGYÁRUGYÁRR. T. 

ORADEA 
Argent nitric, Extracta Ph. R. VI. Hepar sulfuris, 

1 
Kresolin (Lysol synonlm), Sal therm.arum cryst. 1 
art. Sapoform (Lysoform synonim}, Sapo kallnus, 

Ung. hídrargyr. Zinc chlor. 
.. · . . . . . . . . . ! 

'1:!!11111111111111111111111illlllUllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllilll!lllllllllll!llllllllllllllllllllllllttll~llllllllllllllllllllllll~ 

i AURORA AethöWl~~f· T. ~yártmányai i 
~ Kénaether, ecetaeth~r, amylácetat, keserű>ó· lii 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

· Fabriti'_ deDopurldePluia ~ide>lemn 
Szatmári p a raf á és f adu gó gyár 

A. GUTH~1i{SatuMare 
(Transílvania). Fonáat-alapífva: 1899. Aár. telegr.
siirgönycim: Guth, Satu-fMare. Intera1•b.-telef. 225. 
Jabrica ~i farnizeaza ca prefal cet mai reáas ~opari 
farmaceatice din pltttatJ. Dopari ca surubari, Catii áe 
t/nlcnea pl. pasta áe dlnfi etc. $1 staniolin-lichíd pt. 
capsalat sticle fn á/verse coloare etc. - Gy á r t és 
legolcsóbb nap/áron szállít gyógyszerészi parafaáagót, 
szóródugót (Sprítzkorke), Staníol íivegkapakot, Sta
niol/n folyaáékol különféle színekben. CV a s e l i n 
bádogdobozok, áaplán cinezetl óniabusok stb. stb. 

100 

FARMACII DIN ARDEAL 
~I BANAT 

ERDl'lLY l'lS BOOT NYILVANOS 
GYóGYSZERTARAI 

DIE OFFENTLICHEN . 
APOTHEKEN· SIEBENBORGENS 

UND DES BANATES 
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'11.l ------------

ABRUD (Abrudbánya) jud. Alba 3000 

V~d. Oniciu Simlon 1882 la Ing. Pazitor, ar Ka
rakas [.. 

Schlet! Oliv·er 1790 la Miner 
ACATARI (Akosfalva) jucl. lVIure!J 1100 

1 Berger Gustav 1922 

AGHIRE9 (Egeres) jud. Cluj 1400 

Vecsei Nagy Oesideriu 1895 
AGNITA (Szentágota) ju<l. TArnava-M. 4100 

Wilhelm Fröhlich, ar. H. Wagner, 1815 la Sft. 
Agnita 

Ediuard Schw,arz 1921 la Crucea de aur 
AITA-MARE (Nagy.ajta) jud. Trci-Scaune 1500 

Dezsö Miklós 1901 

AIUD (Nagyenyed) jud. Alba 8500 
Kovács Endre P. Princ. Elisabeta 20, 1844 

Bethlen Gábor tel. 88 
Hagea Romul 1920, Slfinta Treime 

Schu.szter G-ustav 1782 HL Aranycsillag 

ALBA-IUL!A (Gyulafehérvár) j. Alba roooo 
Fröhlich Oscar 1794 „Csillag" 
Ru&an Ale:<andru Pta M. Vit. 31 1764 P..trila 
Suc. Vlad, ar. Kövári J. 1830 

ALE!;>D (Elesd) jud. Bihar 2430 

'Kocsis Béla 1847 la Speran!a 
. ALMA(iU (Nagyalmás) jud. Cluj 2200 

Perédi Sándor 1927 



1 

1 

1 

1 
1 

ANDRID (ltrendréd) jud. Salaj l8óo 

Geszterédy Ferencz 1864 
ANIN A (Stájerlak) jud. Camí, 4000 

Környei Kornél 1884 · 
APAHIDA jud. Cluj 2100 . 

D-;lla dr. Iullu Orient, K1ei.1ieszte·ssy Sár1a, af ~ 
. Sebök Emil 1911 

ARAD jud. Arad 79000 . . . 

Anghel Stefan 1920 la HerCuleí , . 
Bernáth j.enö 1889 Crucea de Aur Pfata Garel 
Binder Valeria, Str. General Coanda 2 1895, 

Szent Erzsébet 
Dllnciu Alexandru P. Mihal Viteazul, 1928 

Dr. Földes Béla Str. Eminesou 21, 1872, 
„Megváltóhoz" · 

j.anka Bugen, ar. Molnár Lászl6, B1ql. Regele 
Ferdinand 25, tel. 555 

--Kain Imre Cal.· Banaiulul 1, 1813 la Inger 

Kálmán Lajos Sir. Bucur 1, coli Piaja 
Avram lanou 1824, Sit. Treime · 

Vad. Kamráth Jenöné, ar. Kesztenb®m 
Heinrich 1923 

Kárpáti János B1ul. Reg. F1erdirt~nd 1. 62, 1888 
Sft. Marie 

Niedermayer Fr.llncisc Piaja Sava 7, 1909 la lrl• 
Omesou Comel Bdul Reg. Maria 18, 1920 la 

Minerva 
Rényi Tibor Bdul Reg. M•rla 8, 1836, la 

Prov. Divina 
Szondy János Sir. Consistorulul 24, 1858 
Suc. Vojtek, dir. Vojtek Géta Bd·ul Reg. · Marla 
23, t 763 la Coroana 

Weisz Arnold Str •. M. C<>rvln 1, 1916 Ja 
Duhul Sliint 

ARADUL-NOU (Ujarad) jud. Arad 6ooo 
Kövér Edmu,nd S!r. Banatului 19, 1797 
Dombo:ra L. 1892 ~a Inger 

ARDUD (El'dőd) jud. Satmar 
„„.. Bota László r 846 · 

ARPA$UL DE JOS (Alsóá.rpás) · d F" ~ JU . agara!;' 1300 

Schönbe~ger Herm•!lll1 1900 
ATID (Etéd) jud. Odorheii 1645 

Lászl6, István 1887 
AVRIG (Felelc) jud. Sibiu 4000 

f.og:arassy Sándor 1882 
BACHNJfA (Bonyha) jud. 1\lri1tava-Mica ·~400 

Scheitz Bndr.e 1894 Pros. Dum~ez~áscii 
B.ACICEU (N,agybpcskó) j_ud. Mara1nure~ 2700 

· Kesszler Pál 1865 
BAIA DE ARIE$ (Amvnyosliány.a) jud. Turda looo 

W11,giner Artlmr 1894· •ur Hoff~ung . 
BAIA DE CRI$ (!(őrösbány.a) jud. Huriedoaxa 1800 

Suc. Pánczél, dir. P. Molnár Janl>a 1830 
BAIA-MARE (Niagybánya) jud. Satmar 14000 

B.ainóczy Sándor Str. V.aslle Lucaciu 1,. La Mine 
.Fodor Nico1ae 192_6 , , , 
W11ss Lajos Piaja Unirei, 1811 . la C01,oa11,a 
Widder Péter. 1887 . V1ulúurul de aur 

BAIA-SPRJE (Felsőbáuya) jud. Satmar 4600 
HaJCanth Dezső 1796 

BAILE. HERCl!LANE (Ilerkulesfürdő) jud. Se
venn 1200 

Suc. Kra,csinp"er, . dir„ A. Hoss•u,' · 1871 
BAITA-(Boicza) jud. Huned<>ara 2700 

Fr.oluneyer Vik(or 1878 
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ilAtAU$ÉR (íía!avásár) ]ttcL nmava-Mícll l 1öő 
Szilágyi ÍJ:íjos í9o3 

BALINT (Bálincz) jud. Severin 1160 
izidiar Havas 1899 Vulturul N egru 

BAND (Mez6bánd) jud. Mme, 36oo 
t1~dai Victor, dir. Tellman A. 1869, Sa1vator 

BANLöt (:l3ánUtk) ]ad. Ti~i~-!'°li?,ntal 2900 

VM. llíelék Zoitánrié, «lb §,;alái 1. iS91 
ilARAOLT (Barót) jud. Trei-Scauné 4ÓcJcl 

Senclrea Ociavian 1821 
br. j eney István 1887 

llARZAVA (Miimlsbörsa) jctd. Arad 1600 
Csiszár Albert, dit<. l<\v,3tsák K. 1893 

BATO$ (Bátos) jud. Mure, lÓoó 

Br-ozer Fr. Viktor 1883 

BAZNA {Bázna:) jud. Tíl.rnava-1\!Iica 1700 

'Breihofer Vilhe1m 191 I 

BEGIGHEREGUL-MlC: (Kisbec•kcrek) jud. Tirrú,-

Toro:ntal 3700 
Bazel Elek 1884 1 

BEGLEAN (Bethlen) jud. Somci 3100 
Alesi Rudolf 1863 

BEIUS (Belényes) ju<l. Bihor 4000 

Blaga L. Natalia Piaja Dr. Cl~1·da~ 
Erdélyi V:asilie Str. Dr. Bolcac1u 91 

la ~arpe 
Schiirler Vilmos, l'iaja Dr. Ci~rda~ 

Ing. Pazitor 
jlELIU (Bihar-Bél) jud. Bihor 2300 

Slllrányi Ervin 1886 

''"'~i 

"-
9, 1921 
1829, 

3, 1906 

BELT!NG (Kmsznabéltek) jud. Satffilff ;ioog 
V11lkán László 1908 

{~ 

,, 

J'al 

BERZASGA (Berzászka) jud. Carai 1500 
Miron Mihail 1900 

BE~ENOVA-VEGHE (Obesenyő) jud. Timi,-ToronC _ 
tal 6000 

Gödry Károly 1879 

BLERTAN (Berethalom) jud. Tárnava-Mare 2300 
Ser,aphin luliu 1810 

B!HAR!A (Bihor) jud. Bihor 3700 
Gebhardt Zoltán 1883 

BILED (Billéd) jud. Timi~-T1oi;ontal 4000 
Becl<er József 1837 

BIS1'RITA (Beszterce) jud. Nasaud 15000 

Brozer Gustav Michaellsgasse 1, 1914 la F-0rt11na 
Graef Gustav Marktplatz 15, 1883 l(ronen

Apolheke 
Herberth Friedrich 1600 
Frida Seidnitz-er, dlr. Seidrotzer Hiugo str. Lem-

1nelor 24, 1920 la C"uoea-Roiie 
Sutu Zacbarie Piafa Uinirii 1, 1922 
Suc. Wokalek H„ Piata ~eg. Ferdinand 49, 1773 

BLAJ (Balázsfalva) jud. Alba 4800 
B:usoi Victor 1920 
Schiessl Károly 1817 

BOC$A-MONTANA (Boksánbánya) jud. Garai 3100 
Risztics Milan 1842 

BOG$A-ROMANA (Várboksán) jud. Garai 3400 
Jenöffy Miklós 1924 

BOD (Botfalu) jud. Braiov 3900 
Klllrmes Péter 1908 

BONTIDA (Bonczhida) jud Gluj 2800 
Vad. Hornath Carol, ar. Voith Lajos 1890 

BOROD (Nagybáród) jud. Bihor 320 
Dr. Raáber Arpád, dir. Schul L. 1894 
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BOR0$NEUL-MARE (Nagyhorosny6) jud_ Trei

Scaune 1800 

Samhach Carl 1875 
BOR$A (Kolozsborsa) jud. Cluj 26oo 

Pacchialló Artur 1914 
BOR$A (Borsa) jud. Maramllre~ 4900 

Kiszler Vilmos 1894 

BOZOVI Cl (Bozovics) jud. Cara1 3700 
Husovszky J 6.zsef 186:.z 

. BI\.AD jud. Hunedo.ara 3600 
Mihály Károly 1890 

BRAN (Törcsvár) jud. Br.a;;-ov 
Stravoiu Sabin 1904 

1000 

BRA$0V (Brass6) jud, Bra1ov 53000 
Binder E„ a;r. A. G. Bincler Str •. Florilor 15, 1821 
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111 Arab tel. 640 . 
Borgovan Aurel Str. Hirscher 28, 1848 la M1neva 
Cutean George Str. Lunga 8, 1922 . .la Steaua 
Eicho<n Albert str. Fantaniei 43, 1914 la Turul 

Negru . . . 
Suc. M. Klein V., dir. Sch<>ltes A. str. Ecaterinel 

7, la Coroana te1. 541' , , . . · 
Kugler Rudolf str. Lunga 81, 1867 la Hygi.~a 
Lukas Fritz str. Garei 14, 1884 la Crucea de Aur 

tel.71 · l lg 
Neusledler. 6ugen str. Targul Gr~ulul 7,_ a . n . 

Píizitor · . · 
Phleps Erich str. Por\i 23, 1848 Ia_ Speran\a 
Salamo•n Mor str. Porti 51, 1920 la SI!. Gheorgbe 
Carl Schmid_ Erben, dir. A .. Graeser. _str. Odani-

lor 1, 1680 Baron tel. 100 . . . 
Schneld,er Hll!l• str. Poftl 81, '1778 la Leul de Aur 

Singer Arpád str. Principele Carol 8, 1772 la 
Biserica Al!Ía 

11ulliu Gheorghe str. Principele Car-ol 36, 1920 
la Sit. Marla 

BRETCU (Ber,eck)· jud. Trei-Scaune 2900 

Szini Albert 1887 
RULGARU$ (Bogáoos) jud. Timi,-T1om!llal 2500 

Holcz Pctru, ar. Balássy Jolán 1892 

BUTENI (Körösbökény) jud. Arad 3600 
Suc. Lal<atos, dlr. Waritz József 1815 

BUZIA$ (Buziásfürdő) jud·. Timi~·Tt0ri0ntal 3300 
Vűd. l\íartin T., dir. Polyák M. 1837 

I .N egru I 929 

CACOVA (Kákiova) jud. Cara, 2007 
Drasl<ovlts G., ar. Florescu A. 1887 

CAMPIA-TURZII (Ar,anyosgyéres) jud. Turda 2900 
Vad. Dr. Tomcslk J,, ~r; Dénes P.erencz 1888 

CAMPENI (Topánfalva) jud. Turda 3700 
Suc. Vámosi, dir. Husnik 0. 1882 

CARANI (Mcrcifalva) j~d. Timi'l~Torontal 1500 
Vád. Ludvigh L., ar. D\. OdOi' Béla 1870 

CARANSEBE$ (I{aránsebes) jud. ScVerin 9000 

Demeter Renée, dir. K·utelka W. 1827 
Müller Edgar _1859 Salvator 
PiítrescanU Mihail 1920 8 

CARA$EU (Krassó) jud. Satmar 1500 
Epstein 'Endre 1867 

CAREI (Nagykároly) ju<l. Salaj 17500 
Vád. Kleinér D., dir. Wachter J. 1822 la Regala 

Nonn János, 1804 Sft. Treime 
Pop Aurel, Kaufman~ Lajos et Görgey Dezsö, 

1922 Minerva 
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Princzinger i\n,tal, 1897 la l.ngeml 
dir. Wiagner H. 1766 Vulturul Negru 

CARPINI$ (Gyertyámos) jud. Timi~-Torontal 16oo 

Both Ernest 1885 · 
CARTA (I{arczfalva) jud. Ciuc 1400 

Hankó Antal 1897 
CEFA (Cséfa) jud. Bihor 1700 

Vid. Bartha Z. 1905 

CEHUL-SILVANIEI (Szilágycseh) jud. Salaj 3500 

Szilágyi Trager Lajos 1776 
CEICA (l\1agyarcséka) jud, Bihor 2000 

!{ozocs,a D.ávid 1887 
CEN ADUL· VECHIU (őscsanád) jucl. Timii· Torontal 

1600 

Dcrmla Artur 1861 

CF.N'EI (Cscne) jud. Timi9-Torontal '2700 

Rutlner István 1862 

CERlVIEIU (Csermö) jud. Ar-ad 4200 

Böhm László 1848 
CERNATU (Cser;náton) jud. Bra9ov 2500 

Drodtloff József 1858 
CERNATUL DE JOS (Alsócsernáton) jucl. Trei· 

Scaune 2000 

Györy Kálmán 1925 
CET AD { Csatád) jud. Timii 

Bierbaum Gyula 
CHIOCHIS (Kékes) jud. Somes 1700 

Vad. V10tsch Arminné 1878 
CHisINEU-CRis (Kisjenő) jud. Arad 3700 

Bayer Gylirgy 1831 la Leul alh 
Adainovici Dinnisie 1927 

Cl-IIZATAU (Kiszet6) jud. Timi9-Toróntal '1200 

Friesenhahn losif .1891 

!IQ 

CIACOVA .(Csákova) i.ud. Timi„Iorontal 3900 

Vad. Tikasch R., dir. Octavian Albu 1795 la Sft. 
'I'reime 

Werlh Mihail 1888 C,11ucea de Aur 

CINCUL·MARE (Nagysink) 'jud. Fagiírai 2300 
Binder Fritz, dir. Erich Broser 1832 

CI$N~DIA (N.agydisznód) jud. Sibiu 3100 

Binder A. G., ar. Herberth Iuliu 1834 

CIUCEA (Csucsa) jud. Cluj r8oo ' 
Vad. Imre J., ar. Hiuszár Jenö 1893 

CIUCSANIVLARTIN (Csikszentn1árton) jud. Ciuc 2100 
Konrád Coloman 1899 

CLlJJ (I<•olozsvár) jud. Cluj 118ooo 

Dr: Biró Géz.a Piaja Unirei 4, 1812 la „Hunyadi 
Mátyás" tel. 480 

Dr. Cser,esnyés Gyula Cal. Victoriei 22, 1916 Ja 
„Fád1ua Szt. Aintal" 

Demeter Corn,el Cial. Motifor 2 1920 la C.uo'° 
Ro§ie lel. 602 ' 

Fltrhr József, ar. Osató 0. C.~I. Reg. Ferdinand 79 
1894 la Spenanta tel. 284 ' 

Goina Teod,or Piata Unfoel 33, 1926 F ! t 1 
135 

, •or u.na.1 e. 

Dr. Halász Pál Piafa Ciuza Voda 6 1885 la Ing. 
Pazitol' ' 

Dr. Hintz György Piaja Unirei 27, 1573 la Sft. 
Georg'e tel. 1166 

Dr. Kohn G)Oula Piaja Unirei 9, 1685 la UnjicoM 
tel. 1138 

LJukács Dénes str. Memorandului 2 1845 la Sft 
Treime tel. 1213 ' . 

l.Jukács Fer,encz Cjal. Reg. Eerdinatid 30, 1874 
la Apostol tel. 78Z 
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Mlrcea Slei,an Oat. Reg. f,erdinand 84, j 926 
Dr. Nagy Arpad ín coliul Cal. Mo\ilor ~i 

Eminescu 1885, tel. 418 
Dr. Olam A. Dimitru s.tr. Reg. Mari• 9, 1925 
Pop'a loan Cal. Reg. f,erdinanici 28, 1920 Minerva 
hl1E . . 

Somlea Mihail Cal. Reg. Ferdinand 32, 1919, 

tel. 159 
Sotropa Emiliu Piala !;lteian · oel Mare 1, 1920 

Dr. Tisc.hlemé Palóczy A., a.r. Dr: f,erencz Aron 
Cal. Vic!oriei 54, 1906 

CODLEA (F.efoeteha:l.om) jud. :Bra!lov 5200 
Reimer Otto 1870 

COJOCNA (Kolozs) jud. Cluj, 5000 

Novák Sándor 18.85 · 
COMLAU$ (Oszentruma) jud .. Arad 5200 

, Neuhr·ohr Hans 1913 
COML0$ÚL-MARE (Nagykomlós) jud. Timi1-

Tori0nta1- · 4300 · 
·Schiifmann Fran'Cisc 1780 

COPALNIC-MANA$TUR (Kápolnokmonostor) jud. 
S,atmar. 1700 

Thoroczkay Sándor 1886 
COVAS.NA (I<ovászna) jud. Trei.-Scati.nc 5000 

Ebergényi G~ula 1862 
CRAI-DOROLT (Királydarócz) jud. Satmar 2500 

Diószeghy Ludovic 1886 
CRASNA (Kraszna) jud. Salaj 1000 . 

Legmann 1. 1879 
CR!STIAN (KeJOeszténysziget) jud. Bra~ov 3100. 

Maja! Heimich 1912 
CRI$TIOR (Kristyor) jud. Hunedoara 26oo 

Weisz Samuil 1891 
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CRISTUR (Sz. Keresztur) jud .. Odorheiu 6oóó 
Suc. Jaeger, dir. jaeger Victor Plata 22, 1883 
Lengyel Samu Piata Reg. Maria 60, 1894 

CUGIR (Kudzsir) jud. Hunedoar,a 6300 

Csaszkóczy G)"nla 1900 
CURTICI (Kürtös) jud. Arad 10400 

Zerbes Wilhehn 1862 
DEDA (Déda) j. Mureí 1700 

Antal Sabin 1893. 
Hane~ Victor Piata Unfoel 1, 1921 Minerva 
Kr_émer Lajos Piata Unlrel 11, 1790 Fortiuna 
Lltschel. Emil Piala Unloel 19, 1884 la Slt. 

Franclsc 
DETA (Detta) jud. Timii-To110ntal 3900 

Popovlci Valerlu, 1920 Sft. Gheorghe 
Dr. Pulca Naftanall 1832 Sft. Ana , 

DEVA (Déva) jud. Hunedoara 10000 

Erös AJndrel 1772 la „Corb" 
Hegyi Elemér Piaja Unirel 11, 1921 Dacia 
Nuszbaum Miklós 1881 la lug. Pazitor 

DIC!O-SANMARTIN (Dics6sze:ntmárron) jud. Tir
nav:a-·Micii 5700 

yun. K. Csonka J 6zsel 1905 Ing. Pazi\or 
Royk6 Géza 1828 la Leul de aur 

DIO$IG IN B!HOR (Bihardiószeg) jud. Bihor 6500 

Kovács Béla 1876 
DITRAU (Ditró) jud. Ciuc 8000 

Dr. Szathmáry 1.stván 1870 
DOBRA jud. Hunedoar.a 1200 

Kromek Rezsö 1890 
DRAGOMIRE$TI (Dragomérfalva) jnd. Maramurei 

2800 

Kratz Gustav 1881 
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DUMBRAVENI (Erzsébetváros) jud. T~rnava·Mica 
6700 

S;ilzer Michael 1908 Elisabeta 
Vértes Dezsö 1789 Cerb 

EPISCOPIA-BIHOR (Biharpüspöki) jud. Bihor 3800 
lJaza11ov Teodor 1924 

FAGARAS (Fogaras) jud. Fiígarai 7500 
Gr.ama P. Vlncen!lu 1738, Ing. P,azitor 
Hermann Hians 1867 Aesculap 
Dr. ~ontesv-eller Kár,oly, 1882 Hygiea 

FAGET (Facsád) jud, Severin 3000 
Orthmeyr losil 1813 

FELD!OARA (Földvár) jud. Braiov 3500 
Pertia Basil 1869 

l<ERDll'ÍAND (Ferdinandhegy) jud. Severin 1200 

Suc. Kot(aska, ar. Peter Barth 1893 
FRATELIA (T,esöld) jud. Tirni~-To11ontal 3800 

P,anayoth Ernest Gheorghe t 924 
FRU1\'10ASA (Csikszépviz) jud. Ciuc 3000 

Dr. Debitzky Mihály 1882 

GARBOU (Csárigorkó) jud, Some~ 2000 

Met~ Gavril 1879 
GATAIA (Gátalja) jud. Tüni;;-Torontal 3200 

VM. Sárga G„ Husovszky József j11n. 1880 
GEOAGIU DE JOS (Algyógy) jud. Hunedoara 3100 

Hary Sándor 1879 
GI-IELAR (Gyalár) jud. Hunedoara 1800 

Latzina Viln1osné, dir. Szabó Gyula 1895 
GHELIN1'A (Gel.encze) jud. 1'rei-Scaune 3300 

Barta Sándor 1926-
G HEO R G HENI (Gyergyószentmiklós) jud. Ciuc 3900 

Erósz Alfonz 1909, la Cmce 
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Suc. Korbuly, ar. Gaál János 1895 Vulturul 
· de aur 

GHERLA (Szamosujvár) jud. Some:;; 8000 

Nits János, Pia!a Unfoei 6, 1788 la Slt, T1,eirne 
V,ad, J. Tarna,, dir. László Géza str. Prlnjul Ca

r-ol 2. 1922 
GI-IIARMATA (Temesgyarmat) jud. Timi~-Torontal 

1900 

Fehrling Iaoob 1862 

GH1ME$-FAGET (Gyimesbükk) jud. Ciuc 6400 

' Potsr Sánd.or 1899 
. GB!OROC (Gyo,ok) jud. Arad 1roo 

Masznyik D.anila 1837 
GILAl; (Gyalu) jud. Cluj 3200 . 

Halász Jakab 1883 
GIN1'A (Gyanta) jud. Bihor 2100 

Rosinger Mihály 1904 
GLOGOVAT (Glogovácz) jud. Arad 4500 

Krausz Elemér 1879 
GRABA1' (Grabácz) jud. Timi~Tor,onta1 3509 

S.aager Kornél 1912 
GlTRAHONT (Gurahoncz) jud. Arad 1700 

Vad. Molnár Istvánné, 1880 
GURGHIU (Görgényszentin1re) jud. Mure:;; 2000 

Gellner Frigyes 1885 
IIALCIU (Höltövény) jud. Bra9üv 2900 

Roth Michael 1893 
HALMAGIU (Nagyhalrnágy) jud. Arad 1300 

Hanzérios. Géza 1854 
HALMEU (Halmi) jud. Satmar 2700 

Suc. Kuni.alvi, ar. Rednik István 1845 
HARMAN jud. Brajov 

H·erter E. 1921 
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HATEG (Hátszeg) jud. Hunedoara 4500 
Mesaro,iu Ludovk 1877 Steaua de Aur 
Neumann , H. 1827, Vulturul N.egru 

HIDA (Hidalmás) jud. Ciui 1300 

Horváth Ferencz 1869 

HODOD (Hadad) jud. Salaj 2200 
Simonca Gustav 1883 

HOGHIZ (Olthéviz) jud. Tilmava·Mare 1500 

l(ontesv•eller József 19Z3 
HUEDIN (Bánffihunyad) jud. Cluj 7800 

Vad. Nagy M„ ar. Bodor L. 1888 
Hermann Zobel, 1819 

HUNEDOARA (Vajdahunyad) jud;. Hunedoara 5000 • 

Succ. Ferenczy 1832 1 

IECIA-MARE (Nagyjécs) jud. Timi>·Torontal 2200 

Suc. Bizek Miklós, .a.r. Biasini A·. 1894 
IERNUT (Radnót) jud. Tarnava·Mica 2200 

Kerekes ödön i880 
IGHIU (Magyarigen) jud. Alba 1800 

janki Ludovlc 1889 
ILEANDA (Nagyilonda) jud. Some> 1200 

Szilveszter Zoltán 1878 
ILIA (Marosillye) jud. Hunedoara 1500 

dir. Varró Fer•encz juu. 1872 
ILVA-MARE (Nagyilva) jud. Nasiíud 3500 

Vad. E. Czekely, ~r. M. l"ssigm31Dn 1909 
INEU (Borosjenő) jud. Arad 5500 

. Holicska Dezsö 1852 
INTORZURA-BUZAULUI (Magyarborza) jud. Bia' 

~v 1700 

Szabó Dénes 1926 
JAMUL-MARE (Zsám) jud. Timi,-Torontal 2300 

Tamáskovlts Gyula 1881 

JARA ,Jára) jud. Turda-Arie> rooo 
Cdcs Béla 1885 

JEBEL (Széplak) jud. Timí,-Torontal 4000 

Beck.er Hans 1923 

J!BOU (Zsib6) jud. Salaj 3000 

Fekete Antal 1862 
JIDVEU (Zsidve) jud. „Tarnava-MiCa 1450 

B. Schleszl Victor 1894 
JIMBOLIA (Zsiinbolia) jud. Timi~·'Bovonfal i2000 

Dr. Bizek Desideriu 1891 la Ing. pazltor 
Holz Mathias 1807 la Sft. Trelme 

JOHANNISFELD jud. Timi]-Tiorontal 1900 
Hans Szlavlk 1925 

JOSEN! (Gyergy6alfalu) jud. Ciuc 6400 

Voith F ercncz 1894 
LECHNITA (Lekencze) jud. Nasaud 2100 

Grund Alols 1866 
LENAUHEIM (Csatá<l) jud. Tiiriij 0Torontal 1700 

Bierbaum Gyula 1871 
LIBLING (Liebling) jud. Timii·Torontal 4400 

Rósa Ottó 1881. 
LIPOVA (Lippa) jud. Tími~· Torontal 6800 

Hrlánka Jenö 1880, la Iris 
Suc. Roxin, 'ar. Szokoly ·Sándor· 1906 

LIVADA '(-Sárközujlak) jud. Satmar 2600 
KrOmlossy ·KárQly 1847 

LOVRIN jud. Timi!}-Torontal 4000 

Vad. Reitter Edéné, 1804 · 
LUDUS (1viaros1i..tdas)- jud .Turda 4900 

Deutsch Er.nö 1921 la „Svent Erzsébet" 
Pálfi István 1864 la Ingerul 

LUGOJ (Lugos) jud. Severin 24.ooó 
Fischer János 1925 la Banatul 
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Fohlbert Carl, Ingerul 
vád, Spatan Iuliu, Im·p. Traian 1922 
Turcu Tivadar 1922 la S!t. Gheorghe 
Dr. Vértes F,ellcan 1789 la Vulturul Alb 
Dr. Vértes Carol 1861 la Sft. Maria 

LUNCA-BRADULUI (Palotailva) jud. Murei 
Gaál 1\1.argit 1916 ') 

LUPENI (Lupény) jud. Hunedoara 1300 

Kelemen István 1894 
MARGHITA (Margitta) jud. Bihor 66oo 

Panetb Eugen 1921 la Sixt. Madonna 
Glück Franclsc 1823 la Cerbul de Aur 

1700 

MARTINI$ (Hiomoródsztmárton) jud. Odorheiu 1400 
· 'fiamás Simon 1902 

MA$LOC (lilumenthal) jud. Timii-Torontal l400 

Sipos ödön 1878 
MEDIA~ (Médgy,es) jud.' ;rarnav~-Mare Iiooo' 

Folberth Hermann, Piaja Reg. F,erdinand 32, 
1762 „Schwarzen Adl1er'' 

Grae&er Friedrich, Piaja Reg. Maria 3, 1783, 
„Aug.e Q,oftes" 

IJupu Romulus, ar. Dr. Wienand losif, Str. Ludvig 
St. Roth 3, 1808 

Dr. Oberth Jo•ef, Piaja Reg. Ferdinand 23, 1808, 
la Cor;oana 

MED!Es-AURIT {Aranyosmedgyes) jud. Satmar 350? . 
Wefnrlch Car,ol 1909 

MEHADIA jud. Severin 2200 
Vad.. Füredi 1., dir. Füredy Béla 

MERCUREA (Szerdahely) jud. Sibiu 2100 

Metz Alfoed 1818 
MERCUREA-C!UC (Csikszereda) jud. Ciuc 4000 
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Ajvász Jenő 1837 la Vul!urul lllegru 
Löffler Mauel 1907 la „Védasszony" 

l\'1ERCUREA-NIRAJ (Nyárádszereda) jud. 1\1ure~ Iiöo 
Hints Vihua 1875 

MOC!U (Mócs) jud. 2800 

Nagy Béla 1862 
l\'10LDC)"\TA-NOUA (Ujn1oldova) jud. Cara!? ,3600 

Holbnann Ferencz 1896 
IVfOH.AVIl-'A (Móra) jud. Timi~· Tr0rontal. 1700 

Heutscbel Juliu 1892 
NIORITFELD (Maureni) jud. Timi?-T·oronta1 2200 

Böhm Emeric 1900 
NADLAC (Nagylak) jud. Arad. 14800 

Hedrich Rudolf iuo., 1890, Ora~ul Nadlac 
Reinhardt István 861, 1836 Sft. Tr,eíme 

NASA\lD (Naszád) jud. Niisiíud 3500 

Lieb Albert, dir. Fritsch Oskar 1851, Sit. Terezla 
Iliéscu $tefan 1920 

NEGRE$Ti (Avasfelsöfalu) jud. Satmar 4400 

Nagy István 1858 
NOCHRICH (Ujegyház) jud. Sibiu 1300 

Zikeli Robert, dir. Budaker Hans 1874 
NUsFALAU (Szilágynagyfalu) jud. Salaj 1000 

Kara llugen 1909 
OCLAND (Oklánd) jud, Odorheiu 1000 

Vass Albert 1889 
OCNA-MUREsULUI (f. Uioara, Maf>\lsujvár) jud,

Alba 6000 
Gál Béla, 1907 la Ing. Pazi~or 
Ujváry AleJ<andru 1865, la Vulturul N,egrli 

OCNA-SIBIULUI (Vizakna) jud. Sibiu 5000 

Puiu Traian, ar, Quit!ner L. 1920 
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OCNA-SLATINEI (Aknaszlatina) jud. Mariamure~ 

1900 

Szijj ártó Géza 1889 

OCNA-~UGATAG ( Aknasugatag) jud. Maramure~ 

r<)oo 
Cs6tiné, Vékony Jílliska 1861 

ODORHEJU (Székelyudvarhely) jud. Odorheiu 7400 

Vad. Koncz Armlnné, dir. Koncz András, 1782, 
Iá Leul 

Suc-. Solyniios_sy, dit~ Rucska· Jen& 1816-· 
„Gr6f Mikó I1nre" 

ORADEA (f. Oradea-Mar-e, Nagyvár,ad) jud. Bihor 
9ooöo 
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Atlasz Lajos• BuI; Reg. F·erdlnarld 1912 Sft. 
A1nt-0niu 

Csanda End<e Str. Cluza Voda 24, 1907 Sfl. 
Francisc 

Gálosi Francisc Pia!a Unirei. 5, 1921 Mlrnerva · 
Hajdu Hugó Sir.. Nioolae . lorga 23, 18,92. Steaua 
Vad. Hegedüs Rezsöné, dir. Hegedils Imre, 
Plaja Venejia l, .1896 Sft. Ladislau 
J.ep1ure George Str. Taoe,. lonescÍt 33, 19_27 Hygiea 
Dr. Medvigy F>erencz Sir. Staroveszky 1, 1908 

Madonna 
M. Kaln Esztér Piata Uni•ei 6, 1790 V:ul!urul. Aur 
Mihály Lajos. Piafa. Mihail Vitea~ul 14, 1825 la 

Leul 335 
Németh Pál. _Sir .•. Alexandril 64, l<lto• Salvator 607 
Ordul Miserioordial dir. Sükösd József B-dul Reg. 

Ferd. 27, 1760 Rodia 
Plíoallí Gheorghe Bdul .Reg •. F•erd. 2, 1920 

Cruc*· Roiie .. . 
Pajor & Barta, slr. V. Alex_andrl 

l 
. l 
\ i 
\ 1 
d u 

1 
1 
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Dr. Raáher A . ..ié dlr. Dr. Raáher Arpád, Stmda · 
!. e. Bralianu 60, 1895 Sft. l;!tefan 

Dr. Rácz Rudolf Sir. E. Ciorogariu 1, 1792, Coroana 
Reisz István, Piaja Reg. Maria 1, 1901 la ~earpe 
Révész Ioan Sir. Alexandri 42, 1888 Ing. Pázitor 
Ruttkay Aladár Sir. Vlahu\a 46, 1909 Regele 

Mathias 
Sebestyén Ar\ur Sir. Aslr1a 18, 1911. Diana. 
Szab6 Sándor Aleea Romei 2, 1921 Sabina 
Zsigmondovics el Barla Piata Unir.ei 11, 1742 
Ciiuc·ea de Aur 

ORA$TIE (Szászváros) jud~ Huiredoar.a 7200 . 

Suc. Gr1affius, dir. Faragó Bndre, 1728 Leul de Aur 
Vád. Vlad Virgilné, 1852 Url!ll. Negru 

ORA~UL-NOU (Avasujváros) jud. Satmar 2600 
Székely J1ulia 1915 

ORAVITA (Oravicza) jud. C1ar,a~ 3100 ' 

Gr.osz Adolf 1881 Sft. Gheorghe 
Knoblauch Miksa 1796, ~ultuml Négru 

OR$0VA, jud. Carai 5400 .. . 

Freyler Feoencz, ar. Hlavathy_ Kár.oly 1!127 
O~ORHElU (Fugyivásárhdy) jud. Biho'. 26oö 

Boglutz István 1920 
OZUN (Uzo:n) jud. Trei-Scaune. 2000 

Barabás Fer-encz 1887 
PANCOTA (Pánk•ota) jud. Arad 5100 

. Ors Rezsö 1812 . 
PANTICEU (Páncélcseh) jud. Cluj 1300 

Merza Lukács 1891 
PECICA (Pécska) jud: Arad 9900 

flri~nka Adalbert 1894 
PECIUL-NOU (Ujpécs) jud1 Timii-Tooon\al 2400 

Szüsz Rudolf 1833 

t2í 



1 
1_1 __ ._·_·. 1 

PERIAMOS (Gradiite) jud. Tinrii-T,onontal 5200 
Holcz Adarn 1844 

PESAC (Pészak) jud. Tinrii-Torontal 3100 
Ujfalussy Gyözö 1913 

PETRILA·LONEA (Lóny1atelep) -jud. Hunedoara 800 
Szathmáry Görögh Dániel 1909 

PETRO$ENI (Petriozsény) jud. Hunedoar,a 15500 
ReismMn Pál, 1905 la Minenul 
Reing,ewürtz Hermann, 1871 lngenul 
Ri~c!R Emil, t 926 „R.i~ca" 

PETROVA jud. :rvr.ar.amure~ 4000 
Kelemenné, Schönfeld· Mária f926 

PLAE$TI DE JOS (Kászonoltviz) jud. Ciuc 1roo 
:KJovács Ignácz 1924 

POIENI DE SUB MUNTE (Havasmez6) jud. Mara
mure:;;, 1300 

I):ovács István, ar. Ere,th Ioan 1906 

PRAID (Parajd) jud. Odorheiu 2800 
Wéber András 1868 

PREDEAL jud. Bra~üv 1000 , 

Mihalescu Ecaterina 1924 
PREJMER (Prázsmár) jud. Braiov 4500 

Binder Fritz 1877 
PRUNDUVBARGULUI (Borg6prund) jud. Niísaud 

2700 

Wachsmanri H11go 1874 
PU! (Puj) jud. Hunedoam 1300 

Ersek Tibor 1894 
RADNA (Máriaradna) jud. Arad 2500 

Csepr,eghy Jenö 1825 
RA$NOV (Barcanozsnyó) jud. Bra~ov 5100 

Scheeser Josel 1868 
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RECA$ (Rékás) jud. Timii-Tonontal 4200 
Scl1nefd.er G)'ula 18~~ 

REGHIN (Szászrégen) jud. Iv!ur'e!? 9500 
C,zoppelt Ernst, dir. Engber Alfred 1800 lá Vultur 
Halberg Otlo, 1908 Ing. Pazitor 
Mera Victor i921 Crucea Alb 
Soos Karl Albert, 1872 la Loul_ 
Veoess Arplld 1895 

RE9ITA (R·esicz.abánya) jud. Cara~, 17500 
Brada Ede 1868 „Megváltó" · · 
Grulcs Milán, 1890 Maria Aj-ut 
Negru Dionisie, 1921 Vulturul 

RETEAG (Retteg) jud. Somei 2400 
Clemens Béla 1886 

H.IME'fEA (Touoczkó) jud. Turda 1500 
Száitz Ká"o)y 1881 

RODNA (Oradna) jud. Nasiíud 56oo 
Wolf Emst 1870 

ROVINE (Magy.arpécska) jud. Arad 8200 
Schlett Géza 1822 la Mantuitoml 

Bianu V1asUe, ar. W,e.imann 1929 
ROZA\TLEA (Rozália) jud. Maranl.ure~ 1900 

l{osinszky Sándor 1924 

RUPEA (f. Cohalm, K6halom) jud. T~rnava-Mare 

3800 
S1uc. Czlnk, dir. Weber Ernst 1772 
Meclerius Ludvig 1876 Coroana 

RUSCA-MONTANA (Ruszkabánya) jud. Carai 1800 
Ligeti Caool 1871 

' SACALAZ (Szakálháza) jud. Tinri>-Toronta] 4roo 
Vad. Szabados, ar. E. Schwab 1892 

SACUENI (Székelyhíd) jud. Bioor 1000 



Penk!ert Sándor, 1798 la Cetb 
Szabó Béla, 1907 la Ing. Pazitor 

SACUL (Száku1) jud. Severin 1900 

Takács Lajos 1897 
$AG (T,emesság) jud. Timi~-Tior0nta1 2700 

~lss Emöné 1902 
SALACEA (Szalács) jud. Salaj 4100 

Gara J 6zsel 1890 
SALARD (Szalárd) jud. Bihor 3500 

Sürger János 1884 
SAL1$TE (Szelistye) jud, Sibiu looo 

Banciu Dumitru 1873 
SALONTA (f. Salonta-Mare, Nagyszalonta) jud. Bihor 

1.7000 
Fenyvesi Francisc 1830 la C.oroanli·, 
Strázsay A'1tal 1909 la Arany János 
Székely Zoltán 1870 Speranla · 

SAN ANDREI (T,emesszentandrás) jud. Timi~-Torontal 
lÓOO 

Braun Carol 1896 
SANGEORG;BAI (Románszent_györgy) jud. Niísiíud 

4000 
Víld. Gizella Pop, ar. Rózsa G. 1888 

SANGEORGUL I)E PADURE (Erdőszentgyörgy), jud. 

Odorheiu 2400 
Sándor Zoltán .1878 

SANISLAU (Szaniszló) jud. Salaj 5200 
Szabó> Augustin 1883 

SANNICOLAUL-MARE (Nagyszentmiklós) jud. 
Timi)>· Torontal 5700 

Glasz josei 1882 Cmcea Roile 
• Petrovlci IMc<r 1806 §ft. Trdme 
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SANNICOLAUL·MIC jud. Arád 
Frankel A. 1929 

SANPETRUL-GERMAN (N émetsze,ntpéter) jud. 
Timi)>-Torontal 2700 

Ujágh Béla 1885 
SARAFOLA (Sárafalva) jud. Timii-Torontal 3400 

He!)edüs Johann 1888 
SARMA$U (Nagysármás) jud. Cluj 2400 · 

Varga Gy'1ia 1904 
SASCA·MONTANA (Szászkabánya) jud. Carai 1900 

Kre1nann János,_ ar. Varg.a. László 1878 · 

SASCH!TZ (Szászkézd) jud. Tftmava-Mare 2roo 
Emil v. Silbemagel 1909 

SATCHINEZ (Temeskenéz) jud. Timi~-Torontal .3400 
I-íain Sándor· 1905 

SATULUNG (Hosszufalu) jud, Bra~ov"rooo 
Gross Carol 1889 · 
Bai:bul Edmund 1920· · 
Bartók László Pia!a Bratianu 16, 1812 Mantuitorul 
Ber.all Adolf 1927 Caritas 
Vad. Kovássy A.-né, ar. ·Diószeghy. ;T. 1915 Reg, 

Mari a 
Dr. Guttmann B'élá Pia!• Bratianu 3, 1745 C~roana 
H>orváth József Str. Gen. · Berthelot 3, 1897 ·Ing. 

Pazltor 
Ordul Mlseoordiar, dlr. Sllhányl Fr11itcisc"Plaja 

Latinltajel 1, 1834 
Rajzlnger Sándor Bclul Reg. f,erdlnand 21, 1893 

Sit. Stelan · 
R·ednik István, ar. Görögh L. Piaia Unir:éi, 1813 

Sft. Treime 
Tillh<l!d• György Sir. Tit. Flóiesou 13, 1911 Vrilturul 
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SATU-NOU (Ujfalu) jud. Nasaud 1800 

Suc. Keszler 1927 

Sil:VARSIN (Soborsin) jud. Arad 3800 

Suc. Csll!b6 dir. dr. Csath6 Gábor 1819 

SEBE$ (Szászsebes) jud. Alba 10000 

Alesi Oskar 1922 „V:árosház" 
Metz Walter Str. Miltai Viteal!III 22, 1878 Vultur 
H 1eitz $tefan 1910 la Leul 

$EBI$ (Borossebes) jud. Arad 2400 

Vad. Mike J6zoefné, dir. Lévl Káhnán 
$EICA·MARE (Nagyselyk) jud. D.rnava-Mare 1800 

Scheiner Augustin, dir. Scheiner He.rwart 1856 

SEINI (Szinérvár;;lja) jud. Satmar 56oo 
T'eghze-Gerber Bé\a 1830 

SEMLAC (Szemlak) jud. Arad 5800 

Fr.ftncu Aurel 1874 
$ERCAIA (Sárkány) jud. Fiigara> 2000 

Albert Pildner Steinburg 1893 
SFANTA-ANA (Ujszentanna) jud. Arad 3900 

Tarczali Zombory János 1832 
SFANTU-GHEORGHE (Sepsiszentgyörgy) jud. Trei· 

Scaune 12000 

Cserghl Pop Victor 1913 Slt. Gh11orghe 
Fodor Miklós 1754 Cornana 
Kíováts 'J1lvadar 1861 Sft. Stefan' 
Slllnesoo Livius 1922 „Megváltó" 

SIBIU (N,,;gyszeben) jud. Sibiu 47000 
Fabritius Guldo Plaja Prlnc. Caool 27, 1600 

UrsU Negro · 
. Herzbetg H$1rlch Str. 11urnului 18, 1879 Crucea 

de Aur 
Her~rg Kurt, dir. Breins.dörier 1. 1747 

Suc. László Oskar, dir. Obermayer W. Str. Po' · 
dului 8, 1923 Aurora 

Mofl'a Stefan Sir. Gusterljei 16, 1919 Minerva 
Müller Erich Piai• Reg. Ferdinand 10, 1528 

„Sch\v,a,rtze-Il Adler" 456 
Pissel Carl, ar. Zobel Fdtz Sir. Ocnei 2, 1736 

Coooana 195 
Pop Viclor Sir. Reg. Maria 26, 1920 Unio 
Wermescher Emil Pia\a Reg. F:erdinand 17, 1790 

la Leul 
Wltlmayer Eug,en Str. Avram fanou 9, 1903 la higer 

~IEU (N1a.gysajtó) jud. Niis11ud 2900 
Köry Tibor 

s1G11ET (f. Sighctul-lVI-armatiei, Mármaliossziget) jud. 
lVIaramure~ 32000 

Béres János sen. Sir. Bogdan Voda 9, 1895 
Ing. Piizilor 

Jóna Sándor Pia!a Unird 13, 1903 Sft; Ellsabeta 
Krausz Miklós el Rosenthal Ludovk Cal. Bogdan 

"l'oda, 1870 Reg. M:athias 
Mandics Béla Pia!a Unir,ei 23, 1778 ~earpe 
Niagy Béla Piaja Uni<ei 7, 1782 la Har<1P . 
Resch Eugen, ar. Frenoel Mi~u 1926 

SIGHI~OARA (Scg.esvár) jud. Tarnava·Mare . 13000 

Dr. Capes!us Victor, dir. Zacharides H. 1820 
Corioana 

Ernst Friedrich 1925 Hygiea 
Llngner W. And•eas, 1755 la Vulturul 
Sahnen A<Jgust 1720 Ja Leul 

~IMANDUL DE JOS (Alsósimánd) jud. Arad 3300 

Poobst Andoei 1834 

$1MERIA (Piski) jud. Hunedoa,ro. 7000 



Dirna Aurel 1921 Ing. Pfizltor 
Vad. Llchtensteiger A„ 1885 

$IMLEUL SILVANIEI (Szilágysoml6) jud. Salaj 8000 

Abrarovits loan 1861 „Megváltó" 
Szaplonczay Sándor 1759 Sft. Treirne,dlr. Ki$ Gerö 

$1NCAoVECHE (Osink) jud. Fiígiirai 1600 

C-0mea T . lacob 1924 

$.IRIA (Világos) jud. Arad 7900 

Grilndl -Kálmán 1862 
SOCODOR (Székudvar) jud: 'Arad 5800 

fromm Dánfol Traugott 1890 
$0MCUTA-MARE (Nagysomlrnt) jud. Satmar 4700 • 

Costin hugustin 1920 la Ingerul 
Foltlnek huoel 1864 Vulturul 

SOVATA (Szováta) jud. Murei 3600 

Vad. Huszár 1„ dlr. Huszár Ilus 1896 
$PINENI (T.emova) jud. Arad 1900 

~s'eh _.Férencz:. 1924 
SPINUS (Hagymádfalva) jud. Bihor 1000 

Vinnay Béla 1926 
STAIER (Stájerlak) jud. Garai 2.roo 

Környei Béla 1863 

SUPLAC (Biharszéplak) jud. Bihar 2700 

Vad. Kékessy Istvánné sen. 1901 
SUDR!GHIN j. Bihar. 1500 

Wittenbergné;· Lengy,el Erzsébet 1926 
SUPURUL DE JOS (Áls6s~opos) jud. Salaj 1500 

Petö Ernö 1893 lngerul Pfizitor 
TALMACIU (Talmács) jud. Sibiu 1700 

Suc. Zinc, ar. Arz Károly 1888 
TARGULcLAPU$ULUI (Magyarlápos) jud. Somei 

3800 

V-01tb J6zsel 1854 

1 

-------- -----------

TARG'.JL·MURE$ (Marosvásárheiy) jud. Mure1- 37000 

Dávid János Plaja Reg. F·erdinand 3S, 1812 
„Sz.entlélek" : -

Gyalui Pál Str. Clafar,a11lor 1, 1760 Coroalia 
Hermann János l'lata Mara~e1tl 3, 1922 Reoord 
Dr. Hints Zoltán Piata Reg. 'f,erdinand 22, 1752 
I{oJozsvári József Str. St. e. Mare 31, · r919 

Arhanghelul · . 
Kovács Andor Piata Reg. F·erdinanci r9~8 Vul~rul 
Nagy Jenö Str. Sft. Gheorghe 67, 1921 Sft. 

Gheorghe , · 
Izmael Mártoo Str. Calara11lor ·61, 1921 Cr,~cea.· 

Alba , .· . . 
Osváth K. és Zsigmondovics Sft .. úheor,ghe 4, 1889 

Cru0<ea Aur · . , 
TARGUL-SACUESC (Kézdivásárhely) jud. Ttei-

Scaune 5 500 . · 

Bajnok Jeno Piai• Reg. jVlarla 27, 1848 Regde 
Szini Andor Piata, 1784 C.oro.ana 

TARIAN (Köröstarján). jud. Bihar 2400 

Ritter /\ntoniu 1907 

TARLUNGENI (Tatrang) jud. Braiov 3900 

Zakariás Béla 1892 
TASNAD (Tasnád) jud. Salaj 6400 

Sz. Treger K., 1920 Slt. Marla 
Brehm Gheorghe 1817 Leul de aur 

TAUT! (Feltót) jud. Arad 26oo 
Kuntz János 1899 

TEACA (Teke) jud. Murej 2800 

Siuc. Wa!lller W., 1ar. Wagner· Jullu 1843-
, TEIU(i (Tövis) jud. Alba 4300 

Ferencz József 1871 



TEREGOVA (Teregova) jud. Severin 4300 
Bonomi Arpad 1884 

TEREMIA·MARE (Máriafölde) jud. Timie·Torontal 

3300 
TILEAGD (Tdegd) jud. Bihor 3700 

Roxin Augustin 1885 
1'IMI$0ARA (T·en1'esvár) jud. Timí9-T:0rontal 110000 

Albrecht Gustav Bdul Carot, 1907 Slt. Anion 

tel. 909 
Böltm István Str. Alexandt'il 4, 1811 la Rege 

tel. 476 
Braun Emö IV. Str. Viicaresou 30, 1813 Sit. 

Trelme, tel. 554 
Btwnberg Leo, 1. Str. Eminescu l, 1922 Minerva 

sraiamon Jenő 1922 
Br~uer Mihail i. Bdul Reg. Ferdiinand 7, 1913 

Salvátor tel. 427 · 
Craciun Iuliu IV. Str. Botinaz 9, 1902 Sit. 

Gheorghe • 
Zeiner A. II. Sir. St. e. Niare 8, 1902 la lng~r 
tel. 626 

jahner Rudolf II. Str. Dacilor 21, 1792 Maria 
Aj. tel. 476 

Keller István Ill. Sjr. Odobesou 3, 1858 
C.rucea Ro~ie 

Suc. Kertész IV. Piata AJ<ente Sever 5, 1920 
Sft. 1. Botez. _/-

Dr. Kovács Aladár Fabrka Str. Dacilor 35, 1873 

Sft. Trelme tel. 322 
Kulka Emil 1. Piata Sit. • Gheorghe, 1735 

Vulturul Negru tel. 645 
Kun Adalbert 1. Str.. Alba lulia 4, 1:922 Madonna 

tel. 1228 

t.ö5~1• A:~~~b~~brrca s1r. 3 August s, 1910 ~r·g· j 
MaAsrnlits József Piafa Badea C!rfall 16 1ss1· I• . ! 
. postol tel. 1136 • r 1 
M~~~n:;;e Vihnos II. Str. D<mobanfilor 2, 1914 ',i:.: .. 

Or.dul Mlserkordlal Sir. Sft. lroafi 4 dl l :;.e:\ i 
Khnovszky t.. fosi! 1737 · ' " J JJ)$~ 
Pap Romulus f;abrica Piafa Traian 2, 1922, ~fi\i\lil 

La i:;.arpe IJ!!§!J 
Dr. Parneu Renée IV. Piaja Scudler Z, 19Zz .. 

tel. 1848 Steaua 

:r1;a J~:l~u VjllSt~t Mocldop~ei 17, 1881 Sft. Steflan 

A 1 
• r. • orunibescu 105 . 1900 

rapu tel. 662 ' 

Su~.la!~ Schw.el11er Str. 1. C, Bratianu 2, .1911 

Sclml L. Pabrica Str. Trei Crall 
Sit. Nlc. tel. 84 , 3, 1839, 

U11
5
g
1
váry József IV., Str. p ·· 
t. l/lelan tel. 1 "'Y••r Z, 1892 

Welss S. AleJ<andm p· 1 U 
d 

m a nir·ei, 1898 ·c·"cea 
e Aur lel. 419 '" 

TINCA (Tenke) 1'ud Bí~-'. . · uur 4700 
„aza Teodor 1885 

TOMNATIC (Niigyősz) . d . N JU • Ttmi~· Torontal 33oo 
iepper Victor 188J 

TOPLlTA. (M.a110shéviz) · d Dö JU . Mune~ 7700 
•'1né Fáy Elvira 1913 Mad 

Micu Vrasile 1927 ' onna . 

TORMAC (Vé vá) . . e p g r JUd. Timi~· To110ntal 26oo 
s. app Gyula ar T · ' 

TULGHE$ (T„I . ') · . · oronyt Imre 1889 0 gy:es JUd. N1eamt 13oó 
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líarta Ladls!au 1880 
TURCHIS (Türkös) jud. Bra~ov 4000 

Jakab Mihály 1924 
TURDA (Turda) jud. Turda 19000 

lncseify Albert 1872, lel. 61 
M<lnta Nicolae, ar. Sebesi Béla 1856 Ing. Pazill>r 

tel. 32 
Mmgau loan, ar. Balázs Fer,encz 1921, Minerva, 

tel. 40 
V ellts Károly 1794 Arany Szarvas 

TURULUNG (Turte"ebes) jud. Satmar 1900 
Fényhalmi. Arpád 1923 

UILACUL DE BE!US (Belényesujlak, jud. Bihor 1600 
Nagy Adalbert, 1926 

ULMENI (Sülelmed) jud. Salaj, gara Silímigbiu 26oo 
ürmössy Miklós 1926 

URMEN1$U (Mezőörményes) jud. Cluj lOOO 

Koreck Frigy,es 1875 

VAD (Rév) jud. Bihor 2500 
Sárkány Jenö 1919 

VALEA LUI MIHAI (Trmihályfalva) jud. Salaj 7700 
Markovits Henrik 1907, i;>earpe 
Mátray Akos 1848 Vulturul 

VALEA-LUNGA (Hosszuaszó) jud. TArnaw1·Micll 1700 
N. Herz Elvira 1891 

VANATORI (Vadász) jud. Arad 2000 
Nan Carol 1925 

V ARADIA (Varádia) jud. Car.•• 1400 
Löwenstein J. 1892 

VARIA$ (Varjas) jud. Timi•·Tooontal 4400 
Syrowy loan 1874 

VMCAU (Vaskóh) jud. Bihor 1400 
Ardegean Gheorghe 1885 
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VIILE-SATU-MARE (Szatmárhegy) jud. 
Satmar 3000 

Vad. Hegy•esi Arpádné, dir. Pekker l;lteian 1899 
VINGA (Vinga) jud. Timi~-Tiori0ntaJ 5000 

C'frnstantinovics Svetozar 1815 
VIN'fUL DE JOS (Alvincz) jud. Alba 4300 

Schunn H ans 8170 
VINTUL DE SUS (Felvinc) jud. Turda 2200 

Gottschling Fridrich 1876 
Vl$EUL DE SUS (F,eJsővisó) jud. Maramtmej 13000 

Brüll Zoltán 1920 Vulturul 
Vad. B. Kov,ássy !., dir. B. l(óvássy I. 1856 

„Isteni Gondviselés'' 
Rösler F1erencz 1922, Cr.uc,e3: Alba 

Vl$TA DE JOS (A!sóvista) jud. Fligiíra, 1200 
Banescu Elena i924 

VULCAN (Vulkán) jud. Hunedoara 13000 
Papp Alexandru 1904 • 

ZABRANI (T·emeshidegkut) jud. Arad 1800 
Hrlanka fosi! 1869 

ZAGON (Zágon) jud. Trei-Scaune 56oo 
K!arakás Lndovic 1893 

ZALAU (Zilah) jud. Salall 11000 
Br.euer S. 1870 I~ Leul 
K!elemen Alexandou Piata Mih. Viteazul. 17, 

1794 Mérleg 
ZAM (Zám) jud. Arad uoo 

Lipovan Iuliu 1926 
ZARNE$Tl (Zemest) jud. Braiov 2000 

Nánn jancu 1890 
ZERIND (N agyzerind) jud. Ara<l 2800 

VM. Bányay M., 1863 
ZLATNA (Zalatna) jud. A!ba 3700 

Benkő K.álmán l 798 
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Abrakovits Ioan, Sim-
leul-Silvaniei 

Ajvász J., h'Iercurea-ciuc 
Albrecht G., Timi~ara 
Albu Octavian Ciaoova 
Alesi Oszkár, Sebe;;ul-

sasesc 
Alesi Rudolf, Beclean 
Succ. Arcz Károly, 

T,almaciu 
Ardeleaii Gh., Va~cau 
Atlasz Lajos, Oradea 
Adamovics D., Chi:;;i-

ne1..1 Cri~ 
Antal Sabin, Deda 
Hajnóczy S., Baia-mar 
'Bajnok Jenő, T&rgu· 

sacu.esc -
Bö.hm L'ászló,_ Cem·eu 
Petei· Barth, Ferdjna)i 
Bemberg Lev., Timi~oar 
Balázs F,erencz, Turda 
Banchi. '· Düm_itru, _-sali~te 
]3anescu El-ena, Vi:;;ta 
v. Bányai· i\1., Zerindul~ 

mar e 
Barabás F.erenc, Ozun 
Barbul Ödön, Satumare 
Barla D., Oradea 
Barta László, Tulghe;; 
Barta Sándor, Ghelinta 
Bartók L., Satu-mare 
Ba.sel E1ek, Becicherecu1-

mic 
Bayer György, Chi~ineu 
Becker Hans, J ebei 
Becfoer József, Biled 
Berger Gusztav, Acatari 
Becsek Sándor, Carei 
Benedek D1ezső, Zagon 
Benkő Kálmán, Zlatna 
Beral Adolf, Satu-mare 

Béres János, Sighet 
Berg,er Gyula, Arad 
Bernáth Jen8, Arad 
Bianu Vasile, Rovine 
Bielek Z., Banloc 
Birbaun1 Gyula, Cetad 
Binder Fritz, Prejmer 
Binder G. A., Cisnadia 
Binder G. A„ Bra.;;ov 
dr. Biró Géza, Cluj 
dr. Bizek, Dezső, Jim-

holia 
Blaga L. Natalia, Beiu~. 
Boglutz Stefan, O.;;orheiu 
Böhm Imre, Maureni 
Bonom1- Árpád, Teregova 
Bürgovan Aure1 1 Bra.;;ov 
dr. Both E„ carpini.;; 
Bota László, Arducl. 
Brad:a Ede, R,e.]itá. 
Brauer M., Timi~oa.ra 
Braun Ernő, Tiinü;;oar.a 
Braun 1{., Siln-Andrei 
Breinhoffer V., Bazna 
Bréin György, Ta.;;nad 
B1~ozer Erich, Ciucul 

mic 
Broser Gusztav, Bistrita 
Brozer Victor, Bato!] 
Erósz A., Gheorgheni 
Bri.ill Z., Vi~eul 
Budaker Hans, Nochrich 
Cs-ató Gábor, S:oborsin
Deutsch E„ Ludus 
Busoiu Victor,' Blaj 
BuZási M„ Baia-Mare 
dr. Capesius Victor, Si-

ghi:;;oara 
Clem;ens Béla, Reteag 
Constantinovics S., 

Vinga 
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Come_a T. I., Sinca-
veche 

Costin A., Somcuta-Mare 
Criícíun luliu, Timi9Dara 
Cutean Gh., Bra9ov 
Csató Olivér, Cluj 
Csanda Elldre, Oradea 
Csaszkóczy Iuliu, Cugir 
Cseh Ferenc, Spineni 
Csepreghy Jenő, Radna . 
'dr. Cseresznyés Gy„ Clu1 
Csics Béla, Jara 
Csiszár Albert, BJ.rzava 
jun._ Csonka József, 

Dicios.inmartin 
Csótiné'"Vékony Julisk-a, 

Ocna-sugatag 
Czekely E., Ilva-mare 
suc. Czink, IZupea 
Danciu Alexandru, Arad 
Dávid J ánios, 'fg.-Mure~ 
dr. Debitszk.y Mihály, 

Fromioasa 
Demeter Cornel, Cluj 
Demieter R,enée1 Caran

sebe:;; 
Déne$ Ferenc, Cámpia

Turzii 
D ermla Arthur, Cenadul-

vechiu 
Dezső M., Aita-mar-e 
Dima Aurel, Simeria 
Diószeghy Laj·os, Crai-

dor.oH 
D. Fáy E., Topli\a 
Drasloovits Géza, Caoova 
Drotloff J 6zsef, C·ernatu 
Ebergényi Gy., Cüvasna 
Eichorn Albert, Bra!?OV 
Epstein E., Cr.\ír.\í9eu_ 
Erdélyi L_ászló, · Beiu~ 

Eret~ János, Poieni de 
sub munte 

Eremici V., Thni~ara 
Ernst Frigyes, Sighi~oára
Érsek Tibor, Pui 
Essigrnann JVI., Ilva~mare 
Erős Endre, D-eva 
Fabritius Guido, Sibiu 
F-aragó Endre, Or.\í~tie 
Fekete Antal, Jibou 
Fenyve~i Ferenc, Salonta 
dr. Ferencz Aron, Cluj 
Ferencz J., I-Iurtedoara 
F erencz ) 6zsef, T,eiu~ 
Fisc;her János, Lugoj 
Flóhr JÓzsef, Cluj 

v Fodoi :rv:L, Baía·mare 
Fogarassy Sándor, Avrig 
Folbcrth I-1., Media~ 
Folbert Károly, Lugoj 
dr. Földes Béla, Arad 
Foltillek A., Sorncuta 
Fröhlich W„ Agnita 
Frincu Aurcl, Semlac 
Frankel I\1i9u, Sighet 
Frenda Árpád, Libling 
Freyler Ferenc; Or;;ova 
Friesenhahn· I„ Chizatau 
Fritsch Oszkár, Niísiíud 
Fröhlich 0., Alba-Iuli.a 
Frohmeyer 'Victor, Biíita 
Fromm D., Sooodor 
v. Füredi 1., Mehadia. 
Gaál János, Gheorghen1_ 
Gál B., Ocna-Mure;;ului 
Gál :rviargit, Lunca-Bra-

dului 
Gálosi Ferenc, Oradea 
Gara József, Salacea 
Gebhardt Zültár, Bihiria 
Gellner Frigyes, Gurghiu 
T. Gerber -Béla, S·éini 

Gerg-ely F,er-enc, Varadi 
Geszteredy F_,, Andrid 
Glasz J., S~nioolaul-mare 
Glück !ferenc, Marghita 
dr. Go1na Teodor, Cluj 
Gottschling Friedrich 

Vin~ul de sus ' 
Gödry K., Be~enov

veche 
Sz. Görögh Daniel 

Petrila-lonea ' 
Graef Gusztav, Bistrita 
Graes1er Andr-ei, Bra~ov 
Suc. Gmffi:us, . Or3~tie 
Grama Vintentiu, Fiigli-

rai 
Grósz Adolf, Oravita 
Grósz Károly, Satulung 
Gruics Milan, Re9ita 
Grund Alajos, Lechnifa 
Gründl Kálmán, Siria 
Guttmann Béla, Satu· 

mar-e 
Gyalui Pál, Tg.-Mure0 
Győri Kálmán, Cematu 

de jos 
Hain Sándor, Satchinez 
H•ajdu Hugó, Oradea 
Halász Jakab, Ghiliíu 
dr. Halász Pál, Cluj 
Halberg Ottó, Reghin 
H,Umágyi Ernő, Dum-

braveni -
Hia.ne~ Victor, Dej 
Hankó Antal, Carta 
H1anzéros G., Halmaghiu 
Haranth D., Baia-Sprie 
Hary Sándor, Geoagiu 

de jos· 
Havas Izidor, Balin~ 
Hedrich Rezső, Na.dlac 
Hegedüs J ., Sarafo];. 

H1eg,edüs Imre; Oradea 
v. Hegyesi A., Viile 

Satu·Mare 
H·e_gyi Elemér, Re~it-a 
He1tz István, Sebe~ 
H·entschel Gy., Moravita 
H·erberth F., Bistri~a · 
H-erberth Gy., Cisnadia 
H-ermann Hans,_ F3.giira~ 
H-ermann J., Tg.-Mure!? 
H-ercz E.; Valea-ltmgli 
H'.erzberg H-enrich, Sibiu 
H'lnts V., M·ercur.ea-niraj 
dr. H~nts Z„ Tg.-Mure~ 
dr. Hintz György, Cluj 
Hlavathy K„ Or~ova 
Holicska Dezső, Ineu 
Holcz Mátyás, Jimbolia 
Holcz Péter, Bulgaru~ 
Hollrnann Fer:enc, Mol-

dova :noua 
l-Il()lz Adám, Periamo~ 
Horváth Fer,enc, Hida 
Horváth J., Satu-m·are 
v. _Horváth K„ Bontida 
Hr1anka. Adalbert, P·ecica 
Hrianka József, Zabr.ani 
Husnik Ottó, Cimpeni 
Husovszky J., Bozovici 
jun. Husovszky József 

Gataia ' 
Sz. Huszár Ilus~ Sovata 
Huszár J enö, Ciucea 
It;pure Gheorghe, Orad•ea 
Ihescu Stiefan, N3.s3.ud 
v, Imre I., Ciuoea . 
Inczeffy Albert, Turda 
Izmael M., Tg.-Mure~ 
Suc. Jaeg>Cr, Cristur 
Jaeg·er Victor, Crlstur 
J ahner R„ Timi~;ara 
Jal<ab Mihály, Turchi0 
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J ánka ' Jenő, Arad 
Janky _ LajoS, Ighiu 
dr. Jeney -I., Baraolt 
J enőffy Miklós, Boc~a· 

Roma.na 
Kain Eszter, Oradea 
Kain Imre, Arad 
v. Kariiráth I., Arad 
Kara Janő, Nu}falau 
Kaim·án La j.os, Arad 
Kárpáti János, Arad 
Kaufmann Lajos, Carei:, 
v. Kékessy, Suplac 
!{elemen István, ·Lup-eni 
K.elemen · Sándor; Zal<iu 
Schönfeld M., Petr.ova 
KeUer István, 1'imi9oara 
!{e_rekes Ödön, J,ernut 
v. I{ertész, Timi~oara 
Keszler Pál, Baciceu 
I-Iosszu Adalbert, B. Her-

culae 
Jóna Sándor, Sighet 
l{ó;ry Tibor, Tecu 
Kesztenbaum H., Aiad 
I<iss Gerő, Simleul-

Silvaniei 
Suc. Klein V., Bra!?OV 
v. Kleiner D., Garei 
Kiszler Vilmos, Bor9a 
Kis Ernőné, Sag 
I<linoV-szki J ., Timi:;;·oara 
Knoblauch M., Oravita 
Knöpfler ·zs., GbiurghiU: 
I{ocsis Béla, Alegd 
dr. Kohn Gyula, Cluj 
Kolozsváry József, 

Tg,-Mure:;; 
Kottaska, Ferdinand 
K:-oncz Andrei, Odorheiu 
Konrad.· Kálmán, Ciuc-

sil'1martil) . e . . 

Kontesveller, Hoghiz 
dr. l{ontesveller I{ároly, 

Fllgiira:;; 
Kor~ck Fr„ Urmeni~u 
Kosinczky S., Rozavlca 
dr. KoVács A., Tim:;;ioara 
Kovács. Béla, Diosig 
Kovács A., Tg.-Mure:;; 
U. Kovács Endre, Aiud 
Kovács· Ignác, Plae;;ii 
Kovács IstVán, Poieni de 

sl,lb munte · 
I{ováés J 6Zsef, Aiud 
I(.qváts, Sft. Gheorghe 
Kovassi E„ Gurahont 
v. !{ovássy I., Vi~eul 

de sus 
B·:' Kovássy István, 

Vi:;;eul de sus 
v. Kovássy A., Satu-

mare 
Kölnyei Béla, Staier 
v. _ Környei, Anina 
Kövér E., .Aradul-nou 
Kozocsa Dávid, Ceica 
v. Kracsinger, Biiile Her-

culana 
Kr;:tz ·c.:·-·r:;-;;g~~i~e:;;Ü 
Krausz E., Glogovat 
Krausz Miklós, Sighet 
Kremann János, S.asca; 

Montana 
I{rémer Lajos, Dej 
Krom·ek Rezső, Dobra· 
Kugler Rudolf, Bra:;;ov 
I<ulka Emil, Timi:;;oara 
Kun Adalbert, Timi.!}oara 
Suc. I<unfalvi, Halmeu 
I<untz János, Tauti 
K·urmes Péter, Bod 
Kutschka; Ca:ransepe~ 

Liiday Victor, Bandul 
de c§.mpie 

Suc. Lakatos, Buteni 
Legman Arame , 
Mets Gavril 
Laszky V:aleria, °CDm-

lau9-veche 
László Géza, Gherla 
László István, -Atid 
Suc. László 0., Sibiu 
Latzina V., Ghc:>lar 
Laza Teodor, Tinca 
Lazarov Teodor,. Episco-

pia Bihor. 
Lengyel Samu1 CriStur 
v. Li_chtensteig-er A,, 

Simeria 
Lieb Albert, Niísiíud 
Ligeti Károly, Rusca-

montana 
Lirigner A., Sighi~oara 
Lipovan Iuliu, Zam 
Litschel Emil, Dej 
Löffler M.~ M1ercurea-ciuc 
LöW Adolf, Tirtri:;;oaÍa 
Ludvigh L., Carani 
Lukács Dénes, Cluj 
Lukács Ferenc, Cluj 
Lukas Fritz, , Bra9ov . 
Lupu RomuJ_us, Mediá9 
Man Comel, B eiu9 
Máj.ai H·enrik, Cristian 
Mandics Béla, . Sighet 
Manta Nioolae, 'I'urd::i. 
Markövics HenriCli, Vac „ 

' lea lui Mihai ,-
v. Martin T.~ Buzia9 
Maszalitsch J 6zsef,_ Ti·· 

tni9oara -
Mircea Stefan, Cluj_ : 
Mátray Akos, Valea 

lui Mihai 

Masznyik D., Ghioroc :· 
Mederu9 Lajos, Rupe;i 
dr. Medvigy F., Oradei. 
Meiszner Vilmos, Tiili-

9oara 
M·enning G., Odorheiu 
Mera Victor, Rcghin 
Merza Lukács, Panticeu 
Mészáros Lajos, Hateg 
Metz Alfréd, M.ercurea 
Mets Gavril, Gilrboilu 
Metz Walter, Sebe:j 
Micu Vasile, T1oplita 
Mihály Károly, Brád . 
Mihályi Lajos, Oradea 
Mike Józsefné, Sebi9 
Mirion 1\1ihály, Berzasca 
v. Molnár I„ Gurahont 
Moga Stefan, Sibiu 
Müller E., Caransebe9 
Müller Erich, Sibiti 
Murgiíu l•oan, Turda 
Nagele .. Antal, Lipova 
dr. Nagy Árpád, Cluj' 
Nagy Béla, Sighet 
Nagy Béla, Mociu 
Nagy D'ezsc5, Aghire9 
Nagy István, N egre9ti 
Nagy Jenő, Tg.·Mure~ 
v. Nagy M., Huedin -
N,\Ul I ancu, Ziirne.]ti 
Nan !{ároly, V~ni:itori 
Miolnár L., Arad 
N euman, Hateg 
Pariagoth Gh~ E., 

Fretelie 
N.eu_mann H., Hat-eg 
N egru Dionisie, Re~dta 
Németh Pál, Oradea 
Nepper R., Teremia 
N·epp·er V., Tomnatic 
N,eustadter Jenő, Bra~v 
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Niedermayer F., :-A.rad 
Njts János, Gherla . 
jun. Nonn János, Caret 
Novák Sándor, Cojocna 
Nussbaum Miklós, Deva 
Obermay·er. V., Sibiu 
dr. Oberth J ., M-edia$ 
dr. Odor Béla, Carani 
Olaru Dumitru, Cluj 
Omescu CQrnel, A.rad 
v. Oniciu S., Abruu 
dr. Orient Gyuláné, 

Apahida 
Örs Rezső, Panoota . 
Orthmayer József, Fag.et 
Osváth K., Tg.-JVIure!? 
P3cala Gh. Oradea 
P,acchiaff6 A„ Bor9a 
Pajor Pál, Or.adea 
Pálffy István, Ludo> 
Succ. Pánczél, Baia de 

Crii . 
P. MŰlnar Janka, Baia 

de cri, 
Cs. Pap Gyula, Tormac 
P.app Alexandru, Vulcan 
dr. Penkert Mihály, 

Siícueni 
Pekker· Stefan, Viile 

Satumave 
Perédy Sándor, Alma-· 

~ul•mare 
P·ertia Basil,· F,eldioata 
P.ető Ernő, Supurul de jos 
P.etr1esoanu M1hail, Ca-

ransebe~ 
P.etrovics János, s·a.nioo--

13.ul-mare 
Phleps Erich, Br.a~ov 
Pis s el Károly, Sibiu 
Pop -·Romulus, Tirili· 
· ~ara 
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Pop Victor, Sibiu 
C. Pop Victor, Sft. 

Gheorghe 
Popa Ioan, Clui 
Popovici Valer, J?eta 
Pop Aurel, Care1 
Pot9a S., Ghime~faget . 
Princzinger Antal, <;::arei 
P:robszt Endre, Simandul 

de j.'os 
Puiu Traian, Ocna· 

Sibiului 
dr. Pulca N ., Deta 
Quittner Lajos, Ocna· . 

Sibiului 
dr. Raáber ·A., Oradea 
dr. Rácz R·ezső, Orad 
Rajzinger S„ Satu-mar.e 
Rednik I., Satu-mare 
v. Reim.er 0., Codlea 
RózSa -ottó, Liebling 
Salamon Timi~oara · 
Sebestyén Art„ Oradea 
R·eirtg•ewürtz Hermann, 

P1etoo~ani 
Reinhardt István, Nad1ac 
Reinhardt WaUer, Sebe~ 
R·eis:rhann Pál, P.etl'IO!?ani 
Reisz IstVán, Oradea · 
v. Reiter E., Lovrin 
Reök Béla, Cavei 
Rényi Tibor, Arad 
R.esch Jenő, Sighet 
Révész J~s, Orade~ 
Ri~ca Emil, P·etro!jaIU 
RisztlC:s Milan, Boci;;a-

Montana 
Ritter Antal, Tarian 
Rosenthal Lajos, Sighet 
Rosing·er Mihály; Ghinta 
Rösler F. Vii;;eul de ·sus 
Roth Jenő, Timiioara 

Roth Mihály, Halchiu 
Roxin Ágoston, Tileagd 
Roxin József, Timi~oara 
Succ. Ro:;in, Lipóva 
Roxinné Pameu R.enéé 

Timi~oara ' 
Roykó Géza, Díciosan-

martin 
Rusan A., Albá-Iulia 
Ruttkay Aladár, Oradea 
Ruttn·er István, C·enei 
Saáger Cornel, Grabati 
Salamon Mór, Brai;;ov 
Salmen A., Sighii;;·oara 
Salzer Dumbr.aveni 
Sambach Károly, Bo· 

iiosneul-mare 
Sándor Zoltán, Sfui- · 

gheorghiul de PadUre 
Sárkány Jenő, Vad 
v. Sárga . G., Gataja 
Sárga· Gyula, Timi~oar2 
Schiirfer Vilmos, Beiu~ 
Scheeser J., Rai;;nov 
Scheiner A., .Seica-mare 
Scheiner H„ Seica-mal'ie 
Scheitz Endr.e, Bachilea 
Schieszl -Károly, Blaj 
Schieszl Viktor, Jidveu 
Schiffmann Ferenc, 

Comloi;;ul-mare 
Schlett Géza, Rovi:fi·e· 
Schlett Olivér, Abrud 
Schmidt K„ Bra9ov. 
Schneider Gyula, Rét:ai;; 
Schneider Hans, Brai;;ov 
Scholtes Arnold, Bra~ov 
Schönberger Hermann, 

Arpa9ul de -jos 
Schull Lipót, Timii;;oara 
Schunn J., ViniuI. de jos 
Schusz;ter Gusztav„ Aiud · 

Schwart~ Ede, Agníp. 
Schweiger, Timi:;;oara 
Sebesi Béla, Turda 
Sebők Emil Apahida 
Senchea Octavian, 

B.araolt 
Seraphin Julius, Biertan 
Silbernag-eJ, Saschiz . 
Surányi Bébi 
Salamon I., Timii;;oara 
Simonka G., Hodod 
Singer Árpád, Bra!?OV 
Sipos Ödön, Masloc 
Sqlymossy, Odorheiu 
Somlea Mihail, Cluj 
Soós Károly, Reghin 
Sotirescu Emil, Timi• 

!}Oata , 
S.otoopa Emil, Cluj 
Spati Maria, Timi$0ara 
Stanescu Livius, Sft. 

Gheorghe 
Pili;lner A., Setcaia 
Steiner Frigyes, -Brai;;ov 
Stravoiu Sabin, Bran 
Sükösd József, Oradea 
Sürger János, Salard 
dr. Sutu Z., Bistrita 
Szabados I., Söcalaz 
Szabó A., Sanislau 
Szabó Béla, Sacuieni 
Szabó Dénes, Intorzura-

Buziíu1u1 
Szabó Gyula, Ghelar 
Szabó Sándor, Oradea 
Szaitz I<ároly, Rimetea 
Szalay István, Ban1oc 
Szaplonczay Sándor, 

Simleul·Silvani,ei 
dr. Szatmáry, Ditrau 
Székely, Ora~ul-nou 
Székely Zollán, .Salonta 
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Szíjjáftó Géza, Ocn·a-
' Slatinei 

Szilágyi Lajos, Balau$er 
Szini Albert, Bretcu 
Szini Andor, Tg.-Si'í-

cuesc 
Szlávik H., Johanisfeld 
Szücs- R., Peciulcnou 
Szondy János, Arad 
Sylvester Z„- Ileanda 
Syrovy János, Varia~ 
Tabajdi G„ Satu-mare 
T.akács -Lajos, ·Sacul 
v. Tamás I., Gherla 
Tarp.ás Simon, Martinj~ 
Tamáskovits Gyula, 

·JÍlmul-mare 
Tho_!'oczkay Sándor, 

C10palnic-Man!igtur 
v: Tikasth R„ Ciaoova 
dr. Tischlerné Palóczy 

A„ Cluj 
To1ncsik I., C~mpia

Turzii. 
Toronyi Imre, Tormac · 
Traeger L„ Cehul-Sil-

vaniei. 
Traeg.er. ·K.; T3.~n:ad 
'fulliu Gheorghe, · Brá~ov 
Turcu·. Tivadar, . Lugoj 
Ujágh Béla, Sil.npetrul' 

- gerinan · · 
Ujfalussy-Gy6ző, Pesac 
Ujváry- Sándor, Oclia· 

Mureg11lui 
l.Tngváry József, Timi-

~oara 

Viirró Fer-enC,- Hió??ll 
va·ss_ Albert, Oclan_d 
Ürmössy.. M·. 1 - Ulmeni · 
Va.Jliss L., Ghiarmata 
Vámosi Péter, Cil.mpeni 
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Varga· Gy .• Sarma!]ul-m. 
V·elits Károly, Turda 
Veress A„ Reghin-sat 
dr. Vértes Felician, 

Lugoj . 
dr. Vértes K., Lugoj 
Vinrtay Béla, Spinus 
v. Vlad V., Orö.!]tie 
Voith- Ferencz, Jo~eni 
Voith József, Tfl.rgul-

1apu~ului 
Voith Lajos, Boniida 
Suc. Vojtek, Arad 
Votsch A„ Chiochi!] 
Vulkan László, Belting 
Wachsmann Hugo, 

Prundul-B;irgoului 
Wagn·er Arthur, Carei 
Suc.··Wagner W., T,eaca 
Wagner Gyula, T.eaca 
Wass. L., Baia-Mare 
Weber András, Pfaid 
dr. Wéber E., Rupea 
Weinrich Károly, 

Medie~-aurit 
Weisz Arnold, Ar'ad · 
w.eisz- Samu, Cristior 
Weisz S. Sándor,' Ti- · 

mi~oara 
\V.erm.eschcr· E., Sibiu_ 
W.erth· Mihály, ~iaoov_a 
Widder Péter·, :-B·aia~m. 
Wienand József, Mcdi:a~ 
Wittmayer J., Sibiu , 
Wokalek · H., Bistrita 
Wolf .Ernő, Rodna 
Zakariás· Béla; T3.r-

1un:geni 
Zacharides -H,errnan, 

Sighü;oara 
Zerbes Vilmos, Timi

$Oara.: - · 

Zikeli ~obert, Nochrich 
Suc. Z1nk, Talmaciu 
Zobel Fritz, Sibiu 
Zombory J., Sf<inta-Ana 
Zobel H„ Huedin 

-ZSettkeY· J„ 'Martinis 
Zsigmondovics Géza' 

Oradea ' 
Zeiner Árpád, Timi

~ara 

aele~jobb és leóolcsóbb. 
DOBOZA K 1.80 MINDEN GYÓGYSlfITTÁRBAN ts DROBERIÁBAN 
Pró.badobozt ingyen küld: HEHRI NESTLÉ,Wien.l.Bibers1r;210 
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FARMACH DIN REGAT 

REGAT GYóGYSZERTARAI 

ADJ(JD (j. Putna). - p. 4000. 
D·:na P·etr-escu, ar. Constantinescu, 1864. 

ALEXANDRIA (j. Teleorman). - p. 18000. 
Crii"an Sim~on, str. Carol 198. - 1891. 
Reisdorf.er ·et P., Tooisi. - 1858. 
T,oodor·escu Nicolae, str. Ca11ol 216. - 1923. 

AZUGA (j. Prahova). p. 1500. 
Io-rdachescu M. - 1922. 

BABADAG (j. Tulcea). - p. 5000. 
Banche• V „ l 886. 

BACAU (j. Baeiiu) p. 28000. 
M.alhasoviu Marin, 1856 - Sf. Gheorghe. 

. Popóvici. Ele.na, str. B.atiiu ...,.- Fiatra_ 92. 1927. 
Vogel .. L dir.;-' ~,~ba~?h„--~'.· .str: Ba·cau. 1892. 

:.-St:lrÍcii M6zes, .'str.' Lecá. .1_. 

--~-J-~teánU Mircea,.:· -.„ 1921,, ~alvator.„ 
BAíA :I?.E ARAMA (j. Mehe<linp), p. 2800. 

i_.Tdbias'. .. NiCó1fié; 1-gq2·. , 
BAi';mrn (j. Roman). · 

·;'G-abrileScu M.arg„ 1925 ... 
B)\!COI (j. Prahova). - Jl· 5096. 

·v e1oeanu C.amilia, 1923„ 
BAILE$TI (j. Dolj). p. , 18000. 

.:)?_iqp_e?.~u:~ Iulian, .. „_.~, __ 1_?9~; (;n.icea· _ R>0~ie. 
. Aricescu„ Sevastia, _ 1926,. 

BALCE$TI (j. VAlcea). - p. úo8. 

Dragomir Emil~ - Í92J. 
D·;na G. Vasilef, dir Evlampia Gheorghiu: 

BALCIC (j. Caliacra) p. 7000. 

BAL$ (j. Romanati) p. 7900. 
Rabinovici Gizela, 1893. Sf. Gheorghe. 

BARLAD (j. Tutova) p. 30.000. 
Mo:]t. D·na Cole~ín, dir. Ilie~ $tefan, - 1892. 
Droc. I. CorneUu, str. $tefan Cel Ma:r;e, - 1826. 
Mo~t. Frenkel M., ar. Smilovici Gizel.a, 1858. 
Perlmutter Hermann str. Reg.ala, -- 1922. Sanatatea. 
D·na. Silvestru, dir. Wiegler Hersch, Ro1n~na 1880. 

BAZARGIC (j. Caliacra) p. 35000. 
B1ozof Leon 1811 - str. Reg. Elisabeta 75. 
Lagara M. Nioolae, 191 - str. Reg. Carol 7. 
Mu~ef Andrei, ar. D·na L8.ziirescu, 1901.. 
Soopetz C. Dir. l\llalithi F. 186. 

BECENI (j. Bu2iiu) p. 241. 
Cretoiu Tr!aian, 1913. 

BERE$TI·TARG. (j. Covurlui) p. 2753. 
Belei Petru, 1921 •. 

'BICAZ (j. Neam\) p. 562. 
Ionescu Toader, - 1906. 

BILICIURE$TI (j. D~mhoviia) p. 2618. 
Eoaterina Cöstescu Buda, - 1924. 

BIVOLARI (j. laji) p. 2475. 
I. Constanta, - 1923. 

BOTO$ANI (j. Boto,ani) p. 36000. 
Bendel J ean, str. Unirü 2. - 1882. 
De1netrescu 0. ar. Edelstein Chain, - 186X. 
Einhorn Jacab, str. A. P.anu, 15, Nouii. 
Gheorghiu Nioolae, str. Elisabeta 53. - 1921, 
Nioolea_nu Gh. ,ar. D.avid Rosenberg, - Minei-va . 
Popovici Ortansa, str. Nationala 2i6. - 1922. 
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Semáca Valerian, str. Machian 37 . ...._ ·i8o6,- CttrtiL 
BRABOVA (j. Dolj) p. 1255. 

Schrotter M., 1924. 

BRA!LA (j. Braila) p. IOOOOO. - ' 

Bozinoeanu N. str.- Galati, 9.1. ___, 1922. 
calcfl.i Gabriela Foc~, str. Victoriei, - 1926. 
Constantinescu M. str. Cií.Hi-;·a!li, 78. - 1920, 

Isacu Dimi~rie, str .. Cií.lara.~i 6. - 1922. 
F.alti~ l10ia)n, dir. Dr. D-. I. FaltL~, str. GalaJi_ 27. 

1920, Dr. Davila. 
Dr. M. Filip.escu - ·1922. 
Fotache I. . B}íliinescu, cal. Victoriei_ 38. - 1923. 
C: Ionescu Berechet, str, R,egalli 4._. - 1864. 
J.aja N. -succ. str. Regala 72._ - _1889. 
Fink A. str. Calara~i. 
Clecner P. str. Sf. Arhangheli 9. 
Lazarescu N. str. ·Galati r. - . 1832. 
~1;a.Icoci Alex. str. R,egaUí. 66. - 1852„_ 
Negrescu I. succ. dir. Ros(!nberg Emil, - ·1848. 
H.ose.nstein Salamon, 1926, Dr.. Babe~. 

Simatu Alex. - 1922. 
P.andelly Michael, str. Regal11-- 26. 

BRAILITA (j. Briiila) p. 7688. 
Georgescu Margareta, - 1923. 

BUCURE$TI (j. Ilfov) p. 86o.ooo. 
Adamovici D. II. calea Gri.vi.tei 81. 
Albini A·. succ: -cal. Victioriei 86. 1837. 
Alexi Ioan, ?OS. -~tefan · Cle Mare 24. 1921. 
Alif.anti A. II. cal. Gtivitei 27. -' 192r. 
Andrie~ ·CQnSt. ~ös. Basarab,-, 26;- - II. 
Angial Alex. str. Pop.a Tatu, 8. ------' 1896. 
Anto,riescu l\rl. ~os; ~tefan Cel Mar.e 95. 1923. 
Apostolescu Mariaina; JV; cal. Dud'e~ti 279~ '· 
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l Arma:;;escu AJe:t:. ·IV. cal. 13 Sept., 87. 

Barozzi V.asile, IV. calea ca1ara:;;Uor 84. 
Bleich Arthur, I. Str. R. Poincaré 2. 

Bcinich M., V. str. Nerva TraiJan 120. 
Belcot A. dir. Cristid:e I., II. cal. Grivit,ei 176. 
Belcot Emil lV., · Bul. F,erdínand 59. - 1913~ 

Ben}e Victor, Ii. ·cal. Grivitei 80. - „Hy:giea.". 
Berbier G., I, cal. Mo~ilor 174. - ·1821. 
Birm1'ínescU V. VI., cal. Rahovei 50. 
Bonciu Liviu, IV., :;;os. Mihai Bravu 32. 
Bor~ M. Dim;itr:üe, I. str. Vasile Lascar 42. 
BreutK Dumitru, I. str. -campeneanu 9. -- 1921. 

B'Ulandra Gh., I. str. Regala 6. 
C•ar:aca} st:r:. Gr. D., IIL, ~os. Colentina, 39. 
Cepleanu Al. IV., cal. Mo:;dl-0r ·406. Dr. Davila. 
Chiale Th. Anastase, V. cal. $erban Vodli 258. 
Chih1'íiescu Const., I„ cal. Victori-ei 75. - 1806. 
Cri:;;anu-B<!rlad P., I. bul; Caool, 13. - 1886. 
Constantinescu Maria, 1v·. cal. Rahovei 55 .. 
Ciolac D„ I., str, Bara~ei 48. 
Continghiu I-oan, V. ~Os. Olteniteí 8. - 1922. 
Coroleuca G., cal. Mo:;;ilor 281„ I. La Albina. 
Cristide Ioan„ cal. Rahovei 120. 
Cugler 1-L ar. Ana Deciu, str. Viitorului 99. 
Damian M„ II, bul.. D.orobanti 40. 
Dan Gh., II., calc,a Gri_vitei I83. 
D-inescu :r-.1.argai;eta, II„ bul. Col. iMhail Ghica 415·. 
Deciu Ana, II~ :}OS. Col. Ghiva 120. 
Driigu:;; Gheorghe, II_I, cal. Victoriei 142. 
Enescu Dr .. Sor-eni Elena, IV, bul. P.ache 95. 
Einhorn Dr. Gh. cal. V_ictc)ri-ei 154. - 1921 
Feingold L. Io~if, L, str. Carol 89. - Flora. 
Friedmann EmH, VI.; cal. Rahovei 120. 
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Gavriliu Gh„ ~os. P.antilimon 231, IV. 
Georgescu Luc., Dr. VI., !lOS. Cotroceni "15~bis, 
Georgescu Nicolae, II., cal. Grivi!-ei 377. 
Georgeanu Nioolae, cal. Dude9ti 99. - 1926. 
Gheorghiu Victor., VI. cal. 13 Sept. 2. 

Gresser W., IV. cal. Mo9iLbr 298. - La Heliade. 
Grünbaum 1M. cal. v·acare9ti 83. v. - „Sf. Cornea". 
Guci M. Constantin, I. cal. Victori-ei 40. 
Hentiescu A., I., str. Lipscani 1. 

Hcrtzenberg Carol, I., cal. Vacare9ti 25. 
Horn Mauritiu, bul. Elisabeta 19. 
Hiotaranu -Gheo:Í-ghe, II., str. V:asile Lascar 76. 
I.acobi Victor, str. Patriei 14. - „Ursu". 
Ioanid Ilie, I. str. Sf. Apostoli 56. 
Ionescu George, I. cal. Rahovei 5. - „Fortuna". 
Ionesca D. M., I, str .. Berzei 76. 
Ionescu l\tfarius, II., bul. Dorobanti I 14. 

Isiicescu August, VI. cal. Rahov-ei 151. 

Dr. ITEANU Alexandru succ. dir. Thoiss A. 

Gustav, I., cal. Victoriei 82. 

Komornicki Al., I„ cal. Victoriei 46. 
Leeist Alex., II. str. Dr. F-elix 67. - 1906-1921. 
Leonescu I. $tefan, III. str. Tunari 2. 
Lozinca N. loan, II., cal. Grivitei 104, 
Manolescu Vasile, III. cal. Victo-dei 169. - 1892, 
Maroovici Eugen, III, cal. Viíc3.re9ti 'II. TeL 338·02. 
Mata.saru I„ III, cal. Victoriei 110. - T,el. 360-65. 
Mih1i1cescu Ioan, III, str. Rom:ina 214. 
Mihalovici .Arist\de, dr. I„ cal. C1ili:ira9i1or 28. 
Mironescu Const., VI. cal. Rahovei 204. 
Munteanu Alex., I. str. Mihai voda 3. 
Nacu fyfargareta, III. prel. Do11obantilor 5r. 
Ni:istase Taoob, IV.„ str. Traia:n 106. 

N.euman H., ·1. str. ~. Pi0incaré 2. ·.„Academiei{''. 
Nichiforsecu V., bul. Tabacari 82. , 
Nioolescu B. Alex., V, str. $erban Voda 147. 
Nioolescu Leila, III, str. Maica Domnului · I. 
Nioole~cu Ovidiu, IV., cal. Calara9ilor 126. 
Niculescu _Ana, II., bu1. C1Ülonel M. Ghic~ 41. 
Niculescu Maria, bul. Pache 3 I. 
iN s tor Traian, II., cal. .Gi-ivitei 112. -. 1906. 
Nitescu Sebastian prel. ·bul. · F-erdinand 8. 
N'ovian Vasile, V., str. 11 Iunie 30. 

Ochs I., dir. Bejan, III., piata Am'zei I 5. 
Opreanu N. ·et Olga D. N-ioolau, ·cal. Rahovei 81 
P.aleacu N „ II., bul. Colonel M. Ghica 57. 
Pi:iltinescu Gh., IV„ bul. F,erdinan,d 104. 

P!anea $tefan, V„ cal. V3.c3.re9ti 233. - 1914. 
Papinian Steríe, V., str. Cuza ~oda 63. 
P.araschivescu Eug.en, V., cal. $erban Voda. 105, 

Paraschivescu Gh., cal. Dude9ti 57. - Tel. 323-45. 
Petrescu Lucretia Dr „ .-·vr., !;"os. Cotrioceni 15-bis. 
PDpovici Napo1eon, VI., cal Rahovei 237. 
P1opovici Ni.oolae, Dr. II., cal. Grivite~ 213. 
Rr0m.a9can Gh., str. Doamnei 27. - 1814. 
R·epanovici I.aoob, VI., cal. 13 Septemvri-e 83. 
R·o9oanu Lootn, II, 9-os. Crftnga~i 3-biS. , . 
Ro9u D. Alex., II. cal. Grivit·ei 74, - Tel. 324-39. 
R>09u Dumitru, I. cal. Mio:9ilor 51. - Tel. 346-zi. 
Sceopol Mihail, III., str. Nic. Bálcescu 14. 
Schuster Emil, III., cal. Victoriei 136, 
Schvenh R„ III., 9'05. Cnlentina 191. 
Schunda I. Steriu, .1.f:, Fiat.a Buze$ti 47. 
.;iima G. Dr. V. Strada 1 I Iunie 28. - 1922. 
S:olomon A., V„ cal. Dude9tl 28. - T.e1.. 306-64. 
Soreni Elena, III„ bw. Pache 95. 



Sotirescu Eiena:; Ill.; ~S. $tefan:- Cet ·Mare· -4. 
Stanescu Ioan, bul: Pache r37. - TeL ··2oj-65. 
Steinberg Marius str. C. A.' Rosetti 27. -- 1794~ 
Steresc:u,N~oo-1-ae; fost' Türing.er, II., 'bu1'. Elisabeta34 
$teflea Victoria, - 1926, 
TAr:p.~'qc:eanu _ Leon,- Il,, cal. Grivitei. 81-. 
Tarasoutchi D.1- Vl., prel. Rahovei 6. 
Thüringer et La~car, I,.,. cal. Victoriei 7,8. 
Tipei:µ, S,_ 1., I. bul. Carol 13. -. „Aurora". 
Tran4afirescu M!ihail, _III., cal. Ooroban~ilor 12. 
U(~~~u. Gh_,,_._V. str.·- Coldnel Orero 11 bis._ 
Vaíeni Const., ~II, cal. Dorohantilor 17 . ........,. : 1926. 

. . Valeyiu Ioain,._;V.; __ str .. 1.r Iuni,e. 65. --:--. 192_2_. 
. V:i.rgolici _ V„ IJ.I_ . .1- Víctoriei 126. - T-el. 2.10-63. 

Vattolomeu M„ V, cal._ Dude~ti_. 58. 
Vasiliu D. Teodor, str. Mihai Voda 8. 
Velescu Georg,e, V„ .s.tr_. $erban Vod!í 21. 
Vasilescu R. Cal. Victoriei J-4.· 
Vei?_prelXl:eaµu I.,--~a1. ~erban Votla .7_. _ 

. Vo.Ítip.O:vici A. III, cal VictO:riei 206 - 178_6. 
·v~1~llSchi A. II„ Str. Pop_~ Tatu ~· 
Wassermann Nicu, IV„ cal„ Mo9ilor 249. 1922. 
Weisselberg Rena, 1„ str. _Sft.· Aj:iOstoli 37. 
Zjamfirescu F ., _II.~ str .. Banu · M-anta ?2_. 
Zobel D. ú„ ]II„ str. RomAn~ 117. 

BUDE:;;TI . (j. Hfov) p. !.· 200, 
Para~chivescu· Elena. - 1913, 

IJlGFTEA (j. llfov) p. !.. 510. 
Be~teLei . -Vasiliclúa_; .1921. 

BUHU:;;I (j.' Neaml). p. 6óoo. 
Wassermann·.- Benedict vad. dir: Cá:tz Tanhaia. 

BU JOR (j. CoV\lrlm}' 
P~cu :;;tefan 1923. 

BURDUJENI·SAT. (j. Boto?lli)' p. 2ro6. 
Rang Cáool ar. Dr. A1U Lovrin 1895. 

BU:;;TENJ (j. Prahova). --'- p. 2800. 
Gugui'ántlj luliu 1913. -:-+ Vu:Iturul Carpafilor; 

BUZAU (j. Buziiu). p. 40000. 
Agnese Giusep--e, dir: OlteScu ·N~, Str. Unirei· 29. 
Constantinésci.t L:aZar, str. Un-irii 29. 
Gerota Sava, str. · Tirgului· 44. ,;:__ T:et :··28-!4. 
Ghei'man Dimitre, str. Tirgului 2. - · 1885~ 
Hermann · Dani,el, str;' TArgülui 68. ·~ · 1922~ 
Ianculescu Dumitru·, str; Sléx. · 1vfarghílotnan 9. 
Roiianu Leon; str. TArguhú 63 . 
Sent,er F-erdinand; piatia Daciei ·42,'·.'-'-' ,_;Sal·VárCa'*, 
Teodorescu Elena, ··slr. ·TArgt.i}Ui 23. · .:...-··. ·1858. 

CALAF AT (j. Dolj) p. 8000. .r-
Garus$a 'N:Íooláe~ ~ 1862. 
Nicul~~Cu Stella. - H)26, 

CALARA:;;I (j. Ia!om\\a). p. 2200o. 
Gradinescu E. 1922., str. '$tirbey · Vodti' 5s:· .. 
Manoliu Th. M.ihai, - r857. --,-· 

CALAMANE$Tl (j. VA!cea) p: 236o. 
„Cruée.3..de Ílur" 
' . 
' 

Toma Papagog3:, 1921. 

Blii minerale (sulf). 
Ape mi~Je (suÍfo-rtiaghezo-IŰdurate),. ' 

CAMPINA (j. Prahova. e.- p. 14000. 
l(essler Eduard, ,dir'. And~éescU' 'El,ena,,:...... t860, 
Voiculescu Ioan, N ., · str. CAtÖl: 63. .:__ · 1922 .. 

CAMPUL.LUNG (j. Muicel). p. r8.500. , ' 
ArmKtiescu Sever, str. Negru Vodá 96 .. ""-í-·1922. 
Chiritii S. Dumitru,. str. N-egru Voda · 174;; - i _ 

Dimitriu Gabriel:, str. N,egru Vodií,- , 142. -:-r-.. -1842 .. 
Melcescu Gh„ str. N.egru Voda, .-1893. 
Spirescu Ecaterina, - 1921. ._'":*"" _. 
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CARACAL (j. Romana(i) p. 20000. 

Aiteanu Traian. 
„Caraca!? C.", str. C. Poroineanu. - 1&55. 
R1atz Jean Louis, str. Ca~ol I. 
$-~-~~z i., str. Ca~or I. - 1883. _ 

CAVARNA (j. Galiacra). 6800. 
V.asilef Nataidair, dir. Dhnitrie Gherasim. 
V. Ecaterina, 1927. 

CERNAVODA (j. Gonstanta). p. 9500. 
Sigmund G. Enul, str. Canol. - 1881. 

CETATEA (j. D<olj) p. 4790. 
$tefanescu Ghoorghe 1921. 

Clll!ISLIA (j. Tighina) 
Mordes Blanc, 1867. 

COCIOC (j. Ilfov) p. 1058. 
Popescu Dan Caterina. - ·1921. 

CODAE$Tl (j. V,aslui) p. 1840. 
P1opovici Cezar, 1923. 

COMANA (j. Vlaica). p. 2800. 
Vi:;;an M. •1921. -

COMARNIC (j. Prahova). p. 2ro7. 
Rheindt Samuel, 1915. 

CONSTANTA (j. Gonstanta) p. 65000„. 
'Berberianu Ioa:n, str. -$tefa,Il Gel Ma~e 51. 
Oomu Gonst., str. Carol. - 1921. 
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Ciuperescu G. Pompiliu,. s·tr. Carol 6. - 1906. 
Cio.nstantinescu _Gh. D-na str. C,arol 16. 
Cristescu Const., str. $tefa.A Cel Mar.e 62. 1·922. 
M:iga. Ioan, .str. Carol. - 1866. 
Mihailescu C. D·;na.,_ - str. Carol - 1922. 
P.etroniu SiOfia, 1926. 
Nürbert Fitsc-h, 1926. 

Tomescu- M.
1 

ar. Stlinescu rtelian, str. Carot. 
Zuchi Ion, str. Carol, 36. - „Farmacia EngleZa".

CORABIA (j. Romanati). p. 12000. 
D,a;niil Alex,andru, nl.ta F,armacia Rom.ina" 1881. 
Stoenescu Ecaterina, str. Cuza Vcda. ~ 

CüRBil-ll!ARI (j. Vla,ca). p. 1746. 
Sveng .Raus, 1921. -

COSTE$Tl (j. Argei) p. 1507. 
Urdi~te Natalia P·etrovan D-;na, 1926. 

COTE$Tl (j. R. Sarat) p. 2263. 
~ Apostol Elena, 1926. 

CRAIOVA (j. Dolj). p. 75000. -
Boieru N. Ioan, str. M:ado,na Dudu 21. 
Constantinescu "firginia, str. D. A. Sturza' 6~ · 
Cri~maru Petru, str. U:nirii 38. - 1824. 

D1ancu Ghoorghe, str. Unirü 65. - „Crucea Alba". 
Gheorghiu $tefan, str. Justí!ieí 50. - 1922. 

Ioanovici I. Io.an, str. J ustitiei 6o. 1914. 
Kontesw1eler, succ. str. Lipscani 1, - 1854. 
Lazeanu Pandele, str. Jusritiel 36. ........ 1882-. 

Loy Enric, „V-enus", 1922. - <str. M•adona Dudu 7. 
Miarinescu C. str. C·aiiol 16. ~ 1921. 

Munteanu _Ilie, str. Unirii 102. - 1886. 
Petrescu Mihail, str. L'iipscarii .-72. _,,, „Apóló'~. 
Petrescu Nioolae, str. U;nir.ili 2, „Ar:ab", 19r4. 

Pictorian C„ str. Unir1ji .49. - „Aumra'', ·1826. 

Schuster Iosif; str. Sm:lrdan 13. - 1845. 
$oimaru Carol, str. Cogiiln-iccanu 37. - 192r. 

Spirescu Eoateri-i:ia, 1921. 

Zuchi N. Gh„ str. U·niril '65. - „Vulturul de aur". 
CURTEA _DE ARGE$ (j. Argej) p. 7000. 

Lazarescu Dimitr,e, 1864. - · „T.nq,ep-endent-a". 
DARABANI· TARG (j. Dorohoiu). p. 4984. 



Consta.ntinescu -M., . __ 19~6. 
Gheorghiu Aristotel{es, dir. Grigorescu - . l906. 

DA~MANE$TI (j . .Mu,cel). ,p. 2966. 
, , ZiJ\gher M., .1923., . 

DOMNE$Tl (j, Mu.cel) p. 2966. 
BrAn.du~a :Nioolae, 192·4. 

DOROHOIU (j. Dorohoiu) p. ' 10000. 

Allghelutlí. D., str. !. C. Bdteanu, 
Cristofor ;Victor, ··str. I. C. Bri:itea;n.U 56. - 1890. 
Ciogolea Gh., 1926. 

~-.Paruutescu-· C.;- str •. Pri,ni::ip. CarOI.. 
Timu• D. Gh., str. !. C., Bratea;nu. 73. ->1827. 

DRAGA$ANI (j. VA!cea) P· 8350 .. 
Neciú ·:öumitru, 1921._ 
N_an? _. T,eqdor, ·18.86. ~ „Salyator''. 

DUDE$TI (j. Ilfov). p. 2382 .. 
··ApOstOlesCu Mlarikna, i925. 

DUlí!l:ITRE$Tll 'DE JOS (j. RAm. S~rat). 
' Cucu· Iuliu, '1906. · · 

FALTICEN! (j. Falticéni). P• 140oo. 
mandu •!., 1868. · 
Gelberg w., ·str. Mare 4oi~ 

, .Kisi'el-evi_schi Chirila, str-. Mar-e -- 1842. 
FAUREI (j, Braila) p. 120.' 

;Lazar- --1)oceal, 1923. 
FETE!;iTI (j. Ialomita) .. p., 5300, 

Demecea V.anghelie,_ :1922; - ....,.... „Buna V-estire"'. 
FIEBENTI·TARG (i« "IJföv). p.' 500. 

, Lupescu Th~, 1921. - · 
FILIA$! '(j. Dolj). p. 6586. 

Da.sclíl Nicel-ae; :ár. Fidler ·Emil, 1910; 
FlLIPE$Tl·TARG (j,· Prahova) p. 2500. 

Firi• Io.,., ·. 1906c,.favorul Tamadui!rci: 

FOC!;iAlh (j. Rutna). p. 28óoo. 
Ciolac ·Teodor, 192t. · 
Cole~iu A., str. Unirü · 223.- .:..:.... 1884, ;,Nátiotí3.1~·\· 
Costescu Dumitru, str. Unirü "26-'28.·~· ·~--- -1922. 

Enescu Aurelia, str. U:nirli- 345.:.....347 . ......_.,. 1g'26.-, 
Huzum Ioan, str. Unirü 327._ .....- 1914, 
~ravetz Albert, str. Brlí_teanu 131.. -:-:-· -_1,8:4,1.·.· . 
Rudich E„ (fosta. Remer), 1843. - "'Miner•a". 
Hutsch Hugo _E., ar. $erban D.tfi;nitruj · _1841. 

GAE$Tl (j. DAmbovita). p. 6500. 
Biínescu P. Elena (MaJ.eanu)-1 ar; Moise_ .carol. 

GALATJ (j. Cov\lr!ui). p. 153500, 
Aburel B. Tioma, str. Tr'3.ian· --2:· .:.... -1Sjo-. 
Appel Titus, str. Portului" t-65. . , 
Gonstantinescu C; Buzau, -~tr. Sf." Í'li~I~e': .16.. .. 
Geliea Nico11ae str. T.ecuci „69: ~: 11.SÍ,; Ecaf~'.tjn~···~: 
Grozea An;astase, .str. ~omlle'a.sca ,· 25. __ . , : 1$,14, 
Ianculescu T.eodor, stl-. B·raüei. 2-bi_~.:- ~, _.1_8_74. 
Ilutza Georg-e Berman, sJr. -B_Iia~veni_ · J4. 
Lupa~cu Florica, str. Brailei, colt , Sf. Spiridlon. 
Mure9anu Alexandru,_.· str. ···T11aian 34. '-\..-o.:-. 1887, 
M·azlAm A., str.- Catdarari .25-.· -~ 1915( ;-,Aur:óra". 
Pavlov Pet~e, str. Brailei 134 . .......:_ 1922. ·, 
Pop Septimiu, str. Portnltü 99. ,~. 11!64. 
Pop Victor, str. Tra~an 120. -'-' i92r. 
R.:adu _Gh., str. Costache·N·_egri 2r.;. 

R!osenberg' I. Etnil, str._ Domnea.sca :25:, . .:....... ',l8-'f,5. 
Sachelarie Ioan, str, DomneasCa rrO. -__ ........ __ -:1913. 
Scurtu Aurel, str. Do-mrieasc.li 33·.-·- ..::._ r9i3r_. 
~teflínescu Silvia,, str. Th. Thenea--- 94. 
Tatu~escu ~ Arthur, , str:· -Tecu~- 2; _;_;_' ;,Sp-etánt,a'\ 
Toma. Samoila, str. Doimieasclí-· 12;":·.- 1t):2r:. 



GHIMPATI (j. Vla,ca) p. 2000. 

P·etrova V ,alentina, 1922. 

GIURG!U (j. Va,ca) p. 24500. 
C'atafani-V,asiliu Gh„ str. Olari 8. - 192 7· 
GhLocel V., Piata Carol. - 1858. 
Pantu _Nioolae, str. Princ. Niűolae. - 1890. 
Paraschivescu N ., Piat,a Carol. - 183z. 

!GOVORA-BAI (j. V:l.lcea) p. 1340. 
Vi\rgolici Angel, 1907. 

GRIVITA (j. Ilfov) p. ~886. 
D5:mian Vágner Mana G., 1923, 
Ionescu Marius, 1924. 

HARLAU (j. Boto,ani) P· 6ooo. -: 
Succ. Rhein Victor, _ar. Goldste1n Jean,_ 1858. 

HAR;iOVA (j. Constan\a) p. 3518. •• 
C'Onsta:ntin 1. Gheorghe1 1902. - „Sper,ant.a · 

HERTA (j. Dorohoiu) p. 3000. . . " 
P1opescu Gheorghe, 1862. -- „Minerva · 

HOREZU (j. V~lcea) p. I. 259. ,, 
Marica -Gr. Emil, - „I,ndependenta .1884. 

HU;il (j. Falciu) p. 17000. . . 
. Bendorf Alexandru, str, Sf. Vo1voz1. 86. - 1835. 

Radovici Leon, 1922. 
$elescu Constantin, ,;Crucea Ro9ie''.. 

lANCA (j. Braila). p; 265q .. 
Sglimbea Emil, 1924. 

IA;il (j. l.a>i) p. 185000. . . 
Atlace Justin, Piaia "Sf. Sp1r1do'n. -~ J858. 
Beceanu Gh., S\lCC. Pollak.- -- 1882: 
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Blumenfeld Hainrich, str .. S:uza Voda 40., „ 
capati:nfi Al. Dr;, str„ Plicurari. 5. 1882. „sJ.er,~~t·e„ 
Carol Maria, !}<)s. Nicoli:na 18. - 1921.. „ 1co ma • 
Deleanu ·N. T., str. ;it. Ce! Mare,. 13, - 1828. 

Engel !. Alexé; str. $t. Cel Mare, 68. - · 1823. 
Flach Emil, str. Socola, 43. - 1857. „IJa Tigru". 
Giosanu A., 1951. - str. Anast. Panu. 
Grozeanu Emil str. Llipu~neanu 19. - 1839. 
Herzenberg David, str. $t. Cel M·ar.e 55. 1922 .. 
H·erz-enberg M-arcu, str. I. C. Brliti.1.nU 5_6. - 1922. 
Iroftei Smiramida, bul. F.erditiand 9. 
Jellea. Toodor, str. Cucu - 1820, „Providentia". 
Lupu EmaTuOil, str. A. Panu 35. - 1829. 
M:argulies Eduard, str. Costache Negri 15 .. 1858: 
Pa.un Constantin, str. Doanma Elena 11. - 1922. 
R1aoovip.í.. N. Dr., str. Br3.tianu 131. _ ____., 1826. 
Rateanu A. Dr., str. Cuza ~oda 46. - 1832. 
Ter-enzi Petru, str. L3.pu9neanu 38. - . 1922. 
V1flsiliu Gh„ str. Tatara9i 15. - 1923. „Minerva". 
W·elt M1artin, str. _Eter,nitlítü. - 1922, · 
W-emer I. Constantin, pia~a Unirü. - 1827. 

lVE;iTI (j. Tecuci) p. 2097. 
Giurgiu D. Ioan, 1923. 

LITENI·GARA (j. · Falticeni) p. 2443. 
Archi!j Iosif, 1924. 

LUPEASCA (j. llfov). p. 176.· 
Bernstein M1aier, 1926. 

MACIN (j. Tulcea) p. 5000. 
. N.egriescu Mario.ara, 1922. 

MAGURELE (j. llfov) 
Tar.asouchi David 1926. 

MANGALINA (j. Constanpa) p. 3000 •. 
Panbucoglu Aurelia. 

MARA~El,ffl (j, Putna) p. 4000. 
- IonesCu P,etr.e, but C.a,rol, 1906. 

MEDGIDIA (j. Constan\a) p' 6ooo. 
Mihiiilescu P., ar. Clilcau Du,niltru; 



MIHAILENI (j. úorohoi) · P· 4ooo. 
Tlám~eanu Loon, 1921. vSalvarea". 

MIZIL (j. Buzau) p ... 7590. .· 
Dobrll1escu D. Dumitru,. str .. -Carol 113. 

MOINE$TI (j. Bacau) P· S~· 
Teodorescu succ. ar. Cancicov. M., 1865. 
Silberma-n-n H.enric. 

MORENI (j. Prahova) p. 224i. 
Wc;>lschi Alex.; 19.13~ · 

MURGENI (j. Tutdva) p. 1400. 
Teodoru $tefan, 1906. 

NAMOLOASA (j. Puma) P· 626· 
· Andreescu Ali!x.·., 1924. . 

NEGRE$TI (j. Vaslui) · .. 
cerCheZ .. Gr ... sucs. ar. Patm!?cu Al~x., 1902. 

NICORE$TI (j. Tecuci). P• 1283. 
Purcheria, ~lena., dif; I. Ionescu. 

OBEDENI (j. Vlaoca) 
Vasilescu ~tefan~ 1923. 

ODOBE$TI (j. Putna) P· 9599• · „ 
Mlacri. Romulus, 1922. - .„NoUa ~ 
Munteanu A. Gheorghe, 1863. 

OLTENITA (j. lllov) P· 7500• 

Azdril Leon, str. Carol 37 · 
OLANE$TI (j. V~lcea) 1486. 

Cioooiu Victori.a,· 1925. 

;,Apolo•!, 

ONE$Tl (j. Bacau) P• 2037-. .· 

Constantinescu' I. -,P,etre, - 1922. 

18 4. 

PANCIU. (i• Putna), · P· 3000· 
Dr. ~patina Adolf, 1871. 

PANTILIMON (j •. Ilfov) P· !. 

__ 
11
sf. Co~stantln'_• · 

720. 

GavDl!u Gheorgh<>, ' 1924~ 
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,PELITA (j. llfov) p. 833. 
Ben1stein M·eier, 1925. 

PA:;>CANI (j. Falticeni). p. 10000. . •'\ i 

Comescu Corneliti, 1921. -· 'str; : Carol~ -
Schor Naftula, str. Mare. --:- 1872.; „Sahíator'~"/ 

PATARLAGELE (j. Buzau), 749. 
Bulbuc Traian, 1923. 

PIATRA-NEAMT (j. Neamt), 26öoo. 
Dimitriu T. C., str. Petru ·R:ar,e~ 30:'- .._..e;. r92J';. 
Iuster Ester:a, str. Carol, -- 1926; „_$3.nlt.tat_e,a'\' .,„ 
Dr. Klarfeld Jean, Cúza Voda 136. ,- . 1865, 
Sotir··Gh. Popa, str ... Alexandru. L1tp~~µeaµu,. ,1922~ 
Vorel C. Lasc1í.r, sír. Cuza., Vod~··. 65. ---'.""->.1_825. 

PITE~TI (j. Argei). p. 25000 •...... , .. . . ; . , , 
fBobaneu N. Nicolae, str. D0a1nna ·:Bata~a-· 5«· 
Cerchez Th:~- s'tr: .$erban. _VOda ió6~ ~ .. -'1<)i_'t. 
G1ilu~ca M. Gh., ·str: ~eiuleánu '2 .. „- · 1898."' 
I1iescu Nicolá-e, ·ptat""" E~·soopiei"' i:f .......:. ·tg'2'r~·-' 
Schiel Ernst, str. Serban Voda. 36. -~: -1'847::.':, 
Schirkayner George, ar. Ciocoiu·. 'Georg.e.-,·.-i84ó'. 
Staver P:aTI.ait, str. -T·eiuleanir :-33; i:.......: .' 19:i'·I:. : '·i 

PLAINE$TI (j. R.-Sarat) p. 716. 
Bogd.an Róza, D-na.~ 1898. -\,Sll.nitás'L·· 

PLENITA (j. Dolj) p. 8000. 

Gheorghiu Sava, 1913, ·-,;Sanatatea.''. '· '.-i· 

'PLOE$TI (j. Prahova). p. '98öoo, . 
·Buciumeanu Riadu, str. Valeni 3. - r.92z:·· 
Com.lí.nescu G., str. Cog_a.Jnlceanu - io .. ......; 18]6. 
Constantlnescu I., str. -"Cllri:ipirt'eh- ,-~"i858;-

Demetrescu N. Marin; "str. ·Niéoláe_·,F~li.pés~:.,26:;-t:. 

Dirnitriade Pericle, - piaµt Fructelor · l~" ··.s 
Ludwig "br. ~i Satrnlain Jósif) 'piáta" Uiiírli :;.e ,,,„, 
Maleoot Alex„ str. Camjiinei".·44; '- 1~·,, 



Nanulescu Victoría1 Sf. ·Ll\lexandru. 
Niculescu Speranta, str. U)lllilr~, 1926. „Savator". 
Ppmpiliu I. Dan, str: R1oma;na 67. - 1922. 
Purece Vasile ar. cal. Bucu,r.e;;ti 6. - 1813. 
Schwartz M. 'piata Uniriil J3· - 1914. „Ze:niovici". 
Steflea D. P1opa, str. Cantacuzi:no. „Sf. Treime". 

PODUL-ILOA!El (j. lajÍ) p. 30II. 
Mey,er Francisc, 1863. 

PODUL-TURCULUI (j. Tecuci) p. u91. 
Ple9u Dumitru 1921. „Speran~a". 

POGOANELE (j. Buzau) p. 5106. 
Succ. Nuiu Petre, dir. d·lta I1onescu El,ena, 1907. 

PO!ANA-MARE (j. Dolj) p. 9527. 
Savu- Alexandru, 1923. 

PUCHENJl-M0$NEN! (j. Prahova) 'l· io13. 
Costescu Elena, 1925. Sf. Gheorghe. 

PUE$Tl (j. Tutova) p. 868. 
Stenescu Maria, 1926. 

PAUNE;;>TI (j. Pµtna) 
Suca Valeria. 

RACARI (j. D~mbovit,a) p. 1950. 
Boloi Joachim. - 1922. 

RADUCANENI (j. Falciu) p. 2783. 
Svebel Iacob, - 1921. 

RAMN!CUL-SARAT (j. R. Sarat) p. 15000. 
Oonstantinescu Gheorghe~ 1875. nNíatiQDj'allí". 

Ilie Brumu~escu, 1843. 
Gheorghiu Aristotel - J>Flora". 
Schwarz M·e)r,er~ str. Victoriiei 104. ~ „C:entra.la". 

RAMNICUL-VALCEA (j. V~loea) p. 19000. 
•Bejan Iosefi®, dir. Ziegler H:ei,nz, 1870. 
Cristescu L,,- stt.' G.en. ·Praporgescu 18: 1921. 
Nicolaescu ConSta.'Iitin, str. - Tr,aian. -: 1803. 

ROMAN (j. Roman) p. 25000. _ tm. 26. ~ 
Bende! L - 1897. 
Deock.er Alois, str. Suceava, - 1921, 

Herovltz I., str. $tef.an_ Cel MB:re 36. - 1g2 1. 

$tefiines~u Victor, str. $tef,a:n, Cel Mare 1. _ 1921 
Tebinca Victor, str. $tefan Cel Mal"e 54, ____,_ 1391 : 

R0$IORII DE VEDE (j. Teleorin:an) p. 12ooo; . 
-Biltz Mihaiµ, Dr. str. Miirii9e9ti 32. -- 1867. 
Grigorescu A. C., str. Gen. Aver.escu 1. 1922. 
Zaharescu Cristea, str. Reg.ele . Cariol 2 •. - · 1906. 

SAVENI TARG (j. Dorohoiu) p; 3800. 
Vitianu Natalia, 1883. 

vERBAN VOAA (j .. Ilfov) p. 7806. 
Continghiu I., 1923. 

!>ILISTRI\ (j. Do,ostor) p. 15000. 

S!LISTRA (j. Do•ostor) p. 150000. 
Chirilov Gh., cal. TutUca~a 60. - 1927. 
Corbeanu D. N., str._ R,egillia Elisabeta 7. (882 • 

Pucevea T.a9cu, str. Regiria Maria, 12, - 1914. 

SINAIA (j. Prahova). p. 4000. 
Panu Elena. 
Stiinescu Ruse, „Garm·en-Sylva:".
Togoianu, 192i. - „Sf~ Gheorghe_". 

SLANIC-PRAHOVA (j. Prahova) p. 6400. 
Marandescu Maria, str. Ca11ol 20. 

Peioovici I. 1929. . 

SLATINA. (j. Olt). p. 10000. - m. 15. 
Albulescu Sim·oon, sti. Car101 34. ' - -19:22, 
Butte Gh„ succ., str. LípScani, · 1889. 
Popescu Aurel, str. 'Lip(scani 67. - „Sft. 'Gh, ", 
Voiculescu Zenobie, str. Lipscani. ....:... 1830. 

§LOBO;l!A (j. Ialomit,a) p.· 7500. 



S. 8 Sft Gheorghe". 1\r!lirgi.neanU · ·öomeliu; I 3· l' • 

PantÚimotl I. · 
$TEFANE$Tl (Boto>ani) P' 55°0

·. 

Botez D. Elen:a.; ·ar. KuUa Iuhus, Sf-t. Gheorghe. 

STREHAIA (j. Mehedln;i) 'P· 8000· . „ 
Macarie Valentin; 1883. ___, „Traian ' 

SULINA (j. Tulcea) P· 56oo. 

A vram P·etr,e. · v. _ M-e\itnesCu. 
Melinescu M., succ;·. dit:, --Butuno1u 
P,etra,, ·dir:·. Galiu ,- Gh„ 1873.-_ ' 

SULITA (j. Boto$lJ.ni) p. 2500. 
Calcantraur Co.nst., 1902 • 

~ 'M~linescu -·cortna. -
SEGARCEA (j. Dolj) - P· 77°0 · 

Marcali· Specirl.t,a. ' 
SCULENI•TARG (j: Iaii). 

Coif m.a.n N. 
TANDAREI (j. !alomipa) P· 3of2. . .· 

:D-na Oprea, -V. S., Sf; Gheorg~e, 1921.· 

TARGOVI$TE (Dftmbovipa) p. 16800. 
Gref. C/ Ióall, .- str._ ·. Con~t. ::use:·· .. - 1:~2 
N.aghi F„ .Al~dru,· str. ~lbe::_ap1 27. -. ''1889. 
fupescu N. , Petre'.'.: ~tr. ___ ,. Li~ertlit~t 10. 
Vordnca Nioolae-, str:: I. C. Br_ateanu 6. - ·1922. 

tÁRGU CARBUNE$TI (i .. Gorj) P' 786' 
Elena D. ·pop~sCu-Tres.~torearnu. p .. ·s·'i4'. 

TARGU CARCINOVU (i. Mu,cel) 
Scineru ű;>e; -........ i924_ .. , . 

Tí\!lGU FRUMOS (j. fa>i) P· 00°'."· .. „ 
D-ebinschi $tefart, 1'847. __ -- __ '„M;iner~a.-,--

TARGU-Jl'.U (j .. Gotj) P".20000·. • •••.. 

e• li h" : _1- ! . Str '·Tud. or· Vladi·m·. 1rescu. ic nsc 1 •J • . - ' ' - ~-a } „ 
, l'lia:ooiu TititS,.-- ·s:tr. ·-V:i.ctoriel. --· : 192~~ „s _:n ~t-eé!- ~ 

ntaru .Ric]lard ar. $tefanesclt Stela„ 1891,, •...• 
Pol Arthur str. Victorieí. - uSf. Ghoo,rgh.~"·i

Ti\RGU NEAMT (j. Neamt) p. 10000. 
Cornelsohn A.,, __ ar. p,e:tra~i M., 18'70. ,-, 
Stern Leon, str .. ~tefan Cel. Mare, 186a. 

TARGU OCNA. (j. Badiu) pc rnooo, · 
Binder Adolf, 1849. 
Mazarín Co-nstantin. 

TECHIRGHIOL (j. Consta:nta) ,p. 926. 
Wiagner Andre-i 1923.' - „Carmen- Sylva";·· 
Straja Viorica, (numai i~ tim:pµl. verü). 

TECUC! (j. Tecuci) p. 2woo. 
Bosie Gh. H., str. $tefan Cel .Marie, 192~, „_N-aua ". 
Cristea Profira, 1866. 
Ha~na? Eleonora, str, $tefan .C!il M~r:e. 
Sachelarie Constantin, str. $tefan. C·el ;aMre,. 1845. 

TELEGA (j. Prahova) p. 5200. 

Chirilov Gheorghe. - 1922 .. ,. 
TULCEA (j. Tulcea) ,p. 25000. 

-Gonstantinescu_ Gh., 19131 -. nDr. D.avil~'".: .·' f. 

VArgovici H. S. Dr., _l866. _„Miµ.erva"_ .. 
W.agner-Draghici_- Aglaía, '-:- 1922. :~ _. ·.r-· 

TURNU·MAGURELE (j. Teleorll!an) p. u4'pq. 
Bancu Li\'.Í~, __ str_. Indepetf:dent,ei, 27.--.-;- , 
H,ebberling, C:arol, -str. Independettt:ei, 24. r-:'": i.a-.s, 
Spiru A. Divit-ari~. str„ Indep~nd·en~ei .,87 .. , ~- ·,1922. 

TURNU SEVERIN Ú. Mehedinti) .p. 30,967. 
Anton Ludwig, cal. Tra~~ 129. -
Blaga Simion, cal .. Trai_an, - 1894.~ · 
Hociu Eugenia, __ „ cal. Trai~n 89. "'.:""", · 19,14._ - "-' -, 
Pi'í.curaru Pavel, cal„ Traian, 8-7., ·,- _1846, ··~'„·.:, 
Popescu N., <al. Traian 81 • .,-,. 1834.· .. , ,,. 
~phl<;>pu Mihail, piaia R;idu Negrn 8. ,,,., , ~9•'· 
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TURTUCA!A (j. Duristor) p. 12500. 
Mariani 1., dir. Zuchi Gh., -cal. Silistrei. 
Rusu Nioolae, str. Rege1e Carol, - 1914. 

TUZLA (j. Constan\a). p. '878. 
D-na Beloot V. Am<i.lia. - 1923. 

TARGU BUJOR (j. Covurlui) 
Pi$cu ~iefan, -1901. 

TARGU DRACENI (j. Falciu). 
Reinhom. S., i900. 

TULGHE~ (j. Neam\). 
Barta L. 1893. 

TARGU-SASCUT (j. Putna). 
, Ciilcai Gabriela. 

TARGU-CUCU (j. R. Sarat). 
Com9a E,nache, „SanitaS". 

URLATI (j. Prahova). p. 5000. 
Ciortus Comelia, str. Ca11ol 47. - 1902. 

UNGHENI (j. lalomi\,a). p. 4500. 
Feldman M. 0„ dir. Zo1ot.arov N., - 1856 

URZICENI (j. Jalomi\,a) p. 4500. 
- , Popf;scii 'Stan, : súCc. dir. -'-nuCe -Angelá..; · 
VANJUL MARE (j. Mehedint)). p. 2441. 

Toriescu S.,-_~ ~9__14,'. :- :~: ,_,_- _·_:·_:_ -.-· , :'. 

VALENI DE M.TJl',!TE 1), l',Ji;ilíov~). 
Müller e. :.iö·ah, -~:..::'.--\;-SiilWtof·-·~·\ ___ _ 

VIDA (j. Vlaica) •. · (. • 
catul Trai~ri~ ·: ~~: )'ijiJ. --:' 

VIDRA (j. Pufua); " < . 
Marca+ e'_ Spera:nt_e-~ -.. -, 

VIDRA 'o.; Ilfov) _·· '· .. 
· Va~J.lfu) Nioolaei t' : 

VALEA REA TARG (j. Ba.cau). 
C,hitO;nescu lo;lll'- . .; · . „., : , ... , , 

5000. 

i'_-· - 1--:, 

VIZ!RU~ (j'. Brilila). '- p. 4294, 
Ioarud N1colae, 1922. _ s. _ 

VOINE~TI (j. DAmhovit•a). · 
Grigoriu Victor. 

VASLUI (j. Vaslui). P' 13000. 
Nioolau Elena, str. I. C. Brateanu - 1830 
Cocoriíscu C-onst. ~i Geller Bemard, - 18;4, 

Rádióhban és 
csilláro n 

nagy választék. Postai szállítás. 
„CONSTRUCTIO" Cluj, Piafa Unirii 32. 
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A. !!l!P'ECIAlLll'll'AlS l!iÉllDÉl'llRŐ~ .. 

Irt": Dcrmlm Alrtwr gyógysize„é•z 

A ma gyógyszerészetén·el<:: légégetőbb és 
legfcíjóbb megolclatla;n pmb1éirnája •elvitázhat;it
lanul a specia1itás k:érdés. So1{.an sok.at irtalz 
n1ár 1erről, cle távolról se:in c-Jeg,en és ·el1eg1et, 
1n(~rt .a k:ér<lés in1-ég 't·eljiesen n1cgo1datla11, sőt 
'1 helyz.et állandóan wsszabboclik. Mindaddig 
pedig, mig valamely kidégitií lnegokláshoz 11Jem 
jutu1nl{, neni szabad pihen·niink és--ölb1Ct·ctt ke
zel{k:·el vár11unk a már .n1en1 is olyan. Lass.a1n 
k:özeledő végrornlásra. l(öt1cl:ességü·nk:, l1iogy 
nTinden 1n11egoldást célzó ötlietct és ta,nácsot 
meghallgassunk és megfontoljunk, s6t azt hi
sze1n l{Öt·eliességii11l{ az is, hogy es-etleg.es err:c 
vonatlc.ozó saját g·o-nd1olataink:at az össz,esség
gd közöljük. Ennélfogya ].egyen szabad az 
alábbiakban .egynéhány gondolatomat a spe
cialitás k:érdéséről és .a k:érclés_ n1eg,oldásélról 
közölnöm. 

Hqgy miben áll a specialitás kérdés, azt 
igazán nem foell fejtegetnünk, sokkal isimertebb 
az mindnyájunk el6tt. Nézzük azonban, hlogy 
ini okoz:r.,a a sp1ecialitás1ok óriási és folyton nö
veked6 elterjedését? Más szóval, miért fogy
nak a specialitásolc? Azért, inert 

1. az orv.osok r:end1elilc, 
2. az 1előállitó gyárak által kif.ejbett óriási 
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p:ropagand,a révén a közöns:ég az orvos rende
lése :nélkül is kéri, 

3. a droguisták .érdel<e, hogy terjes?zék. 
A specialitások megszü1etéséV1el és eltefJ'edé. 
séV'el uj, óriási terrénum nyilt meg a drogue
riák előtt, amit, 'b:a j{~gtaianul is, de mindenkor 
kih:asználtak. 

E három ok közül ránk nézve, feltétlenül 
az <első a Leglényegesebb, mert külö.J\ös•en a 
l<ornoly gyárak értélrns specialitásai, egyné
hány :népszerű cikket (pl. aspir~n) leszámitva, 
miajdnem kizárólag csak orV1os1 ioendelet-ekve 
fogV'nak. Az orvosok által nem rendelt és· a 
napilapok hasábjain ag}Oonhirdet•ett „csodasze· 
vek", tulnyomó részt értéktden gy6gysz,evek, 
mielyek rendszerint kérészé1etüek is, ~ fel
tünésük után rövid időre ki is, mulnak. Am~ 
a dmgériákat illeti, 1ezekl<el nem szándékosan 
külön foglall<ozni, mert tulajdonkép náluk is 
csak az első 2 ok behatása alatt fogynak a 
specialitások. Az.onfelül a kérdés megoldásá
nak tárgyalása folyamán arm is kitérek, hogy 
mikép Lehetne a drogériá": ~pecialitás á~sit~
sát, legalább részben, a m1 iavunkta forditam. 

Már most kérdés,· mié.rt favorizálják az 
orvosok a specialitásokat? Az orvos speciali
tást :nendel az.ért mert 

i. vélemény•e szerint olcs'óbb a magistra· 
liter fdirt receptnél, 

2. megbizh:at6bb és jobb, 
3. kényelmi sz1empo:ntb6l, 
4. 1riuságb61. Az orvos gyakral!l re:ndeli a 
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,specialitásokat: a~ért,. tr>ebogy 'es.et1eg,···•ftt·állit
'b:~s~ák ró!~, hogy 1el van marad"a ·és: n•ern fa. 
01<en az UJ sz:ereket, , . . . . , , , .·. 
. . 5. pszihikai sz•empontb61. Sz:l•tnios ' orv•ÓS 
állítja, hogy · különösei1 nl. hiszteriások:nál a 
bet<eg_re a gy6gyszer külétlakja is nagy 'h'atá~sal 
vian, 1gy ·a szép csom·agolás, gyönyörii·en ·•ezüs·
tözött pilula, stb . . Y- és nein: .utol.só sorbil:11 az 
a tudat,. 'h'ogy a gy6gysz•er „külföldi áru" és 
világhirü cég gyártmánya, . . . , · 

,6, :anyagi sz,empontb61. •Köztudomisu, h:ogy 
·acz elöállit6 gy,árak val6s:ággal dát.as·ztják ma 
>az orviosokat mintaküldemény.ekkeJ.. MAr;nps:t 
'.'kár pénzérL6rtél~esiti az or00s ez,eket;-' akár 
1:ngy1en oszt•oga.tja pa·ci,ensieirn·e1c,· · m-inrl1enkéjJ -a'-·· 
nyagi lh'asrna 'lat\ belőle, 111ert utóbbi •es•ethen a 
beteg ""k'"enen · hálás · az orvosnak . az , ingy.en 
J;yógyszerért ·és„~ziv1esen foet'esi f.el ujra:,. máso~ 
kat· is hozzá> utasitva. Ha pedig vél•et1énül .. -<Ú 
·~fViosnak· 1111agának is '.'aJn egytnéh'ány specia· 
htása forgalomban, akfoor plirue evidens·1 .\fogy 
azoktr>ak minél szé1es<ebb dterj,edé~.ét,. minden 
I'Oudelfoezésüe álló eszközzel igyek•szik 'el&niöz· 
di tani. Végül . . ·. · · . • ·, · · · · .·. · 

7. az.ért is frnakaz orvosiök ~pecialitásokat. 
mert .azofoat gy6gytárakban. külö:nös·en ex 
tie·mpore :n1eim l1e'.hJet ,m1egcsinálni . . 

f_. _.- l\!_l}~d1e_ziel{let -tpJe:gf10·nÍoh;:a, „ 9szitnt,é!l1 _. bie k·ell 
vaUan\J.nk, 'hiogy az orvos, ha specialitást r·ell' 
del, ig•en gy;akna\'· ugy, a ~aj~t,' mint. " b~tege 
érdekében csdeksúk. Igen g1iakr.aftl · CC", \J.e 
tnem 1mfodi,g, sőt 'soldsior in<em: Ha ü.gyani$'sorm 
viessiük a• ·folénilitett okokat, mindjárt látjuk, 



hogy azok csak részben helytáll6k és számos 
ny6mos érvet 1ehet fdhozni, melyek a tul
nagymérvü sp1ecialitá.sr•end1elés iellen szólnak, 
még pedig ugy az or\Oos, mint a botcg szem
pontjából. 

1. Nem n:nindig olcs6bb a specialitás a 
mla:gistraliter felírt receptnél (pl. Sirolin), bár 
tagadha,atlan, hogy gyakrabbatn ig•en, mint 
nem. Ha ~pedig az uj törvény erre vonatkoz6 · 
11endelkiezés-e é\.etbe lép, a különbség, S8Jl1'0S, 

még kirív6bb ],esz. 
2. Nem mindig jobb és megbízhat6bb. 

Tieljes.en dtdzintve attól, l:logy a gyógysz·erész 
által dkészitett és kiszolgáltatott gyógyszernek 
a törvény érte1méb,en mindig t.el}ese1n lzifogás
tiala'nnalc k:,ell l1ennie --, hol a gar,anci,a arrr:a 
11ézv•e, h·o,gy a sp•ecialitás n1indig az? 1\1é~ ha 
a készit1nény tényl1eg .azt tartal1n1azza, arrut 12.,z 
előállitó gyár róla állít - és ebben általában 
neni: szabad és ·nincs ok:unlz k:éte-lk1ecln1 , 
v.ajjon ;n1em f101n1ol'h!at1ott-•e az in,eg a. _h;osszab~~ 
rövidebb ideig tartó raktározásban? Hisz a lm: 
lönböző k!everéfoek, oldatok stb„ stb. annyi 
különféle behatás•okn1ak vannak kitéve ugy phí
sikai mint cb.émiaí szempontb61 · (oxydatió 
reducti6, fény, hő, ensímek stb.), ugy hogy 
na,gyon gyakran valószí:nü ·a készen tartott 
gy6gyszereknek az idők folyamán történő k~ -
s1ebb-na,gyobb :mérvü 11.negvált!ozásla. N1em is 
oly rég•en olvashattuk a szalcs;,,jtóban, hogy 
a berlini pharmako1ogiai Í)1tézetbie:n végz·ett 
vizs,gáliatok egynéhány közismert és l~özfoel1etü 
inj-ectíó t1utossá,gára v:o,natfoozólag, mily _meg-
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1e~lí 1e':edménny.el )árt. Kiderült, biogy egyesek 
mar rov1d .egy fel év után 'lratásos-s'á fonaik 
cs:akn~;n fdét :elvesztették. Egyszó'éal. s~ esiet, 
ben 1elony?sebb az ex_te,;np,one dlíállitott gyó.gy,
szer 1a b1z•onytal8'n 1do ota raktámn heverő 
kész specialítá:s:nál. 

. 3· Ha ~z '.o~v-os .kénydmi szempontból ren
deli a speciahtast, .~g;aza van. Sokkal _egysze
rubb és~ben t1arta:;i1 es 1eirm _pl. a Khmakton 
szót, m1;nt az .egesz neoeptet. Ez e11en teh:át 
semmi er\Oet 1nem tudunk felhozni ha azon-
ban · ' ' 

4· híuságból nendel az orvios specialitást, 
ez 1ellen igems f:elhozhatjuk, hogy önérz.etes 
orvios n•~m re;ide,l oly gi:ógysz-ert, mely:nek 
pont1os -os!sziet.etie~;t ~1~~ isimeri, inár p·edig a 
forgia1omb.an 1evo kulonlegességek nagy része 
ilyen. 

5. Néha a pszíhikai hatás szem ellítt tar
tásáva'., rendelt 1gy6gys~•;rs'pecialitás is épp el· 
Jenfoezo _enedmennyd iar. Gyalum e1ég>edet
l·en és b1zalmat1a:n a bet•eg, lta véletlenül olJ'at 
re.n.d1el 'iaz iorv1os, a·mit ő már is1m•er, v;agy plán1e 
már has~nált .. Épp az, a körülmény, hlogy a 
b~t;g:e!~ Is~enk a gyogysze~t, már pedig az 
dőa1hto gyatak a mellékelt 11asználati utasi
tásokb:~n ugyancsak f.elvilágositják a közönsé
g;et ;a ~z-er cs1odah'atáisraí.r6l össz·es jav.al!atai,
V1al 1egyutt, · - nendkivül l:Iátr&nyos 

6. ,any;agi szempontból is ,az o.tV1osm 
rnjert ~á;g t1enet itlyitva a kmuzslás~ak, s'z>Í!mta1att 
bet:eg: orvios megfoerülésé-'éel. direct szerzi be 
a gyogysz1ert, Hogy; ,a gyára~n;ak a ií:Jiapi lapok-
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bf'n 'és más' uton kifejtdt óriási pmpagandája 
nagy mértékbeµ hozzájárul ehhez, - az ter
mészetes. 

7. Az utolsó ok, amiért az orvosok a spe-. 
ci,alitásokat Dendelik, valame.rnnyi között a leg
nyomósabb és a. 1egtiszteletr.embltóbb. Fdtét-
1enül 1el lrell isrnler,nünk az oly specialitások 
re.ndelésének a hely1es!Ségét és jogosságát, r;
miket mi dőállitani nem tndunk. Ily1<0nek dso
sorba~n .a ki.llö.nböző sierumok: .és vacci:n1ol{,· va~ 
lamfont a legtöbb opoberapiai készitrnérny, dJe 
igen . sok chernoterapiai gyógysz·er is: Azt h\
szem leghelyesebb, ha ,ez1eloet nem lS tekmt
jük specialitásoknak és a továbbiak foly,am:á,n 
az ilyfajta készitrupiy1el<et egyszerűen kil<ap
csoljuk. 

Végül, ha rneml is az orvos, dJe a bet•eg 
szempüntjából gyakr,an hátrácnyos a speciali- · 
tás neudelél1se. Ma az orvo\S oJy,an UJ, vagy rit
kán loeresett gyógyszert rendJel, melyet a gyógy
szerész rnem tart raktámn. V,alame1111yi spe
cialitást raktáron ta.rtarni még a leg;nagyobb vá
rosi gy6gytár sem képes, menny_ivd rosszab)> 
helyzetben vannak azonba;n e tekmtetbien a y:i
dékiek. Ilyenformán bizony gyakran megesik, 
lbiogy a bebeg kénytelen néha napokig fa vár
rni, mig a rendelt gyógyszerhez hozzájuthat' 

Látjuk behát, hogy bizony számos érv1et 
lehet felhozni, az orvosok specialitás' l'endelé,s1e 
ellen is. Szándékosan nem térek ki arra, hogy 
mennyiben káros ránk, gyógyszerész1ektie a 
specialitások 1elterjiedése (a jdenlegi, formában, 
- 1elég, ha 1ezt magunk tudjuk és sajnos, na-
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gyon is tudjuk. Hasonlókép niem emlitett•em 
azon, 1egyébként. ielég fontos körülményt, h!ogy. 

• nemzetgazdasági szempontból mily káros' az 
országra a reng,eteg külföldi specialitás beHo
zafala. Vélemény•em szerint ugyanis az egés'z 
kérdésfoomp1exum 1eg1ényeg•eS1ebb pontja az 
orvosok állásfog1alás:a, ene f)ektetve a fősulyt 
kdl tehát a kérdés megoldásához közelebb 
férkőznünk. Nézzük tehát, mit 1ehet'1'e tenmünk, 
'liogy a helyzetet, legalább részben, javunkra 
megválboztassuk. 

R.engeteg ötlet és tervről !h'al1ottunk és 
olvastunlc rriár, 1tn1c1y1elc 1az9nb:an saj'nos 1egy 
lépésS1el sem hoztak közdebb a megoldáshoz. 
Azt hisz•em, nagyrészt azért, rne rt a le g
tö b b tervezet téves alapból indult 
ki. Ugyanis, nüket ajánlottak eddig? Ajánlot
ták pl.. hogy sokkal drár.:ábhan keUene adni a 
speóalitás~kat, aklmr fo~'"es:ebh fog fogyni. 
Könnyü belátni, !h'ogy ez, a törvényes rendel
k1ezés1ektöl el is telcintve -, a. 1conk:urr,encia 
miatt (droguist:'ik) ],ehetetlen. Ajánlották to
vábbá, hogy t·örvénvhozási uton a behozatalt 
m!eg foell tiltani. Ez is foer·esztülvföet•etlen, mert 
m'inden mástól d is tekintv·e, egy ily törvény 
bizonyára represzáliákat vonna mlaga után a 
nagy exportországok részér&l. Ajánlották még, 
hlo.gy .igy1elc1ezzünlc az orv1osok:at mJeggy8zni é$ 
őloet a specialitás rendelés csökfoeuésére fol
kémi. Eredmény nélkül, mert 'hisz láttuk, hogy 
az orvosoknak hem k'üJ.ön1egies érdeke biogy 
![]e irjon speci1alitást. - Ily,~n és 1ezekHez ha
sonló m\ég ig•en siok ötJ.et és t•erv merült fel, 
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melyek vcégeredményben mind odairányultak, 
hogy mi kép l'ehe tne a s P'e cia li t ások 
szárn,át lényegesen csökkenteni. És 
- vélernényiern szerint - ebben re j lik a 
t,év•edés és ,ez 1az ok.a a sikert 1el1enség-. 
n,e k. Mert - rnincLenekoelőtt meg kell állapi
tanunk, hogy hiába küzdünk a specialitások el
terjecLése ellen. Ez világ jelens6g ég bár szá
mlos komoly oldalról jövő hang hallatszott is 
mlár eHene, ugy nálunk, mint a külföldön ~ 
egyesek már a N épszöv•etség közbelépését is 
sürg.etik, - valószí:nübbnek tartom:, hogy a 
je1enség még távolról sem érte el tetőpontját, 
hanem nnég fofoozód:ni is fog. Egydőre és 
m[ég jóidőre a baj mindenesetre megvan és 
m\eg1esz és ezzel feltétlenül számolnunk kell. 
Ne folyt•assunk tehát sz·élmiakYmharcot, ne 
prób{tljunk_ az árral szemben usz1ni, mert bi -
zony drnerülünk. 

Azt láttuk, hogy ahány érv szól u or
vos sp·ecialitás r,endrelés•e ell•en, li::örülb·elül 
ugyanannyi szól mellette is. Melyek a :nyom6-
sabbak? - 1eldö:nteni nem igen lehet, de nem 
is fi0nt1os. Az biz.ony,o:s, lro,gy az orv1os1ok fög
nak specialitásokat r·encLelni, t•ehát arra kell 
törefoednünk, hogy 

csö kk1e:ntés helyett szaporítsuk 
a sp,eci1alitásokat, de ezek•et l·ehe

től·eg magunk állítsuk ·elő. 
Hogy ezt hogy.an képzelem; az alábbiak

ban részl1et1ese11 1elöad·om. Egy1elő1íe az·o:nb:an 
szögezzük le, 'hogy cs·ak abban az esethen 1e
het nemé:nyünk arta, hogy az orvosok az ál-
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talunk készit,~tt specialltá;Sokat re.ntlel:ni fog
ják, vagy pláne, hogy előnyben részesitsék ha 
mindazon f•enuebb . t.eJs.orolt követelmé:ny.el.'.r.ek 
el1e,get tcszunl(, arall{ az Q-fV•ost 11. sp1ecialitások 
rendelésére bírják, sőt valamivel több előnyt 
nyujtunk. Azaz rövicLen aklmr, ha készitmé
nyeink olcsók, sőt olcsóbbak, f.eltéüen jók és 
megbizhat6k Lesznek, csomagolásuk és adjusz
tálásuk vernenyképes és végül ha mi:ntakülcLe
mények küldésévd 1rneg más mi,nden lehető 
uton megfdelő intenzív pvopa§anclát fejtünk ki. 

Mi·előtt áttérnék arra, hogy mikép képze
l•em az •ezen köve1Jelményelmek megfelelő spe
cialitások gyártását, nézzük, hogy tnlajclonkép 
miféle specialitásokr61 lehet szó? Tudott do
log, hogy a speóalitásolmak aránylag kis ré
sze kom10Jy :m'llnl{a és tudo.ffiányieis kut,atás•ered· 
mé):1ye. T1a,gadhataüan, hogy va'!l'nak il)"enek 
is - és ép ezek a legtiszteletrernéltóbbak -, 
a tulnyomó többség ,azonban vagy ez.ek után
ziat.ai, vagy :egysz1erü1en csak m·e;gl•evő közisin1ert 
gyógyszerek foev,eréfoei külömböző formákban. 
Hát épen ez,e.n többség az, amit mi is könnyü 
sz·ernel ielő tudu:nk állitani, sőt jóformán csak 
is ilyenefoet, mert arra bizony nem gondolha
tunk, hogy óriási• tőkét és több tudást és mun
kát igénylő kémiai készinrné:nyeket álli1tsunk 
•elő. Ehhez, mincLentől .elt1ebntve, hogy · ugy 
mondjalm egy bizo.nyos „kémiai mulf' is szük
ség1es~ mely nálunk biz.o;ny nincs meg~ j6 ideig 
nem 1:s J.esz. Egyszóval nem vegysz·er.ek gyár
tásáról, 'han·em kész•en kapott v,egyszeroek ke
v;erése, acLa,golása és csomagolása utján elő-
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áHÍúott. gyógy~z•erspeciajlitások készitéséről ·lehet 
szó, Már ,pediis,: határ?zot;e:n állitom, hogyafor
galon:ba;n levo speclahta.sok tulny·o1m6 tö'Jb
ség1e .. 1ly1eY.\,. -és ór_iás.i rer,e-d·mé-nyt j,el:e:ntene s'zá·-· 
rnunkr<J-; ha <;zel~et saját készitménycinkkél pó
tolh<J,tna;nk, 1-fogy csak egy pár példát emlit' 
S•ek:, Arca;nol, . Jüdtheosan, Atopha,nyl, Cylo' 
trop1n,. Godolorm, Kllimitl<'on, Carbo készitmé
_n,y1_t'.k:,_„ j\rsiotün~a, -~~!yChn1obÜ:rii:ll,- Just~ol, Am.~~ 
s•?l, Syr. F.a,fil'el, Kpesival, Néurolw, P.érkoclyl 
s~b. stb.. veg·~-hoss,:a mncs a sorozatoknak~ 
teny ;:ti:, h9gy nagyon ,sok va:n. 

· . Hogy a;zonlian a,z általunk eiőlliitoU ké, 
szltmé11y•ekloel; ,árban i.s lwnlmr.álhassurik f•el' 
tétk~~~ si:ül\:séges, hogy awkat nagi:bán' állit
suk 1el9. Ezt Leg•egyswrüp_ben ugy lehet:ne'meg' 
old.1un, h~ '.egy „nagyszabásu kqzpo,nti 1fibor;i: 
tonumot e.11It<1nank fol e célr.ci, esetleg az Ufa'. 
Demed .. J,abor,atonnm hatalmas kiépítésével. Job,: 
ba,n m.egf:ontolva azo,,nba:n a .. dolgot;,, ha,m1aro:
s,l1Jl r~JP,'{nnk ar;a~ hci,gy e9Yr .,ily. '1,agyszábásu 
la,bqra,oqum felalhtásahoz es. uz,embe hely.ezé
s~hye 9ly óriási ,tőkéré ·~an siükség,. ainit ma 
l~~pt·elendc vagyunk ielőter·emt•eríi. Mert ne fie-
1~jtsük d, hogy néhánY szitz specialitás, nagy 
to!lfegbe:J?. való gyártásáról van szó. _e_ A terv 
azonba:,n véleII1énJCem sz,eri1ht mégis kewsztül-
v1hető a köv1etl<ező módon:' · ·· • ·. .· 

· Minden gyógysz1erész ( formész,et•ese,n ésak 
,az itk} 1~Jqi.r, mert!,énysz1e; :nincs)_ előállit gyógy
sz1ertftrabap :egy vagy ket spec1aliiást .~ tet
s+és:e ~.zierrnt bá~mit; cs,ak a.rra ügy1elv.e, h9gy 
azt mas lwllega közülünk ne állítsa elő;· fgy 
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pl. valaki közülünk előállítja az IITTJoÜolt. T1er·. 
mész•etesen 1Jiem Justiol '1.év alatt, a 16'1.y.eg csak 
az, hogy 1e!;iy :Ugya~oly ha~~sos és szép adjusz· 
tálásu kenocsot áll1tson elo. E célból besz,erez' 
( foltéve pers~e hogy még ni:ncs) egy kenőcs.· 
koészitő gépet, 1egy tubustöltő gépet, tubusok,at 
és :minden 1egyébb szükség1es ailly1agot, és meg
kezdi a -, mondjuk - ,„Tiluomol" kenőcs 
gyártását. Mindez persze ielég sokba kerül, de 
áldozat nélkül nincs 1eredmény. Egy másik lwl
lega egyidejüleg besz·erezve egy tablettagépet, 
megkezdi pl. az Arca,nolhoz hasonló készit
m:ény gyártását. És igy tovább, iminden foolLega 
x -2 specialitás gyártásra rendezkedik be. 

Eddig a dolog JJe,ndb1en volna, mert ahhoz 
foétség sem fér, hogy a f,elsowltakhoz hasonlo 
készitményeket 1tni magunk é\' oly jól és sz.é· 
pe,n elő tudjuk állitam - mmt a többi gyá· 
r1ak -, persz1e, megfelelő gépek segitségével. 
Hát~a van azonba;n a dolognak n·eherebb ré· 
s~e: a forgalomba hozatal. 

Itt mindenekelőtt m<;S' :kell állapítanu,nk, 
íhlogy ha a készítmény az én, vagy más foo11ega „ 
dmkéjével ellátva kerül forgalomba, bizony ne· 
h~z·en számithat ielterjedésre. Épen ezért azt 
aiánlom, hogy · 

valam•ennyi általunk ielőállitott 
készitményt iegy cég, '1.lég p·edig 
az Uf<i,-Dem1ed neve alatt hoz· 

· zuk forgalornb>L. 
lgien '1.agy jieLentőségü:nek tartom ezt é.s 

nem kivihetet1ennek. Képzeljük csak el, mit 
j1ele,nt iaz, ha egysz1errie csak 300 kifogásta· 
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1a:n tartalmu, natá;u és kiállitásu specialitás loe
rnl forg1a,l,om?a'. m1;it az „Ufa-Demed nagyl,ab0 , 

:n~to~1un1 kesz1tmeny1e. Az Ufa-Diemedne1{ ed
chg Is nagy•o:n jó hire volt, 1ez,ekután meg egy«;
~1;s1~n ~·o~alomn1á vc'i.ln.a •orvosi és gyógysze-
1esz1 korokben. Az Ufa-D.en1ed t1enn11észetese1\ 
az osszes foészitmények főelárusitóhely.c illet- . 
v,e v1ezérképvis1előj1e lenn,e. ' 

N<1gyon jól tudom, hogy az egész. terv 
l{Jerresztulv1t•el•e nie·m 1e.gysz1erü -és kö:nnyü . de 
m1e.ggyőződéss,el vallio1n1, hogy .ne111 k-ereszlüivi
het•etJ.en., A követl<ezőkben megkisérlem ter
v1e1net .reszl1et·esebb1en 1s I{ifiejtieni. 

Mmcknckell\tt szükség.esnek tartom, hogy 
•e.,gy foo,zpontI b1zo,ttság „~ ne„ezzük specialitás 
lnzottsagnak - 1euesuljoh. Ez nyilvántartja az 
oss,.zes, _ 1ez,~n ak:c1ób.a11 . résztve:n1ni szánd·él{üZÓ 
9yogys~·cresz•efoct,. megvitatja, hógy az illetií 
aJt.al apnlott specialitás számithat-e foellő elter
]'edésre, esetleg egy jobbat ajánl neki. Általá
ban megJegi;z,em, hogy a bizottság e tekin' 
t·~füen csak JÓakaratu ajánlatokra szoritkozba
~1k, mert a gl'ógl'.sz>er.észtől függ, hogy akar-·e 
e~ rr1ll)f ~p1ec1ahtast f·orgalo:m'b,a 11ozni, hisz 
v.e&"1erecl_n1e~nyb!en saját pénzéről van szó. Csak 
eg~sz k:ivét1el1es ~esetekb,en, t. i., hía egy tényl·-~cr 
telJ 1esen 11asznát.ala:n k:észit1nényről lennie sz{~ 
t;;gaclhatná meg a bizottság, hogy a gyóg'ysze: 
hesz azt az Ufa-Demed n;~"e alatt forgalomba 

ozza -.- (mert :ne1i; gyo~om eléggé hang' 
f"lY.?,zn1, hogy a k;,sz1tmenyelmek kifogást_,. 
an Jülú1ak kell 1enmok) --, va\ami,nt azou esd- . 
ben, ha ugyanoly készitményt más Colleg't 
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már Ufa-üemed neve alatt forgalomba hozott .. 
Figydemmel kiséri továbbá a bizottság az 
ugy a külföldön, mrnt a belföldön ideg'en cé· 
g•ek által forga1omba hozott uj specialitásokat 
és azol{'nak, ~ ha 1el1etsé,ges ~ utánzás.át j:a
vasolja, ugy hogy minden külföldi specialitás, 
ha tény1eg jó és elií tudjuk állitani, lehetií
leg forgalomba kerüljön nálunk és t•ermészd·e
s•en a saját gyártmányunkMnt, ·még mielőtt a 
külföldi nálunk meghonosodna. - A felsorol
takon k:ivül termész,et:esien 1ez1en biz-ottsá,g in
tézné m·ég az összies többi" ez·en akcióv,ái ösz
szdügg& ügy1efoet is, melyekre egyébként az 
alábbiakban, megfdelő helyen, "- még rá i3 
tér·ek. 

Már most, ami a forgalomba hozatalt il-
1,eti1 itt is ber1nésziet1es·en utá:.n1oznunk: lc·ell a 
gyárak által követettt eljárást, vagyis nagy, 
mindeme kiterjedií propagandát foell kifejte
nünk. Ezt vagy ugy csinál]:]atjuk, hogy min
denk:i a saját Ufa-D1emied készit1111.ényét k_ülö11 
és a saját költségére propagálja, vagy pedig. és 
ezt tartom előnyös1ebbnck, 1ezt is közprmtilag 
a specialitás bizottság (vagy maga az Ufa
Derned) végzi. Sőt \mindkét es1et lehetséges egy 
idejükg is, de központi propagapdára véle
mény1<lm szerint feltétlen szükség V•a:n. Később 
a dolog :anyagi oldalára is kitérek, mert csak 
azt jegyz1em imeg, hogy bármi uton történik is 
a propaganda, ;i;nnak fdtét1enül nagyszia:básu
Tial<::; részl1et1es1e.n k:iid1olg1ozott11ak és i;nt1enziv~1ek 
kell 1enni. Igy pL a privát forgalom me11ett 
igen nagy sulyt kdl fektetnünk az állami válla-
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la tokra is, sőt a dmgúiákat sem szabad kizá1111i. 
Az egészségügyi törvény parlamenti tárgyalá
sánál láttuk, mily nagy fogyv,er volt a droguis

. ták mezében az „olcsó" jelszó (mely ugyan-
csak részben ig;az 1) Ha t>ehát mi forgalomba 
hozzuk kifogástalan és az eredetieknél nem' 
drágább, sőt olcsóbb (·es>et1eg erre a célna egy~\ 
sz·erübb csomagolásu és igy még olcsóbb) · 
készitmén)'!ein:bet, alig hiszem, hogy bármely 
állami int.ézmény dzárkózhatna kérésünk tel
j.esitése elől és a mi készitmény'einket vásá
rolná az idegenek hely•ett. Nemz,etgazdasági 
'b,oni ipar pártolá„i és takarélmssági sz•empon
tokra hivatlmzva nagy propag;andát !.ehetne e 
teldnt,ethen ·kifejteni a s1ajtó, vagy még a par
lament utjáJn is; Ilymódon a lmúnkáspénztári és 
~gyébb patikák által >elvont forgalmunk egy 
része némileg vissza:berülhetne hozzánk, sőt a 
drogériák sp1edalitásárusitása i<s részben ne-
künk jöv,edelmezne. · 
· . Rátérv,e most a . kérdés an}'a;gi oldalára, 

mindernekelőtt nézzük, ha.gy tudunk->e megfe, 
1e,lő olcsón pmdukáJ.ni? Azt tudjuk, illogy a heg, 
t.öbb specialitás anyagértéke igen kevés ,csak 
a ,nagy reklám és az a körülmény drágitja. 
~eg, ~agy. számos közv•etitőn megy ker-esz
tül, rn1g a bet•eg foezéhez ér. Példakép f.el
em1ithetem, hogy a Jodtheosa'!l drag·ee, Arca
np\ és J>CJdcalch1mdiur-eth1 tab1etta .. a.nyagána 
csomag>,0lással együtt se:m több darabonként 1 s 
léjnél, , (11;1.indent nagybran . szerezV1e be még 
etlJ1~1 , ts Jóval foevesebb 1) és. a betegnek végül 
mégis 80-,::100 Jejbre. kerül.. Nagy átlagb~ a 
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specialitások árai i!Y"en összeg körül 'moz,c)g. 
nak, 1ezt t'ehát körülbelül elfog;adhatjuk számitá
saink alapjául. Ha tehát feltesszük, hogy a 
mi hasonló készitményünk1t>ek :nem szabad 80 
1ejnél többe foerülnie,: mé:g mindig inegf.elelő 
haszonnal dolgozhatunk, triiként azt a köv,et
:bezlí' számitás mutatja: 

Előállitási ár: -
A gyógysz gyárt. haszna: 
UFA-DEMED haszna:-.,
Propaganda célra : -

150- lei (anyagár) 
15.- „ 
12 -- 11 

18.;....;.... " 

össz,esen: 60.- Lei, · mely 
ár:on drusitan:i'az Uf~-Demed a késziuményt a 
gyógysz,erész!Cknek és dro_gériáknak, ,ugy _hogy 
a közönség végül, 80 lejért lIJjegl<;;lphat1a .. A 
számi, ás termész>etesen csak hozzávetőleg,~s. 
mégis alapul vehető. . Ha már most minden 
gyógytár (es drogéria) évent,e csak_ 3-4 drb. 
egyfajta specialitást i>d el, ak]{qr ls 1eg„lább 
3000' 1'e tehető' az év·enkéj'it elac1ott,C1k , _9zánp, 
ami specialitásönkértt cca ·45poo.c-.. 1<"J'es .JÖ· 
v>ed.elmet jdent a készitő , gi;ógyszeré,sz;iek, 
amellett, hogy az Ufa-Démed 1s megtalálJ:a a 
ma;ga számitását. Ha piedig . meggo.ndoljuk, 
hogy cca 300 féle specialitásról lenne szó, kö
rülbelül évi iz-14 millió !dt 1ehétne fordí1-
tani a propa;gandacéljaira, fo;mrnaradván még 
mindig degendő a spedalitásbi,zottság költsé
g,ei:nek fodezéséne; ·valamint a forgábQ:Ji. adé> ·fi' 
zetésére is. Horribilis össi';'g ez, mellyel "':
ésszerüen és ügyesen folhasználva'-'-- nengete
giet 1ehet elérni. Meg kell 'még jeg'}"emem, 
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hogy az egész számitásban az államtl intéz
m:ények részére eszközLendií szállitások egyál
talában nem sz·erepdnek, pedig _az is jdent 
·v,a1amit. 

A do1og anyagi oldalához tartozik még a 
befektetés és .a kezdeti költségek kérdése. Ha 
elfogadjuk, hogy cca 300 darab fog fogyni 
évenbe egy fajtából, ezek eliíá!litási költsége 
cca 45,000 1ej. Áhalában elég, ha egyszerre 
egy fél évre való any.agrészletet szerzünk be,· 
t•ehát anyagszükséletre foell cca 20-25000!.ej. 
Ehhez járul gépekiie még I0-15000 lej (ilyen 
áron már i,gen jó tabletta, tubustöltií stb. gé
pefoet Lehet kapni), összesen eddig tehát 40000 
l•ej. Itt megjegyzem, ha beszerzéseinfoet kol
lektive ((Ufa-Demed utján) egyszerne eszkö
zöljük, biwnyára nagy lmdvezménydcet és 
fiz·et-éSi könnyités·~k,et sil{erülne elérnü11k:2 és 
ily módon a :kezdeti össz•eg jóval foevesebb is 
lehet. Akinek pedig pláne már birtokában is 
varrnak a szükséges ,gépek, aninak a dolog még 
még körrnyebb és egyszerübb. A7. eddigi ÖS7.
sZ1e,gh1ez az·onb:an még h·ozzá l{1ell szán1itanu11k 
cca 20)000 lejt ·a sz1erv1ez.ési költsé,g,ek f1edezé
sére és a propagandának teljes 'eriívd való 
m,egindítására, val~mint a sp1ecial~tásol{ enge
délyezési költségeine. (Utóbbi is lény.eges•en 
csökken, ha •ezt a specialitás bizottság koUck · 
tive vég•ezbeti). Vége11edményben tehát cca 
60000 Iejnyi összeget kell a gyógyszerésznek 
bdiektetnie. (Ha több specialitást készit termé
szet•es1en arányosan többet), e- Igaz, hogy ez 
tekintélyies összeg, de részb:en nem ~ell rögtön 
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kifize\!'_i )az 1~g~szet, r~szben, pe.~ig bnsá.sa:n meg 
fog ternln1 1dov•e!. Hisz mar iofonmán az elsií 
évi haszonból megtérül a befek\.etés. Lehet 
ho.gy számitás:om '.Optimisztikus, d.e 1nem l1L~ 
sz•em, hogy nagyon sokban tév·ec1ek. 

T1ermész1et1esern r•en1geteg rész1etkérdés v·ol
na n1é.g 11átra; d.e min.d1ez1el(,nelc egyszerre való 
f-elemlités·e és megvitatása tul:hosszadalmas 
volna. T1erv1emnek dvhen való elfogadása es•e
tén szhoesen sz·olgá1ok hiív·ebb Tészletekk-el is. 
Mmc1awnáltal szüks'égesnek tartom, még a kö
v1etkiezők•et mie.gj1egy.ezrni. 

N1emcsal< a saj.át, ha·n.e:n1 az össz•es }) Ufa
D,e1n1ed" készitm·ényel< árusitás.ából lienn·e az 
·eddiginél számotbeviíbb hasznunk. Ugyanis a.i 
Ufa-Demednek feltétlenül na;gy haszna száP 
mazik majd ez,en készitmény>ekbiíl, mert V•e
zérkép,vÍ9eliíj•e és •egyedámsitój:a lesz egy óriá
st gyarnak. Ilymóc1on .az Uf.a-D11med még 
J·obb1an in1e.gerős,ödik, a.mi tiermiész•etes·en v.ala
m1~1Tnyiü1nkn1elc is anyragi hasznára szolgá_I, .. a-
1mt_, ha másutt nem is, a Tészvényosztalékok
nál. fogunk megéTezni. Siít egyébb 1ntézmé
ny•emk (kórpótlékos stb.) is hathatósabb tá
tn10,g1atásb,a·n résziesül'h1etn1ek. Azt, t,ermész,etese~ 
n:1?n.~:an·~lr1 siem lt1~l~ ·h10,gy ennélf,o.g~a ugy 1er ~ 
k~lcs1 m11r:t anyagi erc1ekünk, hogy a saját ké
sz1tmény•emk :mellett a többi Ufa-Demed ké
szitményeloet is pr-opa,gáljuk. 

Továbbá, miv-el készitményei:nlmek nem
csak olcsóknak, hanem fdtétl.enül jó:knak is 
koell lenniök m:i1hden:kor, okV"et1en szükség.2s
nek látom •egy közpponti vizsgáló szerv léte-
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sités.ét is, mely id6;nké:nt, de elég gyiakran meg· 
vizsgálja a . készitményieket. minden sz•empont· 
~ cél az, l;>ogy az „ Ufa-D<~med ;nagylaborató
úum"' f()ga1ommá váljon, 'ennélfogva készit, 
l]iériyieinek 1m:iµdenkor és minden szempontból 
kifogástalan()knak k:en 1enniök. · · 

. . 1'1ef•ejezésiil; · 
· ·'Ahogy. a ivarrógépek megje1enésie a .sza

bók iparát látszott tönkrenenni, más gépek meg 
más ' kMparo]rat, hasonlókép•en tönkretevéssel 
fe;ny,egetnek minkiet, gy6gysz•er kis iparosokat a 
kiilönhöz6 gyógysz•er előállit6 gépek foltalálása 
és• tökéJ,etesités•e.-Ahogy azonban a .szabók és 
a• t-Oöbi iparosok, megértv,e a helyzetet, siettek 
besz,erez;ni a modern gépeket .és• metanulní a 
vielük való bánásmódot, épp igy kell '!JJekünk 
is cs•elekednünk. Ma már a l•enmelés .minden 
ágában.deltét1en· lemarad az, ki nem sz.ámol 
a 1"'technika f,ejlődésév,el és 1>em ·jp,arlmdik a 
technika · által rendelkezésérn állitott . gépeklrnl 
term!'lni. Lássuk. be végre, hogy a speci,ali- · 
tá&ok ielleni küzdelmünk. meddő,. iparkodjunk 
tehát azokat a. modern tecb;nika ·s,egitségévd 
ma,gu:nk e!őál!itani. Szükségesniek tartQm, hogy 
egyetemeinken a specialitáselőállitás, akár 
mint külön tantárgy, .az eddiginél behatóbb 
módon tárgyaltassék. Ismervie Pamfil profesz
szor urat, a cluji gyógyszertani intéz.el viez•e
tőjét, biztosra viesz,em, hogy e tekintetben is, 
legalább is ami cluji egyietemet il1eti, minden 
rendelkezéséue álló eszközz.el segitségünkre 
lesz. - . Mivd pedig egyiedül képtelenek va
gyunk arra, hogy m\nden gépet besz•el.1ezvie az 

. . 

öss;;esfajta készitményeket e)6áUitsuk, .·kell a 
vázolt .terviezet formájában a kérdést meg'l)lda: 
ni. Itt is, mint mindenütt érvényesül a régi 
ig.~zs~g.: ,,összíeta~tással mi;ndéri~, sz~thu~ás:s,a1: 
semmit s.ém Lehet dérµi". Do\g'ozp.i és élni aka 
mnk és ha ten„em, te~mész,etesen tökéletesic 
tett formában sikerülne, rmunkaalkalömhoz és 
megfelelő anyagi haszonhoz juthatna mind~, 
még a legkisebb falusi gyógytár is. 

Végül és minden ,eddigitől függ,et1enül. 
Valamit okvetlen tennünk kell, mert kü· 

!önben tönkf,e megyünk.· Ajánlom, hogy. egy· 
letünk kebelén belül - . esetLeg körzetenként, 
azonnal aLakittassék meg egy specialitás bi, 
zottság, ·melynek 'egydőr.e az volllla a fdada-i 
ta, hogy a kérdést állandóan napinenden .tart
va, minden tanácsot és ötletet megfontolva; 
minden •eszközt igénybe vé'0e (igy pl. még 
pályadijak kitüzésévd is) a kérdés megoldásán 
munkálkodjon, -- és legalább !ha,vonta megbe, 
szélés·eket tartva, valamennyiünket a szaklap 
utján mindenlwr részl.etes,en. tájékioztasson. 
Erős akarattal és összetartással a . várt .ered
mény nem maradhat d. 
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P a p i e r k 1)1 p s e 1 u. T e k t u re n Fa b rl lf. 

Vertrelungen: 

Schimmel & Co A. 0. Miltitz bei Leipzif!. 

Aetherische Dele 
Chem. Erzeugnisse 
Blutenöten Konz, Parf. Mischungen u. 
alle Parfiim. Art. Liköröle u. 
Essenzen 
kandítenfabriks-Aromen 
Seifenwe/le-u. Compositionen. Po//antin 
D. R. P. 15216 etc. 

" F. Trenka Wien XV!ll. Oeutzgasse 12. 

Ca/ciron, Eucarbon etc. 

" 
Brüder Mechold, Haida '!Böhmen 

Porzellaniiegel, Tropfglaser Apotheken 
Einrichtungen etc. 
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